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Ministerstvo životního prostředí 

odbor fondů EU 

 

Č.j.: MZP/2022/330/1092 

Zápis z videokonference Monitorovacího výboru Operačního programu Životní 

prostředí 2014–2020, konaného prostřednictvím Cisco Webex Meetings; 9. 5. 2022 

od 10:00 do 10:30 

Oficiální program zasedání:  

1. Úvodní slovo 

2. Aktuální stav čerpání 

3. Návrh revize Programového dokumentu 

4. Návrh revize Pravidel pro žadatele a příjemce 

5. Diskuze  

6. Různé 

 

Videokonference proběhla jako součást distančního Monitorovacího výboru s následným 

hlasováním formou per rollam. 

Úvodní slovo a body 2–4 programu 

Videokonferenci zahájil předseda Monitorovacího výboru Operačního programu Životní 

prostředí (OPŽP) 2014–2020 (MV) Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce ekonomiky životního 

prostředí (dále jen předseda), který přivítal přítomné členy MV. Ve svém úvodním vstupu 

předseda informoval o aktuálním stavu implementace OPŽP 2014–2020 a představil 

podkladové dokumenty předložené v rámci elektronickému projednávání.  

Diskuze 

Veronika Korlová (Ministerstvo pro místní rozvoj-Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK)) 

v návaznosti na úvodní vstup předsedy uvedla, že MMR-NOK vítá využití a promítnutí 

nařízení CARE do předložených podkladových dokumentů. Doplnila, že Česká republika 

společně s dalšími 9 státy zaslala Evropské komisi dopis, který obsahuje konkrétní návrhy 

úpravy legislativy pro programová období 2014–2020 a 2021–2027. Pro období 2014–2020 

je tam navrhováno prodloužení 100% financování a dále např. prodloužení doby 

způsobilosti. Pro období 2021–2027 je v dopisu uvedena např. možnost 100% financování 

na první rok nebo roky, podle toho kdy budou programy schváleny. 

Jiří Žabka (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR) informoval, že v souvislosti 

se současnou geopolitickou situací se již schválené projekty, které jsou před dokončením, 

potýkají s výrazným zvýšením cen některých materiálových položek. Dotázal se, zda bude 

možné navýšit přiznanou dotaci u projektů, v rámci kterých byl vytvořen rozpočet před 3 lety. 



 

2 

 

Jaroslav Michna (Ministerstvo životního prostředí) reagoval, že tato problematika byla 

diskutována na centrální úrovni v rámci všech operačních programů. V současnosti není 

možné z pohledu legislativy a z důvodu zachování rovného přístupu ke všem příjemcům 

v návaznosti na zvyšující se inflaci navyšovat přiznanou dotaci. 

Předseda doplnil, že aktuálně je Fond soudržnosti v OPŽP již přezávazkován a v současné 

situaci není možné požadované navýšení pokrýt ani prostřednictvím státního rozpočtu. 

Petr Valdman (Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR)) doplnil, že SFŽP ČR zvažuje 

využití finančních prostředků, které byly alokovány v rámci finančních nástrojů do oblasti 

průmyslového znečištění a které se do rozpočtu SFŽP ČR aktuálně vrací. Projektům, u nichž 

došlo k přetendrování, by tak mohla být nabídnuta nízkoúročená finanční půjčka na pokrytí 

neočekávaných vícenákladů. 

Různé 

Na závěr předseda poděkoval členům MV za účast na videokonferenci a ukončil jednání. 

 

Příloha: Prezentace k videokonferenci MV OPŽP 2014–2020  

 

Zapsala: Ing. Kristýna Bláhová, odd. monitoringu a evaluací fondů EU, odbor fondů EU 

Ověřil:  Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU 

Schválil: Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí 

 


