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Č.j.: 443/330/10 
6953/ENV/10 

 
 

ZÁPIS 
ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí 

konaného dne 22. prosince 2009 v hotelu Iris, 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 9. zasedání ŘV OP ŽP 

Jednání zahájila předsedkyně, která přivítala přítomné a seznámila je s hlavními body 
programu. V počtu 17 členů z celkových 27 byl výbor usnášeníschopný. Program zasedání 
ŘV OPŽP byl schválen poměrem hlasů 17 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). V průběhu jednání 
se počet členů zvýšil až na 24. 

V úvodu předsedkyně shrnula, že se členům ŘV předkládá k projednání 617 projektů 
navržených na doporučení z Prioritní osy 1 a 3 za celkových 9 743 801 289 Kč a 2 projekty 
navržené k navýšení podpory z Prioritní osy 1 a 2 o 23 276 019 Kč. 

 
 
2. Projednání a doporučení k individuálním projekt ům dodatečně předložených 
v rámci 7. výzvy z PO1 k podávání žádostí v OP Životní prostředí 

Předsedkyně otevřela projednávání předložených projektů, které byly předloženy již na 7. ŘV 
dne 3.9.2009. 

 
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
(FS), oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1. Snížení 
znečištění z komunálních zdrojů – Projekt nad 2000 EO - Pouze kanalizace 

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

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 2 v objemu 187 410 634 Kč 
 
Předsedkyně  navrhla hlasovat o navrženém doporučení dodatečně předložených žádostí tak, 
jak je předložil SFŽP ČR. ŘV OPŽP schválil doporučení projektů v Prioritní ose 1, oblasti 
podpory 1.1, podoblasti podpory 1.1.1 poměrem hlasů 19 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 
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3. Projednání a doporučení k individuálním projekt ům předloženým v rámci 10. výzvy 
z PO3 k podávání žádostí v OP Životní prostředí 

Předsedkyně otevřela projednávání předložených projektů. 

 
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 

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

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 80 v objemu 849 728 761 Kč 
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 12 
- počet neakceptovaných projektů: 60 
 
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 včetně objemu financování: 

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 34 v objemu 311 420 856 Kč 
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 18 
- počet neakceptovaných projektů: 25 
 
Následovala rozsáhlá diskuse. Na základě připomínek pana poslance Ambrozka (VŽP PSP 
ČR) a pana primátora Jiránka (SMO ČR) k bodovému hodnocení 
nehodnocených/nedořešených projektů Ing. Valdman uvedl, že v rámci dalších výzev bude 
v podkladech v případě kombinovaných projektů předkládaných do PO3 uveden zvlášť součet 
za technickou a zvlášť za ekologickou relevanci. Pan poslanec Mencl apeloval na SFŽP ČR, 
který tímto požádal, aby s žadateli, kteří byli těsně pod bodovou hranicí a splnili akceptaci, 
bylo velmi vstřícně spolupracováno a ti pak mohli žádosti natolik vylepšit, aby se dostali nad 
bodovou hranici. Pan poslanec Krátký vyjádřil svůj nesouhlas s hodnocením žádostí. 
 
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR. 
ŘV OPŽP schválil doporučení projektů z 10. výzvy v Prioritní ose 3, oblasti podpory 3.1 a 3.2 
poměrem hlasů 24 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). Dále pak ŘV vzal na vědomí přehled 
projektů v kategorii akceptované (nehodnocené/nedořešené) a neakceptované poměrem hlasů 
23 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se). 
 
 
4. Projednání a doporučení k individuálním projekt ům předloženým v rámci 11. výzvy 
z PO3 k podávání žádostí v OP Životní prostředí 

Předsedkyně otevřela projednávání předložených projektů. 

 
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 

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

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 4 v objemu 80 089 702 Kč 
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 0 
- počet neakceptovaných projektů: 1 
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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 včetně objemu financování: 

- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 497 v objemu 8 315 151 336 Kč 
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 269 
- počet neakceptovaných projektů: 186 
 
Na základě diskuse k bodovému hodnocení projektových žádostí předsedkyně požádala SFŽP 
ČR, aby do příštího zasedání ŘV provedl kontrolu projektových žádostí předložených v rámci 
11. výzvy z PO3, oblasti podpory 3.2, které dosáhly 49,50 – 50,00 bodů a ověřil správnost 
bodového hodnocení. 
 
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR. 
ŘV OPŽP schválil doporučení projektů z 11. výzvy v Prioritní ose 3, oblasti podpory 3.1 a 3.2 
poměrem hlasů 24 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). Dále pak ŘV vzal na vědomí přehled 
projektů v kategorii akceptované (nehodnocené/nedořešené) a neakceptované poměrem hlasů 
23 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se). 
 
 
5. Prezentace 

Ing. Valdman (SFŽP ČR) přednesl prezentace k veřejné podpoře v Prioritní ose 3, podoblasti 
3.2.1 (Úspory energie) a k přehledu žádostí podaných v rámci výzev pro PO3 OPŽP 
nemocnicemi. 

 
 
6. Projednání a doporučení k individuálnímu projektu z 8. výzvy z PO2 a ze 3. výzvy 
z PO1 předloženým k navýšení podpory v OP Životní prostředí 

Ing. Vrbický (SFŽP ČR) představil individuální projekt z 8. výzvy z PO2 a Ing. Valdman 
(SFŽP ČR) individuální projekt ze 3. výzvy z PO1: 

- projekt s ID 909695 (8. výzva PO2) doporučen SFŽP ČR k navýšení podpory  
o 1 232 982 Kč 

- projekt s ID 279217 (3. výzva PO1) doporučen SFŽP ČR k navýšení podpory  
o 22 043 037 Kč 

 
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení projektů k navýšení tak, jak je 
předložil SFŽP ČR. ŘV OPŽP schválil doporučení projektů k navýšení poměrem hlasů 24 : 0 
: 0 (pro : proti : zdržel se). 
 
 
7. Různé 

Předsedkyně vyzvala k informaci o úkolech z posledního 8. zasedání ŘV ze dne 2.11.2009. 

Ing. Valdman (SFŽP ČR) informoval o stavu velkých projektových žádostí hlavního města 
Prahy a statutárního města Brno. Objasnil, že obec Tučín není místem realizace, ve stručném 
popisu projektu byla obec zmíněna omylem. Závěrem Ing. Vrbický (SFŽP ČR) informoval, 
v jakém stavu se nachází návrh bodového hodnocení pro projekty předkládané v podoblasti 
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2.2a podporující kogenerační jednotky. Z jednání mezi SFŽP ČR a MŽP bylo ve výsledku 
rozhodnuto tak, že kritéria jsou nastavena správně a měnit je by bylo spíše kontraproduktivní. 

Na závěr tohoto bodu pan poslanec Krátký navrhnul za případné účasti dalších členů ŘV 
uspořádat jednání, kde by SFŽP ČR přítomným představil Prioritní osu 7. Předsedkyně 
podpořila tento návrh a přislíbila obeslat členy ŘV a připravit v lednu 2010 seminář. 

 
 
8. Závěr 

V závěru jednání předsedkyně informovala o termínu konání dalšího zasedání ŘV, které bylo 
naplánováno na 18. února 2010 v 10 hodin dopoledne. Předsedkyně poděkovala členům za 
účast na zasedání a jednání ŘV uzavřela. 

 
 
Shrnutí úkolů z 9. zasedání ŘV OPŽP ze dne 22.12.2009 

ÚKOLY 

číslo  úkol řešitel datum 
splnění 

1. 
Uvádět do podkladů v případě kombinovaných projektů 
předkládaných do PO3 zvlášť součet za technickou a 
zvlášť za ekologickou relevanci. 

SFŽP ČR 
(NM Valdman) 

V rámci 
dalších výzev 

2. 
Provést kontrolu a ověřit správnost bodového hodnocení 
u projektových žádostí předložených v rámci 11. výzvy 
z PO3 (3.2), které dosáhly 49,50 – 50,00 bodů. 

SFŽP ČR 
(NM Valdman) 

Příští zasedání 

3. 
Na návrh pana poslance Krátkého obeslat členy ŘV a 
připravit v lednu 2010 seminář, kde by SFŽP ČR 
představil PO7. 

MŽP 
(VO Bernt) 

Leden 2010 

 

Předběžný termín dalšího zasedání ŘV:  18. února 2010 v 10 hodin 

 
 
Přílohy:  

1. Přehled doporučení Řídicího výboru OP ŽP 

2. Prezenční listina 

3. Jmenný seznam členů ŘV OP ŽP (Rozdělovník) 

 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Dušková, OFEU 

Schválila: Ing. Rut Bízková, předsedkyně ŘV OP ŽP 


