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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

 

 

ZÁPIS z 6. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 10. 6. 2019 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 135, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

   

 

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

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

Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph. D. 

Omluveni:  Mgr. Marta Gellová, Ing. Jakob Hurrle, PharmDr. Petr Fifka 

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

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

v 15:10 hod.  

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

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

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Mgr. Ing. Jaromír Beránek 

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 rizikových projektech OP PPR ČR a jejich současný stav realizace 

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

4. R-33420 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

5. R-33351 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

6. R-33386 ke schválení projektů v rámci 39. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

7. R-33416 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

8. R-33417 ke schválení projektů v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

9. R-33210 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

10. R-33203 ke stavu přípravy hl. m. Prahy na programového období 2021-2027 

11. Informace k předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 

12. Různé 
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Hlasování o programu:  pro:  8 proti:   0 zdržel se:  0 

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: Informace o rizikových projektech OP PPR ČR a jejich současný stav realizace 

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

účastníky jednání s obsahem materiálu. Jedná se o projekty, které byly již Výborem pro evropské 

záležitosti ZHMP projednávány. Uvádí, že ve většině projektů došlo od minulého projednání k posunu 

(došlo k vyhlášení výběrových řízení, žadatelé začali komunikovat, apod.), u dalších pěti projektů 

uvádí, že jsou nadále problematické a riziko přetrvává. Jako první uvádí projekt Inovačních voucherů, 

jejichž realizátor je odbor PRI. V současné době se jeví jako nejvhodnější počkat na vyhlášení další 

výzvy. V rámci první vyhlášené výzvy Inovačních voucherů byly rozdány jednotky milionů Kč, 

v rámci 2. výzvy přibližně 40 mil. Kč. Ing. Karel Andrle uvádí, že je v současné době s odborem PRI 

jednáno o prodloužení projektu. Ing. Šárka Tomanová dodává, že další výzva na Inovační vouchery 

bude vyhlášena po dořešení výše uvedeného prodloužení. V současné době je tento projekt plánován 

do roku 30. 6. 2020, prodloužení je naplánováno zhruba o rok.  

Jako další problematické projekty uvádí Ing. Karel Andrle 3 projekty, které byly předloženy ze strany 

TSK. Uvádí, že od ledna se s TSK nepodařilo navázat komunikaci, dále došlo v TSK k personálním 

změnám. V současné době dochází u těchto projektů k posunu. Projekty má na starost náměstek 

Ing. Karel Pospíšil, který s odborem FON spolupracuje. Jeden projekt ve finančním objemu 61 mil. Kč 

nebude realizován, nicméně bude nahrazen jiným projektem ve finančním objemu 100 mil. Kč. Ze 

strany FON bude vyhlášena nová výzva.  

Jako poslední problematický projekt uvádí Ing. Karel Andrle projekt, který realizuje odbor RFD. Jedná 

se projekt s názvem „Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic“. Komunikaci s žadatelem se 

nepodařila úplně navázat, proto není známo v jaké fázi se projekt nachází. Plánuje se osobní schůzka 

s žadatelem. 

Diskuze: Do diskuze k projektu Inovačních voucherů se přihlásil Mgr. Jakub Stárek, který se dotazuje, 

zda by se nezvýšil zájem o tyto vouchery lepší propagací. K tomuto dodává Ing. Šárka Tomanová, že 

k propagaci dochází.. Dále uvádí, že problém je na straně dodavatelů inovačních služeb, tzn. univerzit. 

Ze strany univerzit není úplný zájem o úzkou spolupráci s malými a středními podniky. Dále se JUDr. 

Jiří Pospíšil, doc dotazuje, zda nelze přesunout finanční prostředky mezi Specializovanými a 

problematickými Inovačními vouchery. Na dotaz odpovídá Ing. Karel Andrle, s tím, že se jedná o 

samostatně předložené projekty, proto finanční prostředky nelze přesunout. 

Do diskuze se dále přihlásil Ing. Mgr. Ing. Jaromír Beránek, který se dotazuje, jaký projekt TSK ve 

finančním objemu 61 mil. Kč nebude realizován. Ing. Karel Andrle na dotaz odpovídá, že se jedná 

o projekt E-Bike NET.  

JUDr. Jiří Pospíšil, doc shrnuje informace k výše uvedeným projektům s tím, že odbor FON bude 

Výbor pro evropské záležitosti ZHMP informovat o posunech v problematických projektech. 

V případě, že nedojde k viditelným posunům u jednotlivých projektů, bude výborem navrženo další 

řešení. 

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

projektech OP PPR ČR a jejich současný stav realizace. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 3: Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

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

účastníky jednání s materiálem, který byl předložen na minulém 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 zelenou barvou. Jedná se 

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

projekty. 

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 4: R-33420 ke schválení projektů v rámci 30. 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 30. výzvy Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva 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. V rámci této výzvy bylo předloženo 

12 žádostí o podporu v celkovém finančním objemu 1,56 mld. Kč. Jeden projekt byl již v loňském roce 

schválen, nyní jsou předkládány ke schválení dva projekty v celkovém finančním objemu 

339,32 mil. Kč. Dva projekty jsou stále ve fázi věcného hodnocení. U jednoho projektu stále probíhá 

věcné hodnocení, u druhého bylo věcné hodnocení dokončeno, nicméně žadatel se rozhodl podat 

žádost o přezkum. Dále Ing. Andrle uvádí, že v současné době není plánovaná další výzva tohoto 

zaměření, neboť nebyl zajištěn dostatečný počet kvalitních projektů. Zbývající finanční prostředky 

budou vynaloženy na projekty Dopravního podniku, který má připravené projekty na energetické 

úspory. 

Mgr. Ing. Jaromír Beránek se dotazuje, kdyby bylo žádosti o přezkum vyhověno, zda to neovlivní 

projekty, které byly již schváleny. Ing. Andrle uvádí, že tato žádost byla předložena jako předposlední, 

tudíž předložené projekty neovlivní. Dále uvádí, že alokace výzvy by případně tento projekt pokryla. 

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 30. výzvy OPPPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: R-33351 ke schválení projektů v rámci 38. 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 38. výzvy Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva byla vyhlášena v rámci prioritní osy 3 a je zacílena na 

vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými 

formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato 

výzva byla vyhlášena 24. 1. 2018 a příjem žádostí probíhal do 23. 1. 2019. Jednalo se o výzvu 
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průběžnou, kde bylo předloženo 22 žádostí v celkovém finančním objemu 78, 28 mil. Kč. Alokace 

výzvy byla 42 mil. Kč. Ke schválení jsou předkládány  3 projekty ve finančním objemu 10,43 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 38. výzvy OPPPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 6: R-33386 ke schválení projektů v rámci 39. 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 39. výzvy Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva byla vyhlášena v rámci prioritní osy 1 a byla zaměřena na 

zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační struktury. Tato výzva byla vyhlášena 

17. 1. 2018 a příjem žádostí probíhal do 17. 10. 2018. Celková alokace výzvy byla 600 mil. Kč. 

V rámci této výzvy bylo předloženo 12 projektů ve finančním objemu 976 mil. Kč. Ke schválení jsou 

předkládány 2 projekty ve finančním objemu 308,3 mil. Kč.  

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil se dotazuje, zda je plánováno vyhlásit další výzvu tohoto 

zaměření. Ing. Karel Andrle odpovídá, že vyhlášení této výzvy je plánováno. O výzvy tohoto typu je 

dle jeho názoru velký zájem, nicméně jsou předkládány projekty, které nejsou dostatečně kvalitně 

zpracovány. 

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Ing. Jaromír Beránek s dotazem na projekt „Inovační centrum 

Praha 5.“ Dle jeho informací starosta MČ Praha 5 není s projektem úplně ztotožněn. Ing Karel Andrle 

na tento dotaz odpovídá, že o této situaci odbor FON MČ Praha 5 informovala, nicméně je pouze na 

žadateli, zda bude projekt realizovat, či nikoli. Mgr. Ing. Jaromír Beránek navrhuje o tomto projektu 

hlasovat samostatně. Ing. Karel Andrle uvádí procesní důvody, proč o projektu nelze hlasovat 

samostatně. Projekt splnil veškeré podmínky pro schválení a přidělení finančních prostředků.  

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

projektů 39. výzvy OPPPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 7: R-33416 ke schválení projektů v rámci 42. 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 42. výzvy Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva byla zaměřena na zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti 

II – tzv. dětské skupiny. Výzva byla vyhlášena 7. března 2018 a příjem žádostí o podporu probíhá do 

28. 11. 2019. Jedná se o výzvu průběžnou, kde bylo zatím předloženo 6 žádostí v celkovém finančním 

objemu 23,03 mil. Kč. V tomto materiálu jsou doporučeny k financování 4 projekty (1 ze zásobníku) 

ve finančním objemu 15,47 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 42. výzvy OPPPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

 

Hlasování:  pro:  8 proti:  0 zdržel se:  0 
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Usnesení bylo schváleno. 

Bod 8: R-33417 ke schválení projektů v rámci 49. 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 49. výzvy Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva byla zaměřena na začleňování a podporu žáků s odlišným 

mateřským jazykem a byla vyhlášena v rámci prioritní osy 4. Výzva byla vyhlášena 2. prosince 2018 

a příjem žádostí o podporu probíhá do 26. 9. 2019. V této výzvě bylo předloženo 25 žádostí o podporu 

s finančním objemem 25,29 mil. Kč. Celková alokace výzvy je 300 mil. Kč. V tomto materiálu je 

doporučeno k financování 24 projektů (1 ze zásobníku) ve finančním objemu 22,60 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 žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 9: R-33210 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 tímto tiskem, který je technického rázu.  Předmětem tohoto tisku je úprava 

běžných a kapitálových výdajů hl. m. Prahy v celkové výši 31,86 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. 

V průběhu projednávání tohoto bodu odešel člen výboru Jan Martínek. 

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 10: R-33203 ke stavu přípravy hl. m. Prahy na programového období 2021-2027 

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

účastníky jednání tímto materiálem. Uvádí, že tento materiál shrnuje dosavadní výsledky vyjednávání 

s řídícími orgány za účelem získání finančních obálek v jednotlivých operačních programech. Nyní 

zbývá dojednat, na jaké aktivity budou finanční prostředky určeny a jaká bude finální výše určených 

finančních prostředků vyhrazených pro hl. město Prahu. RHMP musí vybrat prioritní oblasti, které by 

měly být podporovány, a dále by měla probíhat jednání na vyšší politické úrovni. Dále Ing. Karel 

Andrle členům Výboru pro evropské záležitosti ZHMP představuje jednotlivé oblasti, které jsou 

navrženy jako podporované. 

Diskuze: Ing. Tereza Nislerová se dotazuje, jakým způsobem si hl. město Praha obhájilo současný 

Operační program Praha – pól růstu ČR, když se jedná o velice bohatý region s vysokým HDP. Na tuto 

otázku odpovídá Ing. Karel Andrle, tím že je Praha specifický region, který řeší odlišné problémy od 
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jiných regionů v ČR. Jedná se především o bezdomovectví, znečištění ovzduší apod. Dále uvádí, že 

i jiné více rozvinuté regiony v EU dostávají finanční prostředky z EU. 

Dále se o slovo přihlásila Ing. Šárka Tomanová, která uvádí, že současný operační program Praha – 

pól růstu byl postaven především na inovacích a je odlišný od ostatních operačních programů.  

Do diskuze se přihlásil Mgr. Jakub Stárek s tím, že mu v prioritách chybí Smart city a kompenzace 

dopadů klimatických změn oteplování. Věci v rámci územního rozvoje rekuperační nádrže na vodu, 

respektive věci, které nejsou běžné. Ing. Karel Andrle k tomu uvádí, že v rámci jednání s IROP bude 

umožněno budovat retenční nádrže a podobné projekty, které budou přispívat k ochlazování okolí.  

JUDr. Jiří Pospíšil, doc k diskuzi dodává, že v budoucnu bude nutné podporovat především ekologické 

projekty. K tomu Ing. Karel Andrle dodává, že i současný Operační program Praha – pól růstu ČR 

umožňoval provádět ekologická opatření. Jako příklad uvádí tzv. inteligentní budovy, u kterých byla 

možnost využít zeleň na konstrukce či střechu, opatření s dešťovou vodou a jejím dalším využitím. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci ke stavu přípravy 

hl. m. Prahy na programové období 2021 – 2027. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 11: Informace k předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil, doc předává slovo Ing. Šárce Tomanové, která účastníky výboru 

seznamuje s materiálem k předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Uvádí, že došlo ke schůzce 

s národním koordinátorem, kterým je Úřad vlády ČR, který bude celou akci centrálně řídit. 

Předsednictví by mělo probíhat z větší části na území hl. města Prahy. V současné době veškerá 

iniciativa vychází od Úřadu vlády. Dle jejího je teď na zvážení, zda se Praha chce více prezentovat 

prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí. V současné době je nutné říci si priority, které by 

Praha chtěla realizovat během předsednictví. Dále uvádí, zapojení Pražského domu v Bruselu 

a propagaci Prahy v Bruselu. 

V průběhu projednávání tohoto bodu odešel člen Ing. Radek Lacko. 

JUDr. Jiří Pospíšil, doc se dotazuje, zda jsou k dispozici zkušenosti ze zahraničí a zda máme z Úřadu 

vlády ČR nějaké požadavky nebo očekávání.  

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Jakub Stárek, s tím, že v minulosti byl podobný materiál již na 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP projednáván a zda mezi materiály existuje nějaké návaznost. 

Na dotaz odpovídá Ing. Šárka Tomanová. Tento materiál je navazující. Předešlý materiál byl pouze 

stručným úvodem k předsednictví, současný je již rozpracovanější a obsahuje například příklady 

z jiných evropských měst. Dále uvádí, že v současné době se čeká na informaci z Úřadu vlády, jaké 

budou na hl. město Prahu požadavky infrastrukturní, bezpečnostní aj. 

JUDr. Jiří Pospíšil, doc shrnuje výše uvedené informace a navrhuje tento bod znovu otevřít na dalším 

jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. Tento materiál zpracuje odbor PRI. Dále navrhuje, 

aby byl tento materiál řešen jednou osobou, aby byla udržena kontinuita. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci k předsednictví ČR 

v Radě EU v roce 2022. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 12: Různé 

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 16:20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


