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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 3. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 1. 9. 2016 v 16:00 hod. 

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

   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Jiří Haramul, Ing. Karel Andrle, 

Mgr. Ing. Irena Ropková, PhDr. Jan Hauser, Ing. Kateřina Skanderová, Mgr. Šárka 

Tomanová, Mgr. Bc. Jakub Michálek, Jan Slezák,  

Omluveni: Jan Wolf, František Švarc,  

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

   

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:10  hod.  

Na ověřovatele zápisu byla navržena Ing. Jarmila Bendová 

 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Jarmila Bendová 

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek v úvodu jednání upozornil účastníky výboru na změnu termínu 

příštího zasedání, a to z původně plánovaného termínu 6. 10. 2016 od 16:00 na 3. 10. 2016 od 

13:00 (místnost č. 430). Dále přechází ke schválení programu jednání a stručně představuje jednotlivé 

body programu. 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Aktuální informace o stavu programu (vyhlášené výzvy, plnění milníků programu, 

harmonogram výzev) 

3. Informace ke stavu schvalování projektů z výzev č. 1, č. 2 a č. 6 

4. Tisk R-21924 - ke změně alokace výzev (revokace přijatých usnesení) 

5. Tisk R-22751 - k vyhlášení 16. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní 

osy 2  

6. Tisk R-22831 - k vyhlášení 22. a 23. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní 

osy 4. 

7. Tisk R-23023 - k vyhlášení 24. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 

8. Tisk R-22817 - k financování mezinárodního projektu FINERPOL 

9. Tisk R-22958 - ke schválení aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce.  
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10. Informace o stavu projektového řízení na MHMP 

11. Tisk R-22825 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s financováním projektů 

z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2016. 

12. Tisk R-23004 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR 

v roce 2016 

13. Různé 

Hlasování o programu:  pro:  5 proti:  0  zdržel se:  0 

Program dnešního jednání byl schválen. 

 

Bod 2: Aktuální informace o stavu programu (vyhlášené výzvy, plnění milníků programu, 

harmonogram výzev) 

Předseda Ing. Hašek předal slovo Ing. Karlu Andrlemu, vedoucímu oddělení FON, který shrnuje 

zásadní změny, které proběhly v Operačním programu Praha – pól růstu ČR během letní přestávky, 

kdy Výbor pro evropské fondy ZHMP nezasedal. Informuje členy a hosty výboru, že OP PPR je veden 

Ministerstvem pro místní rozvoj jako rizikový program, kdy je pro operační program stanoven krizový 

plán, který obsahuje několik opatření. V rámci jednoho z opatření došlo k změně harmonogramu výzev 

- navýšení alokací u vyhlášených i plánovaných výzev na 70 % z celkové alokace operačního 

programu. Toto navýšení bylo schváleno hlavní plánovací komisí dne 20. 7. 2016. Toto navýšení 

podpořila i analýza absorpční kapacity žadatelů, která byla provedena externím dodavatelem. Dále 

proběhla analýza plnění milníků, ze které vyšlo, že milníky v roce 2018 i na konci programovacího 

období lze naplnit. U měkkých (neinvestičních) projektů bude plnění jednodušší. Dále seznamuje 

členy a hosty výboru s podklady, které byly předloženy k tomuto bodu (alokace jednotlivých 

prioritních os, informace o stavu výzev, harmonogram výzev OP PPR 2016). 

Diskuze: Ing. Michálek si bere slovo, a pokládá dotaz k podkladům k tomuto bodu. Ptá se na modrý 

sloupec v grafech- zda se jedná pouze o předložené žádosti či žádosti, které prošly již hodnocením. 

Ing. Karel Andrle odpovídá, že se jedná pouze o předložené žádosti. Mgr. Michálek na to reaguje, že 

procenta jsou velmi nízká a musí se podniknout kroky ke zvýšení zájmu žadatelů. Doufá, že se do 

budoucna přihlásí více projektů. Navrhuje vytvořit jednostránkový dokument, který by sledoval 

přehled výzev a jejich čerpání. Dále upozorňuje, že je nutné zmobilizovat některé příspěvkové 

organizace, aby začaly z operačního programu čerpat. Jmenovitě zmiňuje TSK a výzvu na realizaci 

záchytných parkovišť P+R. Má několik nápadů, jak odstranit formální nedostatky, které snižují % 

žádostí. Webové stránky – návod pro žadatele, jak správně podat žádost, doporučení žadatelům, aby 

s dodavatelem měli smlouvu a dodavatel nesl podíl případného neúspěchu. Slovo si bere Ing. Andrle a 

uvádí, že snahou FON je co nejvíce zjednodušit podmínky pro žadatele, zjednodušit přílohy a dále 

uvádí, že je určitě možný prostor pro zlepšení. V současné době pracovníci odboru hledají cesty, jak 

podmínky zjednodušit (např. omezením počtu příloh k jednotlivým žádostem). Slovo si bere radní 

Mgr. Ing. Irena Ropková a navrhuje posunout se k dalšímu bodu jednání a vrátit se k řešenému v bodě 

č. 10, který se týká projektového řízení. 

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

(vyhlášené výzvy, plnění milníků programu, harmonogram výzev) 

 

Hlasování:  pro:   5 proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 3: Informace ke stavu schvalování projektů z výzev č. 1, č. 2 a č. 6 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, vedoucímu oddělení projektů, který 

uvádí, že vzhledem k technickým problémům se systémem i skutečnosti, že někteří žadatelé podali 

žádost o přezkum, dojde ke schválení projektů z těchto výzev na jednání Zastupitelstva v říjnu. 

Informace k vyhodnoceným žádostem bude také zařazena na příští zasedání Výboru pro evropské 

fondy ZHMP. Dále uvádí, že pokud by se projekty neřešily přes systém, hodnocení by oddělení 

projektů trvalo zhruba 3 až 4 měsíce. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

projektů z výzev č. 1, č. 2 a č. 6 

Hlasování:  pro:  5  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 4: Tisk R-21924 - ke změně alokace výzev (revokace přijatých usnesení) 

Předseda Ing. Michal Hašek předal slovo Ing. Karlu Andrlemu. Ten stručně členům a hostům výboru 

představuje změny ve výzvách, ke kterým tímto tiskem došlo. Převážně šlo o navýšení alokací výzev, 

viz bod jednání č. 2. a drobným věcným úpravám ve výzvě č. 12 – Realizace pilotních projektů 

přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Jednalo se o zrušení podmínky maximálního možného instalovaného výkonu 30 kWp u fotovoltaiky. 

Ze zatím dostupných zkušeností je tato podmínka pro žadatele limitující. Dále byl doplněn indikátor 

3 60 10, který je stěžení ke sledování energetických úspor. 

Diskuze: Ing. Jiří Haramul se dotazuje na úpravu výzvy č. 12, přesněji na navýšení maximálního 

výkonu u  fotovoltaiky. Ing. Karel Andrle odpovídá, že v nynějším znění výzvy je maximální 

instalovaný výkon u fotovoltaiky bez omezení. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o změně alokace výzev 

v rámci OP PPR.  

Hlasování:  pro:   5 proti: 0  zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 5: Tisk R-22751 – k vyhlášení 16. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní 

osy 2 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, vedoucímu oddělní projektů, 

který zúčastněným představuje výzvu č. 16 na tzv. ITI projekty. Tyto projekty se týkají integrovaných 

investic, tzn. realizace velkých záchytných parkovišť P+R (Černý Most), a opatření pro preference 

povrchové městské veřejné dopravy. Celková alokace na tuto výzvu činí 600 mil. Kč, z čehož jde 400 

mil Kč na realizaci záchytných parkovišť systému P+R a 200 mil. Kč na opatření pro preferenci 

povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o vyhlášení 16. výzvy 

k předkládání projektových žádostí v rámci PO 2.  
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Hlasování:  pro:  5  proti:  0  zdržel se:  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 6: Tisk R-22831 - k vyhlášení 22. a 23. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní 

osy 4 

Předseda Ing. Michal Hašek navrhuje spojení bodů jednání č. 6 a č. 7 a předává slovo Ing. Karlu 

Andrlemu. Výzva č. 22 je vypsána na stejné téma jako výzvy č. 3 z loňského roku, došlo v ní však 

k zásadnímu zjednodušení, a to tzv. jednotkovými náklady. Dále uvádí, že u výzvy č. 23, která je 

zaměřena na vytvoření nových tříd ve stávajících zařízení je kladen důraz na čas, aby měli delší čas na 

přípravu žádostí. 

Diskuze: Mgr. Bc. Jakub Michálek na chybu v podkladech k tomuto bodu. Do podkladů byl omylem 

zařazen tisk R-22751 místoR-22831. Bylo přislíbeno, že pojednání bude zjednána náprava a členům 

výboru budou zaslány správné podklady k tomuto bodu. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci k vyhlášení 22. a 23. 

výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci PO 4. 

Hlasování:  pro:  5   proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Bod 7: Tisk R-23023 - k vyhlášení 24. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který uvádí, že se jedná se 

o opakovanou výzvu prioritní osy 1. Oproti minulé výzvě byla snaha o zatraktivnění této výzvy pro 

žadatele. Hlavní změna v této výzvě je, že jedno IČO může předložit více projektů. V minulé výzvě 

bylo možné podat pouze jeden projekt na jedno IČO, což bylo limitující např. pro univerzity.  

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci  o vyhlášení 24. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1. 

 

Hlasování:  pro:  5  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Bod 8: Tisk R-22817 - k financování mezinárodního projektu FINERPOL 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo PhDr. Janu Hauserovi, ředitele odboru FON, který 

seznamuje hosty i členy výboru k financování mezinárodního projektu FINERPOL, ve kterém je 

Magistrát hl. m. Prahy partnerem. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o financování 

mezinárodního projektu FINERPOL. 

Hlasování:  pro:  5  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Bod 9: Tisk R-22958 - ke schválení aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce 

Předseda předává slovo PhDr. Janu Hauserovi, řediteli odboru FON, který seznamuje zúčastněné se 

změnami, které byly provedeny v rámci aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce. Nejvýznamnější 

změna se týkala projektů ITI. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o  aktualizaci Pravidel pro 

žadatele a příjemce. 

Hlasování:  pro:  5  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 10: Informace o stavu projektového řízení na MHMP 

Slovo si bere radní Mgr. Ing. Irena Ropková, která zmiňuje nedostatečné čerpání evropských fondů a 

to především kvůli neznalosti OP PPR na některých odborech a také z důvodu personálních (většinou 

na odborech není nikdo, kdo by psal projekty). První výsledky nově vzniklého odboru projektového 

řízení jsou především v oblasti zadávání zakázek v předobchodní fázi. Dále byl zpracován seznam 

možných projektových záměrů za MHMP, který bude detailněji rozpracován. Dále Mgr. Ing. Irena 

Ropková zmiňuje výzvy č. 12, 13, 14 prioritní osy 2, ve kterých nebyl doposud předložen žádný 

projekt. Uvádí, že je třeba k těmto projektům přistupovat komplexněji, např. k projektům realizace 

parkovišť P+R. Dále popisuje funkci a organizační strukturu nově vzniklého odboru projektového 

řízení. Tento odbor bude mít do budoucna 9 pracovníků, kteří budou pomáhat zpracovávat žádosti o 

podporu do OP PPR jiným odborům MHMP, které nejsou schopny tuto žádost svépomocí zpracovat. 

Diskuze: Mgr. Bc. Jakub Michálek se přihlásil do diskuze a požaduje předložení základního přehledu 

projektů, které plánuje MHMP. Mgr. Ing. Irena Ropková odpovídá, že tyto podklady budou 

předkládány na jednání Výboru pro evropské fondy, tak i na RHMP. Podklady budou obsahovat 

přehledy všech žádostí, co bude MHMP předkládat. Dodává, že na odboru školství bylo zřízeno 

pracovní místo se specializací na evropské fondy.  

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

řízení MHMP. 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Člen výboru Jan Slezák si bere slovo a doporučuje Výboru pro evropské fondy lepší strukturu 

programu jednání. Uvádí, že doposud byly výborem projednány pouze body pro informaci a důležité 

body, které půdou na schválení RHMP jsou až na konci programu jednání. Doporučuje proto, pro příští 

jednání Výboru pro evropské fondy řadit tisky, které jdou ke schválení RHMP či ZHMP na začátek 

programu.  

Předseda Ing. Michal Hašek tento podnět bere na vědomí a uvádí, že do budoucna budou programy 

jednání zpracovány dle připomínky pana Slezáka. 

Předseda Ing. Michal Hašek na podnět radní Mgr. Ing. Ireny Ropkové zařazuje na program jednání 

mimořádný bod Tisk R-22985 a navrhuje jej předřadit před bod jednání č. 11. 
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Mimořádný bod jednání: Tisk R-22985 – k prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně dle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo radní Mgr. Ing. Ireně Ropkové, která uvádí, že se jedná 

o technický tisk. Jedná se porušení rozpočtové kázně MČ Prahy 18 a jednoho soukromého subjektu. 

MČ bylo toto pochybení prominuto, soukromému subjektu nikoli. 

Diskuze: Bc. Mgr. Jakub Michálek si bere slovo a dotazuje se radní Mgr. Ing. Ireny Ropkové na 

důvod, proč je tento Tisk nutné takto urychleně zařazovat do programu jednání. Dále uvádí, že nemá 

dostatečný čas k pročtení materiálu. Mgr. Ing. Irena Ropková se za tuto skutečnost omlouvá, ale uvádí, 

že členové výboru budou mít 14 dní k pročtení, než proběhne hlasování na ZHMP. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci k prominutí odvodů za 

porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů dle Usnesení  RHMP č. 2240 a doporučuje ZHMP materiál schválit. 

Hlasování: pro:  4  proti:   0 zdržel se: 1 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 11: Tisk R-22825 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s financováním projektů 

z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2016 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo PhDr. Janu Hauserovi, řediteli odboru FON, který uvádí, že 

se jedná pouze o formalitu. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o úpravě rozpočtu 

hl. m. Prahy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Praha - 

Konkurenceschopnost v roce 2016. 

Hlasování:  pro:  5 proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 12: Tisk R-23004 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR 

v roce 2016 

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

seznamuje zúčastněné s materiálem. Uvádí, že se jedná o uvolnění finančních prostředků pro první 

projekty z OP PPR. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o úpravě rozpočtu 

hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR v roce 2016, a doporučuje ZHMP materiál 

schválit. 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  
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Bod 13: Různé 

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 17:20 hodin a trvalo 80 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřila: Ing. Jarmila Bendová, členka Výboru 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 

 


