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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 8. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne. 9. 2. 2017 v 16:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Jiří Haramul, Jan Wolf, Mgr. Bc. Jakub 

Michálek, František Švarc, Mgr. Ing. Irena Ropková, Mgr. Lukáš Henzl, Ing. Jan 

Dobrovský, Ing. Kateřina Skanderová, Mgr. Nina Bořkovcová, Ing. Martin Bednář, 

Ing. Aneta Raková, Petr Vlasák 

Omluveni: Ing. Karel Andrle, Jan Slezák 

 

Jednání řídil: Ing. Michal Hašek, předseda Výboru pro evropské fondy ZHMP  

   

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:10 hod.  

 

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Jarmilu 

Bendovou. 

 

Hlasování:  pro:  5 proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Jarmila Bendová. 

 

 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Projednání projektů 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Přehled tisků 

vypravených na jednání RHMP odborem FON 

3. Projednání projektů 17. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. Informace k vyhodnocení výzev OP PPR za rok 2016 + plnění milníků OP PPR 

5. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

R-24654 informaci o spolupráci Hl. m. Prahy s Ministerstvem průmyslu a obchodu na 

implementaci finančního nástroje  
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R-22023 k návrhu na převedení finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 odboru FON 

MHMP 

R-24385 ke schválení textů vzorových Smluv o financování projektů (Podmínek realizace) 7., 

10. a 22. výzvy v rámci OP PPR 

R-24483 k vyhlášení 40. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-24620 k převodu nevyčerpaných prostředků OPPPR z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 do 

rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 

R-24641 k návrhu na převedení finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 odboru FON 

MHMP 

R-24677 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů mezinárodního 

projektu FINERPOL v roce 2017 

6. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PŘI 

R-24104 ke jmenování Legal Entity Appointed Representative pro účely realizace 

mezinárodních výzkumných a inovačních projektů financovaných Evropskou komisí 

7. Informace o mezinárodním projektu INNOTRANS 

8. Informace o mezinárodním projektu STEPHANIE 

9. Různé 

 

Hlasování o programu:  pro:  5 proti:   0 zdržel se:  0 

 

Program dnešního jednání byl schválen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bod 2: Projednání projektů 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Přehled tisků 

vypravených na jednání RHMP odborem FON 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Martinu Bednářovi, který seznamuje účastníky 

s projekty 22. výzvy OP Praha – pól růstu ČR. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí projekty 22. výzvy OP PPR a 

doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného tisku. 

 

Hlasování:  pro:   5 proti:   0 zdržel se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 3: Projednání projektů 17. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Martinu Bednářovi, který seznamuje účastníky 

s projekty 17. výzvy OP Praha – pól růstu ČR. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil člen výboru Mgr. Bc. Jakub Michálek. 
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Diskuze: Ing. Hašek děkuje, za představení tohoto bodu a předává slovo Ing. Jarmile Bendové, která 

se dotazuje na konkrétní projekt, především na to, proč byl oproti předloženému rozpočtu žádosti 

o podporu pokrácen téměř o 1 mil. Kč. Na dotaz odpovídá Ing. Aneta Raková, která k dotazu uvádí, že 

k tomuto došlo v rámci ex ante kontroly, kterou provádějí finanční manažeři.  

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí projekty 17. výzvy OP PPR a 

doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného tisku. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 4: Informace k vyhodnocení výzev OP PPR za rok 2016 + plnění milníků OP PPR 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Martinu Bednářovi, který seznamuje účastníky 

s materiálem, který vyhodnocuje výzvy OP PPR vyhlášené v roce 2016 a plnění milníků OP PPR. 

Seznamuje členy a hosty jednání s plněním výzev dle jednotlivých prioritních os. Dále uvádí, že 

v současné době jsou schváleny projekty ZHMP ve finančním objemu 500 mil. Kč. Do budoucna lze 

předpokládat, že se čerpání finančních prostředků z OP PPR zlepší. Dále Ing. Bednář upozorňuje na 

grafický přehled předložených projektů dle typu žadatele, kde je patrné, že HMP předložilo doposud 

pouze jeden projekt. 

Diskuze: Mgr. Bc. Jakub Michálek uvádí, že nevidí problém v tom, že je MHP v předkládání žádostí o 

podporu na posledním místě. Do budoucna vidí potenciál v čerpání a předpokládá v tomto roce 

zvýšení čerpání o 1/3 oproti stávajícímu stavu. Dále uvádí, že by doporučil stránky prezentace 

očíslovat pro lepší orientaci. Dále vznáší dotaz k plnění milníků, přesněji na certifikované výdaje a 

milník prioritní osy 2, nově vytvořená parkovací místa na P+R.  

K P+R  odpovídá na dotaz Ing. Kateřina Skanderová, která seznamuje účastníky výboru se současnou 

situací, kdy bylo na základě oslovení MČ zjištěno, že do vyhlášené výzvy č. 15 plánuje předložit 

projekt pouze MČ Radotín. Proto nebude pravděpodobně milník 500 nových parkovacích míst do 

konce roku 2018 naplněn. Finanční prostředky budou v případě nutnosti přealokovány na jinou novou 

či stávající aktivitu v rámci PO2-(v současné době se zpracovává analýza na nové možné aktivity).  

Mgr. Bc. Jakub Michálek k tomuto dodává, že ve výstavbě parkovišť P+R by měl především jednat 

Magistrát hl. m. Prahy a nepřenášet tuto zodpovědnost na MČ, které tato parkoviště na svém území 

nechtějí a preferují spíše nová parkovací místa pro rezidenty. Ing. Hašek se přidává do diskuze s tím, 

že situace ohledně realizace výstavby P+R je velice složitá a že město volné pozemky nemá.  

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí k vyhodnocení OP PPR za rok 2016 

+ plnění milníků OP PPR 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 5: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Martinu Bednářovi, který seznamuje s materiály, které 

vypravil odbor FON. 

Diskuze: Mgr. Bc. Jakub Michálek žádá o podrobné vysvětlení k materiálu R-24654 informaci 

o spolupráci Hl. m. Prahy s Ministerstvem průmyslu a obchodu na implementaci finančního nástroje. 

Slovo si bere Ing. Martin Bednář, který k tomuto materiálu uvádí, že se jedná o technický tisk, kdy se 

Praha plánuje zapojit do finančního nástroje prostřednictvím Národního inovačního fondu, který byl 

založen Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě usnesení z roku 2015. Do tohoto investičního 

fondu by mělo být přesunuto zhruba 300 až 400 mil. Kč a použito na PO1. Zatím nebylo určeno, 

jakým způsobem budou finanční prostředky dále poskytovány příjemcům. K tomuto dodává Mgr. Nina 

Bořkovcová, že by tento finanční nástroj měl zjednodušit čerpání a urychlit přesun peněz k samotným 

příjemcům. Ing. Martin Bednář dále uvádí, že finanční nástroje jsou uvedeny v programovém 

dokumentu, proto se s nimi od začátku počítá a jedná se o snahu EK, aby se část peněz používala 

opakovaně ne jenom formou dotace, ale i zvýhodněnými úvěry, zárukami za úvěry apod. Mgr. Bc. 

Jakub Michálek se dále dotazuje, zda se tímto převodem zbavíme zodpovědnosti za tyto peníze. Na to 

odpovídá Ing. Bednář, že musíme prokazovat alokovaní finančních prostředků EK, proto se 

zodpovědnosti nezbavíme. 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí přehled tisků na jednání RHMP 

vypravených odborem FON. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 6: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PRI 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, který seznamuje účastníky 

s materiálem ke jmenování Legal Entity Appointed Representative pro účely realizace mezinárodních 

výzkumných a inovačních projektů financovaných Evropskou komisí. Na tuto pozici byl jmenován 

Ing. Jan Dobrovský 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.  

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí přehled tisků na jednání RHMP 

vypravených odborem PRI. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 7: Informace o mezinárodním projektu INNOTRANS 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, který představuje mezinárodní 

projekt INNOTRANS. Tento projekt je realizován v rámci INTERREG EUROPE a jeho 
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koordinátorem tohoto projetu je Odbor projektového řízení. Přínosy tohoto projektu by měly být 

využity především v rámci PO1 a PO2. 

 

Diskuze: Mgr. Ing. Irena Ropková uvádí, že se jedná o projekty, které byly schváleny RHMP. V 

současné době je Praha zapojena do tří mezinárodních projektů (FINERPOL, INNOTRANS, 

STEPHANIE) a do budoucna žádné další neplánuje. Účast Prahy je především o zkušenostech 

s čerpáním jiných peněz než v rámci evropských fondů.  

 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o mezinárodním 

projektu INNOSTRANS a doporučuje Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

schválit příslušný tisk. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 8: Informace o mezinárodním projektu STEPHANIE 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Martinu Bednářovi, který seznamuje účastníky 

s dalším mezinárodním projektem v rámci INTERREG EUROPE. Projekt je plánován celkem na 5 let, 

se spolufinancováním ze strany HMP 680 tis. Kč. Výstupy z tohoto projektu by měly být přínosem 

především v rámci PO1. 

 

Diskuze:  

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o mezinárodním 

projektu STEPHANIE a doporučuje Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

schválit příslušný tisk. 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 9: Různé 

 

 

 

Další zasedání jednání Výboru pro evropské fondy je stanoveno na 16. 3. 2017 od 16h. 

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 16:45 
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Ověřila: Ing. Jarmila Bendová, členka Výboru pro evropské fondy ZHMP  

Zapsal: Ing. Karel Andrle, tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP  

 

 

Ing. Michal Hašek 

předseda Výboru pro evropské fondy ZHMP 

 

 

 

 

Ing. Karel Andrle 

tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP 

 


