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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

ZÁPIS z 16. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 15. 6. 2020 v 15:00 hod. 

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

   

Přítomní členové výboru:  JUDr. Jiří Pospíšil, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, doc. Ing. Mgr. Martin 

Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Radek Lacko, Ing. Jakob Hurrle, PharmDr. Petr 

Fifka 

Omluveni:  Jan Martínek, Mgr. Marta Gellová, Mgr. Jakub Stárek, Ing. Tereza 

Nislerová, 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 15:20 hod.  

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

Dlouhý, Dr., MSc. 

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

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

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-36470 ke schválení projektu v rámci 44. výzvy OP PPR ČR 

4. Tisk R-36735 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

5. Informace o aktuálním stavu programu COVID Praha 

6. Informace o aktuálním stavu voucherových programů 

7. Různé 

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

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Bod 2: Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha- pól růstu ČR 
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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 jsou aktuálně vyhlášeny tři výzvy. Jedná se o výzvy č. 46, 54 a 55. Dále 

uvádí, že změny jsou v materiálu vyznačeny červenou barvou. V tomto případě se jedná o 

zasmluvněné projekty, čímž vzrostl podíl zasmluvněnosti Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 

dále se jedná o nově příchozí projekty do otevřených výzev. 

 

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:   6 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: Tisk R-36470 ke schválení projektu v rámci 44. výzvy OP PPR ČR 

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

výboru seznamuje se 44. výzvou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva byla 

vyhlášena v rámci prioritní osy 2, jedná se o výzvu průběžnou, přičemž prozatím byl do této výzvy 

zaregistrován jeden projekt s názvem Preference A, který předkládá odbor dopravy. Cílem projektu je 

realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných deseti 

komunikacích v hl. městě Praze. Realizace preferenčních opatření bude probíhat formou výměny, 

odstranění a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení na 4 km trasy za 6,4 mil. Kč. Jako 

preferenční opatření jsou užity zejména vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a výlučné směry 

v řadicích pruzích v křižovatkách. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je stanoven 

závazek realizovat 12 km preferenčních opatření na území hl. m. Prahy. Paralelně se připravují další 

preferenční opatření dopravy.  

 

Diskuze: Do diskuze byl ze strany přítomných členů vznesen požadavek o upřesnění jednotkového 

rozpočtu ve výši 6,4 mil. Kč k projektu Preference A. Do diskuze se přihlásil Mgr. Reda Ifrah s tím, že 

by považoval za vhodné, aby byl materiál doplněn také o informace proběhlého veřejného řízení a o 

průběh hodnocení projektu. 

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

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP žádá odbor evropských fondů o doložení 

jednotkového rozpočtu k projektu Preference A a následnou distribuci všem zastupitelům hl. m. Prahy 

na jednání dne 18. 6. 2020. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

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

projektů 44. výzvy OP PPR ČR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 4: Tisk R-36735 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

Místopředseda Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který uvádí, že se jedná 

o technický tisk. Předmětem tohoto tisku je úprava běžných a kapitálových výdajů hl. m. Prahy 

v celkové výši 122,7 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 úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

za účelem financování projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a doporučuje ZHMP 

schválit příslušný tisk.  

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Informace o aktuálním stavu programu COVID Praha  

Místopředseda Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který na úvod přítomné 

členy informuje o počtu schválených žádostí. Ke dni 7. 6. 2020 bylo schváleno 234 žádostí s celkovou 

výší zaručovaných úvěrů 1,3 mld. Kč. Uvádí, že počet schválených žádostí narůstá, ČMZRB 

dohodnocuje poslední žádosti. Zároveň uvádí, že odbor FON byl ze strany ČMZRB požádán o zvážení 

navýšení alokace záručního programu v případě dostupnosti finančních prostředků. Tato věc je 

aktuálně projednávána s primátorem MUDr. Hřibem. Na závěr Ing. Karel Andrle uvedl informaci, že 

až odbor FON obdrží finální počet poskytnutých záruk od ČMZRB, bude zpracována detailní analýza, 

kterým podnikatelům, v jaké míře ad., program COVID Praha nejvíce pomohl.  

 

 

Bod 6: Informace o aktuálním stavu voucherových programů 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Mgr. Anetě Šubrtové, která na úvod 

stručně popisuje základní změny ve stavu voucherových projektů. Obecně představila stav Pražských 

voucherů, shrnuje jednotlivé vyhlášené výzvy v projektech Pražský voucher na inovační projekty a 

Specializované vouchery, průběh jejich hodnocení a schvalování v orgánech hl. m Prahy. Uvádí, že 

odbor PRI vyhodnotil 3. výzvu, smlouvy jsou uzavírány průběžně. Na závěr uvádí, že jsou v současné 

chvíli veškeré podklady k 4. výzvě v připomínkovém kolečku a měly by být projednány Radou hl. m. 

Prahy dne 22. 6. 2020. V případě schválení výzvy orgány HMP by mohla být výzva v následujících 

dnech, tedy 23 - 24. 6. vyhlášena. Příjem žádostí by probíhal následně od 24. července po dobu dvou 

měsíců. Ve 4. výzvě odbor PRI reflektuje průběh předchozích výzev a je zde snaha informace pro 

žadatele zpřesnit a zjednodušit, aby podání žádosti bylo efektivnější než u předchozích výzev. Oproti 

předchozím výzvám je Výzva průběžná, aby bylo možné projekty začít hodnotit ihned po podání 

žádosti o poskytnutí voucheru. 

 

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

 



 

 Strana 4 
 

 

Bod 7: Různé 

Do diskuze se přihlásil Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. s dotazem týkajícím se přípravy komise 

pro předsednictví ČR v Radě EU. Ing. Karel Andrle uvádí, že je aktuálně tisk v připomínkovém 

kolečku a měl by být projednán Radou hl. m. Prahy dne 13. 7. 2020. Rada hl. m. Prahy zřídí ke dni 14. 

7. 2020 Komisi Rady hl. m. Prahy pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 a 

k tomuto datu také jmenuje předsedu Komise, členy Komise a tajemníka Komise.  

 

Jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo ukončeno 15:50 hod. 

 

Další jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo stanoveno na 7. 9. 2020 od 15 hod 

v místnosti č. 430 na Nové radnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil:  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 

 


