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MONITOROVAcl vYBOR OPERACNIHO PROGRAMU 
PRAHA - P6L RUSTU CR 

--------------------------------------------------------------------------------------------

11. zasedani 
Staromestska radnice -Sal architektu, Staromestske namesti 1, Praha 1 -Stare Mesto, 110 00 
14. kvetna 2019 14:00 

ZAPIS Z JEDNANf 

11. ZASEDANf Monitorovadho V'fboru Operacniho programu Praha- P61 rustu CR (dale MV) se konalo 
14. kvetna 2019 od 14:00 do 16:00. 

Jednani MV11 se zucastnilo celkem 42 delegatu (z toho bylo 21 s hlasovadm pravem, viz prezencni 
listina v prfloze). Za Evropskou komisi (dale EK) se jednani zucastnili za Generalni reditelstvi pro 
zamestnanost, socialni veci a socii31ni zacleneni (dale DG Employment) pani Barbara Novotna, za 
Generalni reditelstvi pro regionalni politiku (dale DG Regio) pani Barbara Jermol Marcincak a pan Petr 
Votoupal. 

Program a obsah jednani: 

1. lnformace o aktualnim stavu realizace OP PPR 

2. Projednani a schvaleni Vyrocni zpravy za rok 2018 + Vyrocni zpravy (FN) 

3. Projednani a schvalenf revize c. 4 OP PPR 

4. lnformace o pololetnim vyhodnoceni SRP 

5. zavery DruM prubezne evaluace OP PPR 

6. Ruzne a zaver 

Zahajeni, predstaveni programu jednani MV 

Jednani zahajil predseda MV, pan Radnf Vit ~imral. lnformoval v kratkosti o stavu implementace OP 
PPR a predstavil soucasny stav administrace vyzev. Nasledne seznamil cleny MV s programem jednanf 
a predal slovo hostum z EK. 

Barbara Jermol Marcincak (DG Regio) pochvalila RO za dobrou praci a uvedla, ze presto OP PPR zustava 
jednim ze dvou uzce monitorovanych programu. Dulezite bude nynf vyhodnoceni vykonnostniho 
ramce. Podekovala za zahrnutf bodu o revizi c. 4 na program MV. 

Bod 1) lnformace o aktualnim stavu realizace OP PPR 

Karel Andrle predstavil stav implementace OP PPR. V celkovem prehledu tvorl predlozene projekty 
142% alokace programu. Projekty s uzavrenym pravnim aktem tvori 69%. Die predikd by melo byt 
dosazeno 85% prostredku v pravnich aktech do konce roku, pricemz zb'{vajfcich 15 % by melo byt 
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zasmluvneno v jiz vyhlasenych V'{zvach nebo ve vyzv;kh, ktere budou vyhlaseny na pi'elomu roku. Cfl 
stanoveny ze strany MMR NOK pro vsechny RO- 80% prostredku v pravnfch aktech do konce roku, 
tak bude splnen. 

Zalohy jsou proplaceny asi z jedne tl'etiny alokace programu. Certifikovano je nyni 18% s tim, ze pro 
splneni pravidla N+3 za rok 2019 je treba certifikovat 28 % alokace. Pro rok 2019 jsou predikce 
nastaveny na 110% plneni N+3 a ani rok 2020 by nemel byt v tomto ohledu problem. 

Prostredky v pravnich aktech v ERDF tvoi'l67 %, a certifikovane prostredky jsou ve vysi 16,5 %. V ESF 
jsou projekty rychleji realizovany, zasmluvnenost dosahuje 74 %, coz je velky narust oproti 
predchozfmu prosincovemu monitorovacfmu V'{boru. Neocekavaji se zadne problemy. 

Nasledne byl podrobne popsan stav zasmluvnenych prostredku a financniho cerpani po jednotlivych 
prioritnich osach a specifickych cilech. Byl popsan stav pi'edkladanych projektu, a ocekavany v'(voj 
v cerpani. 

Dale byl predstaven stav plnenf financnfch milniku, kdy financni milnfky v prioritni ose 1 na konci roku 
2018 byly naplneny na 75 %, jeden vecny milnik byl naplnen na 127% a druhy nebyl naplnen z duvodu 
vyrazeni zadosti v procesu hodnoceni (bylo naplneno 11 z 27). Financni milnik v prioritni ose 2 se 
podarilo naplnit na 75 %. Vecny milnik se nepodarilo naplnit z duvodu nedokonceni parkoviSte a 
pozdrzeni realizace projektu na inteligentni budovy. Plneni financniho milniku v prioritnf ose 3 u fondu 
EFRR je 99 %, u fondu ESF je preplnen na 223 %, vecne milnfky splneny na 100 %. Financnf i vecny 
milnik byl naplnen take v prioritnf ose 4. 

Pravidlo N+3- byl predstaven pi'ehled predikd, kdy unorove predikce jsou splneny na 100%, breznove 
na 120% a dubnove na 327 %. V plneni pravidla N+3 pro rok 2019 je nyni rezerva. Do certifikace za rok 
2019 je poti'eba vlozit castka pul miliardy Kc v podilu EU. Financnf nastroje nejsou zahrnuty do predikcf. 

Operacni program byl dlouho povazovan za vysoce rizikovy program. V unoru 2019 proved! MMR NOK 
pi'ehodnoceni rizikovosti programu a OP PPR byl pi'ehodnocen a zarazen do kategorie sti'edne 
rizikovych programu. NejvetSi rizikovost je v nedostatecnem potencialu pro splneni financnich a 
vecnych milnfku a splneni pravidla N+3. V ostatnfch oblastech je program hodnocen jako bezrizikovy. 
Byl stanoven plan opatrenf pro urychlenf tempa cerpani pravidla N+3, zasmluvnit 80 % hlavnf alokace 
programu a do konce cervna 2019 vyuctovat v zadostech 0 platbu 30% hlavni alokace programu. 

v soucasne dobe se vyjednava o podobe operacnfch programu pro pi'istf programove obdobi. Praha 
dalsi program mit nebude, bude mit ale pi'istup do ostatnich operacnfch programu jako jediny vfce 
rozvinut'( region. Nynf jsou vytipovane oblasti, o ktere by Praha mohla mit zajem, a probihaji intenzivni 
jednanf o zamereni podpory na uzemi hlavniho mesta, o alokadch apod. s ostatnimi Ridicfmi organy. 

v nasledne diskusi se svymi prispevky vvstoupili: 

Ivan Dvorak (asociace malych a stfednfch podniku) 

Dotaz k prioritni ose 1, kdy z prezentace vypl'{va, ze osa je prakticky vycerpana, ovsem stale jsou v 
harmonogramu V'{zvy 50 a 52, ktere budou vypsany, pokud budou penize, je k tomu ucinen zaver? 

Karel Andrle 
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U specifickeho cfle 1.2 prostredky budou, vyzva se aktualne schvaluje, zustane 200 mil. Kc volnych na 
vyzvu na podporu podnikatelskych inkubatoru, v oblasti specifickeho die 1.1 jiz dalsf vyzvy a volne 
prostredky nebudou. 

Klara Kleinwachterova (manaier IT/) 

Dekuje za informace ke specifickemu cfli 2.2, k preferencfm, ktere jsou soucastf nastroje ITI a prosi o 
koordinaci. 

Barbara Jermol Marcincak (DG Regio) 

Hodnotf vl;sledky prezentace pozitivne. Na cfslech lze videt velky narust ve vsech kategorifch, nicmene 
certifikovanych 18% prostredku v patem roce implementace je vyrazne pod evropskym prumerem. Cfl 
28 % na konci roku, kterl; je potreba, aby nedoslo k decommitmentu, je take stale pod evropskym 
prumerem, kterl; do konce roku zrejme jeste vzroste. u pravidla N+3 se obava rezervy 2 % pro ERDF, 
zde nenf moe prostoru k manevrovanf, kdyby se neco nepovedlo. Pozitivne hodnotf informace o 
prioritnf ose 1, o posunu implementace ve voucherech a prosf o informovanf, kdy bude zasmluvneno 
80 % alokace. Ocenuje, ze CMZRB poskytuje financnf nastroj . U prioritnf osy 2 zada podrobny 
monitoring u stavby Cerneho mostu. Dekuje, ze v prezentaci zaznelo vse dulezite, Komise ocenuje usilf 
fidfcfho organu a prosf o zpracovanf strucneho akcnfho planu pro prioritnf osu 1 a 2. 

Karel Andrle 

Souhlasf se zamerenfm na prioritnf osu 1, kde by mela bl;t venovana pozornost dvema voucherovym 
projektum, a to predevsfm na cast inovativnfch voucheru. V prioritnf ose 2 dojde k uzkemu monitoringu 
vystavby inteligentnfch budov. Akcnf plany pro PO 1 a PO 2 budou zpracovany a Komisi zaslany. 

Oldrich Hnatek 

K financnfm nastrojum - Byla vyhlasena vl;zva na financnf nastroje pro rok 2019, jiz lze predkladat 
projekty. Probehla schuzka RO s CMZRB, kdy CMZRB odhaduje, ze 60 % prostredku by mohlo byt 
vycerpano na konci roku 2019. 

Bod 2) Schvaleni a pro jednani vYrocnf zpravv za rok 2018. vyrocnf zprava k financnfm nastrojum 

Oldrich Hm3tek 

Ve vl;rocnf zprave za rok 2018 je i'esen zejmena vl;konnostnf ramec, na zaklade vyhodnocenf vl;rocnf 
zpravy bude Komise rozhodovat o pridelenf a nepridelenf vl;konnostnf rezervy do jednotlivl;ch 
prioritnfch os. 

Ve vyzvach jiz bylo alokovano 143 % alokace programu. V roce 2018 bylo vyhlaseno celkem 6 vyzev 
v castce 1,3 miliardy Kc. Tyto vyzvy byly specifikovany po jednotliv\;ch prioritnfch osckh. 

Predlozeny byly projekty v hodnote temer 5 miliard Kc, z toho bylo schvaleno 2,6 miliardy Kc. 
Certifikovano bylo 1,5 miliardy Kc, coz zajist ilo uspesne splnenf pravidla N+3 za rok 2018. 
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V souladu s evaluacnim plc~nem byla zahajena Druha prubezna evaluace. Dale probehla revize OP Cislo 

3, na zaklade ktere mohla byt uzavrena smlouva na financni nastroje. 

V roce 2018 probehly dve schuzky s Narodnfm organem pro koordinaci k zesllenemu rlzenf rizik a k 

nastavenf opatrenf pro snfzeni rizikovosti programu. Byla splnena vsechna opatreni, kten3 byla ulozena, 

krome jedineho- naplnenf limitu N+3 jiz v mesici rljnu 2018, toto se povedlo az o mesfc a pul pozdeji. 

Financni nastroje- byla dokoncena aktualizace ex-ante posouzenf, coz bylo prezentovano uz v prosinci 

2018 na MV. Byla potvrzena pi'etrvavajfcf existence trzniho selhanf a suboptimalnf trzni situace 

v prioritnf ose 1. Na zaklade toho bylo doporuceno sverenf spravy financnfch nastroju CMZRB, 

alokovano bylo 400 milionu korun. 

v nasledne diskusi se sv¥mi prfspevky vvstoupili: 

Barbora Jarmol Marcincak (DG Regio) 

Dekuje za pre hied a podklady, zada o vyckanf s odeslanfm yYrocni zpravy pres SFC. EK preferuje obdrzet 

a schvalit vsechny vyrocnf zpravy najednou behem dvou dnu, aby mohla po jejich kontrole zacft 

nasledne proces rozhodovanf o V'{konnostnfm ramci a nemusela prijfmat vfce nez 2 rozhodnutf ohledne 

CR. 6 % alokace pi'ipadne plnfcfm prioritnfm osam, coz bude zacatek jednanf 0 modifikadch stran 

prioritnfch os 1 a 2. Pred letem chce EK projft vsechny programy kvuli realokaci. Rozhodnutf bude 

prijato na konci srpna, nebo na zacatku zai'f, proto je dostatek casu pi'ipravit zmeny v operacnfm 

programu na zaklade vykonnostnfho ramce. 

Petr Votoupal (DG Regio) 

Vyrocnf zprava OP PPR- v dokumentu je spoustu cisel, lze v nem lehce udelat chybu. Proto je vhodne, 

a by mel RO usnesenfm MV moznost prfpadne chyby ve spolupnki s EK napravit. 

Barbora Jarmol Marcincak (DG Regio) 

Doplnuje a zada o uvedeni do vyrocnf zpravy vsechna opati'enf k naplnenf milnfku, ktera byla ucinena 

v prioritni ose 1 a 2. 

Karel Andrle 

Reaguje, ze zprava bude obsahovat vsechny pozadovane informace. Dalsf otazky v diskuzi jiz nejsou. 

Hlasovani-usnesenic.47/2019 

Usneseni c. 47/2019 bylo jednohlasne schvaleno 
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Bod 3) Schvalenf revize c. 4 a informace k planovane revizi c. 5 

Oldfich Hm1tek 

MV byla predstavena revize c. 4, jez je vfcemene technickeho charakteru, kdy dochazf hlavne k 
drobnym upravam textacf. Dochazf ke zmenam u dvou indikatoru, kde nenf spravne uvedeny zdroj dat 
pro vykazovanf. Dale se jedna o podstatnou zmenu v kapitole venujfcf se planovanemu vyuzitf 
financnfch nastroju, kdy se menf uvedene: .. vyuzitf hlavne kapitalovych financnfch nastrojli11 na: 
.. financnf nastroje vyuzity jako uverovy nastroj". v prioritnf ose 2 ve specifickem cfli 2.3 dochazf 
k nahrazenf nevhodneho indikatoru indikatorem vhodnejsfm - relativnf spotreba cistYch a 
alternativnfch paliv. Vychozf hodnota byla vypocftana jako 5,68 kWh/km, cflova hodnota je snfzenf na 
3,1 kWh/km. Zmena v prioritnf ose c. 5- u typu uzemf uveden k6d 07, zmena na k6d 01. 

Dale byla predstavena planovana revize c. 5 - nepridelenf v-tkonnostnf rezervy do PO 1 a PO 2 ve v-tsi 7 

mil. Eur planuje RO realokovat do prioritnf osy 4. S Narodnfm organem pro koordinaci byla revize 
konzultovana ve veci pravidel tematicke koncentrace, kdy MMR - NOK potvrdil, ze je pro OP PPR 
dostatecna rezerva. 

v nasledne diskusi se svymi prispevkv vvstoupili: 

Petr Votoupal {DG Regio) 

Uvedl, ze revize c. 4 puvodne byla pouze informace tykajfcf se planovanych revizf, ted' je na MV prijetf. 
Revize c. 4 je technicka a EK by chtela, a by byla oddelena od revize c. 5. Podekoval RO za flexibilitu. 

Klara Droznova (MMR NOK) 

Reaguje a potvrzuje informaci ohledne soucasne revize, vzajemne spolupraci a souhlasf s navrhovanym 
indikatorem. Dale byla vznesena otazka tykajfcf se aktualnfho cfsla 28 % v souhrnnych zadostech o 
platbu - MMR NOK stanovilo opatrenf pro bezpecne a optimalnf cerpanf na 30 %, poCfta RO s tfmto 
milnfkem? 

Karel Andrle 

V planu opatrenf je stanoveno do konce cervna certifikovat 30% hlavnf alokace programu, limit N+3 
na cely rok 2019 je 28%. Milnfk 30% do konce cervna je nesplnitelny, toto bylo reseno jiz na zesflenem 
i'fzenf rizik. Rozumfme snaze MMR k urychlenf cerpanf, a snazfme se ji akceptovat, ale dany ukazatel 
nebude v tomto termfnu splnen. 

Hlasovani-usnesenfc.48/2019 

Usnesenf c. 48/2019 bylo jednohlasne schvaleno. 



..... 
* * ... * 
1r '* ..... 

EVROPSI<A UNLE 
EvrOflSkS strukturo\!ni a lnwS!l~nl rondy 
Operatnf program Praoo ~ p61 rCJstu CR 

4) informace o pololetnlm vvhodnocenl strategickeho realizacnlho planu 2019 

Oldrich Hmitek 

Strategicky realizacnf plan pro rok 2019 se sklada z harmonogramu v'{zev, predikd plnenf indikatoru, 
ukazatelu a predikd cerpanf financnfch prostredku. Byly predstaveny planovane vyzvy pro rok 2019 
s predpokladanou alokad, kdy ve ctyrech prioritnfch osach planuje RO vyhlasit deset v'{zev s alokad 
zhruba 1,5 mid. 

Vyzvy c. 51 a 52 v prioritnf ose 4 nebyly vyhlaseny v souladu s harmonogramem, termfn vyhlasenf byl 
posunut o 1 tyden. Dale doslo ke zmene v harmonogramu v prioritnf ose 3 u vyzev c. 46, 47 a 53 
z duvodu kontroly NKU. Je stale v resenf, zda budou v'{zvy vyhlaseny, prfpadne jak budou nastaveny 
vzhledem k dlovym hodnotam monitorovadch indikatoru. 

Predikce cerpani nastavene od !edna do brezna roku 2019 jsou plneny na vice nez 100%, tedy plnenf 
predikd lze hodnotit jako uspesne. Neocekavajf se problemy s plnenfm limitu N+3 pro rok 2019, limit 
bude naplnen drive nez na konci roku. Predikce zasmluvnenosti byla taktez naplnena. Certifikace 
prostredku take probfha die predikd. Prace na naplnenf milnfku v prioritnkh osach 1, 2, 3 probfhaly az 
do dubna 2019. Milnfky v prioritnf ose 3 a 4 byly naplneny, v prioritni ose 1 a 2 naplneny nebyly. 

v nasledne diskusi se svvmi prfspevky vvstoupili: 

Klara Droznova (MMR NOK) 

Vyjadrenf ke kontrole z NKU - MMR NOK nesouhlasf s velkou castf zaveru NKU a v tomto duchu i 
pripravuje stanovisko MMR na Vladu; dale vyzvala RO, aby informoval cleny MV o dane kontrolnf akci 
NKU. 

Karel Andrle 

Kontrola NKU probfhala od poloviny do konce minuleho roku. Kontrola se tykala prioritnf osy 3. 
v prubehu prosince jsme obdrzeli zaverecnou zpravu, se kterou RO nemuze souhlasit, vyjma 
jednotlivych mensfch zjistenf, jako je dlouhe vyhodnocovanf nekter'{ch vyzev. Ostatnf zjistenf vznikla 
pravdepodobne nepochopenfm problematiky PO 3. 

5) Zavery Druhe prubeine evaluace OP PPR 

Miroslava Drahotova (HaskoningDHV Czech Republic spol. s.r.o.) shrnula v'{stupy Druhe prubezne 
evaluace. Postupne predstavila zakladnf informace o evaluaci a shrnula prubeh, zavery a doporuceni. 

Druha prubezna evaluace se tykala prfnosu prioritnfch os 1, 3 a 4 a dale procesu administrace zprav o 
realizaci a zadostf o platbu. Evaluacnf ukoly: 

1. Posouzenf plnenf vybranych specifickych diu OP PPR ve vazbe na ocekavane v'{sledky DoP 
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2. Procesnf hodnocenf implementace OP PPR 

V kazde prioritnf ose byla formulovana doporucenf. Evaluace mela ovsem sve limity, kdy napi'fklad 
v POl bylo mozne u realizovanych projektu SC 1.1 a SC 1.2 analyzovat pouze jejich tematicke zamerenf 
s ohledem na aktualnf fazi realizace projektu a v P03 byl ukoncen velmi maly pocet projektu. Bylo tak 
doporuceno hodnotit pi'fspevek OP PPR k reseni identifikovanych spolecenskych problemu znovu po 
ukonceni vsech projektu. Dale byly identifikovany problemy, ktere ovlivriuji prubeh administrace 
zadosti o podporu a nejcastejsi chyby ve vystupech prijemcu a zadatelu. 

K tomuto bodu jednani nebyly zadne komentare ci dotazy. 

Hlasovani-usnesenic.49/2019 

Usneseni c. 49/2019 bylo vzato na vedomi. 

Zaverem podekoval Karel Andrle za ucast a rozloucil se s pi'ftomnymi. Nasledne setkani je planovano 
v 2. polovine roku (listopad, prosinec) 

Vit Simral podekovani za ucast a za praci odboru Evropskych fondu, kter'{m se podarilo dostat se na 
lepsi cisla plnenf. 

Prilohy: c. 1- program jednani 

c. 2 - prezencnf listina 

c. 3- usneseni c. 47 

c. 4- usneseni c. 48 

c. 5 - usneseni c. 49 

1 ng. Karel Andrle 

Ph.D 

predseda MV 



    

 
 

 
MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
11. zasedání 
Staroměstská radnice – Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré 
Město, 110 00 
14. května 2019 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ  
 
10:45-
11:15 Odjezd autobusem na prohlídku projektu  

11:15 Počátek prohlídky projektu 

12:15 Konec prohlídky projektu 

12:30 Odjezd autobusem do Sálu architektů 

 
 

13:00-
14:00 Oběd (v Sále architektů) + registrace pro MV11 OP PPR 

  

14:00 Zahájení jednání MV11, úvodní slovo   

14:05  Představení programu jednání MV OP PPR  

14:10 1. Informace o aktuálním stavu realizace OP PPR 

14:30 2. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2018 + Výroční zprávy (FN) 
(usnesení č. 47) 

15:00 3. Projednání a schválení revize č. 4 OP PPR (usnesení č. 48) 

15:20 4. Informace o pololetním vyhodnocení SRP (usnesení č. 49) 

15:30 5. Závěry Druhé průběžné evaluace OP PPR (usnesení č. 49) 

15:45 
6. Různé a závěr  
 (předpokládaný konec jednání do cca 16:00) 
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Prezencni listina - MV OP PPR - 14. 5. 2019 
Harmonogram: 10,40 sraz bus, 10,50-12,35 prohlidka projektu, 13,00-14,00 obed, 14,00h zahajeni MV10, cca 16,30h konec MV10 

Clenove s hlasovacim pravem (29) .--...... 
mihradnik J ' IPrlimenl "mlmo titul instituce Clen elena Podpis 

Simral VII PhOr. Mgr.Ph.D.et Ph.D. Hlavnf mo}sto Praha A hluuje ~ 
Andrte Karel lng. Hlavnf mesto Praha A hlasuje /!U 

/ 

Pospisil Jii'i JUDr. Hlavnf mo}sto Praha - ZHMP X omluven 

DlouhY Martin Doc. Ina. Htavni mesto Praha - ZHMP X omluven 

~:ow; 
Mariana I Ina. Hlavni mesto Praha - ZHMP A Nasue cf:e.~ I 

Johnova Milena Mgr. Hlavnl mo}sto Praha- ZHMP I A /l 
' 

~-" I Hnatek Oldiich tno. Praha (OPPPR) A hi:UujO ~ 
' Sadllkova Linda lng, Praha (OPPPR) 

Petrokova Helena lng. MPSV (OPZ ) A hlaotJje --
Slikorova Han a lng MPSV (OPZ ) J4 t1Nt·'W 

I ~ 

Veleovsky Vaclav PhDr .. Mgr .. PhD. MSMT COP I/IN) 

turkOYii Krts!Yna [Mgr MSMTtOPWV) A hlasuje 
~~(()e / 

Prohlidka 
[proj ektiu 

A 

A 

A 

X 



8 

• 
(t 

9 

10 

11 

0 
12 

13 

14 

Strakova 

Ulrich 

Vejvodova 

Dai\helka 

BuCilova 

Laube 

Mazal 

Pekarek 

Droznova 

JurMkova 

Marcianova 

Vranova 

Skori\a 

Holikova 

Mlynarova 

Sevcikova 

Prokes 

Haken 

Eva Mgr. 

Michal Mgr 

Martina Mgr 

Michal Mgr. 

Radka lng. 

Pavel r.-lgr:lng. 

Rostislav lng. 

Ales Ph Dr. 

Khflra lng. 

Pavia Mgr. 

Zdenka lng. 

Dagmar lng. 

David 

Veronika In g. 

Jan a Ph Dr. 

Ivana lng. 

Miroslav Dr. 

Roman 

Ministerstvo dopravy (OP D) 

Ministerstvo dopravy (OP D) A htaSUJe 1M_}1; / A 

Ministerstvo zivotniho prostfedi (OP ZP) A hlaoui• 
f4 r~/ 

A 

~ 
Ministerstvo ~ivotniho prostfedi (OP ZP) 

...._ 

Ministerstvo prumyslu a obchodu (OP PIK} A hJasqle z.. povefeni pro pana Rezace 

Ministerstvo prumyslu a obchodu (OP PIK) 

Ministerstvo pro mistni rozvoj (IROP) 

Ministerstvo pro mistni rozvoj (IRQP) A ~ , 
~( 

Ministerstvo pro mistni rozvoj (NOK) A hfl!l !iU. . tf' X 

Ministerstvo pro mistni rozvoj (NOK) A nehlasu!e ~Q~A 

Ministerstvo pro mfstni rozvoj (NOkJ. A nchi851J!e ~e;.·~ x 
Ministerstvo p ro mfstni rozvoj (NOK} (.) 

noffl~ ~ 
) 

Ministerstvo pro mistni rozvoj (NOK) A V'\ X 

Ministerstvo financi (PCO) X omluvena~ 
Ministerstvo financi (PCO) X omluvena 

Ministerstvo financi (PCO) X om Iuvena 

Orad vlady (zilstupce Rady vhady pro nestatni neziskove organizace) A hlasu • ~ 
Orad vlildv (zastu~ Rad)l vlady pro nestatni neziskove OfQBnizace) 



15 Konvalinka Jan doc. RNDr .• esc. Ul'ad vlady (zastu~ Radv pro v¥zkum. vYvOi a inovace l hlas~e 

Machan Jaroslav doc.lng .• esc. Ul'ad vlady (zastupce Radv pro w zkum. vYvOi a inovace l -

16 Noveskv tvan lng Asociace NNO CR A - hla1uj6 i~lt/ , 
Berdvchova Martina lng_ Asociace NNO CR - - ... " 

17 Zichova Dana llli:l Asociace rane ~e a w chovv A - ~l nu!e ~I X 

Dlouhil Regina IM1Jr. Asociace rane peee a w chovv -

18 Pommer Roman Hos1'QC!al'ska komora hi. m. Prahv -

Kovar Zclenek Hospogal'ska komora hi. m. Prahy -
19 Zajicek Jifi lng Unie skolsk)lch asociacl CR - CZESHA X - omluvena email af nekoho povei'i 

tan Richard Unie skolskVch asociad CR - CZESHA X - om Iuvena // 

~~147 
. 

Aim Karel lng .• CSc. Akademie ved CR I Technologicke centrum AV CR A A -20 

Pazour Michal lng .• PhD. Ak.ademie ved CR I Technologlcke centrum AV CR -

21 Jelenova Zuzana PhDr. Mestske easti hi. m. Prahv A - Mlosule 

Kolmanova Irena M_gr. Mestske easti hi. m. Prahv l tilstupee) -

22 Kleinwachterovi Kristina ln_g. Manaier ITI A - Jffi.<-~~ 
Kubleek Ondfei Mar. ManaieriTI -

23 Bodlakova DaQmar Be. Centrum socialnich sluzeb Praha A - hJasujt! X 

Mihillikova Karolina Centrum sodalnfch sluieb Praha - lhJt 



24 Mrazek Ales Mgr. , Th.D. Asociaci vei'ejne prospl!snych organizaci CR A 
L~ 

- ~la>uje X 

SedivY Marek lng. Asociaci vel'ejne prospMnych organizaci CR -

25 Kviz Jrrr Mgr. Asociace malych a strednfch podniku a i:ivnostnfku CR - - - _,// 

DvoMk Ivan Dr. Asociace malych a sti'ednich podniku a zivnostniku CR A - ih!aoule /l~( X 

26 Hala Jan Prof.RNDr., DrSc. zastupce V$ - Ceska konference rektoru, prorektor pro rozvoj UK v Praze A - n!S.suje 
//~~-

X 

Staneek 1110 In g. Zastupce V$ - Ceska konference rektoru -

Pospisil Milan doc.lng Zastupce V$ - Ceska konferenca rektoru -

27 Knop Petr Mgr. Komora zamestnavatelu zdravotne postii:enych - KZZP, spolek X - omluvena 

Valenta Ladislav JUDr. Komora zamestnavatelu zdravotne postii:enych - KZZP, spolek X - omluvena 

28 Pechan Josef Be. Ceskomoravska konfederace odborov9ch svazu -

Homych Jaroslav Or. ceskomoravska kontederace odborovYch svazu - ' 

29 Belovska Andrea lng. Svaz telesne postii:enych v Geske republica A - hlo•uje /K / X 

Bircak Vlastimil lng. Svaz telesne posti:Zenych v Geske republica -



• 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

lnstituce bez hlasovaciho priva, stily host I (10) 

Jermol Marcine4i Barbara DG Regio 

Votoupal Patr DGRegio 

Schwarz Josef DG Ragio 

Novotna Barbara DG Employment 

Beckert Frantisek lng. Ministerstvo financi (AOl 

R)'5aw Martin lng Ministerstvo financi (AO) 

Prouzova Lucie lng Ministerstvo financf (AO) 

Farkova Renata lng Ministerstvo financf (AO) 

Jaros Jii'i lng. lnstitut planovani a rozvoje hi. m. Prahy 

Pechlat Jakub lng. lnstitut glanovani a rozvoje hi. m. Prahy 

Mertiik Tadeas Mgr. Orad vladv CR lzastupce Sekce pro evropske zalezitosti ) 

Hradecky Pavel Mgr. Orad vlactv CR rzastu~ Sekce pro evropske zale.Zitosti l 

Skaiova Helena Be. Orad vfadv CR rzastupce Rady vlady pro rovne pi'ilezitosti zen a muzul 

Strouhal Tomas Orad vlildv CR (zastugce Radv vladv pro rovne oi'ilezitosti zen a muzu) 

Benak David Mar. Orad vladv CR (zastugce Sakce oro lidska prava) 

Orad vlady CR (zastu~~ce Sakce pro lidska praval 

Mil\icova Barbora Mgr. Vladni V'{bor pro zdravotn6 postizene 

l'tilelnlk Pavel JUDr. Vladni V'{bor pro zdravotn6 postizene 

nahradnik 
host hosta Podpis 

A - nt!ntaauje A 

A - nehl .. ujo \-J ~ V-....J\_ A 

X - omluven / 

A - nehlasule k / A 

-

A - nehi05uje z X 

~ 
A - nohlosu)ll ~ X 

A nehtasuje If' I ~ - , 
-

- nenlasuje 

A - ""'"""'.ie 
JC 

POVERENiPANiKOSTALOVA 

X omluvena 

X - omluven X 

-

X omluveni 

X omluveni 



Hoste Pod pis 

/ -
Masin Zdenek lng_ Mestske easti hi. m. Prahy Host 

Caban Vit Mgr. RO OP PPR Host __. 
b --Boi'kovcova Nina Mgr. ROOP PPR Host 

~~~ 

----cfa_ 
Rakova Aneta lng. ROOPPPR Host I ~~ 

Fuka Tereza In g. ROOP PPR Host ~ 
Tylova Vendula In g. ROOPPPR Host ctc~TD) 
Smidova Tereza ROOP PPR Host ;) UUWY I 

Drahotova Miroslava Mgr. HaskoninQDHV Host ff1~#A'If1 
Kantova Marcela lng. HaskoningDHV Host /L~ 

~ -
;<..,q Pt.~(.. {):;1-J/JAN ~o ~>fPF'f\ 

PrL ' 'f ) ~ !fc'F-k._ 19,.<-PQj ellz.rto 
Ju~t(rz,W 'fltil.tr /7/)R. -,<..A!> K [~ 

t,.-,N"- . lJ"i,~ ~ - ~~ 0"'~ 2o or 7P~ ·v. 

- ·--'·~-
c:::-----



* * * * * EVROPSKA UNIE 
* * Evropslal strukturalni a investitni fondy 
* * * * * Operaa,; program Praha - p6l rustu CR 

Prezencni listina- MV OP PPR {setkani s EK)- 14. 5. 2019 
Harmonogram: 8,30h registrace, 9h zahajeni, cca 10,30h konec. 

pi'fjmeni ijmeno instituce pod pis 

Jermol Marcincak Barbara EK, DG Regie 

Votoupal Petr EK, DG Regie P~4 
Novotna Barbera EK, DG Employment ~/ 
Juraskova Pavia MMR NOK ~~ 
Andrle Karel Praha (OPPPR) '/ Lfln 

" . f' J I Hnatek Old rich Praha (OPPPR) 

Fuka Tereza Praha (OPPPR) .... ~ /- ,, 
Praha (OPPPR) 

.I f-- -=1 
-,d. Caban Vft '-... .. ~ 

Rakova Aneta Praha (OPPPR) ~~- / 
Bofkovcova Nina Praha (OPPPR) ~ 
Sadflkova Linda Praha (OPPPR) 

K4 PLE.c... />rJf..t/)'fll; -11- /c::_ 
rv1Clt:K 

<.. ........ 

0.;: /A_ fJ..{!DiL} Cn~K.6 

-:; u N.1115tctJn f Ffr-11[./j /Vok. ~ 
I 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 47 

ze dne 14. května 2019 

 
k projednání Výroční zprávy Operačního programu Praha – pól růstu ČR za rok 2018 
a Výroční zprávy k finančním nástrojům Operačního programu Praha – pól růstu ČR za rok 
2018 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   s c h v a l u j e  
1. Výroční zprávu Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2018 ve 

znění uvedeném v příloze tohoto usnesení  
2. Výroční zprávu k finančním nástrojům Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR za rok 2018 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení  
 

 

I I .   u k l á d á  

1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1. zajistit zapracování připomínek vznesených ze strany Evropské komise a 
MMR NOK po schválení Výroční zprávy OPPPR za rok 2018 a Výroční 
zprávy k finančním nástrojům OP PPR Monitorovacím výborem Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR  

2. zajistit předložení Výročních zpráv dle bodu I Evropské komisi do 
30. června 2019 

3. zajistit zveřejnění Výročních zpráv Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR na webových stránkách http://penizeproprahu.cz/ 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://penizeproprahu.cz/


    
 

U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 48 

ze dne 14. května 2019 

 

ke změně Operačního programu Praha – pól růstu ČR (revize č. 4)  

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

I .   s c h v a l u j e  
revizi č. 4 Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve znění uvedeném v příloze 
tohoto usnesení (obsahem přílohy je Programový dokument Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR) 

I I .   u k l á d á  
předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

1. zajistit zapracování připomínek vznesených v průběhu jednání Monitorovacího 
výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

2. zajistit zapracování připomínek vznesených ze strany Evropské komise a MMR 
NOK po schválení revize č. 4 Monitorovacím výborem Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR  

3. zajistit zaslání žádosti o schválení navrhovaných změn Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR Evropské komisi 

4. zajistit promítnutí úprav programu do oficiálních dokumentů Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR a MS2014+ po schválení Evropskou komisí 

5. zajistit zveřejnění provedených úprav Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR na webových stránkách http://penizeproprahu.cz po schválení Evropskou 
komisí. 

I I I .  s o u h l a s í  s  p o s t u p e m  
a. kdy řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR provede aktualizaci 

údajů uvedených v oficiálních dokumentech předkládaných Evropské komisi ke 
schválení a to na základě připomínek vznesených od Evropské komise v době 
po schválení revize č. 4 Monitorovacím výborem Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

b. aktualizované dokumenty rozešle řídicí orgán Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR členům Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR pro informaci 

 
 

 

http://penizeproprahu.cz/


    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 49 

ze dne 14. května 2019 

 

k pololetnímu vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2019, informaci o 
závěrech Druhé průběžné evaluace OP PPR.  

 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

b e r e  n a  v ě d o m í  
pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2019, informaci o 
závěrech Druhé průběžné evaluace OP PPR. 
  

 
 

 
 
 
 

 
 


	Zahájení jednání MV11, úvodní slovo  



