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Ministerstvo životního prostředí 

Odbor fondů EU 

Č.j.: 307/330/10 

4451/ENV/10 

 

Z á p i s 

 

z 6. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí 

konaného dne 3. prosince 2009 v hotelu Iris v Praze 

 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny 

 

Jednání řídila: Ing. Rut Bízková, předsedkyně Monitorovacího výboru OP ŽP, náměstkyně 
ministra-ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí 

 

Program zasedání: 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedkyně MV OP ŽP a schválení programu 6. zasedání MV 
OP ŽP 

2. Zpráva o průběhu realizace OP ŽP 
3. Projednání a schválení změn ve Statutu MV OPŽP 
4. Projednání a schválení změn v Programovém dokumentu OP ŽP 
5. Projednání a schválení změn v Implementačním dokumentu OP ŽP 
6. Projednání a schválení plánu čerpání Technické pomoci OP ŽP na rok 2010, informace  

o dosavadním čerpání a projektech 
7. Informace o Indikativním ročním Evaluačním plánu OP ŽP na rok 2010 
8. Informace o realizaci Komunikačního plánu OP ŽP a komunikačním ročním plánu 

aktivit na rok 2010 
9. Různé 
10. Závěr 

Ad 1)  Zahájení – úvodní slovo předsedkyně MV OP ŽP a schválení programu 6. 
zasedání MV OP ŽP 

Jednání zahájila předsedkyně, která přivítala přítomné. V počtu 35 členů byl výbor 
usnášeníschopný. Předsedkyně seznámila přítomné s hlavními body programu a uvedla, že 
v něm došlo k formální změně, kdy bod „Zpráva o průběhu realizace OP ŽP“ byl zařazen za 
bod „Zahájení“. Program zasedání byl členy schválen konsensuálně. 

Předsedkyně udělila slovo přítomným hostům – ministrovi životního prostředí a zástupci 
Evropské komise. 
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Ad 2)  Zpráva o průběhu realizace OP ŽP 

Ing. Kříž (MŽP) v úvodu zhodnotil průběh operačního programu za poslední půlrok a uvedl, 
na co je třeba se v blízké budoucnosti zaměřit. 

Dr. Štěpánek (SFŽP ČR) se ve své prezentaci zaměřil na administraci OP ŽP ze strany 
Řídicího orgánu (dále jen „ŘO“) a Zprostředkujícího subjektu (dále jen „ZS“) zvláště 
za období od 1.4. do 30.9.2009, pro které je Zpráva o průběhu realizace OP ŽP (dále jen 
„Zpráva“) zpracována. 

Předsedkyně poděkovala za přednesení prezentace a zrekapitulovala úkoly a jejich plnění 
z posledního, pátého, zasedání Monitorovacího výboru OP ŽP z 28.5.2009. Konstatovala, že 
všechny úkoly byly splněny. 

Následovala diskuse a dotazy hostů a jednotlivých členů. 

Pan Engwegen (EK) v souvislosti s výčtem rizik ve Zprávě (kapitola 2.7 na str. 13) apeloval 
na to, aby ze strany ŘO a ZS byla do dalšího MV důkladně analyzována a posouzena rizika 
včetně absorpční kapacity a aby se co nejlépe řešily případné problémy. Předsedkyně slíbila 
na další zasedání MV připravit prezentaci k analýze rizik a zaměřit se na to, jaké jsou (1) 
potřeby, (2) cíle ministerstva v ochraně životního prostředí a (3) jak se budou vydávat 
finanční prostředky. 

Ing. Kužel (MŽP) se vyjádřil k nedostatečnému čerpání finančních prostředků u prioritní osy 2 
(dále jen „PO2“) „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“. Jako věcný garant PO2 
navrhl na další zasedání MV připravit prezentaci k analýze PO2 zaměřenou na (1) stav 
v České republice, (2) analýzu hlavních problémů, (3) návrh pro využití alokovaných 
finančních prostředků. Předsedkyně a zástupce Evropské komise (dále jen „EK“), pan 
Engwegen, tento návrh uvítali. 

Předsedkyně přivítala Ing. Martina Plachého, 1. náměstka ministra pro místní rozvoj, který se 
ujal slova. 

Ing. Kropáček (Rada vlády pro NNO) vznesl dotaz, z jakého důvodu byla PO7 ve 14. výzvě 
omezena z hlediska žadatelů tak, že jimi mohly být pouze organizační složky státu. Tím bylo 
tedy zamezeno tomu, aby o podporu mohly žádat nestátní neziskové organizace, občanská 
sdružení a podobně. Předsedkyně slíbila zaslat s konečnou verzí zápisu vysvětlení. 

Paní Břízová (EK) se vyjádřila k nástrojům finančního inženýrství a položila několik dotazů 
k PO4, které se týkaly financování spaloven a analýzy SEA na Plán odpadového hospodářství 
ČR/Programový dokument. V návaznosti na položené dotazy se rozvinula rozsáhlá diskuse. 

Pan Engwegen (EK) v souvislosti s přednesenou prezentací k snímku, kde je graficky 
vyjádřena schválená výše podpory a celkové náklady projektů OP ŽP podle krajů, konstatoval 
výrazné rozdíly v jednotlivých krajích republiky. Navrhl, aby byla provedena detailnější 
analýza důvodů, vztažena například na počet obyvatel, prioritní osy a oblasti podpory, které 
vedly k takovýmto rozdílům. Předsedkyně tento návrh podpořila. 

Ad 3) Projednání a schválení změn ve Statutu MV OP ŽP 

Ing. Novák (MŽP) seznámil přítomné s navrženými změnami ve Statutu MV OP ŽP. První 
změnou je rozšíření členů MV ze 42 na 44 o zástupce Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (Řídicí orgán operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Věda 
a výzkum pro inovace) a zástupce Magistrátu hlavního města Prahy (Řídicí orgán operačních 
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programů Praha adaptabilita a Praha konkurenceschopnost). Druhá změna se týkala zahrnutí 
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), Národního orgánu pro koordinaci 
(dále jen „NOK“), jako řádného člena MV OP ŽP, tedy namísto stávajícího zástupce MMR. 
Do té doby měl zástupce NOK pouze poradní roli. 

Uvedené změny ve Statutu MV OP ŽP byly členy schváleny konsensuálně. 

Paní Břízová (EK) navrhla, aby při proceduře „per rollam“ byli zástupci EK informováni 
v kopii emailu. Na základě tohoto návrhu byl v průběhu jednání upraven Jednací řád MV OP 
ŽP. 

Uvedená změna v Jednacím řádu MV OP ŽP byla členy schválena konsensuálně. 

Ad 4)  Projednání a schválení změn v Programovém dokumentu OP ŽP 

Ing. Novák (MŽP) přednesl prezentaci k navrženým změnám v Programovém dokumentu OP 
ŽP (dále jen „PD OP ŽP“). 

Předsedkyně uvedla, že na jaře roku 2010 proběhne diskuse nad dalšími změnami 
v Programovém dokumentu, které budou významnější, a poté, v průběhu roku 2010, budou 
změny předloženy EK. 

Následovala diskuse, připomínky a dotazy hostů a jednotlivých členů. 

Paní Břízová (EK) upozornila, aby veškeré žádosti na EK byly vkládány do systému SFC a 
aby byly podloženy důkladnými analýzami a evaluacemi. 

Ing. Matoušková (NOK MMR) připomněla nastavený systém při provádění změn v operačních 
programech vycházející z Článku 33 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Je třeba, aby řídicí 
orgány zamýšlené změny konzultovaly se zástupci NOK a to ještě před jejich předložením 
Monitorovacímu výboru. 

Ing. Kropáček (Rada vlády pro NNO) navrhl zahrnout mezi indikátory v PO4 indikátor 
posuzující míru materiálového využití komunálních odpadů a zamyslet se nad cílovým 
stavem podílu využitého komunálního odpadu. Následovala diskuse, po které předsedkyně 
tento návrh vzala jako námět a úkol do dalšího MV s tím, že je třeba zahrnutí indikátoru 
důkladně zanalyzovat a zahrnout jej v případě, bude-li to na základě podrobné analýzy možné 
a reálné. Ing. Bartoš (HK ČR) poznamenal, že do roku 2010 se nedá navržený indikátor 
z časového hlediska naplnit. 

Ing. Matoušková (NOK MMR) požádala o to, aby v případě jakýchkoliv změn týkajících se 
indikátorů byl k diskuzi přizván také zástupce a odborník NOK. 

Ing. Kropáček (Rada vlády pro NNO) uvedl, že u indikátoru „Objem komunálního odpadu 
(produkce)“ je stanovena hodnota počátečního stavu 4 mil.t/rok a cílového stavu 5 mil.t/rok. 
Upozornil na to, že zde dochází k většímu nárůstu a tím pádem ke zhoršení. Předsedkyně 
slíbila se tímto podnětem (a problematikou odpadů obecně) na příštím MV zabývat. 

O předkládaných změnách v Programovém dokumentu OP ŽP nechala předsedkyně hlasovat. 
Tyto změny byly členy schváleny poměrem hlasů 35 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 
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Ad 5)  Projednání a schválení změn v Implementačním dokumentu OP ŽP 

Ing. Valdman (SFŽP ČR) přednesl prezentaci k navrženým změnám v Implementačním 
dokumentu OP ŽP (dále jen „ID OP ŽP“). První typ předkládaných změn přímo souvisel se 
změnami PD OP ŽP. Druhý typ provedených změn vyplynul z dosavadní administrace OP ŽP 
a jejich cílem je také odstranit bariéry vůči potencionálním žadatelům či příjemcům podpory. 
Třetí typ navržených změn měl charakter formální. Čtvrtý typ změn byly změny, které ještě 
nebyly součástí podkladu rozesílaného členům MV. 

Na základě dotazu pana Engwegena (EK) k administrativní kapacitě SFŽP ČR a 
zprostředkujících subjektů obecně následovala prezentace dr. Štěpánka (SFŽP ČR) 
porovnávající tři zprostředkující subjekty podílející se na implementaci operačních programů. 

Následovala diskuse, připomínky a dotazy hostů a jednotlivých členů k předkládaným 
změnám. 

Předsedkyně navrhla zabývat se předloženými změnami v ID OP ŽP ve dvou částech. 
Nejprve byly diskutovány změny, které se netýkaly problematiky odpadů a s tím související 
výzvy a dalších změn. Poté byly diskutovány ostatní změny. 

Mgr. Viktora (Česká společnost ornitologická) navrhl, aby se případná kompenzační opatření 
spojená se zachováním nebo vytvářením sídel zvláště chráněných živočichů na zateplovaných 
stavbách nastavila jako způsobilé výdaje. Předsedkyně požádala, aby byl tento návrh zaslán 
písemně včetně rozepsaných nákladů a dále bude řešen. 

O předkládaných změnách, které se netýkaly problematiky odpadů a s tím související výzvy a 
dalších změn v Implementačním dokumentu OP ŽP nechala předsedkyně hlasovat. Tyto změny 
byly členy schváleny poměrem hlasů 35 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 

Následovala rozsáhlá diskuse ke změnám v ID OP ŽP, které se týkaly problematiky odpadů 
v kapitole 3.2.4.2 (oblast podpory 2.2), 3.4.4.1 (oblast podpory 4.1), části kapitoly 8.1 
(Veřejná podpora) a s nimi související výzvy a další změny. 

O předkládaných změnách, které se týkaly problematiky odpadů a s tím související výzvy a 
dalších změn v Implementačním dokumentu OP ŽP nechala předsedkyně hlasovat. Tyto změny 
byly členy schváleny poměrem hlasů 34 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se). 

Ad 6) Projednání a schválení plánu čerpání Technické pomoci OP ŽP na rok 2010, 
informace o dosavadním čerpání a projektech 

Mgr. Kristiánová (MŽP) přednesla prezentaci k Technické pomoci OP ŽP (dále jen „TA OP 
ŽP“). 

O předkládaném plánu čerpání TA OP ŽP MŽP a TA OP ŽP SFŽP nechala předsedkyně 
hlasovat. Tyto změny byly členy schváleny poměrem hlasů 35 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 

Ad 7)  Informace o Indikativním ročním Evaluačním plánu OP ŽP na rok 2010 

Dr. Domasová (MŽP) přednesla prezentaci k Evaluačnímu plánu OP ŽP včetně evaluačních 
aktivit realizovaných v roce 2009. Na prezentaci navázaly dotazy přítomných hostů a členů. 
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Ad 8) Informace o realizaci Komunikačního plánu OP ŽP a informace o komunikačním 
ročním plánu aktivit na rok 2010 

Ing. Richtrová (MŽP) přednesla prezentaci ke Komunikačnímu plánu OP ŽP za období od 
1.4.2009 do 30.9.2009 a zodpověděla dotazy přítomných hostů a členů. 

Ad 9)  Různé 

Předsedkyně předběžně navrhla termín příštího zasedání MV na 3. června 2010. Členové MV 
vzali tento předběžný termín na vědomí a definitivní datum bude potvrzeno až po konzultaci 
s NOK. 

Ze strany Ministerstva financí, Ing. Tlukovou, byl vznesen dotaz na to, aby se OP ŽP podělil 
s ostatními operačními programy o své zkušenosti s přípravou velkých projektů. Zástupce 
NOK, Ing. Matoušková, přislíbila postoupit tento návrh a informovat o případném 
zorganizování semináře. 

Na základě zaslaného podkladu Řídicímu orgánu OP ŽP ze strany Svazu měst a obcí ČR ve 
věci „Návrhu na změny v podporách úspor energie“ (návrhy na změny v programu Zelená 
úsporám) byla tato problematika diskutována. Ze strany Hospodářské komory ČR, Ing. 
Bartoše, byl dán návrh na uspořádání kulatého stolu k výše uvedené problematice energetiky 
a zateplování. Předsedkyně návrh uvítala a svoji účast přislíbila. 

Ad 10) Závěr 

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

 

Shrnutí úkolů a doporučení EK z 6. MV OPŽP konaného dne 3. prosince 2009: 

ÚKOLY 

číslo  Úkol řešitel datum splnění 

I. Zpráva o průběhu realizace OP ŽP: 

1. 

Na doporučení EK v souvislosti s výčtem rizik (kapitola 
2.7 na str. 13) ze strany ŘO a ZS důkladně analyzovat a 
posoudit rizika včetně absorpční kapacity. Připravit 
k problematice prezentaci zaměřenou na (1) potřeby, (2) 
cíle ministerstva v ochraně životního prostředí a (3) 
způsob vydávání finančních prostředků. 

MŽP/SFŽP 
Příští zasedání 

MV 

2. 

Na návrh věcného garanta PO2, odboru ochrany 
ovzduší, připravit prezentaci k analýze PO2 zaměřenou 
na (1) stav v České republice, (2) analýzu hlavních 
problémů, (3) návrh pro využití alokovaných finančních 
prostředků.  

MŽP  
(ŘO Kužel) 

Příští zasedání 
MV 
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3. 

Podat vysvětlení k omezení žadatelů na pouze 
organizační složky státu v PO7, 14. výzvě. 

Vysvětlení na základě interního sdělení 7/340/10 
(698/ENV/10): Důvodem pro toto omezení byla snaha 
vytvořit jako první zastřešující portál, který bude 
obsahovat verifikovaná a garantovaná data z resortu 
životního prostředí. 

MŽP (ŘO 
Kažmierski) 

20.1.2010 
(datum odeslání 
finálního zápisu) 

4. 

Na doporučení EK provést detailnější analýzu důvodů 
v rozdílech schválené výše podpory a celkových 
nákladů projektů OP ŽP mezi jednotlivými kraji 
(vztáhnout například na počet obyvatel, prioritní osy a 
oblasti podpory). 

SFŽP/MŽP 
Příští zasedání 

MV 

II. Statut MV OPŽP 

1. 
Aktualizovaný Statut MV OPŽP vydaný příkazem 
ministra rozeslat členům MV. MŽP 

Příští zasedání 
MV 

III. Jednací řád MV OPŽP 

1. 
Aktualizovaný Jednací řád MV OPŽP rozeslat členům 
MV. MŽP 

20.1.2010 
(datum odeslání 
finálního zápisu) 

IV. Programový dokument OP ŽP 

1. 

Na základě analýzy zvážit zahrnutí indikátoru 
posuzujícího míru materiálového využití komunálních 
odpadů mezi indikátory PO4 a zamyslet se nad cílovým 
stavem podílu využitého komunálního odpadu. 

MŽP/SFŽP 
Příští zasedání 

MV 

2. 
Analyzovat indikátor „Objem komunálního odpadu 
(produkce)“. MŽP/SFŽP 

Příští zasedání 
MV 

3. Rozeslat upravenou verzi PD OP ŽP. MŽP 
20.1.2010 

(datum odeslání 
finálního zápisu) 

V. Implementační dokument OP ŽP 

1. 
Připravit finální verzi ID OP ŽP dle připomínek členů 
MV a rozeslat ji. MŽP/SFŽP 

20.1.2010 
(datum odeslání 
finálního zápisu) 

VI. Různé 

1. 
Připravit kulatý stůl k problematice energetiky a 
zateplování. 

MŽP (VO 
Bernt) 

31.1.2010 
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Návrh dalšího zasedání MV: datum: 3. 6. 2010 

 

 

Přílohy: 

1. Jednací řád MV OP ŽP (schválený členy 3.12.2009) 

2. Programový dokument OP ŽP (schválený členy 3.12.2009) 

3. Implementační dokument (schválený členy 3.12.2009) 

4. Prezenční listina 

5. Rozdělovník (aktuální jmenný seznam členů MV OP ŽP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenala:  Ing. Simona Dušková 

  OFEU, MŽP 

Ověřil:  Ing. Petr Novák 

  OFEU, MŽP 

Schválila: Ing. Rut Bízková 

náměstkyně ministra-ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí 

předsedkyně Monitorovacího výboru OP ŽP 


