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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

 

ZÁPIS z 5. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 15. 5. 2019 v 13:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

   

 

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

Hurrle, Jan Martínek, Mgr. Jakub Stárek, Mgr. Marta Gellová, 

Ing. Tereza Nislerová, Ing. Radek Lacko, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, 

PharmDr. Petr Fifka 

Omluveni:  Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph. D. 

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

JUDr. Jiří Pospíšil, doc, předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

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

v 13:20 hod.  

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 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. R-32959 ke schválení projektů v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR  

4. R-32941 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

5. Různé 

Hlasování o programu:  pro:  9 proti:   0 zdržel se:  0 

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

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 se současným stavem čerpání finančních prostředků z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. K tomuto materiálu uvádí, že na základě dohody s panem primátorem 

bude tento materiál předkládán v aktualizované formě pro informaci na každém jednání ZHMP. Jedná 
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se o  materiál, který shrnuje všechny podstatné informace, týkající se čerpání OP PPR ČR. V současné 

době jsou předloženy projekty za 140 % celkové alokace operačního programu a zasmluvněno je 

zhruba 69 %. Do konce roku by mělo být dle odhadu zasmluvněno 85 % celkové alokace. Dále 

Ing. Karel Andrle uvádí, že proběhl Monitorovací výbor, který je nejvyšším dohledovým orgánem nad 

operačním programem. Z výstupů MV vyplynula nutnost zpracování akčních plánů pro oblast 

inteligentních budov, P+R Černý most a oblast inovačních voucherů.  

 

V průběhu projednání tohoto bodu dorazil předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP JUDr. Jiří 

Pospíšil, doc, kterému místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává řízení jednání 

výboru. 

 

Diskuze: Do diskuze k tomuto bodu se přihlásila Mgr. Marta Gellová s dotazem, jakým způsobem 

bude docházet k aktualizaci tohoto materiálu. Ing. Karel Andrle k dotazu uvádí, že změny v tabulce 

budou barevně vyznačovány. 

 

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:   9 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: R-32959 ke schválení projektů v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR  

 

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

účastníky jednání s projekty, které jsou předkládány ke schválení v rámci 37. výzvy Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva je investičního charakteru a zaměřuje se na modernizaci 

vybavení a zařízení škol. Výzva byla vyhlášena 27. listopadu 2017 a příjem žádostí o podporu probíhal 

do března 2018.  Ing. Andrle uvádí, že vyhodnocení projektů trvalo více jak rok, neboť bylo 

předloženo 208 žádostí ve finančním objemu 484 mil. Kč. Původní alokace výzvy byla 100 mil. Kč. 

Tato alokace byla později navýšena na 200 mil. Kč. V rámci tohoto materiálu je doporučeno 

k financování 81 projektů ve finančním objemu 198,84 mil. Kč. 

 

Diskuze: Do diskuze se přihlásila Ing. Tereza Nislerová, která se dotazuje, proč vyhodnocení 

37. výzvy trvalo více jak rok, když finanční objem předložených projektů byl z celkové alokace 

operačního programu marginální. Ing. Karel Andrle na tento dotaz odpovídá, že 500 mil. Kč je 

z pohledu této prioritní osy velký finanční objem. Jedná se především o malé investiční projekty, 

kterých bylo předloženo velké množství. Proces hodnocení je nastaven zdlouhavě a je nutné 

vypracovat čtyři nezávislé posudky, které jsou hodnotitelům vraceny z důvodu různých nedostatků. 

Dále pak uvádí, že proces hodnocení taktéž zdržuje možnost odvolání neúspěšných žadatelů, kteří mají 

možnost podat žádost o přezkum rozhodnutí. 

Ing. Tereza Nislerová se dále dotazuje, zda je možné proces hodnocení zjednodušit a zefektivnit. 

Ing. Karel Andrle k tomuto dotazu uvádí, že proces hodnocení byl nastaven na začátku programového 

období a byl zvolen způsobem hodnocení externími hodnotiteli. Dále uvádí, že k zdržení dochází i 

díky systému ISKP2014+, který je pomalý a veškeré hodnocení je zpracováno v tomto systému.  

 

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

projektů 37. výzvy OPPPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

 

Hlasování:  pro:   9 proti:   0 zdržel se:  0 
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Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: R-32941 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, doc předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje 

účastníky jednání s technickým tiskem k úpravě rozpočtu, za účelem financování schválených 

projektů.  

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

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o návrhu převodu 

nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 a doporučuje ZHMP schválit tento tisk. 

Hlasování:  pro:   9 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Různé 

Do diskuze k tomuto bodu se přihlásila Mgr. Marta Gellová, která se dotazuje na rizikové projekty, 

které byly řešeny na 3. jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. Ing. Karel Andrle odpovídá, že 

na příští jednání je naplánováno zařazení bodu, který bude shrnovat aktuální stav těchto projektů. 

Do diskuze se přihlásila Ing. Tereza Nislerová a navrhuje identifikovat ty nejproblematičtější projekty 

a dále navrhuje pozvat projektové manažery těchto projektů.  

Z diskuze vyplynulo, že odbor FON vytipuje nejproblematičtější projekty se stručnou informací 

o rizicích projektů, kterou zašle členům výboru. Dále bude ze strany FON zajištěna účast jednoho 

zástupce z každého vytipovaného rizikového projektu. 

 

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil, doc. Navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Ing. Jaromír Beránka. 

Hlasování:  pro:  8 proti:  0 zdržel se:  1 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Ing. Jaromír Beránek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil:  Mgr. Ing. Jaromír Beránek, 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 

 


