
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 29/7 

ze dne  14.9.2017 

ke schválení projektu ve výzvě č. 40 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu výběru projektů pro 40. výzvu k předkládání projektů v Operačním 
programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  
podporu a poskytnutí dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové výši 
99.565.153,00 Kč pro projekt uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení v maximální výši 
podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 19.9.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5615  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/7 ze dne 14. 9. 2017 
 

Informace o průběhu výběru projektů pro 40. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

1) Seznam projektů, které byly podány ve 40. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR: 

 

2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění: 
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 40. výzvy OP PPR. 
 

3) Projekty stažené žadatelem: 
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 40. výzvy OP PPR. 
 

4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením: 
 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Počet bodů Celkové způsobilé výdaje 
projektu ze žádosti v Kč 

1. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604 Snížení energetické náročnosti 
Strahovského a Zlíchovského tunelu 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 83,5 99 565 153,00 

 
5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 40. výzvy OP PPR.  
 
6) Projekty nedoporučené k financování na základě provedené kontroly způsobilých výdajů příp. kontroly ex-ante, vč. zdůvodnění:  

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 40. výzvy OP PPR. 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje 
ze žádosti v Kč 

CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604 
Snížení energetické náročnosti Strahovského a 
Zlíchovského tunelu 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 99 565 153,00 

CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622 
Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného 
osvětlení hlavního města Prahy 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 82 971 386,00 



 
   
 
 

1 
 

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/7 ze dne 14. 9. 2017 
Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekt doporučený k podpoře 

Číslo a název prioritní osy: 07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory 

Číslo výzvy: 40 

Žadatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Právní forma žadatele: Veřejnoprávní korporace 

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Adriana Krnáčová, MBA 

Registrační číslo:  CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského 
tunelu 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 99 565 153,00 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na dosažení úspory energetické náročnosti ve Strahovském a Zlíchovském 
automobilovém tunelu. Významných úspor energie oproti stávajícímu stavu bude dosaženo 
modernizací stávajícího systému osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími 
algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic sloužících 
pro napájení technologií tunelů. 
Cílové skupiny:  
Vlastníci a uživatelé objektů, ve kterých budou realizována energeticky úsporná opatření 
Cílem tohoto projektu je snižování energetické náročnosti objektů a technických zařízení sloužících pro 
zajištění provozu městské veřejné a silniční dopravy. Výstupy projektu představují veřejnou službu 
přístupné bezplatně všem bez omezení. Konečnou cílovou skupinou jsou tak uživatelé (řidiči), 
využívající k dopravě Strahovský a Zlíchovský automobilový tunel.  
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
1. Specifikace a úprava položky rozpočtu „Příprava, řízení, administrace a publicita projektu“. 
2. Specifikace a vysvětlení položky „Projektová dokumentace“ v souhrnném rozpočtu. 
 
V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-ante, může být příjemce vyzván k 
dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na místě. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 99 565 153,00 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 83,5 
 



OP PPR – PO2 strana 1 (celkem 2) 

Důvodová zpráva k tisku Z-5615 

Dne 24. ledna 2017 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 130 schválila vyhlášení 40. výzvy 
k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 2.1 Energetické úspory v městských 
objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních 
zařízení a inteligentních systémů řízení prioritní osy 2 „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Výzva byla vyhlášena dne 25. ledna 2017 a 
její alokace činila 200 mil. Kč. 
 
Jednalo se o tzv. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu, žádosti byly v rámci výzvy 
přijímány v období od 27. února 2017 až do 31. srpna 2017 a byly hodnoceny průběžně podle data 
přijetí. Předmětem tisku Z-5615 je žádost o podporu s názvem „Snížení energetické náročnosti 
Strahovského a Zlíchovského tunelu“ (reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604), tato žádost byla 
v systému MS2014+ zaregistrována dne 9. května 2017. 
 
Dne 31. srpna 2017 byla v systému MS2014+ zaregistrována žádost o podporu pod názvem „Zvýšení 
energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy“ (reg. číslo 
CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622). Tato žádost o podporu není předmětem tisku Z-5615, jelikož 
několikastupňové posouzení této žádosti bylo teprve zahájeno. 
 
Celkem tedy byly ve výzvě č. 40 přijaty 2 žádosti o podporu s celkovými způsobilými výdaji v souhrnné 
výši 182,5 mil. Kč.  
 
 celkem 
Počet předložených žádostí o podporu 2 

Alokace pro 40. výzvu (v mil. Kč) 200 
Celkové způsobilé výdaje ze žádostí, které byly předloženy ve výzvě č. 40  
(v mil. Kč) 182,5 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti, která splnila podmínky pro poskytnutí 
podpory (v mil. Kč) 99,6 

 
Po registraci žádosti o podporu s registračním číslem CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604 bylo 
zahájeno její několikastupňové posuzování podle metodiky výběru a hodnocení projektů schválené 
Monitorovacím výborem OP PPR, které dále vyplývá z Operačního manuálu OP PPR schváleného 
Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2429 ze dne 13. října 2015. 
 
Do 20. června 2017 probíhala jako jeden společný krok kontrola přijatelnosti a kontrola formálních 
náležitostí žádosti o podporu, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů odboru FON MHMP na 
základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Předmětem kontroly přijatelnosti bylo 
ověření, zda informace uvedené v žádosti o podporu byly v souladu s podmínkami výzvy a případně 
rovněž to, zda byly údaje uvedené v žádosti úplné a pravdivé. Předmětem kontroly formálních 
náležitostí bylo ověření, zda žádost o podporu splňovala nezbytné administrativní požadavky (např. 
předložení oprávněnou osobou) a základní předpoklady pro provedení věcného hodnocení (např. 
doložení všech příloh). V této fázi hodnocení žádost formální náležitosti a podmínky přijatelnosti 
splnila.  
 
Další fází hodnocení je věcné hodnocení, které bylo dokončeno 9. srpna 2017. Toto hodnocení bylo 
zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů, což jsou odborníci s minimálně pětiletou praxí 
v oboru věcného zaměření prioritní osy, kteří byli vyškoleni v metodice hodnocení projektů a zavázali 
se přistupovat k hodnocení žádosti nestranně a nezaujatě. Cílem věcného hodnocení bylo vyhodnotit 
kvalitu projektu. Věcné hodnocení bylo provedeno podle kritérií schválených Monitorovacím výborem 
OP PPR. Žádost byla hodnocena nezávislými hodnotiteli, kteří byli náhodně vylosováni z databáze 
vyškolených hodnotitelů vedené FON MHMP v informačním systému MS2014+. Výsledný počet bodů 
hodnocení je průměrem z počtu bodů relevantních hodnocení. Maximální možný počet bodů je 100. 
Předložená žádost o podporu splnila podmínky pro poskytnutí podpory a získala více než 60 bodů. 
 
V návaznosti na věcné hodnocení probíhá v současné chvíli ex-ante kontrola prováděná formou 
administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je ověření způsobilých výdajů. Při posouzení 
způsobilosti výdajů budou zohledněna a posouzena doporučení hodnotitelů z věcného hodnocení 



OP PPR – PO2 strana 2 (celkem 2) 

(zejména u kritérií, která se týkají aspektu efektivnosti projektu) včetně možných dalších navržených 
relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Závěry ex-ante kontroly a věcného hodnocení jsou 
promítnuty do podmínek pro realizaci projektu (viz příloha č. 2 usnesení). Splnění těchto podmínek pro 
realizaci projektu bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s žadatelem.  
Na základě výsledků věcného hodnocení je Zastupitelstvu hl. m. Prahy doporučeno financování 
celkem 1 projektu v maximální výši požadované podpory 99,6 mil. Kč.  
 
Informace o projektu doporučeném k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 
Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 

Žádosti o podporu 
Celkem 

Počet žádostí 
(v ks) 

Objem žádostí 
(v mil. Kč) 

- vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 0 0 
- vyřazené po kontrole věcného hodnocení 0 0 
- doporučené k financování 1 99,6 
- stažené žádosti žadatelem 0 0 
- náhradní projekty (zařazené do zásobníku) 0 0 

 
Základní informace o projektu jsou uvedeny v příloze č. 1 této důvodové zprávy. 
 
Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu hodnocení a 
výběru žádostí o podporu předložených ve 40. výzvě v rámci prioritní osy 2 „Udržitelná mobilita a 
energetické úspory“ OP PPR na svém zasedání dne 7. září 2017. Úkolem Výboru je vzít informaci na 
vědomí a doporučit Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit podporu pro žádost o podporu podle návrhu a 
za podmínek uvedených v příloze č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR 
a podmínky realizace pro projekt uvedený v příloze č. 2 usnesení. 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projek tů k  financování v rámci 40. výzvy OP PPR 
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. města Prahy č. 2061 ze dne 29. srpna 2017 



Příloha č. 1 Důvodové zprávy k  tisku Z-5615 

Seznam projektů k financování v rámci 40. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 2.1  

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje 
ze žádosti (v Kč) 

Maximální výše podpory 
včetně vlastních zdrojů 

příjemce (v Kč) 

Výše 
spolufinanc

ování 
příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
(doporučen 

k financování/zá
sobník projektů) 

1. 
CZ.07.2.11/0.0/0.0/17
_057/0000604 

Snížení energetické náročnosti 
Strahovského a Zlíchovského tunelu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 99 565 153,00                    99 565 153,00     10 % 83,5 doporučen k 

financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 99 565 153,00 Kč     

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 99 565 153,00 Kč 

Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 200 000 000,00 Kč 

Rozdíl (v Kč) 100 434 847,00 Kč     

 



Příloha č. 2 Důvodové zprávy k  tisku Z-5615  

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2061 

ze dne 29.8.2017  

ke schválení projektu ve výzvě č. 40 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu výběru projektů 40. výzvy k předkládání projektů v Operačním 
programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  
s podporou a poskytnutím dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 
celkové výši 99 565 153,00 Kč pro projekt uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení v 
maximální výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 
tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  radní Ropkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2017 



2.  MHMP - FON MHMP 
1.  zohlednit podmínky realizace projektu uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení do 

Podmínek realizace projektu s žadatelem 
Termín: 31.12.2017 

2.  provést úpravu rozpočtu projektu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení tak, 
aby plně respektoval pravidla zařazení nákladů do jednotlivých kapitol a zároveň 
limity výdajů pro kapitoly rozpočtu dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Termín: 31.12.2017 

3.  snížit v souvislosti s úpravami podle bodu III.2.1 a III.2.2 tohoto usnesení 
celkovou podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro projekt 
uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2017 
3.  MHMP - RFD MHMP 

1.  po schválení projektu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení v Zastupitelstvu 
hl. m. Prahy realizovat projekt dle Podmínek realizace projektu, které pro výzvu 
č. 40 Operačního programu Praha – pól růstu ČR stanovuje Rada HMP 

Termín: 31.12.2023 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Ropková  
Tisk: R-26834  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP, MHMP - RFD MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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