
                                                                                                                              
 

;VÝBĚROVÁ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU 
OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020 

 
85. jednání – 149. výzva (prioritní osa 1) 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Datum 26. 7. 2022  Od – do: 13.00 – 14.00 hod. 

Místo: videokonference přes Cisco Webex Meetings 
Jednání řídil: Jan Kříž, předseda – náměstek pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí, 
Ministerstvo životního prostředí 

Stálí členové Výběrové komise: 

Lucie Holíková (Řídicí orgán OPŽP) 

Petr Valdman (Státní fond životního prostředí České republiky) 

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

Miroslava Ježková (Ministerstvo financí) 

Členové Výběrové komise pro Prioritní osu 1: 

Jana Tejkalová (odborný garant Prioritní osy 1 OPŽP 2014–2020, Ministerstvo životního prostředí – 
zástupkyně) 

Hosté a sekretariát: 

Jan Matějka (Státní fond životního prostředí České republiky) 

Eva Mikulcová, Michaela Prokopová (Ministerstvo životního prostředí) 

Jiří Petřivalský, Libor Dorňák (sekretariát Výběrové komise) 

1. Projednání seznamu projektů 

Předseda Výběrové komise informoval, že díky nově uvolněným prostředkům ve Fondu soudržnosti jsou 
předkládané projekty k vyjmutí ze seznamu náhradních projektů (tzv. zásobníku projektů) 149. kolové 
výzvy (Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření) s cílem napomoci 
zazávazkovat Program. Projednávané projekty k vyjmutí ze seznamu náhradních projektů 149. výzvy 
představil J. Matějka (SFŽP ČR) a upozornil na nutnost navýšení alokace výzvy.  

Jana Tejkalová (MŽP) potvrdila, že z pohledu odborného garanta prioritní osy 1 se jedná o dostatečně 
kvalitní projekty a podpořila jejich doporučení k financování.  

Lucie Holíková (Řídicí orgán OPŽP) dodala, že uvolněním zásobníku 149. výzvy dojde k přezazávazkování 
prioritní osy 1, zatímco program (Fond soudržnosti) zazávazkovaný nebude. 

2. Přijatá doporučení a rozhodnutí 

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

 147 projektů ve 149. výzvě (SC 1.4) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 336 634 672,98 Kč. 

Hlasování proběhlo konsensem.  

Výběrová komise doporučuje Řídicímu orgánu navýšení alokace prostředků EU na 149. výzvu, která 
aktuálně činí 50 000 000 Kč, o Příspěvek Unie 333 185 635,44 Kč (jedná se o navýšení alokace o 666 %) 



                                                                                                                              
 

na 383 185 635,44 Kč z důvodu volné alokace ve Fondu soudržnosti a podpory kvalitních projektů 
zapsaných v seznamu náhradních projektů (tzv. zásobníku projektů) této výzvy.  

Na závěr jednání bylo doplněno, že další jednání Výběrové komise proběhne v srpnu 2022, a to k vyjmutí 
části projektů ze zásobníku specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, aby došlo k zazávazkování uvolněných prostředků ve 
Fondu soudržnosti.  

Příloha 

Seznam projektů doporučených k financování. 

Zapsal Libor Dorňák 

Schválil Podpis 

Jan Kříž  

Za správnost Podpis 

Jiří Petřivalský  

 


