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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

 

ZÁPIS z 12. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 10. 2. 2020 v 15:00 hod. 

Místnost č. 430, 4. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (budova Nové radnice) 
 

   

 

Přítomní členové výboru:  Mgr. Ing. Jaromír Beránek, doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., 

Mgr. Marta Gellová, Ing. Radek Lacko, Mgr. Jakub Stárek, Ing. Tereza 

Nislerová, Ing. Jakob Hurrle 

Omluveni:  PharmDr. Petr Fifka, JUDr. Jiří Pospíšil, Jan Martínek, PhDr. Mgr. Vít 

Šimral, Ph.D et Ph. D 

Jednání řídil: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, místopředseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. 

Mgr. Ing. Jaromír Beránek přivítal přítomné a zahájil jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

v 15:05 hod.  

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Martu 

Gellovou. 

Hlasování: pro:  7 proti:   0 zdržel se:  0 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Marta Gellová. 

Bod 1: Úvod 

Místopředseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP Mgr. Ing. Jaromír Beránek přechází 

k programu jednání a navrhuje o něm hlasovat v této podobě: 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace o stavu čerpání finančních prostředků z OP PPR ČR 

3. Tisk R – 35551 ke schválení projektů v rámci 45. výzvy OP PPR ČR 

4. Tisk R-35578 ke schválení projektů v rámci 52. výzvy OP PPR ČR 

5. Tisk R-35307 k integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní 

oblasti na programové období 2014 – 2020 a na programové období 2021 - 2027 

6. Informace k projektu Inovačních voucherů 

7. Různé 

Hlasování o programu:  pro:  7 proti:   0 zdržel se:  0 

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 
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Bod 2: Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha- pól růstu ČR 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který 

seznamuje účastníky jednání s materiálem, který je pravidelně předkládán na jednání Výboru pro 

evropské záležitosti ZHMP. Jedná se o stručnou informaci o stavu čerpání finančních prostředků 

z Operačního programu Praha- pól růstu ČR. 

Ing. Karel Andrle uvádí, že v nejbližších dnech budou vyhlášeny tři výzvy. Jedná se o výzvu č. 33, 

která je zaměřená na energetické úspory v městské veřejné dopravě a hlavním žadatelem je Dopravní 

podnik hl. města Prahy. Jedná se v pořadí o několikátou výzvu tohoto zaměření a dle jeho slov by měly 

být finanční prostředky této výzvy bez problémů vyčerpány. 

Dále Ing. Karel Andrle uvádí vyhlášení výzev č. 46 a č. 47, které jsou zaměřeny na sociální oblast. 

Uvádí, že o předešlé výzvy tohoto zaměření byl velký zájem, proto by mělo dojít také k jejich 

bezproblémovému vyčerpání. Dále uvádí, že ve všech uvedených výzvách jsou všechny zbývající 

finanční prostředky, které jsou na příslušné aktivity vyčleněny.  

Na závěr zmiňuje, že další změny jsou v materiálu vyznačeny červenou barvou. Jedná se především 

o nově příchozí projekty do otevřených průběžných výzev, schválení projektů ZHMP a zasmluvněné 

projekty. 

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

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o stavu čerpání 

finančních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Hlasování:  pro:   7 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: Tisk R – 35551 ke schválení projektů v rámci 45. výzvy Operačního programu Praha – pól 

růstu ČR 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který účastníky 

výboru seznamuje s 45. výzvou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva byla 

zaměřena na navýšení kapacit základních škol v Praze. Do výzvy bylo předloženo 5 projektů ve 

finančním objemu 186,05 mil. Kč. Ke schválení jsou předkládány čtyři projekty ve finančním objemu 

146,55 mil. Kč. Jedna žádost o podporu byla stažena ze strany žadatele, a to z důvodu získání 

finančních prostředků přímo od HMP. Tato situace je dle slov Ing. Karla Andrleho problematická, 

neboť tento projekt prošel hodnocením a výběrem projektů, tudíž měl nárok na dotaci z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. Proplacení finančních prostředků z rozpočtu HMP se proto může jevit 

jako zbytečné. 

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Ing. Jakob Hurrle, který se dotazuje, z čeho vyplývá bodové 

hodnocení projektů. Zda toto hodnocení odráží kvalitu zpracování žádosti, demografii, atd. Na tuto 

otázku odpovídá Ing. Karel Andrle, který uvádí, že kritéria hodnocení hodnotí tzv. potřebnost projektu, 

kde je hodnocena potřeba vytvoření nových kapacit. Nicméně bodového hodnocení vychází z řady 

dalších aspektů. Dále uvádí, že všechna hodnocení jsou žadateli k dispozici.  

Ing. Tereze Nislerová se dotazuje, zda stažený projekt dostal dotaci od HMP v plné výši. Na tento 

dotaz odpovídá Ing. Karel Andrle, který uvádí, že dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

nepokrývala celý rozpočet projektu. Finanční prostředky od HMP byly přiděleny v plné výši. 

Ing. Karel Andrle dále dodává, že nastalá situace byla konzultována i s náměstkem Vyhnánkem. Do 
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budoucna je potřeba těmto situacím přecházet a využít nejprve finanční prostředky z EU fondů, nikoli 

z rozpočtu HMP. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o průběhu výběru 

projektů 45. výzvy OP PPR ČR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu 

Hlasování:  pro:  7 proti:  0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: Tisk R-35578 ke schválení projektů v rámci 52. výzvy OP PPR ČR 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který 

seznamuje účastníky výboru s výzvou č. 52 s názvem „ Navýšení kapacit základního vzdělání za 

účelem sociální inkluze II“. Jedná se o neinvestiční výzvu, která je zaměřená na posílení kapacit pro 

vzdělávání ve školách. Ke schválení je předkládáno 8 projektů ve finančním objemu 47,3 mil. Kč.  

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Ing. Jakob Hurrle, který uvádí, že se zdržuje hlasování, neboť je ve 

střetu zájmů. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o průběhu výběru 

projektů 52. výzvy OP PPR ČR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

Hlasování:  pro:  6 proti:  0 zdržel se:  1 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Tisk R-35307 k integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní 

oblasti na programové období 2014 – 2020 a na programové období 2021 – 2027 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který účastníky 

výboru seznamuje s tímto materiálem. Na úvod uvádí, že se jedná o materiál, který reaguje na dohodu 

Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy a odborem FON o přesunutí nástroje Integrovaných 

teritoriálních investic (ITI) pod odbor FON. Přesněji tento materiál pověřuje odbor FON implementací 

a řízením nástroje ITI a dále k přípravě ITI v programovém období 2021 – 2027. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí tisk R-35307 k integrované 

strategii pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014 

– 2020 a na programové období 2021 – 2027 a doporučuje ZHMP schválit příslušný tisk 

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

Usnesení bylo schváleno. 

_______________________________________________________________________________ 

Bod 6: Informace k projektu Inovačních voucherů 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Davidu Blažkovi, který je zde 

jako zástupce PRI k projektu inovačních voucherů. Ing. David Blažek seznamuje účastníky výboru 

s materiálem, který shrnuje jednotlivé vyhlášené výzvy v projektu inovačních a specializovaných 

voucherů. Uvádí, že v současné době u 1. výzvy probíhá závěrečná fáze výzvy, a to příjem a kontrola 

žádostí o proplacení, u 2. výzvy probíhá formální hodnocení a aktuálně začíná hodnocení přijatelnosti 

a věcné hodnocení a u 3. výzvy probíhá formální kontrola. 

Na závěr Ing. David Blažek uvádí, že je v současné době připravována 4. výzva, jejíž vyhlášení je 

plánováno na 18. 3. 2020. Dle jeho slov byla podniknuta řada opatření, která by zvýšila zájem o tuto 
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výzvu, a to např. zjednodušení podání žádosti (nejen přes datovou schránku, ale i přes webové 

rozhraní), doložení povinných příloh jako napravitelné kritérium, rozšíření způsobilých výdajů např. 

o tvorbu webových stránek a mobilních aplikací, aj. 

Diskuze: Do diskuze se přihlásil doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. s dotazem, jaký je současný 

stav plnění problematického indikátoru „ Počet podpořených subjektů“. Ing. David Blažek uvádí, že 

s touto problematikou ještě není zcela srozuměn, neboť na odboru PRI dochází k personálním změnám 

a agendu voucherů má v kompetenci krátce. Uvádí, že na příští jednání Výboru pro evropské 

záležitosti ZHMP tyto informace zajistí. 

Do diskuze se přihlásil Mgr. Jakub Stárek, který informuje členy výboru o emailu, který zaslal pan 

Tomáš Sýkora širšímu okruhu zastupitelů. Předmětem tohoto emailu je stížnost na průběh hodnocení 

2. výzvy, kdy od dubnového podání žádosti nemá žadatel žádné zprávy o průběhu hodnocení či 

výsledku podané žádosti. Tato firma realizovala již dvě zahraniční expa a nemá po 9 měsících žádné 

informace. Upozorňuje, že tato stížnost bude pravděpodobně řešena na čtvrtečním ZHMP. Mgr. Ing. 

Jaromír Beránek tuto informaci potvrzuje a uvádí, že v souvislosti s hodnocením inovačních voucherů 

byla přijata opatření na zvýšení personálních kapacit. 

Do diskuze se přihlásil Ing. Karel Andrle, který shrnuje informace, které zazněly ohledně projektu 

inovačních voucherů na minulých jednáních Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. Uvádí, že 

v informaci prezentované Ing. Davidem Blažkem zazněly již známé informace a materiál nepřinesl 

žádné informace o případném posunu. Dále uvádí, že v projektu inovačních voucherů spatřuje stále 

velké riziko, kdy hrozí nejen nedočerpání finančních prostředků z EU, ale především hrozí velké riziko 

vzniku škody především pro hl. městu Prahu. Dle jeho slov implementace projektu neběží tak, jak by 

měla. Současně však uvádí, že na odbor PRI byla přijata nová projektová manažerka, která s odborem 

FON velice dobře komunikuje, poskytuje doposud chybějící informace a snaží se o rychlé řešení 

situace.  

Na základě nově zjištěných informací shrnuje Ing. Karel Andrle situaci v projektu inovačních 

voucherů za předešlý rok. K vyhlášené 2. výzvě uvádí, že bylo přijato cca 90 žádostí, a v rámci 

usnadnění byly tyto žádosti předány k hodnocení externí firmě. Tato firma měla termín pro 

vypracování hodnocení do září loňského roku. Nicméně tento termín ze strany externí firmy nebyl 

dodržen a hodnotící posudky začaly přicházet až ke konci roku 2019. Po kontrole posudků ze strany 

odboru PRI bylo zjištěno, že 80 % hodnocení bylo externí firmou zpracováno špatně. Ing. Karel 

Andrle uvádí, že se jedná o firmu Grant help a jednalo se pouze o formální hodnocení, které je 

z pohledu hodnocení jednoduché. Z tohoto důvodu byl odbor PRI nucen kontrolovat všechny 

zpracované posudky a špatně zpracované posudky externí firmě vracet k přepracování. Celý tento 

proces se proto stal časově velice náročný a do dnešního dne není tato situace dořešena. Zároveň 

v prosinci loňského roku skončila 3. výzva, kterou hodnotí odbor PRI vlastními silami. Jedná se o 92 

žádostí, nicméně se předpokládá, že bude vyhodnocena v rozumném časovém horizontu. U druhé 

výzvy takto optimistické vyhlídky bohužel nejsou a nelze predikovat, kdy bude toto hodnocení 

dokončeno. 

Do diskuze se přihlásila Mgr. Marta Gellová, která se dotazuje, zda je možné externího dodavatele 

postihnout nějakými sankcemi za nedodržení lhůty vypracování hodnocení, špatně zpracované 

posudky atd. Na tuto otázku odpovídá opět Ing. Karel Andrle, který uvádí, že vzhledem k tomu, že 

projekt inovačních voucherů spadá do kompetence odboru PRI, nemá detailnější informace, nicméně 

uvádí, že dle jeho informací nebyly externí firmě zatím proplaceny žádné finanční prostředky.  

Dále Ing. Karel Andrle uvádí, že do výše popsané situace projektu inovačních voucherů vstupuje také 

aspekt, že řada žadatelů již projekty nebude chtít realizovat. K tomu dodává Mgr. Ing. Jaromír 

Beránek, že by bylo dobré tuto situaci zjistit přímo u žadatelů. 
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Do diskuze se přihlásil Reda Ifrah, který uvádí, že materiál, který byl prezentován Ing. Davidem 

Blažkem, považuje za zmatečný, neboť jsou v něm zahrnuty informace jak k inovačním, tak ke 

specializovaným voucherům. Doposud se výbor zabýval pouze problematikou inovačních voucherů. 

Uvádí, stejně jako Ing. Karel Andrle, že je potřeba počítat s tím, že řada žadatelů již nebude mít zájem 

projekty realizovat. Dále uvádí, že je dle jeho názoru zbytečné v současné době vyhlašovat 4. výzvu, 

když nejsou vyhodnocené předešlé výzvy a není známo, zda bude o chystanou 4. výzvu mezi okruhem 

potenciálních žadatelů zájem. Prezentovaný materiál dle jeho slov nenaplnil požadavky, které byly 

stanoveny na 10. jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP, a to především ve zhodnocení rizik 

projektu inovačních voucherů. Dále uvádí, že pokud projekt inovačních voucherů bude pokračovat 

v tomto tempu čerpání, indikátory se velice stěží naplní a hrozí minimální korekce 30 % poskytnutých 

finančních prostředků, která by byly hrazeny z rozpočtu HMP.  

Mgr. Ing. Jaromír Beránek k výše uvedenému uvádí, že byly konzultovány dvě varianty, jak dále 

postupovat a jako nejlepší se stále jeví vyhlášení 4. výzvy. K tomuto dodává Reda Ifrah to, že 

v současné době administrativní výdaje značně převyšují prostředky, které byly proplaceny žadatelům, 

proto panují jisté obavy, zda 4. výzva dokáže překlopit tento nepoměr výdajů projektu.  

Do diskuze se přihlásil Mgr. Jakub Stárek, který navrhuje, aby byla nastalá situace s hodnocením 

2. výzvy předána Kontrolnímu výboru ZHMP, neboť dle jeho slov může vzniknout škoda při 

vyhodnocování žádostí nebo škoda dodatečná. 

Do diskuze se přihlásil Ing. Karel Andrle, který uvádí, že by bylo vhodné, aby se na příštích jednáních 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP řešil aktuální stav také u specializovaných voucherů. Uvádí, že 

byly vyhlášeny dvě výzvy, z toho do 2. výzvy přišlo 1280 žádostí ve finančním objemu 459 mil. Kč, 

což je k poměru k alokovaným prostředkům značný převis, ale vzhledem k tomu, že výzva byla 

ukončena také v dubnu a v současné době je únor, lze předpokládat, že někteří žadatelé nebudou mít 

již o realizaci projektu zájem. Jedna z aktivit specializovaných voucherů je návštěva veletrhů, které 

proběhly již v loňském roce a tak tyto vouchery již určitě nebudou realizovány. Dále uvádí, že na 

hodnocení žádostí o specializované vouchery se podílí také externí firma Grant help a byly vynaloženy 

finanční prostředky, které se v případě nerealizace projektů stanou nezpůsobilými.  

Do diskuze se přihlásil Mgr. Jakub Stárek a uvádí, že v případě soudních sporů či právních kroků by 

měla být tato situace s  externí firmou opravdu předána Kontrolnímu výboru ZHMP.  

Do diskuze se přihlásil Reda Ifrah a dotazuje, zda budou na příštím výboru řešeny i specializované 

vouchery a jak budou tyto podklady poskytovány. Na toto reaguje Ing. Karel Andrle s tím, že by 

považoval za vhodné, aby byla zpracována základní tabulka s jednotlivými žádostmi o voucher, kdy by 

u každé žádosti byl zaznačen aktuální stav hodnocení. Tato tabulka by byla průběžně aktualizována a 

sloužila jako podklad pro vyhodnocování posunu v hodnocení žádostí. 

 Mgr. Ing. Jaromír Beránek navrhuje k výše uvedenému usnesení: 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP žádá odbor projektového řízení o zpracování 

přehledné informace, ve které bude shrnut aktuální stav a rizika projektu Inovačních voucherů a o její 

předložení na následující jednání výboru. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP žádá Kontrolní výbor ZHMP o prověření 

situace vzniklé na základě smlouvy POC/53/01/000020/2018 se společností Grant help, která se podílí 

na vyhodnocení žádostí 2. výzvy inovačních a specializovaných voucherů. 

Hlasování:  pro:  6 proti:  0 zdržel se:  0 
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Usnesení bylo schváleno. 

V následné diskusi p. Reda Ifrah opakuje, že nové výzvy měly být vyhlašovány až poté, co jsou 

vyhodnoceny předchozí. Dále navrhuje vykomunikovat s potenciálními  žadateli, zda mají o vyhlášení 

4. výzvy zájem a poté případně vyhlásit 4. výzvu. 

Do diskuze se přihlásila Mgr. Marta Gellová a uvádí, že výbor nemá dostatečné kompetence, aby do 

projektu zasahoval, a dále vnímá i jako potenciální riziko současné personální změny na odboru PRI.  

Do diskuze se přihlásil doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., s tím, že vyhlášení 4. výzvy je 

plánované na 18. 3. 2020 a další jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP se uskuteční 

16. 3. 2020, proto dle jeho slov nebude možné již vyhlášení 4. výzvy ovlivnit. Na tento příspěvek 

reaguje Mgr. Ing. Jaromír Beránek tím, že je možné uskutečnit zvláštní jednání Výboru pro evropské 

záležitosti ZHMP, nebo může radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph.D zaslat členům výboru 

informaci. 

Ing. Karel Andrle k výše uvedenému uvádí, že 4. výzvu má v současné době odbor FON 

k připomínkám. Dle jeho slov dosavadní průběh projektu inovačních voucherů poškozuje úřad jako 

celek v očích veřejnosti (žadatelů o vouchery) a předpokládá, že zájem potenciálních žadatelů o 4. 

výzvu po předchozích zkušenostech velký nebude. Zároveň uvádí, že je nutnost vyhlásit 4. Výzvu 

v plánovaném termínu z toho důvodu, že projekt inovačních voucherů má skončit v polovině roku 

2021. Ze strany FON byl tento projekt již jednou prodloužen a opakované prodloužení není ze strany 

FON možné, a to z důvodu, že v případě nedočerpání finančních prostředků projektu nebude mít odbor 

FON dostatek času tyto finanční prostředky vyčerpat.  

Diskuze k tomuto bodu byla ukončena. 

Bod 7: Různé 

Jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo ukončeno 16:15 hod. 

 

Další jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo stanoveno na 16. 3. 2020 od 15 hod 

v místnosti č. 430 na Nové radnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřila:  Mgr. Marta Gellová., členka Výboru pro evropské záležitosti ZHMP   

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

JUDr. Jiří Pospíšil  

předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

 

Ing. Karel Andrle 

tajemník Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

 


