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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

 

 

ZÁPIS z 9. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 11. 11. 2019 v 15:30 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., 

Ing. Tereza Nislerová, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Mgr. Marta Gellová, 

Ing. Jakob Hurrle, Jan Martínek, PharmDr. Petr Fifka, PhDr. Mgr. Vít 

Šimral, Ph.D et Ph. D 

Omluveni:  Ing. Radek Lacko, Mgr. Jakub Stárek, PhDr. 

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 15:35 hod.  

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

PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D et Ph. D  

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

Ověřovatelem zápisu byl zvolen PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph. D 

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. R-34637 ke schválení projektů 49. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. R-34658 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

4. Aktuální stav implementace Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

5. Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

6. Různé 

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

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 
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Bod 2: R-34637 ke schválení projektů 49. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

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

seznamuje účastníky jednání s projekty, které jsou předkládány ke schválení v rámci 49. výzvy 

Operačního programu Praha – 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. Celkem bylo předloženo 

179 žádostí o podporu v celkovém finančním objemu 174,33 mil. Kč. Tímto tiskem je doporučeno 

k financování 97 žádostí ve finančním objemu 79,54 mil. Kč.  

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

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

projektů 49. výzvy OPPPR a doporučuje ZHMP schválit předložené žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: R-34658 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

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 17,74 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:   8 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: Aktuální stav implementace Operačního programu Praha - pól růstu ČR  

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

seznamuje účastníky s předloženým materiálem, který se skládá z několika bodů. Jako první bod 

materiálu Ing. Karel Andrle zmiňuje stav čerpání finančních prostředků z investičního fondu ERDF. 

V rámci ERDF fondu byly předloženy projekty za 155 % celkové alokace, zasmluvněno bylo 78,1 % 

a zároveň uvádí, že bylo proplaceno 37,6 % finančních prostředků. K tomuto bodu zároveň Ing. Karel 

Andrle uvádí, že čerpání z fondu ERDF ohrožuje stav projektů finančních nástrojů, inovačních 

voucherů, dále také zpožďování projektů např. z důvodů problémů s výběrovým řízením 

a v neposlední řadě odstupování projektů od realizace. Jako příklad uvádí projekt P+R Černý most, 

u kterého při výběru zhotovitele došlo k situaci, kdy byly všichni účastníci výběrového řízení vyřazeni 

a výběrové řízení muselo být vyhlášeno znovu. V souvislosti s tím došlo u tohoto projektu ke zpoždění 

zhruba o rok. Ing. Karel Andrle k výše uvedeným problémům s čerpáním z ERDF fondu uvádí, že ze 

strany FON je každý takový problém konzultován a je hledáno nejlepší řešení, aby případné problémy 

a zdržení byly eliminovány. 
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Jako druhým bodem tohoto materiálu je stav čerpání finančních prostředků z ESF fondu, ve kterém 

byly předloženy žádosti za 136,6 % celkové alokace, zasmluvněno je 74,7 % a proplaceno je 48,6 % 

celkové alokace.  

Jako další bod zmiňuje Ing. Karel Andrle zbytkovou alokaci programu.  Jedná se o tabulku, ve které 

jsou shrnuty aktuálně dostupné prostředky v jednotlivých prioritních osách vůči jejich hlavní alokaci. 

K těmto částkám je přičteno i 18 % na tzv. přezávazkování. Ing. Karel Andrle uvádí, že u specifického 

cíle 4. 1 jsou finanční prostředky -250 mil. Kč. V současné době probíhají jednání s EK o finálním 

přesunu výkonnostní rezervy z prioritní osy 1 a prioritní osy 2 ve finančním objemu 360 mil. Kč, které 

budou využity k podpoření zásobníkových projektů a do dalších vyhlášených výzev v tomto 

specifickém cíli. Dále uvádí, že tento přesun je řešen zhruba ¾ roku, ale brzy dojde k jeho finálnímu 

schválení. Dalším bodem materiálu je plnění pravidla N+3, které bude dle jeho slov pro letošní rok 

splněno. V současné době došlo k naplnění pravidla N+3 již v říjnu. Dle jeho slov plnění proběhlo dle 

plánu, jak bylo na začátku roku nastaveno. Dále uvádí, že na příští rok je N+3 nastaveno na 122 % 

a k jeho dosažení by mělo dojít již v září 2020, ale také uvádí, že tato skutečnost není závislá pouze na 

odboru FON, ale převážně na zpožďování a odstupování projektů. 

Jako další bod tohoto materiálu uvádí harmonogram  výzev na rok 2019 (zbývající měsíce) a na rok 

2020. V této tabulce jsou vypsány všechny výzvy, kterou jsou naplánovány vyhlásit na veškerou 

zbývající alokaci, přesně na 1,7 mld. Kč. Jako poslední část tohoto materiálu zmiňuje Ing. Karel 

Andrle tzv. aktuálně řešené záležitosti. Jedná se o revizi programového dokumentu spojená s přesunem 

výkonnostní rezervy PO1 a PO2 do PO4. Dále plnění predikce čerpání v souvislosti s pravidlem N+3 

na rok 2019, zesílený monitoring projektu inovačních voucherů a pravidelná evaluace plnění cílových 

hodnot indikátorů.  

Na závěr k tomuto bodu se Ing. Karel Andrle zmiňuje kontroly a audity, které proběhly na odboru 

FON. Uvádí, že chybovost programu je na velmi nízkých číslech. V loňském roce byla chybovost OP 

PPR nejnižší ze všech operačních programů, a to přesně 0,08 %. V letošním roce tato chybovost 

vzrostla na 0,3 %, přičemž uvádí, že se stále jedná o velice dobré výsledky, neboť hranice pro 

chybovost jsou 2 %. Dále uvádí, že proběhla kontrola ze strany NKÚ, které mělo zjištění, nicméně 

finanční úřad stanovisko NKÚ nepotvrdil. Od minulého týdne probíhá nová kontrola NKÚ na prioritní 

osu 4 zaměřená na inkluzi.  

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

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

implementace Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Místopředseda 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. Změny v materiálu byly vyznačeny červenou barvou. Jedná se 

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

zasmluvněné projekty.  

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

Do diskuze se přihlásil předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil s dotazem k projektu inovačních voucherů, 

který měl být zařazen na programu jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. Uvádí, že mu byla 

od poradců předložena informace, která uvádí, že materiál k inovačním voucherům nebyl ze strany 

Ing. Jana Dobrovského, ředitele odboru PRI, zpracován dostatečně a včas. Ing. Jan Dobrovský 

s poradci JUDr. Jiřího Pospíšila dle této informace nekomunikoval a dále nebyly objasněny některé 

body materiálu. JUDr. Jiří Pospíšil uvádí, že dle informace od poradců je zájem o inovační vouchery 

stále velmi nízký, Magistrát hl. m. Prahy nepodniká žádné kroky k nápravě (zlepšení situace), 

hodnotitelé jsou zaměstnanci soukromé firmy bez dostatečných znalostí a případná korekce by byla 

150 až 300 mil. Kč. JUDr. Jiří Pospíšil uvádí, že považuje tuto situaci za velice problematickou. 

Slovo si bere Ing. Šárka Tomanová, která uvádí, že odbor PRI měl materiál na dnešní jednání Výboru 

pro evropské záležitosti ZHMP připravený, nicméně se dle jejích slov, nepodařilo materiál finalizoval 

do podoby, která by vyhovovala panu Ifrahovi. K tomu JUDr. Jiří Pospíšil uvádí poznámky od 

poradce, ve kterých je uvedeno, že Ing. Jan Dobrovský mezi výbory nekomunikoval, na některé otázky 

nedokázal odpovědět a podklad zaslal pozdě. Z výše uvedených důvodů nebylo možné zařadit tento 

materiál na program jednání výboru. JUDr. Jiří Pospíšil žádá o reakci Ing. Šárku Tomanovou 

a navržení řešení, jak s nastalou situací odbor PRI naloží. 

Ing. Šárka Tomanová na tento podnět reaguje tím, že odbor PRI připravil dokument, který porovnává 

rozdíly mezi 1., 2. a 3. výzvou. Uvádí, že se strany PRI bylo pomocí komunikační kampaně osloveno 

1 000 subjektů. Dále uvádí, že jsou naplánovány workshopy, díky kterým by se měly tyto subjekty 

propojit a začít komunikovat. Dále uvádí, že běží kampaň v Pražském inovačním centru, venkovní 

marketingová kampaň a spoty v rádiu.  Dále uvádí, že 3. výzva je vyhlášena do 6. prosince, a proto je 

v současné době ze strany PRI velký tlak, aby se do výběrového kola dostalo, co nejvíce žadatelů. 

O slovo se přihlásil Ing. Karel Andrle, který uvádí, že materiál, který byl předložen ze strany PRI, 

vykazoval nedostatky, které byly zapracované v již zmíněném pozdním termínu a po konzultaci 

s poradcem Ifrahem bylo rozhodnuto materiál na jednání výboru nezařadit. Jako důvod pro nezařazení 

materiálu Ing. Karel Andrle zmiňuje nezodpovězené otázky, které se týkaly například hodnotitelů a jak 

docházelo k jejich výběru. Zároveň uvádí, že materiál neměl dostatečnou vypovídající hodnotu 

o problémech, které se v tomto projektu nacházejí. Jako příklad nedostatečných informací uvádí 

Ing. Karel Andrle druhou výzvu, která byla ukončena v půlce dubna s 90 předloženými žádostmi 

o podporu a o které odbor FON k dnešnímu dni nemá informaci, kolik z těchto projektů prošlo první 

fází hodnocení. Ing. Karel Andrle uvádí, že po první fázi hodnocení následuje hodnocení věcné, tedy 

odborné. Dále uvádí, že dle výše uvedených informací není známý ani rozsah problému inovačních 

voucherů. Na závěr doplňuje, že materiál bude po konzultaci s poradcem Ifrahem předložen na 

prosincové jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP a bude vynaložena snaha, aby měl materiál 

vypovídající hodnotu o rozsahu problému projektu inovačních voucherů. Dále potvrzuje, že každý 

projekt má stanoveny nějaké cílové hodnoty a pokud nedojde k jejich naplnění na stanovenou 

minimální hranici, dojde k 100% korekci. 

Dále Ing. Karel Andrle uvádí, že taktéž od srpna probíhala komunikace mezi finančními manažery OP 

a projektovými manažery inovačních voucherů ohledně včasného předložení Zprávy o realizaci, a to 
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především z důvodů naplnění pravidla N+3, k čemuž měl voucherový program značně přispět. Ze 

strany PRI byla předložena Zpráva o realizaci na konci října a byla v řádech jednotek milionů, tudíž 

k naplnění pravidla N+3 nepřispěla. Ing. Karel Andrle poukazuje na problematické získávání 

informací o stavu realizace projektu. V současné době se nepodařilo předložit ani nápravy Zprávy o 

realizaci, aby byla včasně schválená. Slova se ujímá JUDr. Jiří Pospíšil a potvrzuje slova Ing. Karla 

Andrleho s informacemi, které má k dispozici od svých poradců. Dále poukazuje na nepřítomnost Ing. 

Jana Dobrovského a řadu nezodpovězených otázek typu, jak byli vybráni hodnotitelé. 

O slovo se přihlásila Ing. Šárka Tomanová, která Ing. Jana Dobrovského zastupuje. Uvádí, že od 

začátku projektu měl odbor PRI připravená výběrová řízení na různé typy služeb. Jedna z nich bylo 

personální zajištění voucherů, které se nepodařilo vysoutěžit a tudíž začala být tato situace řešena 

jiným typem zakázek. Jedna z nich byla posílení personálních kapacit prostřednictvím externí firmy, 

která zajišťuje hodnocení. Ze strany PRI bylo požádána o změnu, kterou odbor FON schválil. 

Kvalifikační požadavky byly velice přísné – znalost dotačního prostředí, studie proveditelnosti, znalost 

fungování operačních programů. Dále reaguje na splnění indikátoru z 60 %. Uvádí, že v první výzvě 

bylo podáno 47 žádostí o podporu, v druhé výzvě bylo přijato 90 žádostí o podporu. Uvádí, že celkem 

je tedy podaných 137 žádostí o podporu. V tomto počtu není započtena ještě probíhající 3. výzva. Dle 

jejího názoru je proto obava o nesplnění indikátoru předčasná. Ing. Karel Andrle dodává, že v první 

výzvě bylo předloženo 47 projektů, nicméně schváleno jich bylo pouze 10.  Do diskuze vstupuje JUDr. 

Jiří Pospíšil s dotazem na Ing. Karla Andrle, co navrhuje jako řešení této situace.  Ing. Karel Andrle 

dodává ke zmíněnému personálnímu zajištění, že odbor FON schválil žádost o změnu, tedy možnost 

využití administrativní kapacity externí firmy, nicméně je nutné, aby tito lidé měli požadovanou 

kvalifikaci a disponovali odbornými znalostmi.  

Do diskuze se přihlásila Gellová, která uvádí, že by materiál měl identifikovat problémy a navrhnout 

jejich řešení. Dále uvádí, že jako hlavní problém spatřuje špatnou komunikaci dvou odborů. Na toto 

reaguje JUDr. Jiří Pospíšil a uvádí, že informace uvedené Ing. Karlem Andrlem potvrzují informaci, 

kterou má od svých poradců. K tomu Ing. Karel Andrle dodává, že od začátku voucherových programů 

byly organizovány pravidelné porady, které byly ze strany odboru PRI zrušeny. Ing. Tereza Nislerová 

se dotazuje na finanční objem schválených projektů. Na tuto otázku odpovídá Ing. Šárka Tomanová, 

která uvádí, že schválené projekty jsou ve finančních objemu 3,21 mil. Kč. Dále Ing. Šárka Tomanová 

reaguje na zmíněnou špatnou komunikaci mezi odbory s tím, že nespatřuje problém v komunikaci na 

pracovní úrovni, možná se tyto informace nedostávají dle jejího názoru pouze na vyšší pozice. 

Ing. Jakob Hurrle se dotazuje, zda je nástroj „inovačních voucherů“ využíván pouze v Praze.  Na tento 

dotaz reaguje Ing. Tereza Nislerová, která uvádí, že má zkušenost s vouchery Ústeckého kraje.  Jedná 

se o vouchery ve finančním objemu 200 tis. Kč a dle jejího názoru fungují velice dobře. K tomuto 

dodává Ing. Šárka Tomanová, že inovační vouchery jsou na stejném principu nicméně ve větších 

finančních objemech, a to 500 tis. Kč a 2 mil. Kč. Dále uvádí, že vouchery v Ústeckém kraji nejsou 

financovány z EU fondů, proto tam odpadá jeden stupeň kontroly. 

JUDr. Jiří Pospíšil ukončuje diskuzi k tomuto bodu a závěrem uvádí, že materiál k inovačním 

voucherům na příští jednání bude členům Výboru pro evropské záležitosti ZHMP rozeslán 

v dostatečném časovém předstihu zhruba týden. Materiál bude obsahovat informace o ukončené 3. 

výzvě a obsahovat všechny problémy, které ohrožují čerpání finančních prostředků projektu.  
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Jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo ukončeno 15:35 hod. 

 

Další jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo stanoveno na 9. 12. 2019 od 15 hod 

v místnosti č. 430 na Nové radnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil:  PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph. D, 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 

 


