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Ministerstvo životního prostředí 

Odbor fondů EU 

Č.j.: 6721/330/10 

113395/ENV/10 

 

Z á p i s 

 

z 8. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí 

konaného dne 2. prosince 2010 v hotelu Ambassador – Zlatá Husa v Praze 

 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny 

 

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

 

Program zasedání: 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedkyně MV OP ŽP a schválení programu 8. zasedání MV OP ŽP 
2. Projednání a schválení změn ve Statutu MV OP ŽP 
3. Projednání a schválení změn v Programovém dokumentu OP ŽP 
4. Projednání a schválení změn v Implementačním dokumentu OP ŽP 
5. Projednání a schválení plánu čerpání Technické asistence OP ŽP na rok 2011, informace  

o dosavadním čerpání a projektech 
6. Zpráva o průběhu realizace OP ŽP 
7. Informace o Indikativním ročním Evaluačním plánu OP ŽP na rok 2011 
8. Informace o realizaci Komunikačního plánu OP ŽP a Komunikačním ročním plánu aktivit na  

rok 2011 
9. Informace k úkolům z posledního 7. zasedání MV OP ŽP ze dne 3.6.2010 
10. Různé 
11. Závěr 

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

Jednání zahájila předsedkyně, která přivítala přítomné. V počtu 31 členů byl výbor 
usnášeníschopný. V průběhu jednání se počet členů zvýšil na 33 a poté snížil nejprve na 32 a 
pak na konečných 31. Předsedkyně seznámila přítomné s hlavními body programu.  

Program zasedání byl členy schválen poměrem hlasů 31 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se). 
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Ad 2) Projednání a schválení změn ve Statutu MV OP ŽP 

V úvodu předsedkyně podala informaci k plnění 1. úkolu z posledního, sedmého, zasedání 
MV OP ŽP ze dne 3.6.2010, který se týkal Statutu MV OP ŽP. Poté seznámila přítomné 
s předloženými změnami ve Statutu MV OP ŽP, které se týkaly Článku 3 (Složení MV OP 
ŽP) v bodech 1, 3, 4.1, 4.9, 4.35 a Článku 8 (Závěrečné ustanovení) v bodě 2. 

Uvedené změny ve Statutu MV OP ŽP byly členy schváleny poměrem hlasů 31 : 0 : 0 (pro : 
proti : zdržel se). 

Ad 3)  Projednání a schválení změn v Programovém dokumentu OP ŽP (PD OP ŽP) 

Ing. Petr Novák (MŽP) na úvod shrnul plnění úkolů 7, 8 a 9 ze sedmého zasedání, které se 
týkaly Programového dokumentu. Poté představil chystané změny PD OP ŽP v rámci oblasti 
podpory 2.2, v rámci prioritní osy 5 a v rámci oblasti podpory 6.2. 

Předsedkyně v souvislosti s úpravami v prioritní ose 2 uvedla, že předkládané změny navazují 
na komplexní řešení pro zlepšování kvality ovzduší v České republice. Předsedkyně dále 
přislíbila na příštím zasedání MV OP ŽP představit nástroje ovlivňující kvalitu ovzduší v ČR 
(od legislativy až po dotační programy).  

Pan Christos Gogos (Evropská komise) zmínil dopis, který Komise zaslala před několika dny 
a který reaguje na změny již navržené a schválené monitorovacím výborem především v 
prioritní ose 2.  Zejména apeloval, že problémy týkající se znečistění ovzduší musí být řešeny 
komplexně a že je důležité řešit nejen důsledky znečistění, ale především příčiny. V této 
souvislosti zdůraznil, že Komise očekává návrh změny programu, který bude problémy 
znečistění řešit komplexně namísto jen částečných řešení a tedy zahrnovat jak již navržené 
změny, které byly Komisi již předloženy, tak změny, které se připravují v rámci prioritní osy 
2. 

Mgr. Aleš Kuták (Rada vlády pro NNO) požádal, aby členům MV OP ŽP byl v plném znění 
zaslán dopis Evropské komise, který reaguje na návrhy úprav PD OP ŽP v prioritní ose 2. 
Předsedkyně slíbila tento dopis rozeslat jako přílohu finálního zápisu. 

Předsedkyně nechala hlasovat o navržených změnách v PD OP ŽP v Prioritní ose 2, oblasti 
podpory 2.2. Navržené  změny byly členy MV OP ŽP schváleny poměrem hlasů 33 : 0 : 0 (pro 
: proti : zdržel se). 

Předsedkyně uvedla, že předložené změny, které členové MV OP ŽP schválili, však musí 
ještě schválit Evropská komise, aby mohly být považovány za platné. 

Paní Lucie Žáčková (Evropská komise) apelovala na to, aby formulace předkládaných změn 
v prioritní ose 2 a 5 byly pečlivě uváženy stejně jako míra jejich specifikace a nemuselo tak 
v blízké budoucnosti docházet k tomu, že text je třeba přeformulovat, neboť daná formulace 
dostatečně neumožňuje financování určité skupiny projektů. Uvedla, že cílem všech je snaha 
omezit takové typy revizí operačních programů, které jsou formálního charakteru, neboť je 
velice náročné jak na straně předkladatelů těchto změn, tak na úrovni Evropské komise 
schvalovat změny, které nemají obsahovou změnu, ale pouze upřesňují způsobilé aktivity. 

Předsedkyně nechala hlasovat o navržených změnách v PD OP ŽP v Prioritní ose 5. 
Navržené  změny byly členy MV OP ŽP schváleny poměrem hlasů 33 : 0 : 0 (pro : proti : 
zdržel se). 
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Předsedkyně nechala hlasovat o navržených změnách v PD OP ŽP v Prioritní ose 6, oblasti 
podpory 6.2. Navržené  změny byly členy MV OP ŽP schváleny poměrem hlasů 33 : 0 : 0 (pro 
: proti : zdržel se). 

Ing. Lucie Matoušková (MMR-NOK) požádala, aby před zasláním návrhu změn, které členové 
MV OP ŽP schválili, Evropské komisi byly tyto změny zaslány Národnímu orgánu pro 
koordinaci. Předsedkyně přislíbila tak učinit. 

Ad 4)  Projednání a schválení změn v Implementačním dokumentu OP ŽP (ID OP ŽP) 

V úvodu se předsedkyně zmínila o plnění úkolu 10 ze sedmého zasedání, který se týkal 
Implementačního dokumentu. Ing. Dušan Fibingr, Ph.D. (SFŽP ČR) poté představil chystané 
změny ID OP ŽP, které se týkaly prioritní osy 2, 5 a 6, indikátorů, způsobilých výdajů, 
výběrových kritérií a kritérií přijatelnosti, veřejné podpory a implementačního uspořádání. 

V průběhu prezentace byla do ID OP ŽP navržena ještě dvě doplnění, která budou do 
dokumentu zapracována (viz tabulka Shrnutí úkolů / doporučení EK na konci zápisu). 

Předsedkyně nechala hlasovat o navržených změnách v ID OP ŽP včetně dvou doplnění. 
Navržené  změny byly členy MV OP ŽP schváleny poměrem hlasů 32 : 0 : 0 (pro : proti : 
zdržel se). 

Závěrem tohoto bodu předsedkyně uvedla, že na dalším zasedání bude podáno více informací 
o aktuálním stavu OP ŽP, jeho výhledu a o vyhodnocení úspěšnosti OP ŽP. Současně bude 
také pohovořeno o budoucích cílech v případném dalším programovacím období. 

Ad 5) Projednání a schválení plánu čerpání Technické asistence OP ŽP na rok 2011, 
informace o dosavadním čerpání a projektech 

Ing. Vojtěch Beneš (MŽP) představil pokrok v realizaci projektů Technické asistence OP ŽP 
(dále pouze „TA OP ŽP“). 

Pan Christos Gogos (EK) požádal o prověření a analýzu projektů (příloha č. 6 a 7 Zprávy o 
průběhu realizace OP ŽP), které byly v rámci této prioritní osy kofinancovány a jaký přínos 
(včetně hlavních závěrů studií) měly pro zlepšení efektivity OP ŽP. Rovněž požádal o to, aby 
byla vytvořena zpráva o tom, které z projektů jsou nezbytné a které by měly být pozastaveny 
nebo nerealizovány pokud k jejich realizaci ještě nedošlo. Apeloval, aby byly prověřeny 
zvláště projekty, které se týkaly externích služeb souvisejících s přílohou č. 7 OP ŽP, neboť 
se domnívá, že nebylo nutné všechny tyto předložené projekty zadávat externě. 

Předsedkyně dodala, že na dalším zasedání bude připravena informace o tom, jaké typy 
projektů v rámci jednotlivých prioritních os hrazené z TA OP ŽP jsou realizovány, tzn. 
o jakou podporu ŘO a ZS se jedná a co přinesla. Pro spolupráci na této informaci 
předsedkyně požádala garanty jednotlivých prioritních os věcně příslušných odborů MŽP a 
SFŽP ČR. 

Pan Christos Gogos (EK) navrhl, aby v dalším návrhu změn byla předložena úprava, která by 
se týkala realokace části prostředků z TA OP ŽP do jiné prioritní osy. 

Předsedkyně nechala hlasovat o plánu čerpání Technické asistence OP ŽP na rok 2011. 
Členové MV OP ŽP schválili předložený plán poměrem hlasů 24 : 0 : 7 (pro : proti : zdržel 
se). 
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Ad 6)  Zpráva o průběhu realizace OP ŽP 

Ing. Petr Novák (MŽP) v úvodu zhodnotil průběh operačního programu od předchozího 
zasedání monitorovacího výboru. Poté přednesl prezentaci ke Zprávě o průběhu realizace OP 
ŽP ke dni 30. 9. 2010, která popisuje průběh realizace OP od 1. dubna do 30. září 2010. 
V průběhu proběhla diskuse a dotazy hostů a jednotlivých členů k celkovému pokroku OP  
a jednotlivých PO.  

Christos Gogos (EK) navrhl upravit a zpřesnit obsah příští Zprávy a zařadit její projednávání 
na úvodní část jednání. 

Předsedkyně přislíbila upravit příští Zprávu o požadované skutečnosti (viz tabulka Shrnutí 
úkolů / doporučení EK na konci zápisu).  

Ad 7) Informace k úkolům z posledního 7. zasedání MV OP ŽP ze dne 3.6.2010 

Ing. Petr Novák (MŽP) shrnul úkoly č. 2 a 12 z předchozího zasedání výboru, které byly 
splněny. Úkol č. 12 „Analyzovat indikátory oblasti podpory 4.1 a předložit návrh změn“ byl 
podrobně diskutován a předsedkyně požádala o přepracování této analýzy a předložení 
aktualizované verze na dalším zasedání. 

K úkolu č. 14 „Předložit informace k připravovanému projektu spalovny v Karviné a jejímu 
souladu s podmínkami výzvy“ předsedkyně podala informaci, že projekt je v přípravách, 
spolupracují na něm experti Jaspers a čeká se na vydání územního rozhodnutí. Nicméně 
k 1.11.2010 nebyl tento projekt ještě podán, není zaznamenán v informačním systému, a tudíž 
k němu nelze podat detailnější informace. 

Ad 8) Informace o Indikativním ročním Evaluačním plánu OP ŽP na rok 2011 

Ing. Petr Novák (MŽP) v rámci prezentace představil Indikativní roční Evaluační plán OP ŽP 
na rok 2011 a zhodnotil evaluační aktivity OP ŽP v roce 2010. K úkolu č. 11 z minulého 
zasedání výboru (projekt „Regionální disparita krajů“) uvedl, že informace jsou k dispozici na 
webových stránkách http://www.opzp.cz/ke-stazeni/393/10978/detail/uzemni-disparity-kraju-v-ramci-
realizace-opzp---1-faze-projektu/ a http://www.opzp.cz/ke-stazeni/393/10979/detail/uzemni-disparity-
kraju-v-ramci-realizace-opzp---2-faze-projektu/. 

Ad 9) Informace o realizaci Komunikačního plánu OP ŽP 

Ing. Eva Richtrová (MŽP) přednesla prezentaci k realizaci Komunikačního plánu OP ŽP za 
období od 1.4.2010 do 30.9.2010 a pro informaci členům MV představila Roční komunikační 
plán na rok 2011. K úkolu č. 13 z minulého zasedání výboru byl pro členy MV připraven 
tištěný podklad. 

Ad 10) Různé 

Předsedkyně předběžně navrhla termín příštího zasedání MV na 2. června 2011 od 10 hodin. 
Členové MV vzali tento předběžný termín na vědomí a definitivní datum bude potvrzeno až 
po konzultaci s NOK. 
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Ad 11) Závěr 

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

 

 

Shrnutí úkolů / doporučení EK z 8. MV OPŽP konaného dne 2. prosince 2010: 

ÚKOLY 

číslo  Úkol řešitel datum splnění 

I. Statut MV OPŽP: 

1. 
Aktualizovaný Statut MV OP ŽP vydaný příkazem 
ministra rozeslat členům MV. MŽP 

Spolu s odesláním 
finálního zápisu 

(7.1.2011). 

II. Programový dokument OP ŽP 

2. 
Představit nástroje ovlivňující kvalitu ovzduší v ČR (od 
legislativy až po dotační programy). MŽP - OOO 

Příští zasedání 
MV. 

3. 
Rozeslat členům MV OP ŽP dopis Evropské komise, 
který reaguje na návrhy úprav PD OP ŽP v prioritní ose 
2. 

MŽP 
Spolu s odesláním 
finálního zápisu 

(7.1.2011). 

4. Zaslat PD OP ŽP do EK. MŽP 
Po zapracování 
připomínek EK. 

5. Finální verzi PD OP ŽP rozeslat členům. MŽP 
Spolu s odesláním 
finálního zápisu 

(7.1.2011). 

III. Implementa ční dokument OP ŽP 

6. V kap. 3, podkap. 3.6.4.1 na str. 75 doplnit do textu pro 
oblasti podpory 6.1 „a ptačí oblasti“. 

SFŽP 
Před odesláním 
finálního zápisu 
(před 7.1.2011). 

7. 
V kap. 6, podkap. 6.6 na str. 144-146 pro oblasti 
podpory 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 opravit spojky „a“ za 
„nebo“. 

SFŽP 
Před odesláním 
finálního zápisu 
(před 7.1.2011). 

8. Finální verzi ID OP ŽP rozeslat členům. MŽP 
Spolu s odesláním 
finálního zápisu 

(7.1.2011). 

IV. Technická asistence OP ŽP 
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9. 
Popsat přínosy (včetně hlavních závěrů studií) projektů 
PO8 OP ŽP. MŽP / SFŽP 

Příští zasedání 
MV. 

10. 
Provést analýzu projektů PO8 OPŽP, které souvisely 
s přílohou č. 7 OP ŽP, která by ukázala jejich 
nezbytnost. 

MŽP 
Příští zasedání 

MV. 

11. 
Zvážit možnost realokace z PO8 do jiných prioritních os 
OP ŽP. MŽP 

Příští zasedání 
MV. 

V. Zpráva o průběhu realizace OP ŽP: 

12. Zařadit projednávání Zprávy na úvodní část jednání. MŽP 
Příští zasedání 

MV. 

13. 
Zpřesnit výpočty a rozšířit komentáře v kapitole 2.7 
Predikce vývoje čerpání a rizika čerpání. MŽP V příští zprávě. 

14. 
Rozšířit kapitolu 2.10 Celkový pokrok v realizaci 
velkých projektů, aktualizovat a zpřesnit přílohu č. 3. MŽP V příští zprávě. 

15. Upravit obsah kapitoly 2.3.2 Řídicí výbor OP ŽP. MŽP V příští zprávě. 

16. 

Informovat o časové ose administrace projektů – 
vysvětlit nepoměr počtu schválených projektových 
žádostí s vydaným Registračním listem a počtu projektů 
s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace/podepsanou smlouvou. 

MŽP V příští zprávě. 

17. 

Ověřit, zda cílové hodnoty indikátorů výstupu PO6  
(250100 – Obnova stabilního vodního režimu krajiny  
a prvků ekologické stability a 260800 – Počet projektů 
zaměřených na zlepšování stavu přírody a krajiny) jsou 
součástí navrhovaných úprav indikátorů, případně zvážit 
jejich úpravu. 

MŽP 
Příští zasedání 

MV. 

18. 
Rozšířit kapitolu 4.1.1 o informace o předmětu kontrol 
na místě a jejich výstupech.  MŽP V příští zprávě. 

19. Rozšířit kapitolu 4.1.2 o informace o zjištěních auditů. MŽP V příští zprávě. 

20. 
Informovat o očekávaných událostech v realizaci OP 
(kapitola 5). MŽP V příští zprávě. 

21. 
Pro přehlednost zasílat přílohové části Zprávy 
elektronicky. MŽP 

Zpráva 
s přílohami je 
členům vždy 
elektronicky 
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zasílána spolu 
s podklady. 

VI. Informace k úkolům z posledního 7. zasedání MV OPŽP ze dne 3.6.2010 

22. 
Přepracovat a aktualizovat analýzu indikátorů oblasti 
podpory 4.1 a předložit návrh změn. MŽP 

Příští zasedání 
MV. 

VII. R ůzné 

23. 

Podat více informací o aktuálním stavu OP ŽP, jeho 
výhledu a o vyhodnocení úspěšnosti OP ŽP včetně 
budoucích cílů v případném dalším programovacím 
období. 

MŽP / SFŽP 
Příští zasedání 

MV. 

24. Návštěva charakteristického projektu zástupci EK. MŽP 
V rámci příprav 

na příští zasedání 
MV. 

 
 

Návrh dalšího zasedání MV: datum: z 2. 6. 2011 
přesunuto na 8. 6. 2011 

 
 
 
Přílohy: 

1. Statut MV OPŽP 

2. Dopis Evropské komise reagující na návrhy úprav PD OP ŽP v prioritní ose 2 

3. Programový dokument OP ŽP (schválený členy 2.12.2010) 

4. Implementační dokument (schválený členy 2.12.2010) 

5. Prezenční listina 

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

 
 
 
 
Zaznamenala:  Ing. Simona Dušková 

  OFEU, MŽP 

Ověřil:  Ing. Petr Novák 

  OFEU, MŽP 

Schválil: Ing. Rut Bízková 

I. náměstkyně ministra-ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního 
prostředí, předsedkyně Monitorovacího výboru OP ŽP 


