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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

 
    

Výbor pro evropské záležitosti ZHMP  

 

 

ZÁPIS z 1. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 11. 1. 2019 v 10:00 hod. 

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

 

Přítomni:  JUDr. Jiří Pospíšil, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, doc., Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., 
MSc., Ing. Jakob Hurrle, Ing. Radek Lacko, Jan Martínek, Mgr. Jakub Stárek, PhDr. 
Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph. D., Ing. Karel Andrle 

Omluveni:  Mgr. Marta Gellová, Ing. Tereza Nislerová, MA, Mgr. Tomáš Portlík 

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

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil přivítal přítomné a zahájil jednání Výboru pro evropské fondy 
ZHMP v 10:00 hod.  

Bod 1: Úvod 

Předseda JUDr. Jiří Pospíšil představil svoji osobu a uvítal přítomné členy Výboru pro evropské 
záležitosti. Popsal náplň agendy a cíle výboru. Dále krátce sdělil své záměry spojené s přípravou 
českého předsednictví, které se bude konat v druhém pololetí roku 2022. Očekává se dvouletá příprava 
aktivit v gesci HMP, které budou připravovány na české předsednictví. Při prvním českém 
předsednictví nebyla ČR dostatečně prezentována. Je tedy považováno za důležité začít s formální 
diskuzí na téma „Předsednictví 2022“ co nejdříve. Pomoci může také zmapování zkušeností z jiných 
metropolí a diskuse o aktivitách, které může HMP realizovat.  

Další prioritou předsedy je zaměření se na fungování Pražského domu v Bruselu ve vztahu k politické 
reprezentaci HMP. Pan předseda na některé z dalších jednání výboru pozve ředitelku Pražského domu 
v Bruselu, která představí činnost Pražského domu. 

Předseda děkuje za pozornost a žádá přítomné členy o jednotlivé krátké představení a sdělení 
případných podnětů ve vztahu k fungování výboru.  

Jaromír Beránek: uvolněný zastupitel a místopředseda výboru, předseda výboru ICT a SmartCity 
(představení pracovních činností a funkce). Představil své priority, které jsou v souladu s předsedou 
výboru tj. české předsednictví, fungování Pražského domu v Bruselu a v neposlední řadě další vlastní 
operační program pro HMP, nad kterým probíhají velmi intenzivní diskuze.  
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Vít Šimral: radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání (představení pracovních 
zkušeností a funkce). 

Jakub Stárek: zastupitel za ODS, místostarosta Prahy 6 se zaměřením na územní rozvoj, veřejný 
prostor, SmartCity aj. (představení pracovních zkušeností a funkcí).   

Karel Andrle: pověřený ředitel odboru evropských fondů, tajemník Výboru pro evropské záležitosti 
(představení pracovních zkušeností a funkcí). Tajemník výboru navrhuje k diskuzi nové nastavení a 
činnost výboru. Jako pověřený ředitel odboru FON je zodpovědný za implementaci a čerpání 
Operačního programu Praha – pól růstu. Prezentuje stav OP PPR, jeho fungování, činnosti a 
seznamuje přítomné s jeho agendami, úkoly aj. Jako tajemník výboru je k dispozici pro případnou 
osobní komunikaci.   

Reda Ifrah: poradce z pracovního týmu předsedy výboru (představení pracovních zkušeností a funkcí).  

Jan Švábek: asistent p. Pospíšila (představení pracovních zkušeností a funkcí). 

Nina Bořkovcová: programová manažerka PO 4 v odboru evropských fondů (představení pracovních 
zkušeností a funkcí).  

Oldřich Hnátek: vedoucí oddělení řízení a koordinace programu v odboru evropských fondů 
(představení pracovních zkušeností a funkcí).   

Vít Čaban: projektový manažer PO 1 v odboru evropských fondů (představení pracovních zkušeností a 
funkcí).  

Patricie Váchová: konzultanta pro administraci projektů v odboru evropských fondů a asistentka 
pověřeného ředitele a tajemníka výboru (představení pracovních zkušeností a funkcí).  

Jan Hauser: ombudsman v odboru evropských fondů (představení pracovních zkušeností a funkcí).   

Petr Vlasák: externí pracovník odboru FON za účelem komunikace s městskými částmi HMP 
(představení pracovních zkušeností a funkcí).  

Šárka Fila Tomanová: vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů (představení pracovních 
zkušeností a funkcí).  

Jan Dobrovský: ředitel odboru projektového řízení (představení pracovních zkušeností a funkcí). 
V rámci bodu 5 představení odboru PRI.  

Jakob Hurrle: radní pro sociální oblast pro Prahu 7 (představení pracovních zkušeností a funkcí).  

Radek Lacko: zastupitel za ANO, Praha 4 (představení pracovních zkušeností a funkcí). 

Martin Dlouhý: zastupitel TOP 9 (představení pracovních zkušeností a funkcí). 

Jan Martínek: zastupitel Prahy 16 – Radotín (představení pracovních zkušeností a funkcí).    

 

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil děkuje za krátké představení a navrhuje na ověřovatele zápisu 
člena výboru Ing. Radka Lacka.  
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Hlasování:  pro:  8 proti:  0 zdržel se:  0 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Radek Lacko. 

Předseda JUDr. Jiří Pospíšil přechází k programu jednání. 

 

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Informace o činnosti Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 
3. Aktuální informace o stavu čerpání Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
4. Tisk R-31933 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu 

ČR 
5. Informace o činnosti odboru PRI 
6. Zpráva o aktuálním stavu vyjednávání nového programového období 2021 – 2027 
7. Předsednictví ČR v radě EU 2022 – zapojení HMP 
8. Různé 

Výbor pro evropské záležitosti ZHMP odhlasoval program jednání.   

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

Program dnešního jednání byl schválen. 
_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: Informace o činnosti Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

Stanovení termínů a časů jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP.  

Návrh termínů: 

Měsíc Termín zasedání ZHMP Návrh termínu zasedání výboru ZHMP 

únor 28. 2. 2019 18. 2. 2019 od 15 hodin 

březen 21. 3. 2019 18. 3. 2019 od 15 hodin  

duben 25. 4. 2019 23. 4. 2019 od 15 hodin 

květen 23. 5. 2019 13. 5. 2019 od 15 hodin  

červen 20. 6. 2019 10. 6. 2019 od 15 hodin  

 

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

Termíny jednání Výboru pro evropské záležitosti byly schváleny. 
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Bod 3: Aktuální informace o stavu čerpání Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Předseda předává slovo tajemníkovi, který prezentuje aktuální informace o stavu čerpání Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR.   

Odbor evropských fondů je řídící orgán Operačního programu Prah a pól růstu ČR. Je zacílen pouze 
pro žadatele hlavního města Prahy. Operační program Praha – pól růstu je rozdělen do čtyř prioritních 
os určených žadatelům, přičemž každá osa má svoji vlastní alokaci. Jedná se o PO 1: Posílení 
výzkumu, technologického rozvoje a inovací; PO 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory – 
obsahuje aktivity zaměřené např. na přeměnu městských budov na energeticky úsporné až inteligentní 
budovy, dále financuje výměnu eskalátorů v metru pro Dopravní podnik v Praze, osvětlení v tunelech 
a jiné úspornější dopravní systémy, navýšení kapacity P+R na Černém mostě; multifondová 
(ne/investiční) PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – obsahuje aktivity zaměřené 
např. na výstavbu komunitních center, podporu sociálních služeb - terénních programů, azylových 
domů aj.; a další multifondová (ne/investiční) PO 4 primárně určená do oblasti školství: Vzdělání a 
vzdělanost a podpora zaměstnanosti – obsahuje aktivity zaměřené např. na modernizace tříd ve školách 
a jejich vybavení, navýšení kapacit škol a školek, dále zřizování dětských skupin nebo vzdělávání 
pedagogických pracovníků aj. 

Plnění stanovených cílů ke konci roku 2018: pravidlo n+3, které se díky velkému množství přijatých 
opatření podařilo naplnit na 102,6%; stav zasmluvněnosti programu – ke konci roku 2017 byl splněn 
cíl zasmluvnit 40% alokace programu, dále ke konci roku 2018 bylo zasmluvněno 66,5% alokace 
programu (cíl ve výši 65% byl tedy splněn); využití finančních nástrojů v OP PPR – v prosinci 2018 
byla podepsána dohoda o financování s ČMZRB a tím byla plně spuštěna implementace finančních 
nástrojů v OP PPR. V roce 2017 ze strany auditních orgánů bylo auditováno 100% certifikovaných 
výdajů, provedeno bylo 8 auditů a nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Audity v roce 2018 
bylo auditováno 40% výdajů u vzorku 36 projektů. Drobná pochybení byla zjištěna pouze u dvou 
projektů o objemu cca 13 tis. Kč tj. cca 0,01% výdajů, všechny audity zatím nebyly finálně ukončeny. 
Tajemník výboru zmínil ještě další cíl, který musí program splnit do konce roku 2018, jedná se o tzv. 
milníky programu. Problematickou prioritní osou z hlediska plnění milníků je osa č. 2, která měla za 
cíl do konce roku 2018 financovat výstavbu 500 parkovacích míst a podpořit inteligentní budovy o 
rozsahu cca 4 500 m2. Milníky bohužel nebudou splněny, neboť nedošlo k realizaci projektů a 
předpokládá se, že Evropská komise odebere výkonnostní rezervu (předpoklad: 100-200 mil. Kč) 
určenou pro tuto osu. Hlavní město Praha ale o tyto finanční prostředky nepřijde. Plánem řídícího 
orgánu a MMR je přesun těchto odebraných finančních prostředků do jiné prioritní osy (primárně do 
PO4, kde je velký přesah kvalitních projektů). O tomto záměru již byli informováni zástupci Evropské 
komise, vyjednávání o tomto započne v druhé polovině roku 2019. 

Dále tajemník výboru navrhuje členům výboru možnost detailnějšího seznámení s fungováním 
operačního programu přímo na odboru evropských fondů. Termín setkání zájemcům tajemník sdělí e-
mailem. Jednalo by se o seznámení s chodem odboru evropských fondů, jeho nastavenými procesy a 
realizovanými projekty.  

Dále popisuje stav čerpání a zasmluvněnosti v rámci jednotlivých prioritních os. 
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Diskuze: Pan Beránek poděkoval pověřenému řediteli odboru evropských fondů za dosavadní 
výsledky práce v Operačním programu Praha – pól růstu, kde v současné době nehrozí žádné riziko 
odejmutí finančních prostředků. Dále děkuje za nabídku detailního seznámení s chodem programu a 
prosí o stanovení termínu školení pro všechny zájemce/členy výboru.  

Pan Ifrah opětovně děkuje za aktivitu panu pověřenému řediteli evropských fondů. Pan předseda 
podpoří přijaté opatření a vyjadřuje svou politickou podporu pro zajištění převodu finančních 
prostředků v rámci jednotlivých prioritních os.  

Tajemník následně navrhuje přijetí návrhu usnesení v níže uvedeném textu.   

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o 
stavu čerpání Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

Výbor pro evropské záležitosti ZHMP ukládá Odboru Evropských fondů provést vyhodnocení stavu 
implementace Operačního programu se zaměřením na nastavení a dosažitelnost stanovených cílů 
programu. Hlavním výstupem bude informace o reálnosti dosažení cílových hodnot programu jak 
vzhledem k průběhu a trendům implementace, tak vzhledem k reálnosti předpokladů při nastavovaní 
programu. Výstup musí obsahovat případně návrh opatření. 

Výbor pro evropské záležitosti ZHMP ukládá Odboru Evropských fondů informovat členy výboru o 
výsledku vyhodnocení stavu implementace Operačního programu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 4: Tisk R-31933 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR 

Tajemník uvádí bod č. 4 a předává slovo Nině Bořkovcové. Ta seznamuje přítomné členy s procesem 
vyhlášených výzev v PO 3 a dále s aktuálně schvalovaným projektem výzvy č. 42. Cílem projektu je 
rozšířit služby péče o dítě v místě realizace formou vybudování a provozu dětské skupiny dle zákona 
č. 247/2017 Sb., tedy zařízení péče o děti s kapacitou 12 dětí, s adresou místa provozu Maroldovo 
panorama – Výstaviště 417, Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00. Dalším cílem projektu je zajištění 
dostatečných kapacit zařízení péče o děti v MČ Praha 7 s cílem umožnit rodičům přístup k zaměstnání 
a kariérní postup a dále také přispět ke sladění jejich pracovního a soukromého života. V tomto 
materiálu je navrhováno schválení jednoho projektu ve finančním objemu 3 925 860,- mil. Kč.  
 

Diskuze: Pan předseda navrhuje diskuzi, do které se přihlásil člen výboru Jakob Hurrle a sdělil možný 
střet zájmů ve vztahu k citovanému projektu a to z pozice veřejné funkce na Praze 7. Hlasování se tedy 
nezúčastní. Tajemník navrhuje text přijatého usnesení.   
 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o 
průběhu výběru projektů 42. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit 
žádosti o podporu. 

Hlasování:  pro:   7 proti:   0 zdržel se:  1 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 5: Informace o činnosti odboru PRI 
 
Předseda přechází k bodu 5 a předává slovo řediteli odboru PRI Dobrovskému, který krátce 
představuje odbor projektového řízení. Odbor projektového řízení má tři oddělení a to oddělení 
přípravy a realizace projektů, oddělení zprostředkujícího subjektu ITI, oddělení strategie a podpory 
podnikání.  
Odbor projektového řízení není řídícím orgánem, ale samostatným odborem MHMP. Odbor se podílí i 
na aktivitách spojených s ekonomickou diplomacií. Ředitel odboru informuje o nové kolegyni 
v Bruselu, která má na starosti ekonomickou agendu ve vztahu k HMP. Ve spolupráci s odborem 
evropských fondů řeší nové programové období 2020 – 2027, kde se společně účastní vyjednávání o 
novém operačním programu. Odbor projektového řízení vyhledává zajímavé aktivity, koordinuje 
projekty, i je metodicky řídí. 
Odbor projektového řízení dle statistik zpracoval 208 projektů, v objemu 2,408 mld., příspěvek EU 
podílu 1,912 mld. Odbor funguje od roku 2017. Ředitel také navrhuje stejně jako odbor evropských 
fondů, možnost připravit školení a prezentaci odboru.   
 
Diskuze: Pana předsedu zaujal pracovní úvazek v Bruselu a žádá tedy ředitele odboru projektového 
řízení o bližší informace.  
Ředitel odboru PRI sděluje činnosti kolegyně v Bruselu: Strategie ekonomických zahraničních vztahů, 
agenda Pražského domu v Bruselu, zastupování při jednání s firmami, pořádání společných akcí.  
Pan předseda navrhuje přizvání zástupce z Bruselu na příští jednání Výboru pro evropské záležitosti.   

Dotazy na předsedu ani tajemníka nejsou a pan předseda bod č. 5 tímto v diskuzi ukončuje.  

 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o činnosti odboru PRI. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 6: Zpráva o aktuálním stavu vyjednávání nového programového období 2021 – 2027 

Předseda sděluje informace o vyjednávání nového programového období 2021 – 2027, které bylo 
vedeno s premiérem ČR. Prostor pro vlastní program prozatím není, ale v žádném případě nelze 
rezignovat. Připomínkování materiálu realizace politiky soudržnosti bude v průběhu ledna 2019. 
Nadále se bude MHMP účastnit pracovních skupin a vyvíjet tlak na příslušných místech. 

Diskuze: Ředitel odboru projektového řízení informuje např. o vyjednávání programu pro 
Moravskoslezský kraj. Praha jako jediný více rozvinutý region bude nadále vést jednání o vlastním 
programu.    

Jakob Hurrle: Obecný dotaz na možné čerpání v Praze v budoucím období.  

Ředitel PRI: MMR prozatím nemá jednotný názor, zda výzvy budou pro všechny regiony dohromady, 
či zda pro Prahu budou vyčleněny samostatné prostředky. 
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Karel Andrle: V současné době tento stav reálně ohrožuje implementaci i stávajícího programu, 
protože bude čím dál tím obtížnější udržet kvalitní pracovníky v odboru. Nezřídka nastává situace, kdy 
jsou pracovníci přetahováni ministerstvy, které implementují jiné operační programy.  

 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí předloženou informaci  
o aktuálním stavu vyjednávání nového programového období 2021 – 2027. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 7: Předsednictví ČR v radě EU 2022 – zapojení HMP  

Zapojení Prahy při organizaci doprovodných akcí. 

Role Pražského domu v Bruselu. 

Zahájení jednání s resorty, zejména s Úřadem vlády ČR.  
 

Diskuze: Pan předseda navrhuje diskuzi nad přípravou předsednictví. Je nutné získat případy dobré 
praxe z jiných měst. Konkrétní návrhy poté nabídneme ministrům, vládě – kulturní program. Snaha 
využít situaci a zviditelnit metropoli. Prosí připravit 2-3 stránkový dokument, týkající se přípravy na 
Předsednictví v roce 2022.  

Jakub Stárek: Můžeme HMP pomoci prostřednictvím Pražského domu v Bruselu. Navázat kontakt 
nejen ve vztahu k podnikatelům, ale i s politiky v Bruselu. Úřad vlády připravuje harmonogram aktivit 
v Praze a připravují rozpočet. Je ke zvážení zintenzivnit kontakt s Úřadem vlády ČR a zjistit více 
informací. 

Pan předseda tímto ukládá následující úkoly:  

Výbor pro evropské záležitosti ZHMP ukládá ŘO PRI následující úkoly:  

1.) pozvat zástupkyni odboru PRI (ekonomickou diplomatku) působící v Bruselu na únorové nebo 
březnové jednání Výboru pro evropské záležitosti. 

2.) zmapovat příklady dobré praxe v oblasti předsednictví jiných členských států EU; 

3.) zjistit jaký odbor/konkrétní osoba má v gesci přípravu na předsednictví ČR na Úřadu vlády ČR.  

V neposlední řadě dále pan předseda nabízí politickou pomoc při implementaci operačního programu 
odboru evropských fondů, především ve vztahu k vyjednávání v Bruselu. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o přípravě hl. m. 
Prahy na Předsednictví ČR v radě EU 2022.  

 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 8: Různé 
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Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil poděkoval všem zúčastněným za účast. 
 
Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 11:25 hod. 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil:  Ing. Radek Lacko, 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 

 


