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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

ZÁPIS z 15. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 18. 5. 2020 v 15:00 hod. 

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

   

Přítomní členové výboru:  Mgr. Ing. Jaromír Beránek, doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., 

Mgr. Marta Gellová, Ing. Radek Lacko, Mgr. Jakub Stárek, Ing. Tereza 

Nislerová, Ing. Jakob Hurrle, PharmDr. Petr Fifka, PhDr. Mgr. Vít 

Šimral, Ph.D et Ph. D 

Omluveni:  JUDr. Jiří Pospíšil, Jan Martínek 

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 15:04 hod.  

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

Dlouhý, Dr., MSc. 

Hlasování: pro:  8 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-36473 ke schválení projektů v rámci 54. výzvy OP PPR ČR 

4. Tisk R-36404 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020  

5. Tisk R-36357 ke schválení změn strategie Integrované teritoriální investice Pražské 

metropolitní oblasti  

6. Informace o programu "COVID Praha"  

7. Informace k předsednictví ČR v Radě EU 

8. Informace o aktuálním stavu voucherových programů 

9. Různé 

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

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 
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Bod 2: Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha- pól růstu ČR 

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 na úvod zmínil, že aktuálně výjimečná situace, týkající se koronavirové nákazy a 

nouzového stavu a tudíž omezené pracovní kapacity na odboru FON, neměla žádný negativní vliv na 

fungování odboru.  

Dále Ing. Karel Andrle uvádí, že změny jsou v materiálu vyznačeny červenou barvou. Jedná se 

především o tři hlavní změny. První se týká projektu Inovačních voucherů, ve kterém byla snížena 

alokace z 300 milionů Kč na 130 milionů Kč, tj. alokace snížena o 170 milionů Kč. Tyto prostředky 

byly následně využity do programu „COVID Praha“. Druhá se týká právě zmiňovaného finančního 

nástroje „COVID Praha“ s alokací 600 milionů Kč. Třetí zásadní změnou je snížení alokace finančního 

nástroje INFIN, z kterého byly finanční prostředky využity do již zmiňovaného finančního nástroje 

„COVID Praha“. 

Na závěr zmiňuje, že v rámci dalších změn se jedná především o nově příchozí projekty do otevřených 

výzev, schválení projektů ZHMP a 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 3: Tisk R-36473 ke schválení projektů v rámci 54. výzvy OP PPR ČR 

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

výboru seznamuje s 54. výzvou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tato výzva byla 

vyhlášena v rámci prioritní osy 4, jedná se o výzvu jednotkovou a je zaměřena na začleňování a 

podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Ke schválení je předkládáno 36 projektů ve finančním 

objemu 39,96 mil. Kč.  

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

projektů 54. výzvy OP PPR ČR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: Tisk R-36404 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 189 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. 
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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 5: Tisk R-36357 ke schválení změn strategie Integrované teritoriální investice Pražské 

metropolitní oblasti 

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

výboru seznamuje s tímto materiálem. Na úvod uvádí, že se jedná o materiál, který řeší změny ve 

finanční části strategie Integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti (ITI), tzn. úprava 

finančních prostředků pro jednotlivá opatření Strategie ITI v jednotlivých letech na základě aktualizace 

finančního plánu Strategie ITI. Dále dochází k úpravám výše prostředků alokovaných ve Strategii ITI 

v důsledku nedostatečného čerpání v letech 2019. Tyto finanční prostředky byly převedeny do let 

následujících.  

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí tisk R-36357 ke schválení 

změn strategie Integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti a doporučuje ZHMP 

schválit příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

______________________________________________________________________________ 

Bod 6: Informace o programu "COVID Praha" 

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

seznamuje účastníky s tímto materiálem pomocí časové osy přípravy programu COVID Praha. Časová 

osa zobrazuje, jak program COVID Praha vznikal. Na konci března byl z MPO odeslán dopis 

s informací o COVID II a výzvou na primátora, aby Praha připravila obdobný program pro pražské 

subjekty.  Ing. Karel Andrle uvádí upřesňující informaci, že program COVID II nebyl určen pro 

pražské podnikatele, z důvodu vložení finančních prostředků z EU, které měl k dispozici operační 

program Podnikání, inovace a Konkurenceschopnost. Kvůli této skutečnosti nemohl program COVID 

II cílit na HMP, jelikož mají tyto finanční prostředky jistá regionální omezení. V návaznosti na 30. 3. 

2020 odbor FON zpracoval a vypravil tisk do RHMP, kterým RHMP rozhodla, zda odbor FON 

připraví obdobné záručního schéma jako program COVID II ve spolupráci s Českomoravskou záruční 

a rozvojovou bankou (ČMZRB). Zároveň byla navázána komunikace s Evropskou komisí ohledně 

stažení původní revize a přípravě úpravy revize s novým finančním nástrojem. Dne 4. 4. 2020 bylo 

zahájeno jednání s ČMZRB ohledně přípravy návrhu Dohody o zřízení záručního fondu COVID 

Praha. O dva dny později, tj. 6. 4. RHMP schválila materiál, kterým dala odboru FON úkol připravit 

záruční schéma a program COVID Praha. ČMZRB zaslala dne 9. 4. první návrh Dohody k programu 

COVID Praha a příloh. Tyto podklady byly rozeslány na jednotlivá připomínková místa. Celkem bylo 

nutno vytvořit čtyři materiály, jednalo se o samotnou Dohodu o zřízení záručního fondu COVID 

Praha, o úpravu programu INFIN, o revokaci programu INFIN a jistá rozpočtová opatření na odboru 

FON. Dne 14. 4. odbor FON odesílá ČZMZRB k návrhu Dohody své úpravy a připomínky MMR, AO, 

PCO a odboru LEG. Následující den byly připomínky průběžně vypořádávány a finální vypořádání od 

ČMZRB bylo podáno v cca 23.00 hodin. Veškeré připomínky byly zapracovány a kolem půlnoci byl 
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materiál rozeslán členům RHMP z důvodu mimořádného jednání RHMP následující den, kde RHMP 

schvaluje Dohodu s ČZMRB o zřízení záručního fondu COVID Praha. Odbor FON zajistil podpisy ze 

strany MPO, ČZMRB a pana primátora, díky čemuž smlouva nabývá platnosti. Dne 20. 4. ČMZRB 

vyhlašuje výzvu v rámci programu COVID Praha a následující den spouští příjem žádostí o poskytnutí 

záruky. Zájem o tuto podporu byl od pražských podnikatelů enormní a objem podaných žádostí 

převýšil finanční možnosti výzvy. Během prvních deseti minut tak ČMZRB převzala přes 400 žádostí 

od pražských podnikatelských subjektů za 1,5 mld. Kč. Na straně banky v tuto chvíli probíhá 

hodnocení přijatých žádostí. Ke dni 17. 5. bylo schváleno 103 žádostí s celkovou výší zaručovaných 

úvěrů 810 mil. Kč. Aktuálně předpokládáme vyhodnocení všech žádostí do začátku měsíce června. 

Odbor FON ve spolupráci s IPRem zpracoval analýzu podaných žádostí do programu COVID Praha. 

Pokud bychom vycházeli ze skutečnosti, že budou podpořeny všechny žádosti, které byly podány, 

víme, že 87 % podniků je v domácím vlastnictví (316 subjektů), 4 % jsou podnikající fyzické osoby 

(30 subjektů) a 8 % tvoří soukromé nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou (30 subjektů). 

Žadatelé podle kategorie počtu zaměstnanců byly nejvíce zastoupeny jako drobné, malé a střední 

podniky, 41 % žadatelů spadá do kategorie drobné podniky, 45 % žadatelů jsou malé podniky, střední 

podniky pak 14 %. Celkový počet zaměstnaných osob by u žadatelů dle kvalifikovaných odhadů mohl 

činit 6 tisíc. Z hlediska oborové činnosti byly mezi žadateli nejvíce zastoupeny subjekty s hlavní 

činností spadající do sekce CZ-NACE velkoobchod a maloobchod. Tato oblast má největší podíl na 

celkových tržbách MSP v hl. m. Praze. Oblast ubytování, stravování a pohostinství tvoří 18 %.  

Ing. Karel Andrle uvádí, že ačkoliv je dnes smlouva z některých stran zpochybňována, je dle názorů 

právníků legitimní, jelikož ji umožňují evropská nařízení, která jsou nadřazena národní legislativě. 

Jsou zde také jisté pochybnosti o transparentnosti výběru zaručovaných úvěrů. Na základě zákona č. 

106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím jsou nám zasílány žádosti o zveřejnění 

seznamu poskytnutých záruk. Jelikož jsou kompetence na výběr hodnocení projektů přeneseny na 

ČMZRB a odbor FON je pouhým dohledem, tento seznam momentálně k dispozici nemáme. Avšak ve 

chvíli, kdy ČMZRB poskytne záruky podnikatelským subjektům, finální seznam obdržíme a následně 

jej zveřejníme a poskytneme těm, kteří si o něj žádali.  Zároveň zpracujeme ve spolupráci s IPRem 

finální analýzu, která bude shrnutím sektorů, kterým program COVID Praha nejvíce pomohl.  

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Ing. Jaromír Beránek s dotazem, zda nebudou způsobeny 

komplikace v ostatních aktivitách programu (např. INFIN), ze kterých byly finanční prostředky 

přesunuty do programu COVID Praha. Zda bude mít tato situace dopad na Operační program Praha – 

pól růstu a jakým způsobem se nedostatek finančních prostředcích v jednotlivých aktivitách dotkne 

podnikatelských subjektů? Ing. Karel Andrle, uvádí, že s ohledem na současnou situaci, která výrazně 

zkomplikovala život mnoha podnikatelským subjektům, se nabízelo tyto finanční prostředky použít do 

programu COVID Praha. Co se obecně týče operačního programu, dopad by neměl být nikterak 

negativní, indikátory byly pomocí programu COVID Praha naplněny. V případě zájmu podnikatelů 

stav nelze predikovat.  
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Místopředseda Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který následně vyzve 

vedoucího oddělení udržitelnosti a dokončování programu Ing. Martina Bednáře, který má tuto činnost 

v gesci. Uvádí, že na začátku března byl RHMP schválen materiál, kterým rada schválila aktivní 

zapojení Prahy do příprav a průběhu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, jakožto 

hlavním dějištěm všech oficiální a neoficiálních akcí předsednictví, které proběhne v druhé polovině 

roku 2022. Městu se tak otevírá prostor pro spolupráci na přípravách a prezentaci svých témat včetně 

Prahy samotné. Po schválení odbor FON oslovil představitele politických klubů ZHMP, ředitelku 

MHMP a ředitele odboru kultury a cestování, aby jmenovali členy do komise Rady HMP, což byl 

jeden z úkolů, který vycházel z Usnesení Rady HMP č. 413 ze dne 9. 3. 2020. Do současné chvíle jsme 

obdrželi několik návrhů nominací na členy komise. Následně Ing. Martin Bednář uvádí, že od 

zbývajících politických stran odbor FON dosud neobdržel žádnou nominaci do komise. Vyzývá tedy 

přítomné zástupce politických klubů, aby zaslali návrhy členů nové zřizované komise RHMP 

k přípravě předsednictví.  

__________________________________________________________________________ 

Bod 8: Informace o aktuálním stavu voucherových programů 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo Ing. Davidu Blažkovi, který na úvod 

stručně popisuje základní změny ve stavu voucherových projektů. Jako hlavní změnu spatřuje přesun 

části finančních prostředků z projektu Pražský voucher na inovační projekty, na realizaci programu 

COVID Praha a opatření, která budou nápomocná ke snížení administrativních nákladů. Následně 

předává slovo Mgr. Anetě Šubrtové, která 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 v současné chvíli 

odbor PRI finalizuje poslední dokumenty potřebné k vyhlášení 4. výzvy v rámci projektu Pražský 

voucher na inovační projekty. Přípravy výzvy byly průběžně konzultovány s odborem FON. Ve 4. 

výzvě je reflektován průběh předchozích výzev a snaha informace pro žadatele zpřesnit a zjednodušit, 

aby podání žádosti bylo efektivnější než u předchozích výzev. Příjem žádostí je předpokládán 

začátkem léta 2020.  

Dále Ing. Karel Andrle informuje účastníky o tom, že odbor FON i odbor PRI obdrželi žádost Policie 

ČR o součinnost a poskytnutí informací k oznámení, které se týká projektu Pražský voucher na 

inovační projekty. Dále uvádí, že byl dne 13. 5. na jednání Kontrolního výboru ZHMP zařazen bod 

týkající se Pražských voucherů odsouhlasený na 12. jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. 

Kontrolní výbor ZHMP bere informace a podklady na vědomí, ovšem jednání bylo prozatím přerušeno 

z důvodu doplnění dalších potřebných podkladů. 

Diskuze: Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Jakub Stárek, který vznesl dotaz týkající se výše 

administrativních nákladů a žádost o upřesnění dat v předložené tabulce (Přehledová tabulka 

Pražských voucherů), která monitoruje aktuální stav podaných žádostí o vouchery na obou 

voucherových projektech (Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery). Do 

diskuze se přihlásil také Mgr. Ing. Jaromír Beránek, který uvádí, že by bylo vhodné na příštím jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP připravit stručný komentář k příloze Přehledová tabulka 

Pražských voucherů pro lepší orientaci. Na tento příspěvek reaguje následně Mgr. Reda Ifrah, který by 

považoval za vhodné, aby byl zpracován také komentář, jaké výsledky jsou očekávány a jaké zlepšení 

poměrů administrativních nákladů a poměru dotace se očekává po vyhlášení 4. výzvy.  

Diskuze k tomuto bodu byla ukončena. 
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Bod 9: Různé 

Jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo ukončeno 16:10 hod. 

 

Další jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo stanoveno na 15. 6. 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 

 


