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ZÁPIS
ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí
konaného dne 20. května 2010 v hotelu Ambassador – Zlatá Husa (Praha)
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání řídil předseda Řídicího výboru OP Životní prostředí (dále jen „ŘV OPŽP“),
doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., náměstek ministryně – ředitel sekce ekonomiky a politiky
životního prostředí.
1. Zahájení a schválení programu 13. zasedání ŘV OPŽP
Jednání zahájil předseda, který přivítal přítomné a seznámil je s hlavními body programu.
V počtu 21 členů z celkových 26 byl výbor usnášeníschopný. V průběhu jednání se počet
členů zvýšil na 24.
Program zasedání ŘV OPŽP byl schválen poměrem hlasů 21 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).
V úvodu předseda shrnul, že v rámci individuálních projektů se celkem hodnotilo a členům
ŘV se k projednání předložilo za Prioritní osu 1 – 2 projekty za celkové náklady na akce
1 136 795 117 Kč (z toho je podpora z FS 738 501 965 Kč), přičemž jedním z nich byl velký
projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ s celkovými náklady 886 799 117 Kč (z toho je
podpora z FS 529 606 815 Kč), za Prioritní osu 3 – 680 projektů za celkové náklady na akci
8 866 406 849 Kč (z toho je podpora z FS 3 992 978 270 Kč) a za Prioritní osu 7 – 23
projektů za celkové náklady na akce 904 058 504 Kč (z toho je podpora z ERDF 662 214 976
Kč). Celkem bylo předloženo 705 projektů za celkové náklady na akce 10 907 260 470 Kč (z
toho je podpora z FS 4 731 480 235 Kč a z ERDF 662 214 976 Kč). V kategorii
nehodnocené/nedořešené bylo předloženo k projednání celkem 159 projektů.
Následně Ing. Kříž (MŽP) informoval o aktuálním čerpání finančních prostředků z OPŽP,
kdy se od konání posledního jednání ŘV OPŽP podařilo uvolnit zhruba jednu miliardu korun
a dalších zhruba 400 mil. Kč v žádostech o platbu je právě administrováno SFŽP ČR.
Předpoklad čerpání odhadl na minimálně 2 mld. Kč měsíčně proto, aby došlo k vyčerpání
určených finančních prostředků do konce roku 2015. V současné době je ze zdrojů EU
vyčerpáno 7,3 mld. Kč a alokováno na schválených projektech je ze zdrojů EU 60,8 mld. Kč
z celkových zhruba 120 mld. Kč.
2. Projednání a doporučení k individuálním projektům předloženým v rámci 14. výzvy
z PO7 k podávání žádostí v OP Životní prostředí
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství
a osvětu (ERDF), 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích
programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Mgr. Steiner (SFŽP ČR) představil projekty:
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-

akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 15, akceptované projekty
nedoporučené SFŽP ČR k podpoře: 8
počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 20
počet neakceptovaných projektů: 6

Pan poslanec Ambrozek (VŽP PSP ČR) zahájil diskuzi k procesu hodnocení žádostí
prostřednictvím odboru environmentálního vzdělávání MŽP a nově použitého hodnocení
expertů a také rozřazení žádostí mezi hodnocené a nehodnocené/nedořešené na základě
bodového hodnocení. Dr. Štěpánek a Mgr. Steiner (SFŽP ČR) popsali nastavení hodnocení
vycházející z výzvy a upozornili na shodu mezi hodnoceními vypracovanými odborem
enviromentálního vzdělání MŽP a nezávislými odbornými experty. Zároveň upozornili na
důležitost ekologického hodnocení a jeho nadřazenost ekonomickému a technickému
hodnocení. Následně pan Jech (SFŽP ČR) stručně představil, jak je ekologická relevance
v Prioritní ose 7 hodnocena. Ing. Veselský (Asociace krajů) požádal o předání výsledků
hodnocení ekologické relevance všech projektů od všech hodnotitelů. Tento požadavek byl
během zasedání ŘV OPŽP splněn. Na podnět pana Daďourka (Nevládní neziskové
organizace) bylo vysvětleno opoždění předložení výsledků této výzvy, jehož důvodem byl
proces hodnocení a náročnost zpracování výsledků. Nakonec bylo ještě vysvětleno hodnocení
na základě horizontálního kritéria.
Předseda nechal o projektech hlasovat. ŘV OPŽP schválil doporučení 15 projektů ze 14.
výzvy v PO7 (7.1) v kategorii akceptované, které byly SFŽP ČR doporučeny ke schválení,
poměrem hlasů 21 : 2 : 0 (pro : proti : zdržel se). ŘV OPŽP zamítnul 8 projektů ze 14. výzvy
v PO7 (7.1) v kategorii akceptované, které nebyly SFŽP ČR doporučeny ke schválení,
poměrem hlasů 15 : 5 : 3 (pro : proti : zdržel se). ŘV OPŽP zamítnul projekty ze 14. výzvy
v PO7 (7.1) v kategorii nehodnocené/nedořešené poměrem hlasů 15 : 5 : 3 (pro : proti :
zdržel se).
3. Projednání a doporučení k individuálním projektům předloženým v rámci 16. výzvy
z PO 3 k podávání žádostí v OP Životní prostředí
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace
úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Ing. Vrbický (SFŽP ČR) představil projekty:
- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 484, akceptované projekty
nedoporučené SFŽP ČR k podpoře: 192
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 137
- počet neakceptovaných projektů: 159
Dotazy byly směřovány na nastavení hodnocení a omezení počtu přijatých žádostí, které bylo
způsobeno stanovenou výší alokace na danou výzvu. Diskutovaná možnost utvořit
z odmítnutých projektů zásobník projektů byla nakonec s ohledem na současný stav čerpání
dané prioritní osy uznána jako nerelevantní.
Předseda nechal o projektech hlasovat. ŘV OPŽP schválil doporučení 484 projektů ze 16.
výzvy v PO3 (3.2) v kategorii akceptované, které byly SFŽP ČR doporučeny ke schválení,
poměrem hlasů 22 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se). ŘV OPŽP zamítnul 192 projektů ze 16.
výzvy v PO3 (3.2) v kategorii akceptované, které nebyly SFŽP ČR doporučeny ke schválení,
poměrem hlasů 22 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se). ŘV OPŽP zamítnul projekty ze 16. výzvy
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v PO3 (3.2) v kategorii nehodnocené/nedořešené poměrem hlasů 22 : 0 : 1 (pro : proti :
zdržel se).
4. Projednání a doporučení k individuálním projektům dodatečně předkládaným
v rámci 10. a 11. výzvy z Prioritní osy 3 (3.1 a 3.2)
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.1 – Výstavba
nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, oblast podpory 3.2 –
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Ing. Vrbický (SFŽP ČR) připomněl dříve projednávaný projekt Moravskoslezského kraje na
Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění Střední průmyslové školy v Karviné z 10.
výzvy, u kterého bylo potvrzeno, že je z důvodu porušení podmínek výzvy navržen na
zamítnutí. Poté Ing. Vrbický (SFŽP ČR) představil dodatečně předložené žádosti z 11. výzvy
v PO3 (3.2). Jednalo se o 4 žádosti s celkovými náklady 135 778 495 Kč a s celkovou výší
podpory 78 243 161 Kč, které SFŽP ČR doporučuje ŘV, 1 žádost s celkovými náklady 18
901 235 Kč, která je ŘV nedoporučena, a 1 žádost s celkovými náklady 55 494 703 Kč
s požadavkem navýšení podpory z 8 880 938 Kč na 13 321 407 Kč, která je doporučena ŘV.
Předseda nechal o projektech hlasovat. ŘV OPŽP zamítnul projekt z 10. výzvy v PO3 (3.1)
v kategorii nehodnocené/nedořešené poměrem hlasů 21 : 1 : 1 (pro : proti : zdržel se).
Projekty z 11. výzvy v PO3 (3.2), navržené SFŽP ČR na doporučení, ŘV OPŽP schválil
poměrem hlasů 23 : 1 : 0 (pro : proti : zdržel se). Projekt z 11. výzvy v PO3 (3.2) v kategorii
nehodnocené/nedořešené ŘV OPŽP zamítl poměrem hlasů 24 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).
Navýšení podpory 1 projektu z 11. výzvy v PO3 (3.2) ŘV OPŽP schválil poměrem hlasů
24 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).
5. Projednání a doporučení k velkému projektu předkládanému v rámci 9. výzvy
z Prioritní osy 1 (1.1)
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
(FS), oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod
Ing. Valdman (SFŽP ČR) představil projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ členům ŘV
k projednání.
Předseda nechal o projektu hlasovat. ŘV OPŽP schválil doporučení tohoto projektu poměrem
hlasů 24 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).
6. Projednání a doporučení k individuálnímu projektu dodatečně předloženému
v rámci 14. výzvy z PO1.
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
(FS), 1.3 – Omezování rizika povodní
Dr. Václav Dvořák spolu s Ing. Mgr. Pravcem (MŽP) představili projekt „Strategie ochrany
před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České
republice“ (ID 1731468), který byl na minulém zasedání ŘV OPŽP ponechán v hodnocení.

3

Následovala rozsáhlá diskuse. Diskutována byla spolupráce ministerstva životního prostředí
s ministerstvem zemědělství na přípravě koncepce ochrany před povodněmi, jejíž součastí
jsou přírodě blízká opatření stejně jako technická opatření, ale i obecně protipovodňová
problematika, protierozní opatření a dopad na zemědělské hospodaření a lesnickou praxi.
Zazněly také konkrétní dotazy na žadatele, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, přínos projektu a zavádění zamýšlených opatření do praxe.
Předseda navrhl hlasovat o navrženém doporučení žádosti tak, jak ji předložil SFŽP ČR. ŘV
OPŽP schválil doporučení projektu ze 14. výzvy v PO1 (1.3) poměrem hlasů 21 : 3 : 0 (pro :
proti : zdržel se).
7. Různé
Předseda otevřel projednání úkolů z posledního 12. zasedání ŘV ze dne 29.4.2010.
Ing. Valdman u prvního úkolu, zaměřeného na řešení stávající nevyhovující metodiky
hodnocení pro Prioritní osu 1, požádal, s ohledem na připravovanou aktualizace materiálů
k financování implementace Směrnice Rady 91/271 o čištění městských odpadních vod, o
přeformulování úkolu. Členové ŘV budou informováni o navrhovaném způsobu bodového
hodnocení projektových žádostí v Prioritní ose 1 před vyhlášením výzvy do dané oblasti
podpory PO1. Formulovat tedy první úkol tak, jak je formulován i druhý úkol, který se
s prvním váže. K tomuto návrhu neměl nikdo žádné připomínky.
Ing. Kříž (MŽP) informoval v rámci úkolu č. 3 o výsledcích evaluačního projektu na PO2 a
představil navržená hlavní opatření pro zvýšení čerpání z PO2: umožnění finanční podpory na
zateplení objektu se současnou instalací nízkoemisního zdroje; zrušení maximální měrné
finanční náročnosti snížení emisí (oblast 2.1.); zrušení stávající podmínky o nutnosti přechodu
na spalování plynného paliva (2.1.1.); rozšíření možnosti čerpání i na úklidové vozy (2.1.3.);
zlepšení propagace; zvýšení počtu výzev (minimálně dvojnásobně za rok); zveřejnění
dokumentu popisujícího možnosti poskytování veřejné podpory; pravidelné proškolování
zaměstnanců ZS a ŘO; proškolení zaměstnanců krajských úřadů, České inspekce životního
prostředí o možnostech čerpání z PO 2; prověření metodiky pro finanční analýzu s cílem
dosažení vyšší míry podpory a možná re-alokace z 2.1. do 2.2.
Na žádost členů ŘV OPŽP Ing. Kužel (MŽP) v rámci úkolu č. 4 informoval o spolupráci
s Polskem v oblasti ochrany životního prostředí, která je zaměřena na snížení znečištění
ovzduší v Moravskoslezském kraji a v současné době probíhá v rámci Dohody mezi vládou
České republiky a Polské republiky. K provádění této dohody byla vytvořena česko-polská
Smíšená komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí (dále jen
„Smíšená komise“) v rámci níž funguje i pracovní skupina pro ochranu ovzduší. Cílem
pracovní skupiny je spolupráce při přípravě programů ke zlepšení kvality ovzduší, výměna
informací v oblasti kvality ovzduší a emisí a rovněž vytvoření společných postupů při
stanovení podmínek provozu zdrojů v příhraničních regionech na české a polské straně.
V současné době je rovněž podána společná (česko-polská) žádost o financování projektu
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika,
jehož cílem je vytvoření společného informačního systému kvality ovzduší v příhraničním
regionu.
Ing. Kříž shrnul aktuální opatření k urychlení čerpání OPŽP (úkol č. 5). Pokračuje snaha o
vyvázání se z informačního systému ISPROFIN (kdy je rozpracovaná metodika a je
připravováno jednání pracovní skupiny). V současné době se podařilo obnovit financování a
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tři poslední transakce proběhly v pořádku v předpokládané odhadované výši zhruba jedné
miliardy. Rovněž se podnikají dílčí kroky ke zrychlení vydávání RoPD.
Ing. Kříž na předchozím jednání ŘV OPŽP přislíbil podat členům informaci, jak se bude
nakládat s projekty ze 13. výzvy z PO1 (1.1.1) zařazenými do zásobníku (úkol č. 6). Po
podpisu zásobníku ministryní se předpokládá na základě uvolněných finančních prostředků
postupné vybírání projektů podle výše hodnocení. O projektech, které budou vybírány ze
zásobníku, bude ŘV OPŽP informován.
Ing. Valdman (SFŽP ČR) shrnul důvody nepřijetí projektů předložených v rámci 14. výzvy
z PO6 (6.3) (úkol č. 7). Nejčastějším důvodem neakceptace byla formální neúplnost těchto
žádostí (například chybějící vydání datumu ukončení příjmu žádostí, rozhodnutí o povolení
kácení). Jedním z důvodů pro vyhlášení mimořádné výzvy bylo právě i velké množství těchto
neúplných žádostí, které tak po doplnění mohou být znovu předloženy.
Ing. Valdman (SFŽP ČR) k úkolu č. 8 informoval, že za přítomnosti zástupců města Karviná,
včetně pana poslance Šincla, zástupců Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a pracovníků
SFŽP ČR proběhlo jednání o důvodech zamítnutí projektů statutárního města Karviná.
Ing. Kříž k možnosti zahrnutí státního podniku DIAMO mezi oprávněné příjemce pomoci v
oblasti podpory 6.6. (úkol č. 7) informoval členy ŘV OPŽP, že s ohledem na výraznou
absorpční kapacitu zmíněné oblasti podpory není současnou prioritou ministerstva rozšiřování
okruhu příjemců podpory v této oblasti podpory.
Závěrem tohoto bodu předseda nastínil program červnového zasedání ŘV.
8. Závěr
V závěru jednání proběhla diskuse o termínu konání dalšího zasedání ŘV, které bylo
stanoveno na 25. června 2010 od 9 hodin. Předseda poděkoval členům za účast na zasedání a
jednání ŘV uzavřel.

Shrnutí úkolů z 13. zasedání ŘV OPŽP ze dne 20.5.2010:
ÚKOLY
číslo

1.

2.

úkol
Informovat členy ŘV o navrhovaném způsobu bodového
hodnocení projektových žádostí v Prioritní ose 1 před
vyhlášením výzvy do dané oblasti podpory PO1.

Vysvětlit na zasedáních ŘV, kde budou předkládány
projekty v rámci PO1, na základě jakých kritérií projekty
nejsou doporučeny k podpoře.

řešitel

datum splnění

SFŽP ČR
(I. NM
Valdman)

Zasedání
předcházející
vyhlášení výzvy
na projekty
předkládané do
PO1

SFŽP ČR
(I. NM
Valdman)

Zasedání, kde
budou
předkládány
projekty do
PO1

5

3.

Informovat členy ŘV o těch projektech ze 13. výzvy
z PO1, které budou vybírány ze zásobníku.

Termín dalšího zasedání ŘV:

MŽP (ŘO
Kříž)

Průběžně

25. 6. 2010 od 9 hodin (pozn.
dne 27.5. přesunuto na 23.6. od
13:00).

Přílohy:
1. Přehled doporučení Řídicího výboru OPŽP
2. Prezenční listina
3. Jmenný seznam členů ŘV OPŽP (Rozdělovník)

Zapsala:

Mgr. Petra Kubařová, OFEU

Schválil:

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., předseda ŘV OPŽP
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