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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

 

 

ZÁPIS z 8. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 14. 10. 2019 v 15:00 hod. 

prostřední salónek primátora, 2. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (budova Nové radnice) 
 

   

 

Přítomní členové výboru:  JUDr. Jiří Pospíšil, doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Mgr. Jakub 

Stárek, Ing. Tereza Nislerová, Ing. Radek Lacko, Mgr. Ing. 

Jaromír Beránek, Mgr. Marta Gellová, Ing. Jakob Hurrle 

Omluveni:  PharmDr. Petr Fifka, Jan Martínek, Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph. D. 

Jednání řídil: JUDr. Jiří Pospíšil, předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. 

JUDr. Jiří Pospíšil, doc přivítal přítomné a zahájil jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

v 15:00 hod.  

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil, doc. navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Mgr. Martina 

Dlouhého, Dr., MSc. 

Hlasování: pro:  8 proti:   0 zdržel se:  0 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 

Bod 1: Úvod 

Předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP JUDr. Jiří Pospíšil, doc, přechází k programu jednání 

a navrhuje o něm hlasovat v této podobě: 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

3. R-34248 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

4. R-34186 ke schválení projektů v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

5. R-34316 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

6. Různé 

Hlasování o programu:  pro:  8 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 

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil  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. Změny v materiálu byly vyznačeny červenou barvou. Jedná se především o nově 

příchozí projekty do otevřených průběžných výzev, schválení projektů ZHMP, zasmluvněné projekty. 

Dále Ing. Karel Andrle uvádí, že na příští jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bude zpracována 

komplexnější informace o stavu čerpání a zasmluvněnosti s ohledem na blížící se konec roku. Na závěr 

k tomuto bodu Ing. Karel Andrle uvádí, že byl sestaven harmonogram výzev pro rok 2020, který 

obsahuje již všechny finanční prostředky OP PPR ČR. Tento harmonogram bude schvalován ve 

čtvrtek tzv. Plánovací komisí. 

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:   8 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: R-34248 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje účastníky 

jednání s tiskem, který se týká neschválení dvou projektů v rámci 30. výzvy, která byla zaměřena na 

investiční projekty, přesněji na energetické úspory v městských objektech – tzv. inteligentní budovy. 

Tato výzva byla vyhlášena 7. června 2017 a příjem žádostí o podporu probíhal do září 2018. Jednalo se 

o výzvu průběžnou s alokací 1 mld. Kč, která byla později snížena na 900 mil. Kč. Na předchozích 

jednáních Výboru pro evropské záležitosti byly v rámci této výzvy doporučeny k financování 4 

projekty. Tento tisk se týká dvou projektů, které neprošly tzv. věcným hodnocením a z tohoto důvodu 

nejsou doporučeny k financování. Jedná se o projekt hl. města Prahy na rekonstrukci objektu Emauz a 

objekt  Akademie řemesel Praha. Projekt na rekonstrukci objektu Akademie Řemesel Praha podal 

žádost o přezkum, čímž byl pozdržen hodnotící proces. Podaná žádost o přezkum byla ze strany ŘO 

shledána jako nedůvodná.  

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu přihlásil Mgr. Ing. Jaromír Beránek, který se dotazuje na 

důvody neschválení projektu Emauz. Na tuto otázku odpovídá Ing. Karel Andrle s tím, že tento projekt 

obdržel na eliminačním kritériu “Efektivnost projektu“ 0 bodů, což vedlo k jeho vyřazení. Dále se 

Mgr. Ing. Jaromír Beránek dotazuje, proč byl tento projekt v tomto kritériu vyřazen. Zda na toto 

kritérium měl významný vliv typ budovy a její konstrukce. Na tuto otázku odpovídá Ing. Tereza Fuka. 

Tento projekt počítal s finančními prostředky nejen z OP PPR, ale také z OP ŽP. Celkové náklady na 

rekonstrukci tohoto objektu by ta činily 1 mld. Kč, z OP PPR ČR by šlo pouze 200 mil. Kč. 

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

projektů 30. výzvy OPPPR a doporučuje ZHMP schválit příslušný tisk 

Hlasování:  pro:   8 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: R-34186 ke schválení projektů v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje účastníky 

jednání s projekty, které jsou předkládány ke schválení v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha 
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– pól růstu ČR. Tato výzva byla vyhlášena v rámci prioritní osy 4 a byla zacílena na začleňování a 

podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Tato výzva byla vyhlášena 7. ledna do 26. září 2019 a 

její celková alokace činila 300 mil. Kč. Tímto tiskem je doporučeno k financování 76 žádostí ve 

finančním objemu 89,42 mil. Kč. Jedná se o žádosti, které byly ohodnoceny do ½ srpna, u zbylých 

žádostí probíhá hodnocení a budou předloženy ke schválení na následujících jednání Výboru pro 

evropské záležitosti ZHMP:  

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Ing. Beránek s dotazem, zda se zpracování žádostí ze strany 

žadatelů výrazně zlepšila, neboť všechny předložené projekty do této výzvy prošly úspěšně 

hodnocením. Na tento dotaz odpovídá Ing. Karel Andrle s tím, že se jedná o tzv. jednotkovou výzvu, 

jejíž hodnocení je výrazně jednodušší než u klasických výzev. Projekty neprochází věcným 

hodnocením, ale pouze rozšířeným formálním hodnocení. 

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

projektů 38. výzvy OPPPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

Hlasování:  pro:  8 proti:  0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: R-34316 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje účastníky 

jednání s tímto tiskem technického rázu. Předmětem tohoto tisku je úprava běžných a kapitálových 

výdajů hl. m. Prahy v celkové výši 3,73 mil. Kč a poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 

Prahy ve splátkách v souladu s pravidly OP PPPR. Zjednodušeně se jedná o rozpočtové úpravy k již 

schváleným projektům v rámci OP PPR. 

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

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

hl. města Prahy za účelem financování projektu z OP PPR ČR v roce 2019 a doporučuje ZHMP 

schválit tento tisk. 

Hlasování:  pro:  8 proti:  0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 6: Různé 

K tomuto bodu se přihlásila Mgr. Marta Gellová, která se dotazuje na nové programovací období. Na 

tuto otázku odpovídá Ing. Karel Andrle s tím, že se od minulé informace k tomuto tématu nic 

zásadního nezměnilo. Uvádí, že Odbor FON byl pověřen k vyjednávání s ostatními řídicími orgány, 

které mají svůj operační program o tom, zda by některé plánované aktivity nešly financovat v Praze. 

Hlavní město Praha jako více rozvinutý region s navrhovanou mírou evropského spolufinancování 

40 % by dle odhadu MF a MMR měla mít přidělenu alokaci cca 80 mil. EUR. Dále Ing. Karel Andrle 

uvádí, že byla snaha nalézt průnik mezi plánovanými aktivitami jednotlivých operačních programů 

a potřebami hl. m. Prahy. Byl připraven materiál s navrženými aktivitami, který byl v červnu 

předložen do RHMP. V rámci usnesení k tomuto materiálu bylo panu primátorovi uloženo, aby ve 

spolupráci s RHMP z navrhovaných aktivit definoval ty nepotřebnější. Byly vybrány aktivity čistá 

mobilita a rozvoj veřejných prostranství. Obě tyto aktivity má v gesci IROP, se kterým teď probíhají 

intenzivní jednání. V tématu čisté mobility probíhají jednání s DPP. Dále probíhá paralelní jednání o 

finančních prostředcích z tzv. fondu Soudružnosti. Dále se Mgr. Marta Gellová dotazuje, v jakém 

stádiu jsou teď jednání s přípravou nových operačních programů. Ing. Karel Andrle odpovídá, že ke 
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schvalování operačních programů nedojde dříve než v příštím roce. Dále Ing. Karel Andrle doplňuje, 

že zároveň s výše uvedeným, budou k dispozici finanční prostředky ze strany MŠMT. 

 

Do diskuze se přihlásil JUDr. Jiří Pospíšil s otázkou k projektu Inovačních voucherů, přesněji 

s dotazem na jejich problémy v oblasti čerpáním finančních prostředků. Ing. Karel Andrle k dotazu 

uvádí, že tato problematika je intenzivně řešena a bude zařazena na jednání příštího Výboru pro 

evropské záležitosti ZHMP. JUDr. Jiří Pospíšil se dále dotazuje, co je reálnou hrozbou v případě 

nedočerpání finančních prostředků tohoto projektu. Ing. Karel Andrle na dotaz odpovídá, že je 

v současné době vyhlášená v rámci tohoto projektu poslední výzva na zbytek alokace, což je zhruba 

180 mil. Kč. V případě, že se finanční prostředky nevyčerpají, existují pro tuto situaci dvě varianty. 

První z nich je ta, že budou nedočerpané prostředky vráceny zpět do OP PPR a druhá varianta je 

prodloužení projektu a vyhlášení další výzvy. Mgr. Marta Gellová se dotazuje, zda je možné politicky 

podpořit naplnění poslední výzvy. Na tuto otázku odpovídá Ing. Jan Dobrovský s informací, že odbor 

PRI připravuje zprávu o realizaci, kde bude celý stav podrobně shrnut. Dále uvádí, že v oblasti 

inovačních voucherů bylo dosaženo absorpční kapacity na úrovni vědeckých institucí a že konkrétní 

čísla budou k dispozici 6. prosince po uzavření nyní vyhlášené výzvy. K tomuto bodu 

Mgr. Ing. Beránek dodává, že pan primátor je s touto situací srozuměn a intenzivně se jí věnuje. Dále 

byla otevřena diskuze k předsednictví EU. Poradce předsedy výboru Reda Ifrah informoval členy 

výboru o proběhlém jednání se zástupci ÚV. Podrobná informace bude zařazena na následující jednání 

výboru. 

 

Termíny Výboru pro evropské záležitosti ZHMP na 2. pololetí budou rozeslány členům emailem 

v průběhu měsíce července. 

 

Jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo ukončeno 15:35 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil:  doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., člen 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 

 


