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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne. 16. 3. 2017 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, Ing. Jiří Haramul, Jan Wolf, Mgr. Bc. Jakub Michálek, František 

Švarc, Mgr. Ing. Irena Ropková, Mgr. Lukáš Henzl, PhDr. Jan Hauser, Ing. Oldřich 

Hnátek, Ing. Jan Dobrovský, Ing. Kateřina Skanderová, Ing. Karel Andrle, Jan Slezák, 

Mgr. Vít Čaban 

Omluveni:  Ing. Jarmila Bendová 

 

Jednání řídil: Ing. Michal Hašek, předseda Výboru pro evropské fondy ZHMP  

   

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil jednání v 15:00 hod.  

 

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Jiřího 

Haramula 

Hlasování:  pro:  6 proti:  0 zdržel se:  0 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Jiří Haramul 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Projednání projektů 10. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR  

3. Projednání projektů 14. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. Projednání projektů 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

5. Tisk R-24770 k realizaci mezinárodního projektu STEPHANIE 

6. Tisk R-24749 ke schválení smlouvy "Dohoda o financování mezi Hlavním městem Prahou 

a Evropským investičním fondem o správě fondu fondů“ 

7. Tisk R-25054 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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8. Informace o aktuálním stavu implementace finančních nástrojů v rámci OP PPR 

9. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

R-25088 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 19. výzvy OP PPR 

R-24811 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 22. výzvy OP PPR 

R-24836 schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 17. výzvy OP PPR 

R-25040 k revokaci usnesení Rady HMP č. 129 ze dne 24. 1. 2017 

R-24840 ke schválení aktualizace dokumentu Stanovení snížených odvodů a méně závažných 

porušení smlouvy v rámci OP PPR 

R-25004 k realizaci mezinárodního projektu MOBILE IN EUROPE 

R-25021 ke stavu čerpání finančních prostředků OP PPR hl. m. Prahou a jím zřízenými či 

založenými organizacemi 

10. Tisk R-24327 k realizaci mezinárodních projektů INNOTRANS a InnovaSUMP 

11. Různé 

Hlasování o programu:  pro:  6 proti:   0 zdržel se:  0 

 

Program dnešního jednání byl schválen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bod 2: Projednání projektů 10. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Projednání projektů 

17. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 

výběru projektů 10. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného 

tisku. 

Hlasování:  pro:   6 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 3: Projednání projektů 14. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 

výběru projektů 14. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného 

tisku. 

Hlasování:  pro:   6 proti: 0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 Strana 3 
 

 

Bod 4: Projednání projektů 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Diskuze: Do diskuze k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 

výběru projektů 22. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného 

tisku. 

Hlasování:  pro:    6 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 5: Tisk R-24770 k realizaci mezinárodního projektu STEPHANIE 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí realizaci mezinárodního projektu 

STEPHANIE a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného tisku. 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 6: Tisk R-24749 ke schválení smlouvy "Dohoda o financování mezi Hlavním městem Prahou 

a Evropským investičním fondem o správě fondu fondů“ 

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Bc. Jakub Michálek, který požádal o s vysvětlení tohoto tisku, 

který je dle jeho názoru technicky náročný. Na to reaguje Ing. Mgr. Irena Ropková, která uvádí, že se 

jedná o smlouvu, která se týká finančních nástrojů a která je pro Prahu nevýhodná. Dále uvádí, že měl 

být tento tisk předložen do březnového ZHMP, nicméně z výše uvedených důvodů žádá o změnu 

usnesení pouze na znění, že výbor bere na vědomí informaci o této smlouvě. Je v  řešení, zda bude ve 

smlouvě ze strany Prahy možnost zásadnějších změn. Dále budou probíhat jednání s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu a v nejhorším případě budou peníze, které jsou vyčleněny na finanční nástroje 

vráceny, či pokud bude možnost, přealokovány na jiné aktivity. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o smlouvě „Dohoda 

o financování mezi Hlavním městem Prahou a Evropským investičním fondem o správě fondu fondů“. 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 7: Tisk R-25054 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí prominutí penále za porušení 

rozpočtové kázně a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného tisku 

 

Hlasování:  pro:   6 proti: 0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 8: Informace o aktuálním stavu implementace finančních nástrojů v rámci OP PPR 

Na jednání dorazila v 15:10 radní Mgr. Ing. Irena Ropková, PhDr. Jan Hauser, Ing. Karel Andrle, 

Ing. Jan Dobrovský, Ing. Oldřich Hnátek. 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek před slovo Ing. Oldřichovi Hnátkovi, vedoucímu oddělení řízení 

a koordinace programu, který shrnuje situaci ohledně finančních nástrojů. 

Diskuze: Do diskuze vstupuje radní Ing. Mgr. Irena Ropková, která vysvětluje účastníkům výboru, že 

použití finančních nástrojů bylo stanoveno v minulém volebním období, kdy byl Operační program 

Praha – pól růstu ČR nastavován. Z jejího pohledu se jedná o velmi rizikovou oblast, na jejímž využití 

Evropská komise trvá. Dále by měla být dle jejího názoru přenesena zodpovědnost za realizaci aktivit 

tohoto typu na národní úroveň a nikoli pouze Prahu. V současné době probíhají jednání s Evropským 

investičním fondem ohledně smlouvy (viz bod 6 tohoto jednání), která je ze strany Prahy shledávána 

jako problematická, a to především z důvodu, že se jedná o smlouvu adhezní, kterou nelze ze strany hl. 

m Prahy upravovat. Ing. Mgr. Ropková toto vnímá jako velký problém, který bude podléhat dalšímu 

řešení a o kterém bude Výbor pro evropské fondy informován. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o aktuálním stavu 

implementace finančních nástrojů OP PPR. 

Hlasování:  pro:   6 proti: 0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 9: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí přehled tisků na jednání RHMP 

vypravených odborem FON. 
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Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 10: Tisk R-24327 k realizaci mezinárodních projektů INNOTRANS a InnovaSUMP 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, řediteli odboru PRI, který 

představuje materiál týkající se mezinárodních projektů INNOTRANS a InnovaSUMP.  

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásilNávrh usnesení: Výbor pro evropské fondy 

ZHMP bere na vědomí realizaci mezinárodních projektů INNOSTRANS a InnovaSUMP a 

doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného tisku. 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 11: Různé 

 Zesílení řízení rizik OP PPR – jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ze dne 14. 3. 2017 

 

Ing. Michal Hašek předává slovo PhDr. Janu Hauserovi, řediteli odboru FON, který seznamuje 

účastníky výboru s výsledky jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj k zesílenému řízení rizik. 

Uvádí, že Operační program Praha – pól růstu ČR byl v pololetním hodnocení přeřazen ze středně 

rizikového programu zpět do rizikového. Jako jeden z hlavních důvodů uvádí, že nebyly předloženy 

velké systémové projekty ze strany hl. m. Prahy.  

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Bc. Jakub Michálek, který se ptá na metodiku hodnocení. Na 

dotaz odpovídá PhDr. Jan Hauser, který zdůvodňuje barvené označení jednotlivých hodnocených 

oblastí. Dále dodává, že Ministerstvo pro místní rozvoj hodnotilo OP PPR pouze do konce roku 2016, 

nicméně v lednu a únoru roku 2017 byly předloženy žádosti o podporu ve velkém finančním objemu.  

Slovo si bere Ing. Mgr. Ropková, která uvádí, že jsou v současné době problematické především 

Prioritní osa 1 – Věda, výzkum a inovace a Prioritní osa 2  - Udržitelná mobilita energetické úspory. 

Naopak prioritní osy 3 a 4 jsou Evropskou komisí hodnoceny pozitivně. V případě, že se čerpání 

v problematických osách nezlepší, bude snahou peníze přesunout do prioritních os 3 a 4. Dále se Mgr. 

Bc. Jakub Michálek dotazuje, kde je problém v čerpání u problematických os. Radní popisuje vypsané 

výzvy Prioritní osy 1 a projekty, které se do těchto výzev připravují. Dále uvedla, že se v současné 

době jedná s EK, zda by peníze, které jsou alokovány na Prioritní osu 1, mohly být přesunuty do smart 

řešení. 

 

 



 

 Strana 6 
 

Další zasedání jednání Výboru pro evropské fondy je stanoveno na 13. 4. 2017 od 15h v místnosti 

č. 349..  

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 15: 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil/a: Ing. Jiří Haramul, členVýboru pro evropské fondy ZHMP  

Zapsal: Ing. Karel Andrle, tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP  

 

 

Ing. Michal Hašek 

předseda Výboru pro evropské fondy ZHMP 

 

 

 

 

Ing. Karel Andrle 

tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP 

 


