
                                                                                                                              
 

VÝBĚROVÁ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU 
OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 

 
33. jednání – 66., 68., 74., 75. a 88. výzva (prioritní osy 1, 3 a 4) 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Datum 5. 6. 2018  Od - do: 14.00 – 17.30 hod. 

Místo: Ministerstvo životního prostředí, místnost č. 432 

Jednání řídil: Jan Kříž, předseda - náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných 
nástrojů, Ministerstvo životního prostředí 

Stálí členové Výběrové komise: 

Jan Kříž (předseda - náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, 
Ministerstvo životního prostředí)  

Zdeněk Špringar (Řídicí orgán OPŽP – zástupce) 

Petr Valdman (Státní fond životního prostředí České republiky) 

Anna Limrová (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – zástupkyně) 

Miroslava Ježková (odbor 19, Ministerstvo financí) 

Členové Výběrové komise pro Prioritní osu 1: 

Lukáš Záruba (odborný garant Prioritní osy 1 OPŽP 2014 – 2020, Ministerstvo životního prostředí) 

Jiří Jakubínský (odborný expert) 

Členové Výběrové komise pro Prioritní osu 3: 

Jaromír Manhart (odborný garant Prioritní osy 3 OPŽP 2014 – 2020, Ministerstvo životního prostředí) 

Lukáš Čermák (odborný garant Prioritní osy 3 OPŽP 2014 – 2020, Ministerstvo životního prostředí – 
zástupce) 

Pavlína Dvořáková (odborný expert) 

Členové Výběrové komise pro Prioritní osu 4: 

Petra Kolářová (odborný garant Prioritní osy 4 OPŽP 2014 – 2020, Ministerstvo životního prostředí – 
zástupkyně) 

Hosté a sekretariát: 

Jan Matějka, Tomáš Prokop (Státní fond životního prostředí České republiky) 

Veronika Sítková, Martina Vejvodová, Pavel Marták, Pavel Bláha (Ministerstvo životního prostředí) 

Jiří Petřivalský, Kristýna Bláhová, Libor Dorňák (sekretariát Výběrové komise) 

1. Úvod 

2. Projednání seznamu projektů 

Shrnutí projednávaných bodů: 

T. Prokop (SFŽP ČR) seznámil Výběrovou komisi s jedním dodatečně zařazeným projektem z 68. výzvy 
(Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů). 

J. Matějka (SFŽP ČR) představil projekty z 66. výzvy (Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření). Odborný expert J. Jakubínský seznámil Výběrovou komisi s výsledky 
prověření vybraných projektů v rámci této výzvy a souhlasil s doporučením k financování. 



                                                                                                                              
 

J. Matějka (SFŽP ČR) představil projekty ze 74. výzvy (Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu). I v rámci této výzvy odborný expert J. Jakubínský seznámil Výběrovou komisi s výsledky 
prověření vybraných projektů a souhlasil s doporučením k financování. 

T. Prokop (SFŽP ČR) představil projekty ze 75. výzvy (Specifický cíl 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit 
staré ekologické zátěže). Odborná expertka P. Dvořáková seznámila Výběrovou komisi s výsledky 
prověření vybraných projektů v rámci této výzvy. 

A. Limrová (AOPK ČR) představila projekty z 88. průběžné výzvy (Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené 
funkce krajiny), včetně informace o aktuálním stavu integrovaného nástroje CLLD v rámci OPŽP. 

3. Přijatá doporučení a rozhodnutí 

Výběrová komise doporučila Řídicímu orgánu k financování následující projekty (viz příloha – seznam 
projektů): 

� 1 projekt v 68. výzvě (SC 3.1) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 935 935 Kč, 
� 40 projektů v 66. výzvě (SC 1.4) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 74 434 809,84 Kč, 
� 18 projektů v 74. výzvě (SC 1.3) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 142 109 074,72 Kč, 
� 8 projektů v 75. výzvě (SC 3.4) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 944 555 711,05 Kč 
� 2 projekty v 88. výzvě (SC 4.3) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 563 564,51 Kč. 

Hlasování proběhlo konsensem, A. Limrová se zdržela hlasování u 74. výzvy. 

Výběrová komise doporučuje Řídicímu orgánu navýšení alokace na 75. výzvu, která činí 400 mil. Kč, 
o Příspěvek Unie 544 555 711,05 Kč (navýšení alokace o 136 %). Důvodem je zejména skutečnost, že po 
seřazení všech kladně vyhodnocených projektů se alokace výzvy (400 mil. Kč) dostala na hranici 90 bodů, 
kde se shodně umístily tři projekty s celkovým požadavkem na příspěvek EU ve výši 759 280 829,40 Kč. 
V případě jejich neschválení by tedy nebyla naplněna alokace výzvy. Vhledem k tomu, že se jedná 
o kvalitní projekty s dlouhou dobou realizace, bylo Výběrovou komisí doporučeno předmětné navýšení 
alokace.  

Výběrová komise doporučuje SFŽP ČR, aby prováděl zvýšený počet monitorovacích návštěv během 
realizace projektu reg. č. CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007526 („Odstranění staré ekologické zátěže 
v lokalitě bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě - 2. etapa“).  

Výběrová komise upozorňuje, že v případě nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v rámci 
technologie kompostování by bylo nutné disponovat souhlasem krajského úřadu dle zákona o odpadech 
a dále doporučuje SFŽP ČR prověření postupů při sanaci zeminy způsobem kompostování PAU ve vztahu 
k účinnosti technologie a k rozpočtovým položkám (např. termické zneškodnění) u projektu 
reg. č. CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007468 („Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného 
historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih“).  

 

Příloha: Seznam projektů doporučených k financování.   

Zapsal Libor Dorňák 

Schválil Podpis 

Jan Kříž  

Za správnost Podpis 

Jiří Petřivalský  

 


