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Dvaadvacáté jednání Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti 

Místo konání: Velký Radniční klub v prostorách Staroměstské radnice (3. patro) 

Termín konání: 2. února 2023, 14:00 – 15:00  

PROGRAM:  

1. Zahájení a představení programu 
2. Prezentace výsledků výzev nositele ITI pro OPD3 v období 2021 – 2027 a schválení 

programového rámce OPD3  
3. Zpráva o plnění Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2014 – 2020 – 

obdob od 1. 7. - 31. 12. 2022  
4. Informace k implementaci Strategie ITI PMO 2021 – 2027 - Vyjádření nositele ITI o souladu 

projektového záměru se strategií a změny projektových záměrů  
5. Shrnutí, závěr  

 
Účast na jednání 
Fyzicky přítomno 16 účastníků jednání. Z toho s hlasovacím právem: 
9 z 15 stálých členů s hlasovacím právem: Petra Pecková, Radim Vysloužil, Michal Hodík, Přemysl Mužík, 
Michal Borecký, Marie Kurková, Václav Pošmurný, Václav Švenda, Petr Matura 
3 účastníci s pověřením k zastoupení a hlasování: Václav Novotný, Jarmila Voráčková, Beáta Majdišová  
 
1 stálý host bez hlasovacího práva – Václav Chytil 
1 host – Daniela Cimrmanová 

2 zástupci výkonného týmu Nositele ITI – Tereza Tesařová, Petra Nešporová 

ŘV byl usnášeníschopný v počtu 12 hlasujících účastníků. 

Jednáním provázela manažerka strategie ITI Tereza Tesařová. 

BOD 1 

Manažerka strategie ITI Tereza Tesařová přivítala přítomné, poděkovala za účast na jednání Řídicího 

výboru a představila program.  

BOD 2 

Manažerka informovala o dvou vypsaných výzvách nositele ITI pro Operační program Doprava (OPD 3). 

Nositel v lednu 2023 vypsal výzvy na všechny aktivity s finanční alokací u OPD 3 pro území ITI Pražské 

metropolitní oblasti. Podařilo se sesbírat dostatečný počet projektů o objemu cca 10,3 mld. Kč (výše 

příspěvku EU) pro rezervaci veškeré alokace na aktivitu Infrastruktura městské drážní dopravy 

(novostavby), která činní cca 8,3 mld. Kč (výše příspěvku EU). Ve druhé výzvě na aktivitu ITS – Dopravní 

telematika se rovněž podařilo sesbírat projekty za více jak 0,75 mld. Kč (výše příspěvku EU). Dostupná 

alokace pro aktivitu je 0,46 mld. Kč (výše příspěvku EU), i přes značný převis nad alokací výzvy se jedná 

o 2 klíčové projekty pro Prahu, tudíž budou do programového rámce zařazeny oba projekty, aby byla 

prokázána dostatečná absorpční kapacita v případě, že by v průběhu období došlo k uvolnění dalších 

finančních prostředků ze strany ŘO OPD pro tuto aktivitu.    



 
 

2 
 

Usnesení č. 1: Řídicí výbor ITI PMO schvaluje výběr projektů do seznamu projektů pro ZHMP. A dále Řídicí 

výbor schvaluje programový rámec pro OPD 3 aktivita ITS Dopravní telematika. 

Manažerka dále představila jednotlivé projekty předložené do výzvy nositele ITI na aktivitu 

Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby). 

Usnesení č. 2: Řídicí výbor ITI PMO schvaluje výběr projektů do seznamu projektů pro ZHMP. 

A dále Řídicí výbor schvaluje programový rámec pro OPD 3 aktivita Infrastruktura drážní dopravy. 

BOD 3 

Dalším bodem programu byly informace ke Zprávě o plnění Integrované strategie pro ITI PMO 2014 – 

2020. Zpráva je schvalována každého půl roku a vyplňuje se prostřednictvím MS2014+. Za uplynulý půl 

rok proběhlo minimum změn, protože za minulé programové období je v realizaci již jen několik projektů 

a realizace Strategie 2014 – 2020 dobíhá. Zpráva bude podepsána statutárním zástupcem a finalizována 

v systému MS 2014+. Případné úpravy na základě požadavků Ministerstva pro místní rozvoj ČR budou 

dány Řídicímu výboru ITI PMO na vědomí. 

Usnesení č. 3: Řídicí výbor ITI PMO schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie, zpracovanou a 

předkládanou přes monitorovací systém MS2014+ s údaji platnými k 31. 12. 2022.  

BOD 4 

Manažerka dále informovala o implementaci nástroje ITI 2021 – 2027. Programové rámce (PR), které 

jsou implementačním plánem pro řídicí orgány jednotlivých operačních programů. U IROPu se PR 

skládají z úvodního listu, finančního plánu, přehledu indikátorů a sezamu projektů. Vzhledem k tomu, že 

projekty jsou v různé fázi přípravy, předpokládá se, že budou nutné změny. Změna PR IROP bude možná 

1x za půl roku.  Na úrovni nositele ITI budou podstatné změny (např. nové projekty, odstoupení projektů, 

změna v textaci programového rámce) administrovány přes ŘV ITI PMO a RHMP. Nepodstatné změny 

budou řešeny na úrovni ŘV ITI PMO respektive na úrovni manažera. Stejně jako v minulém období 

zůstává na úrovni ŘV ITI PMO vydávání Vyjádření o souladu PZ se Strategií ITI 2021 – 2027, které je 

povinnou přílohou žádosti o podporu ze strany předkladatele žádosti do výzev IROP – ITI, OPD 3. Toto 

Vyjádření bude vydáno na 1 rok s možností prodloužit 1x o půl roku, poté bude posuzovat ŘV ITI PMO, 

aby měly připravenější projekty šanci se posunout v zásobníku projektů a přeskočit „mrtvé projekty“. 

Následně byl představen postup pro vydávání Vyjádření ŘV o souladu PZ se Strategií ITI 2021 – 2027: 

Výkonný tým nositele ITI vyzve konkrétního předkladatele, který plánuje ve sledovaném 

období realizovat projekt dle harmonogramu v projektovém záměru, k podání žádosti o vydání 

vyjádření. Vyjádření bude vydáno na základě žádosti předkladatele o Vyjádření ŘV ITI PMO elektronickou 

formou (mailem). Manažer strategie ITI bude pověřen k vydání Vyjádření v těchto případech:  

- předložený PZ má stejné parametry, jaké jsou uvedeny ve schváleném seznamu PZ,  

- finanční alokace projektu je nižší (oproti schválenému seznamu PZ), 

- cílová hodnota indikátorů je vyšší (oproti schválenému seznamu PZ), 

- posun harmonogramu projektu do jednoho roku (následné posuny již musí jít do ŘV ITI PMO). 
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Ostatní typy změn budou projednány v ŘV ITI PMO, který rozhodne o vydání/nevydání 

Vyjádření konkrétnímu záměru.  

Usnesení č. 4: Řídicí výbor pověřuje manažera ITI k vydávání Vyjádření ŘV o souladu projektových záměrů 

v případech uvedených v příloze č. 1 Postup pro vydávání Vyjádření ŘV ITI PMO.  

BOD 5 

V posledním bodu programu manažerka strategie ITI informovala o zařazení Strategie ITI PMO ke 

schválení na jednání RHMP 6. 2. 2023 (v ZHMP 16. 2. 2023). Po schválení v orgánech města bude 

Strategie ITI PMO bezodkladně předána na MMR k hodnocení a schválení. Programový rámec IROP je 

předložen na konzultaci ŘO. Dále byly uvedeny informace k přípravě výzvy do OPŽP (SC 1.1.1), 

předpokládá se hlasování per rollam v průběhu února. Následně proběhne jednání pracovní skupiny a 

schvalovací proces RHMP a ZHMP. Manažerka dále informovala o stěhování odboru FON, které 

proběhne od 9.2. Od 13. 2. bude nově odbor FON sídlit v ulici Řásnovka (ITI 1. patro, kanceláře 105 a 

106). Následně byl dán prostor k diskusi. Zazněly tyto dotazy: 

- Bude ŘV informován o vydávání Vyjádření popsaném v bodu 4? – ŘV bude informován 

především prostřednictvím jednání ŘV ITI PMO, případně e-mailem.  

- Je možné konzultovat projekty veřejných prostranství ve věci „modrých kritérií“? – V této věci je 

možné podat dotaz na CRR např. přes konzultační servis.  

- Je znám termín pro vypsání výzvy IROP pro aktivitu P+R? – Individuální výzva bude vypsána 

pravděpodobně na jaře 2023. IROP zveřejní aktualizovaný harmonogram (cca na konci února) 

na svých webových stránkách.  

Závěrem manažerka poděkovala účastníkům jednání za účast.  

 

Zapsala: Petra Nešporová 2. 2. 2023 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1: Postup pro vydávání Vyjádření ŘV ITI PMO  
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Usnesení Řídicího výboru ze dne 2. února 2023 

Usnesení č. 1 

Řídicí výbor ITI PMO schvaluje výběr projektů do seznamu projektů pro ZHMP. A dále Řídicí 
výbor schvaluje programový rámec pro OPD 3 aktivita ITS Dopravní telematika. 

PRO: 12  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 1 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 2 

Řídicí výbor ITI PMO schvaluje výběr projektů do seznamu projektů pro ZHMP. 

A dále Řídicí výbor schvaluje programový rámec pro OPD 3 aktivita Infrastruktura drážní dopravy. 

PRO: 10  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 2 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 3 

Řídicí výbor ITI PMO schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie, zpracovanou a předkládanou přes 

monitorovací systém MS2014+ s údaji platnými k 31. 12. 2022. 

PRO: 12  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 3 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 4 

Řídicí výbor pověřuje manažera ITI k vydávání Vyjádření ŘV o souladu projektových záměrů v případech 

uvedených v příloze č. 1 Postup pro vydávání Vyjádření ŘV ITI PMO.  

PRO: 12  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 4 v uvedeném znění. 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 
Předseda ŘV ITI PMO 


