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MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
3. zasedání 
Rezidence primátorky hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, 110 00, Praha 1-Staré Město 
22. dubna 2016 
 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ   
 
3. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále 
MV) se konalo 22. dubna 2016 od 9:30 hodin do cca 16 hodin. 
 
Jednání MV se zúčastnilo celkem 47 delegátů (z toho bylo 26 s hlasovacím právem, 
viz prezenční listina v příloze). Za Evropskou komisi (dále EK) se jednání zúčastnili 
za Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění (dále 
DG Empl) paní Anna Michalska, za Generální ředitelství pro regionální politiku (dále 
DG Regio) paní Monika Tchavdarová. 
 
Program a obsah jednání: 
 
Bod 1) Zahájení, představení programu jednání MV 
 
Jednání zahájil předseda MV, pan Petr Dolínek. Představil současný stav 
vyhlášených výzev, informoval v krátkosti o stavu implementace a předal slovo 
hostům z EK. Paní Tchavdarová poděkovala za možnost se účastnit MV a uvedla, že 
se těší na diskusi ohledně implementace a vyhlašování jednotlivých výzev, obzvlášť 
vzhledem k problematickým bodům, které zmiňuje výroční zpráva.   
 
Poté předseda potvrdil usnášeníschopnost MV, představil body programu a seznam 
podkladů. K programu neměli členové MV připomínek. 
 
Bod 2) Informace o aktualizaci Statutu MV OP PPR 
 
Jan Hauser (ředitel odboru evropských fondů) informoval o hlavních změnách 
Statutu MV. Změny vznikly na základě podnětů, které vzešly z posledního MV č. 2 
v prosinci 2015.  
 
K danému bodu nebyly žádné připomínky a komentáře.  
 
Bod 3) Projednání kritérií pro formální hodnocení pro všechny osy a ITI, 
nastavení procesu schvalování integrovaných projektů ITI (usnesení č. 13) 
 
Zdeňka Filipová (vedoucí oddělení řízení a koordinace programu) představila 
aktualizace v kritériích pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. Obsahem 
prezentace byla informace o změnách v sadě kritérií EFRR pro prioritní osu 1, v sadě 
kritérií v prioritní ose 2, 3 a 4, informace o nové sadě EFRR pro prioritní osu 2 ITI a 
sadě kritérií ESF. Uvedla informace o aktualizaci procesu schvalování projektů, resp. 
specifika procesu schvalování pro ITI a hlavní kroky tohoto procesu. Uvedla, že po 
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dohodě s EK nebude zřízen zprostředkující subjekt pro ITI. Shrnula další změny 
procesu schvalování projektů (např. bylo doplněno vysvětlení pojmů hodnotící a 
kombinovaná kritéria, sjednocen limit pro zapojení arbitra, upraven způsob zapojení 
arbitra). 
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Jan Zeman (Úřad vlády, zástupce Rady vlády pro NNO) 

1) Nutno plánovat tramvajové tratě tam, kde existuje dopravní potřeba. Uvedl, že 
kritéria jsou velmi obecná. 

 
Reakce na vznesené otázky, doporučení: 
 
Jan Hauser 
K ad 1) Uvedl, že v novém programu jsou obsaženy preference veřejné dopravy 

obecně. Obsahem aktivit OP PPR nejsou tramvajové tratě, jako tomu bylo 
v předchozím programu OPPK.  

 
Zdeňka Filipová 
K ad 1) Doporučila se sejít a projednat připomínku mimo jednání MV, neboť úprava 

specifických kritérií v této oblasti není obsahem tohoto jednání MV. 
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 13/2016 

pro proti zdržel se 
24 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 

 
Bod 4) Projednání kritérií výběru projektů v PO1: společná sada kritérií pro SC 
1.1 a 1.2 (aktivita 1.1.3 a 1.2.2) a jedna sada kritérií pro SC 1.1 (aktivita 1.1.2). 
Projednání aktualizace kritérií výběru projektů v PO4: jedna sada kritérií pro SC 
4.1 (usnesení č. 14) 
 
Karel Andrle (vedoucí oddělení projektů) představil hlavní aktualizace sad 
hodnotících kritérií výběru projektů v prioritních osách 1 a 4. Byly uvedeny parametry 
sad kritérií. Uvedl, že veškeré došlé připomínky byly zapracovány. Byly projednány 
nové sady hodnotících kritérií pro specifický cíl 1.1, resp. aktivitu 1.1.2 a 1.1.3 a 
specifický cíl 1.2, resp. aktivitu 1.2.2 a aktualizována sada kritérií pro specifický cíl 
4.1. V rámci aktivity 1.1.2 bylo, oproti ostatním sadám kritérií, přidáno v rámci 
aspektu účelnost kombinované kritérium „Věcná kvalita popisu realizace projektu a 
poptávaného řešení“ a kritérium „Nakládání s výstupy projektu”. Byly uvedeny váhy 
bodového hodnocení. V rámci aktivity 1.1.3 a 1.2.2 jsou, oproti ostatním sadám 
kritérií, přidána v rámci aspektu účelnost kombinovaná kritéria: „Soulad se 
zaměřením výzvy v oblasti plánovaných podpor“, „Věcné nastavení“, „Způsob 
hodnocení“ a „Nastavení evaluace projektu“. Ostatní kritéria jsou totožná s kritérii 
v jiných sadách. V rámci prioritní osy 4 byla kritéria schválena již v minulosti. Na 
tomto MV byla předložena aktualizace kritérií na základě potřeby zapracování 
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připomínek od EK a vzešlých z předchozích zasedání MV. Došlo ke snížení počtu 
kritérií, sjednocení terminologie, upřesnění slovního hodnocení bodové hranice 0 
bodů atd.. Byla zavedena nová kombinována kritéria v rámci specifického cíle 4.1 a 
posíleny váhy kritérií hodnocení kvality a efektivity projektového záměru na úkor 
formálního zpracování žádosti o podporu, včetně povinných příloh. 
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Monika Tchavdarová (DG Regio) 

1) Poděkovala všem kolegům z OP PPR za uskutečněná neformální jednání, 
která v minulosti ke kritériím proběhla. 

2) Uvedla, že v rámci prioritní osy 1 byla pro EK zásádní otázka souladu kritérií i 
výzvy s národní i pražskou výzkumnou a inovační strategií a to vzhledem na 
tzv. domény specializace. V rámci specifického cíle 4.1 byl projednáván 
především soulad s místními akčními plány. Výzva č. 19, která bude 
vyhlášena v květnu, základní školy obsahovat nebude. Vznesla dotaz, zda-li 
ŘO očekává, že do vyhlášení výzvy na podzim 2016 budou místní akční plány 
dokončeny tak, aby se daná výzva mohla vyhlásit i se základními školami. 

 
Reakce na vznesené otázky, doporučení: 
 
Lenka Pachlová (programová manažerka)  
K ad 2) V rámci jednání poslední plánovací komise byl dne 18. 4. 2016 schválen 
aktualizovaný harmonogram výzev v prioritní ose 4. ŘO připravil samostatnou výzvu 
pro kapacity na základních školách na srpen 2016. ŘO plánuje v rámci specifického 
cíle 4.1 vyhlásit i výzvu na modernizaci vybavení na školách. U obou těchto výzev 
bude povinnou podmínkou návaznost na místní akční plán vzdělávání, resp. na dílčí 
část a to strategický rámec investic. ŘO se snaží sladit podmínky s IROPem a 
MŠMT. 
 
Jan Hauser 
Uvedl, že ŘO má informaci, že všechny městské části podají žádost a místní akční 
plány zpracují.  
 
Lucie Svobodová (zástupce za městské části) 
K ad 2) Uvedla, že MČ Praha 14 obdržela informaci, že dostala podporu z MŠMT ve 
věci místních akčních plánů. Zhruba 5 - 6 správních obvodů podalo žádosti v prvním 
kole výzev a měly by tedy obdržet informaci o podpoře. Praha 9 je připravena si 
zpracovat místní akční plán, ale odmítají na toto čerpat prostředky z EU.  
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 14/2016 

pro proti zdržel se 
24 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 
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Bod 5) Projednání Výroční zprávy OP PPR za rok 2015 (usnesení č. 15), 
informace o rizicích programu 
 
Zdeňka Filipová představila hlavní informace obsažené ve Výroční zprávě OP PPR 
za rok 2015 (dále VZ). Uvedla informace o hlavních milnících implementace 
programu, jednáních a aktivitách MV, informace o implementaci prioritní osy 1, 2, 3, 4 
a 5, problémy ovlivňující výkonnost OP PPR, stručné informace o evaluacích, 
finančních nástrojích a publicitě. Upozornila na riziko ohledně realizace 
velkokapacitních záchytných parkovišť P+R a zároveň informovala, že s EK řeší 
nastavení veřejné podpory u těchto projektů. Informovala o připravené externí 
zakázce na analýzu absorpční kapacity, která vzešla jako jedno z opatření ZŘR. 
 
Pavla Kačabová (koordinátorka evaluace) informovala účastníky jednání o přístupu 
ŘO k řízení rizik, o katalogu rizik. Dále uvedla informace o zesíleném řízení rizik (OP 
PPR byl vyhodnocen ze strany MMR na základě multikriteriální analýzy jako program 
s vysokým rizikem) a plánu opatření OP PPR pro rok 2016. 
  
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Kateřina Neveselá (MMR NOK)  
1) Uvedla, že zpráva o zesíleném řízení rizik by měla odejít na Vládu ČR do konce 
dubna 2016. Projednání na Vládě ČR se očekává v první polovině května.  
 
Reakce na vznesené otázky, doporučení: 
 
Jan Hauser  
K ad 1) MMR NOK a Vláda ČR doporučuje alokovat 70 % částky celého programu do 
výzev vyhlášených v roce 2016. Toto dle ŘO může ohrozit kvalitu projektů s ohledem 
na velké množství prostředků, které jdou do programu okamžitě. ŘO s procentuální 
plošnou výší 70 % pro všechny OP nesouhlasí. Analýza rizik ze strany MMR NOK 
proběhla na základě multikriteriální analýzy rizikových faktorů. Informoval, že ŘO 
nemá k této analýze přístup a neví, na základě jakých dat byl ŘO zařazen mezi 
rizikové programy, resp. na místo, kde se aktuálně nalézá. ŘO je přesvědčen, že by 
všechny ŘO měly mít přistup k tomu, jakým způsobem a z jakých dat závěry analýzy 
vyplývají. Toto bylo rovněž uvedeno na pracovní úrovni na Radě ESIF. 
 
Kateřina Neveselá  
Uvedla, že jednáních s ŘO OP PPR bylo několik. Během nich bylo uvedeno, z jakých 
podkladů MMR NOK čerpal. Jde o veřejně dostupné informace. Jedná se buďto o 
Strategické realizační plány, informace z monitorovacího systému nebo informace, 
které byly uvedeny na jednáních plánovacích komisí nebo monitorovacího výboru. 
MMR zasílalo ŘO rovněž seznam všech rizik identifikovaných na zesíleném řízení 
rizik. Pokud jde o výši 70 % alokace objemu ve výzvách, MMR NOK toto navrhnul na 
základě zkušeností s plněním čerpání v období 2007-2013, výše korekcí apod. 
Upozornila, že v roce 2019 se bude přerozdělovat výkonnostní rezerva, což je 
v průměru 5 %. 70 % neznamená mít tuto výši zasmluvněnou, ale vyhlásit výzvy 
v roce 2016 tak, aby žadatelé dopředu věděli o podmínkách výzev a měli tak 
možnost připravit kvalitní projekty. 
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Monika Tchavdarová  
Požadala, zda-li by EK mohla obdržet vyhodnocení rizik, jakmile bude odsouhlaseno 
Vládou ČR. Požadala o zaslání detailnější analýzy popisu problémů u specifických 
cílů, kde byla nižší absorpční kapacita. EK by ráda dopředu viděla, kde jsou 
problémy a byla informována o podrobných opatření k jejich odstranění a to i 
s ohledem na eventuální modifikace programu. 
 
Anna Michalska (DG Emloyment) 
Uvedla, že je možné, že další komentáře k VZ možná ještě přijdou po vložení zprávy 
do SFC. Uvedla, že EK je otevřena diskusi, pokud jde o případnou modifikaci 
programu. Je třeba provést komplexní analýzu problémů. Modifikace musí obsahovat 
komplexní a relevantní změny vyplývající v co nejvyšším rozsahu z provedené 
analýzy.  
 
Jan Hauser  
Uvedl, že ŘO bere řízení rizik velmi vážně. ŘO považuje program OP PPR za 
rizikový z hlediska naplnění milníků, neboť rok 2018 se blíží a projektů je podáno 
málo. ŘO je připraven zaslat katalog rizik, opatření  i konkrétní aktivity a úkoly.  
 
Kateřina Neveselá  
Uvedla, že MMR NOK zašle EK Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství 
hned, jakmile bude schválena Vládou ČR. Dále uvedla, že přibližně 45 % objemu 
alokace programu ve výzvách OP PPR je i s ohledem na nenaplňování výzev stále 
málo, resp. nejméně ze všech programů, které plánují výzvy v roce 2016. MMR NOK 
apeluje na ŘO, aby přehodnotil harmonogram výzev a pokusil se objem ve výzvách 
navýšit. 
 
Jan Hauser  
S navýšením objemu alokací výzev ŘO souhlasí. Navýšení schvalují jednotlivé 
plánovací komise, které ŘO průběžně svolává a navrhuje na jednotlivých jednáních 
jak navýšení alokací výzev, tak vyhlášení nových výzev.  
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 15/2016 

pro proti zdržel se 
25 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 

 
Bod 6) Projednání Evaluačního plánu OP PPR, informace o evaluacích v OP 
(usnesení č. 16) 
 
Pavla Kačabová představila výchozí podklady pro zpracování eval. plánu, historii 
projednávání eval. plánu, obsah eval. plánu a informovala o evaluačních aktivitách 
hl. m. Prahy v roce 2015.     
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V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Monika Tchavdarová 
Evaluační jednotka EK doporučila do eval. plánu vložit evaluační otázky, zkušenosti 
s ex-post evaluací a informace o ad hoc evaluaci. 
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 16/2016 

pro proti zdržel se 
22 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 

 
Bod 7) Informace o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu 
OP PPR 
 
Robert Kujan (konzultant pro finanční řízení) informoval o vyhodnocení Strat. real. 
plánu (dále SRP). SRP OP PPR má nastaven pololetní vyhodnocení k 29. 2. 2016. 
Do 29. 2. 2016 nedošlo k zahájení realizace žádného projektu, tedy finanční i věcné 
ukazatele mají hodnotu 0. Informoval o tom, že 3 výzvy nebyly naplněny. Projektové 
oddělení toto vzalo na vědomí a přijalo opatření, proč jednotliví žadatele nepředložili 
projekty do daných výzev. Zahájení realizace prvních vybraných projektů 
předpokládáme od srpna 2016. Dne 29. 3. 2016 byly schváleny usnesením Rady 
hl.m. Prahy podmínky realizace projektu Technické pomoci. Tento projekt bude 
předkládat první monitorovací zprávu na konci července 2016.  
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Monika Tchavdarová 
Vznesla dotaz, kolik finančních prostředků se očekává, že bude certifikováno 
Platebním a certifikačním orgánem v roce 2016, a zda to budou výdaje pouze na 
technickou pomoc. 
 
Reakce na vznesené otázky, doporučení: 
 
Robert Kujan  
V roce 2016 bude předložen k certifikaci pouze projekt technické pomoci. Výdaje 
mimo technickou pomoc ŘO předpokládá předložit k certifikaci počátkem roku 2017. 
 
Bod 8) Informace o činnostech Plánovacích komisí v OP PPR (usnesení č. 18)  
 
Karel Andrle informoval o činnostech a jednáních hlavní a dílčích plánovacích 
komisí. Dále uvedl přehled vyhlášených výzev v jednotlivých prioritních osách. 
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Jan Schneider (Asociace rané péče a výchovy) 
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1) Uvedl, že by bylo vhodné ve specifickém cíli 4.3 (resp. v oblasti podpory projektů 
na péči o děti) aplikovat zjednodušené vykazování nákladů a tím zvýšit procento 
vyčerpání budoucích výzev. Toto aplikuje již OP Zaměstnanost. Navrhl 
k zjednodušenému vykazování nákladů usnesení č. 18.  
 
David Beňák (Úřad vlády ČR, zástupce Sekce pro lidská práva) 
2) Vznesl prosbu, aby zástupce sekce byl zván na jednotlivé zasedání plánovacích 
komisí. 
 
Anna Michalska 
3) EK podporuje zjednodušené vykazování nákladů a to i v oblasti podpory 
předškolních dětí. Je třeba vědět, jak přesné by mohl OP PPR vstoupit do již 
vyvinutého systému OPZ. Je nutno brát v úvahu odlišnosti mezi oba programy. EK 
žádá ŘO, aby o detailech zavedení nákladů informoval EK co nejdříve z důvodu 
zkrácení schvalovacího procesu. 
 
Reakce na vznesené otázky, doporučení: 
 
Anna Michalska 
V reakci na informace uvedené od paní Filipové, sdělila, že administrativní zátěž 
bude nižší, neboť systém zjednodušeného vykazování byl již vyvinut v rámci OP 
Zaměstnanost. Česká republika má již mnoho zkušeností s využití zjednodušených 
metod vykazování a tedy OP PPR může využít zkušeností jiných ministerstev. 
Uvedla, že existuje možnost využít článek 67, která ovšem může obsahovat určitá 
rizika. Proto je nutno navrhnout systém, který projde auditem a zavedení 
zjednodušených nákladů by mělo být konzultováno s Ministerstvem financí ČR a 
dalšími orgány. Je nutné pečlivě zvážit, v jaké míře dojde k převzetí systému 
zjednodušeného vykazování nákladů od OPZ do OP PPR a kde bude nutno provést 
změny související se specifiky OP PPR. EK je připravena pomoci s implementací a to 
především v tématice rané péče o dítě, která je jednou z priorit. 
 
Lucie Svobodová 
K ad 1) Péče o děti mladší 3 let je komplikovaná záležitost. Varovala před úplným 
překlopením podmínek z OP Zaměstnanost, co se týče elektronické evidence dětí a 
přiznáváním prostředků v této oblasti.  
 
Karel Andrle 
K ad 2) ŘO bude Úřad vlády ČR, resp. Sekci pro lidská práva informovat. 
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 18/2016 

pro proti zdržel se 
20 0 1 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. Hlasování 
se zdržel Platební a certifikační orgán. 
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Bod 9) Informace o publicitě 
 
Martina Paulová (manažerka pro publicitu) informovala o obsahu přílohy č. 1 
Ročního komunikačního plánu OP PPR pro rok 2016 (RKoP), o pokroku v realizaci 
RKoP, o plánech v oblasti publicity a o hlavních komunikačních aktivitách roku 2016. 
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Monika Tchavdarová 
1) Vznesla dotaz na plánované nové webové stránky a rozsah překlopení informací 
z původních webových stránek. 
2) Vznesla dotaz, co vedlo ŘO si vybrat jako hlavní způsob šíření informací v roce 
2016 rozhlasovou kampaň. 
 
Reakce na vznesené otázky, doporučení: 
 
Martina Paulová  
K ad 1) Nový web bude obsahovat nové i staré informace z původních webových 
stránek. 
K ad 2) Mluvené slovo zaujme více lidí než čtený text. Nejde však o nosný prvek na 7 
let, budou využity i další sociální sítě a nosiče.  
 
Bod 10) Informace o plnění předběžných podmínek  
 
Jan Hauser informoval o stavu plnění předběžných podmínek, tzn. které jsou 
splněné, částečně splněné a nesplněné, na kterých se pracuje.  
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Monika Tchavdarová 
1) Existuje nová směrnice EU k veřejným zakázkám, která měla být od 16. 4. 2016 
transponována. Nutno na toto myslet při vyhlašování výběrových řízení. 
2) Vznesla dotaz na systém školení ŘO vůči příjemcům. 
 
Reakce na vznesené otázky, doporučení: 
 
Jan Hauser  
K ad 2) Ke každé typové pozici na ŘO existuje soubor kurzů a školení, které musí 
daný zaměstanec absolvovat. Magistrát hl. m. Prahy má rovněž svá pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, která jsou přísnější než zákon. ŘO tato pravidla musí 
respektovat a probíhají rovněž i školení v rámci Magistrátu hl. m. Prahy.  
 
Bod 11) Informace k plnění e-Cohesion Policy (bod OSMS MMR)  
 
Alena Puldová (Odbor správy monitorovacího systému MMR) informovala o plnění 
e-Cohesion Policy. MMR se tímto zabývá již od doby, kdy se začalo připravovat 
výběrové řízení pro nový monitorovací systém. MS2014+ má jedinou databázi. 
Existují dva portály CSSF a ISKP. MS2014+ je postaven na jednotném metodickém 
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prostředí, které zajišťuje MMR NOK. ČR plní povinnosti podle čl. 122 Systémy řízení 
a kontroly Nařízení EP a Rady  (EU) č. 1303/2013. 
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Monika Tchavdarová 
1) Uvedla, že zařazení otázky e-Cohesion na jednání monitorovacích výborů vzešlo 
z podnětu EK, jelikož jde o povinnost vyplývající z Nařízení s termínem do 31. 
prosince 2015. EK zajímají nejenom zkušenosti ŘO s MS2014+, ale rovněž 
samotných žadatelů. EK bude situaci ohledně funkčnosti MS2014+ průběžně 
monitorovat.     
 
Reakce na vznesené otázky, doporučení: 
 
Jan Schneider  
K ad 1) Uvedl, že principiální posun nového monitorovacího systému oproti období 
2007-2013 vidět je. Nicméně žadatelé neustále narážejí na problémy v MS2014+ 
(resp. ISKP) a je tedy nutno počítat s těmito event. problémy při zpracovávání žádosti 
o podporu a o to začít s přípravou a odevzdáním žádosti dříve. Uvedl, že došlo 
v rámci hodnotícího procesu k problému se vkládáním hodnocení do MS2014+. 
Informoval, že nastavení MS2014+ není zcela funkčně přivětivé.  
 
Jan Hauser 
Uvedl, že chyba byla zadána ze strany ŘO do service desku. V současnosti se  
poměrně dlouhou dobu řeší požadavků zadané do service desků. ŘO má dále 
problémy např. s komplikovanou tvorbou sestav, dlouhým losováním hodnotitelů a 
další problémy s MS2014+, které jsou postupně řešeny na pracovní úrovni. 
 
Pavla Jurášková (MMR NOK) 
Informovala, že ne všechny problémy souvisí s nefunkčností MS2014+, ale také se 
vyskytují chyby vzniklé ze strany ŘO, které mají dopad na prodlužování celého 
procesu schvalování projektů, např. chybně nahraná kritéria apod, kde nejde o chybu 
monitorovacího systému. 
 
Bod 12) Informace o finančních nástrojích v OP PPR  
 
Zdeňka Filipová informovala o realizaci předběžného posouzení využití finančních 
nástrojů v OP PPR. V polovině roku 2015 bylo ŘO doporučeno na základě zásadních 
připomínek MMR NOK předběžné posouzení využití FN aktualizovat. Veřejná 
zakázka byla vyhlášena v únoru 2016. Podepsání smlouvy s vítězných uchazečem 
se předpokládá v červnu 2016. Informovala, že jednotná metodika implementace FN 
na národní úrovni neobsahuje návrh zapojení pro hl. m. Prahu.  
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Monika Tchavdarová 
Uvedla, že povinnost diskutovat finanční nástroje a ex-ante zprávu na jednotlivých 
monitovacích výborech vyplývá z Nařízení. Požádala, aby závěry této zprávy byly 
projednány na dalším monitorovacím výboru. 



    
 

  10 (celkem 10) 

 
Bod 13) Informace o opatřeních proti korupci a podvodům v OP PPR (usnesení 
č. 17)  
 
Zdeňka Filipová informovala o zavádění opatření proti podvodům a korupci v OP 
PPR. Problematice podvodu a korupce je kladen velký důraz v rámci auditu 
designace. Zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy absolvují při nástupu vstupní 
školení, které je kromě jiného zaměřen na problematiku korupce a podvodů. Politika 
boje s podvody a korupcí je obsahem tzv. Protikorupční strategie hl. m. Prahy.  Jsou 
zavedeny mechanismy pro oznamování podezření na podvod nebo korupci – jak pro 
zaměstnance, tak i žadatele a příjemce, resp. veřejnost (Protikorupční boxy, 
Protikorupční portál HMP). ŘO plánuje využívat analytický nástroj Arachne.  
  
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Monika Tchavdarová 
Požadala ŘO, aby na budoucích monitorovacích výborech informoval o 
zkušenostech s využitím Arachne.  
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 17/2016 

pro proti zdržel se 
19 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 

 
Bod 14) Různé a závěr 
 
Jan Hauser poděkoval za aktivní účast členů v průběhu připomínkování podkladů i 
během jednání MV. Další výbor bude pravděpodobně na podzim. 
 
Přílohy:  č. 1 - program jednání 
  č. 2 - prezenční listina 
  č. 3 - usnesení č. 13 

č. 4 - usnesení č. 14 
č. 5 - usnesení č. 15 
č. 6 - usnesení č. 16 
č. 7 - usnesení č. 17 
č. 8 - usnesení č. 18 

 Jan Hauser 
 místopředseda MV 
 
 
 
 
 
 Petr Dolínek 
 předseda MV 



    

 
 

 
MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
3. zasedání 
Rezidence primátorky hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, 110 00, Praha 1-Staré Město 
22. dubna 2016 
 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ  
 

09:30 Registrace 

10:00 Zahájení jednání, úvodní slovo  

10:10  1. Představení programu jednání MV OP PPR 

10:15 2. Informace o aktualizaci Statutu MV OP PPR (v návaznosti na jednání MV 
č. 2)  

10:20 3. Projednání kritérií pro formální hodnocení pro všechny osy a ITI, nastavení 
procesu schvalování integrovaných projektů ITI  

10:45 

4. Projednání kritérií výběru projektů v PO1: společná sada kritérií pro SC 1.1 
a 1.2 (aktivita 1.1.3 a 1.2.2) a jedna sada kritérií pro SC 1.1 (aktivita 1.1.2). 
Projednání aktualizace kritérií výběru projektů v PO4: jedna sada kritérií 
pro SC 4.1 

11:35 Přestávka na kávu 

11:45 5. Projednání Výroční zprávy OP PPR za rok 2015 

12:30 6. Projednání Evaluačního plánu OP PPR, informace o evaluacích v OP  

13:15 Oběd 

14:00 7. Informace o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP 
PPR 

14:15 8. Informace o činnostech Plánovacích komisí v OP PPR 

14:30 9. Informace o publicitě  

14:45 10. Informace o plnění předběžných podmínek  

14:55 11. Informace k plnění e-Cohesion Policy (bod OSMS MMR) 

15:05 12. Informace o finančních nástrojích v OP PPR 

15:15 13. Informace o opatřeních proti korupci a podvodům v OP PPR 

15:25 
14. Různé a závěr  

(předpokládaný konec jednání v 16:00) 
 



*** * * * * * * *** 

EVROPSKA UNIE 
Evropske strukturalnf a investicnr fondy 
Operacnf program Praha - p61 rustu CR 

Prezencni listina - MV OP PPR - 22. 4. 2016 

81Strakova Eva 

A 

'5.~·7/ / /p(! 



Olouha Regina Mgr. Asociace rane peee a wchovv - - -

18 Janata David !ng. Hospodai'ska komora hi. m. Prahy - - omluven /' 

Fikart Alexander Hospodai'ska komora hi. m. Prah:i PZ - hlasuje /)1~1 
Kovar Zdenek Hospodafska komora hi. m. Prahy - - omlulven 

19 Zajieek Jii'l lng. Unie skolskych asociaci CR- CZESHA - - -

Zert Richard Unie skolskych asociacr CR- CZESHA N " - hlasuje c:f.a.r,f"a,..~·~,_.-•-

' ' 
Aim Karel lng. Akademie ved CR I Technologicke centrum AV GR - - omluven i 20 

Ogino Adela Mgr. Akademie ved CR I Technologicke centrum AV CR PZ - hlasuje (]~ 
I 

Pazour Michal lng. Akademie ved GR I Technologicke centrum AV CR - - omluven 

21 Svobodova Lucie Mgr.lng. Mestske casti hi. m. Prahy (zastupce) A - hlasuje ~CilC\( 

Kolmanova Irena [Mgr. Mestske casti hi. m. Prahy (zastupce) - - -

22 Kriegischova Lenka lng. Manazer ITI - - om Iuvena 

~I 
Tomanova Sarka Mgr. ManazeriTI PZ - hlasuje _... . lV v"'---1-. . ' 

! 
Zabka Vojtech lng. Mana:ZeriTI - - omluven 

23 Bodlakova Dagmar Be. Centrum socialnich sluzeb Praha A - hlasuje 

Janousek Tomas Dis. Centrum socialnich sluzeb Praha - - <fi-- ; 

24 Mrazek Ales Mgr., Th.D. Asociaci vei'ejne prospesnych organizaci CR - - omluven 

SedivY Marek lng. IAsociaci vei'eine prospesnych organizaci CR N - hlasuje~~-
/1 I 

Kviz Jii'l Mgr. Asociace malych a sti'ednich podniku a zivnostnlku CR A - hlasuje 25 , 

Dvorak Ivan Dr. Asociace malych a sti'ednfch podnikU a zivnostnlku CR - - -

26 Hal a Jan Prof.RNDr., DrSc. Zastupce VS - Ceska konference rektoru. prorektor pro rozvoj UK v Praze A - hlasuje ~c~~ 



Ulrich Michal Mgr. Ministerstvo dopravy (OP D) - - -

9 Darihelka Michal !ng. Ministerstvo zivotnfho prostfedf (OP ZP) - - omluven 

Hronieek David lng. Ministerstvo zivotniho prostfedf (OP ZP) PZ - hlasuje ~~.::£): 
ZamyslickY Pavel lng, Ph.D. Ministerstvo Zivotniho prosti'edi (OP ZP) - - omluven 

10 Ocko Petr lng, Ph.D. Ministerstvo prumyslu a obchodu (OP PIK) - - -

PtaCek Ondrei lng. Ministerstvo prumvslu a obchodu (OP PIK) N - hlasuje ~~ /L-.,.... 
11 Mazal Rostislav lng. Ministerstvo pro mfstnf rozvoj (IROP) A - hlasuje 

i; . < J 
·~-~j)~ 

...... 

Pekarek Ales PhDr. Ministerstvo pro mlstni rozvoj {IROP) - - - / 

12 Nevesela Katefina Mgr. Ministerstvo pro mistni rozvoi (NOK) A - hlasuje 
~/ 

/ 

Juraskova Pavia Mgr. Ministerstvo pro mlstni rozvoj (NOK) N - nehlasuje 
1\, ,_~-r.t 1v. r. ;'-_,lr~ 

Puldova Alena lng. Ministerstvo pro mlstnl rozvoj (NOK) H - nehlasuje 
/j~ I 

13 Sevcikova Ivana lng. Ministerstvo financf (PeO) A - hlasuje ~i ~ .. ~t I n.c· ot,o. 

Basovnfkova Iva lng. Ministerstvo financf (PeO) - - I -
/¥_.~,/ 

) Orad vlady (zastupce Rady vlady pro nestatnf neziskove organizace) 
'l '~ 

Prokes Miroslav Dr. - - omluven .-<sv1 ioteh. .j.·- J--1 14 
...... .r~ ............. 

Zeman Jan lng. Orad vlady (zastupce Rady vlady pro nestatni neziskove organizace) PZ - hlasuje 

Haken Roman Orad vlady (zastupce Rady vlady pro nestatnf neziskove organizacel - - omluven 

15 Konvalinka Jan doc. RNDr., esc. Orad vlady (zastupce Rady pro vvzkum, VVvOi a inovace ) 

Machan Jaroslav doc .. lng., esc. Orad vlady (zastuPce Rady pro vYzkum, VVvOi a inovace ) 

16 Novesky Ivan lng. Asociace NNO CR In t~-~l-
~ / 
/!. 

Berd_ychova Martina lng. Asociace NNO CR \ 

17 Schneider Jan Be. Asociace rane peee a vvchovy A - hlasuje ~~-rAW 



29 Bircak Vlastimil lng. Svaz telesne postizenych v Ceske republica - - omluven 

Klasnova Helena Svaz telesne DOstizenych v Ceske rePUblica - - omluvena 

"-~· / L /., L.~·L 

n 

ISchneidr !Stanislav IMgr. I Orad vlady CR (zastupca Sekca pro evropske zalezitosti) 1- 1- 1- .' l r--------
1 

!Kueera jLadlslav png. !Orad vlady CR (zastupce Sekca pro evropske zalezitosti) jn 1- lnehlasuje \V U:::. II I '-...\. \._ --~ ; 

a 



Janata David lng. Zastupce vs -Ceska konference rektoni - -
Pospisil Milan doc.lng. zastupce vs -Ceska konference rektoru - -

27 Knop Petr Mgr. Komora zamestnavatelu zdravotne postizenvch - KZZP, spolek - - omluven 

" /· /) ) 1'0 
Komora zamestnavatelu zdravotne postizenych- KZZP, spotek /''~.i~~ ~ 

,I 

Valenta Ladislav JUDr. N - hlasuje £' 

28 Pechan Josef Ceskomoravska konfederace odborolfYch svazu A - hlasuje ~77 
( 

: f-IOrnY.C:tl ___ J~r~tav Dr. 
. Ceskornor~:~VSiq!i k<>,nfeclerac;eodl)()ro¥Yc:l'l sv~zu_~~--~- ___ - - -
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