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Č.j.: 3134/330/09 
62601/ENV/09 

 
 

ZÁPIS 
ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí 

konaného dne 10. července 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 
Praha 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Jednání řídila: předsedkyně Řídicího výboru OP Životní prostředí (dále jen „ŘV OPŽP“) Ing. 
Rut Bízková, náměstkyně ministra – ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 6. zasedání ŘV OP ŽP 

Jednání zahájila předsedkyně, která přivítala přítomné a seznámila je s hlavními body 
programu. Do programu pod bod „Různé“ navrhla zařadit informaci jednak k jednotlivým 
úkolům z 5. zasedání a jednak k připravovaným výzvám. V počtu 20 členů z celkových 27 byl 
výbor usnášeníschopný. Program zasedání ŘV OPŽP byl schválen poměrem hlasů 20 : 0 : 0 
(pro : proti : zdržel se). 

V úvodu předsedkyně navrhla, aby zápis ze zasedání byl zkrácen a obsahoval základní 
charakteristiku projednávané oblasti, zásadní připomínky a závěry z jednání včetně tabulky 
úkolů. Nikdo z přítomných členů neměl k tomuto návrhu žádné připomínky. 

 
 
2. Projednání a schválení změn ve Statutu ŘV OPŽP 

Předsedkyně přednesla navrhovanou změnu týkající se Článku 1, v němž byl bod 3 vypuštěn. 

Předsedkyně navrhla hlasovat o  navržené změně ve Statutu ŘV OPŽP. ŘV OPŽP schválil 
navrženou změnu poměrem hlasů 20 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 

 
 
3. Projednání a doporučení k individuálním projekt ům předloženým v rámci 8. výzvy 
z PO2, PO5 a PO6 a v rámci 5. výzvy z PO5 k podávání žádostí v OP Životní prostředí 

Předsedkyně informovala o 8. výzvě vyhlášené v rámci OP ŽP, kde byly projednány a 
doporučeny žádosti podávané v rámci Prioritní osy 2 – oblast podpory 2.1 a 2.2 a Prioritní osy 
5 – oblast podpory 5.1. Znovu byly předloženy a projednány projekty z 5. výzvy z Prioritní 
osy 5 – oblast podpory 5.1 a z 6. výzvy z Prioritní osy 6 – oblast podpory 6.5. 
 
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 – 
Zlepšení kvality ovzduší 
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Ing. Vrbický (SFŽP ČR) představil projekty včetně objemu financování: 

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 29 v objemu 195 660 310 Kč 
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 6 
- počet neakceptovaných projektů: 21 
 
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR. 
ŘV OPŽP schválil doporučení projektů v Prioritní ose 2, oblasti podpory 2.1 poměrem hlasů 
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 
 
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí 

Ing. Vrbický (SFŽP ČR) představil projekty včetně objemu financování: 

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 25 v objemu 346 872 613 Kč 
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 4 
- počet neakceptovaných projektů: 4 
 
V souvislosti s projekty předkládanými v prioritní ose 2 vznesl Ing. Krátký dotaz. 
Předsedkyně reagovala v tom smyslu, že v rámci hodnotících kritérií je třeba navrhnout 
způsob, kterým by byly zvýhodněny kogenerační jednotky. Přislíbila v rámci další výzvy tuto 
záležitost zapracovat. 

Ing. Vrbický zmínil, že na základě změny nařízení je možno a bude u všech projektů 
navýšena podpora v režimu de minimis až na 500 000 Eur. Projekt s ID 873203 (Dalkia 
Česká republika, a.s. – Třebovice) v podoblasti podpory 2.2.a), původně zařazený mezi 
akceptované projekty v kategorii nehodnocené/nedořešené, byl proto doporučen k podpoře v 
režimu de minimis, tj. maximálně 500 000 Eur s podmínkou, že bude prověřeno, zda výše 
prostředků není ovlivněna jinou veřejnou podporou, nebo jiným příjmem z veřejných 
prostředků. Další dva projekty ve stejné kategorii s ID 889003 a 806835 budou předloženy 
k projednání na příštím ŘV poté, co budou vyjasněna pravidla veřejné podpory (možnost 
využití blokové výjimky). 

Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR 
včetně projektu s ID 873203. ŘV OPŽP schválil doporučení projektů v Prioritní ose 2, oblasti 
podpory 2.2 poměrem hlasů 20 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 
 
 
Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik (ERDF), 
oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění 

Ing. Vrbický (SFŽP ČR) představil projekty z 8. a 5. výzvy včetně objemu financování: 

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 6 v objemu 243 815 019 Kč 
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 0 
- počet neakceptovaných projektů: 5 
 
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení 5  žádostí tak, jak je předložil SFŽP 
ČR, tedy bez projektu s ID 806114 (CENIA). ŘV OPŽP schválil doporučení těchto 5 projektů 
v Prioritní ose 5, oblasti podpory 5.1 poměrem hlasů 20 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 
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Předsedkyně navrhla zvlášť hlasovat o navrženém doporučení žádosti s ID 806114 (CENIA) 
tak, jak ji předložil SFŽP ČR. ŘV OPŽP schválil doporučení tohoto projektu v Prioritní ose 5, 
oblasti podpory 5.1 poměrem hlasů 18 : 0 : 2 (pro : proti : zdržel se). 
 
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.5 – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny 

Ing. Valdman (SFŽP ČR) představil projekty z 6. výzvy včetně objemu financování: 

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 3 v objemu 3 786 474 Kč 
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 0 
- počet neakceptovaných projektů: 0 
 
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR. 
ŘV OPŽP schválil doporučení projektů v Prioritní ose 6, oblasti podpory 6.5 poměrem hlasů 
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 
 
Ing. Valdman (SFŽP ČR) uvedl, že na 5. zasedání ŘV byly předloženy souhrnné tabulky 
projektů z 5. a 6. výzvy, ve kterých byla chybně uvedena požadovaná výše podpory u 
některých projektů. Jednalo se o soukromé subjekty, kdy je žadateli třeba upravit podporu 
z národních zdrojů tak, aby byl dodržen poměr financování 85 : 15. 

Předsedkyně navrhla hlasovat o navržené změně v poměru financování již schválených 
projektů tak, jak je předložil SFŽP ČR. ŘV OPŽP schválil navrženou změnu poměrem hlasů 
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 
 
 
4. Různé 

Ing. arch. Štěpánek (SFŽP ČR) informoval přítomné o připravovaných výzvách. Předsedkyně 
poté informovala o připravovaných změnách do Implementačního dokumentu OP ŽP, který 
bude rozesílán členům MV OPŽP písemnou formou „per rollam“. 

Ing. Kříž (MŽP) informoval o plnění jednotlivých úkolů z 5. zasedání ŘV. Úkoly č. 2 a 3, 
které se týkaly projektů, které měly být předloženy na 6. zasedání ŘV, byly splněny. Úkol č. 1 
se týkal 4 projektů žadatele ASEKOL, s.r.o. Tyto projekty byly prověřeny právní společností, 
která zjistila, že princip „znečišťovatel platí“ není porušen, a tudíž mohou být schváleny. 

Ing. Kříž také informoval o zefektivnění čerpání prostředků z OPŽP. V rámci MŽP byl 
zadán procesní audit na SFŽP ČR a cílem je procesy zjednodušit a zefektivnit. K dispozici je 
již auditní zpráva a v průběhu srpna by měla začít na úrovni SFŽP ČR implementace opatření. 
Na dalším ŘV bude připravena informace o závěrech z tohoto auditu. Ing. arch. Štěpánek 
(SFŽP ČR) uvedl, že konkrétní výsledky by se měly promítnout do Manuálu pracovních 
postupů OP ŽP. Následovala rozsáhlá diskuse k tomuto tématu. Ing. Valdman (SFŽP ČR) 
reagoval s tím, že jsou předkládány zadávací dokumentace v rozporu se zákonem, a proto je 
třeba důsledně kontrolovat výběrová řízení. Na příští jednání přislíbil připravit prezentaci k 
nejčastějším a opakovaným chybám žadatelů a příjemců při předkládání zadávacích 
dokumentací i zadávacích řízení ke kontrole včetně přehledu akcí, u nichž byl porušen zákon, 
neboť tyto akce byly realizovány v předstihu. 

Ing. Vaníček (MF) požádal o předložení zprávy z procesního auditu Ministerstvu financí. 
Dále požádal, aby v záhlaví hodnotících tabulek týkajících se administrace projektů nad 100 
mil. Kč předkládaných Ministerstvu financí byl uveden maximální počet bodů pro každý 
sloupec. Také požádal, aby v inzerátech, které vycházejí v některých médiích, nebyly 
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zaměňovány údaje o objemu prostředků u schválených projektů s údaji o skutečném čerpání. 
Předsedkyně k této záměně údajů zmínila fakt, že obecně dochází k záměně v použité 
terminologii, a proto je třeba dbát na věcnou správnost. Na závěr zástupce MF požádal o 
čtvrtletní aktualizaci tabulky zpracované MŽP v dubnu 2009 pro MF porovnávající objemy 
prostředků a počty schválených projektů se skutečným čerpáním OPŽP dle jednotlivých 
prioritních os a oblastí podpory a její zasílání členům ŘV vždy po skončení kalendářního 
čtvrtletí. 

Předsedkyně informovala o tom, že další zasedání ŘV se pravděpodobně uskuteční 
počátkem září tohoto roku. 

 
 
5. Závěr 

Předsedkyně poděkovala členům za účast na zasedání a jednání ŘV uzavřela. 

 
Shrnutí úkolů z 6. zasedání ŘV OPŽP ze dne 10.7.2009 

ÚKOLY 

číslo  úkol řešitel datum 
splnění 

1. 
V rámci hodnotících kritérií navrhnout pro projekty 
předkládané v podoblasti podpory 2.2.a) způsob, jak více 
podpořit kogenerační jednotky. 

SFŽP ČR 
(NM Valdman) 

Zapracovat 
v rámci 

další výzvy 

2. 

U projektu s ID 873203 (Dalkia Česká republika, a.s. – 
Třebovice) v podoblasti podpory 2.2.a), který byl 
podmínečně doporučen k podpoře, prověřit, zda výše 
prostředků není ovlivněna jinou poskytnutou veřejnou 
podporou, nebo jiným příjmem z veřejných prostředků a 
členy ŘV na dalším zasedání informovat. 

SFŽP ČR  
(NM Valdman) 

Příští 
zasedání 

3. 

Projekty s ID 889003 a 806835 v podoblasti podpory 
2.2.a) v kategorii nehodnocené/nedořešené předložit 
k projednání na příštím ŘV poté, co budou vyjasněna 
pravidla veřejné podpory (možnost využití blokové 
výjimky). 

SFŽP ČR  
(NM Valdman) 

Příští 
zasedání 

4. Připravit informaci o závěrech z procesního auditu na 
SFŽP ČR. 

MŽP (ŘO Kříž) 

Nejbližší 
zasedání po 
dokončení 

auditu 

5. 

Připravit prezentaci k nejčastějším chybám žadatelů a 
příjemců při předkládání zadávacích dokumentací i 
zadávacích řízení ke kontrole včetně přehledu akcí, u 
nichž byl porušen zákon z důvodu včasné realizace. 

SFŽP ČR  
(NM Valdman) 

Příští 
zasedání 
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6. 
Čtvrtletně aktualizovat tabulku shrnující čerpání OPŽP 
dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory a zasílat 
ji členům ŘV po skončení kalendářního čtvrtletí. 

MŽP (VO 
Pěnek) 

Čtvrtletně 

 

Předběžný termín dalšího zasedání ŘV:  září 2009 

 
Přílohy:  

1. Přehled doporučení Řídicího výboru OP ŽP 

2. Seznam schválených projektů z 5. a 6. výzvy, u kterých došlo ke změně v poměru 
financování 

3. Prezenční listina 

4. Jmenný seznam členů ŘV OP ŽP (Rozdělovník) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Dušková, OFEU 

Schválila: Ing. Rut Bízková, předsedkyně ŘV OP ŽP 


