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Zápis z 0. zasedání monitorovacího výboru 

Operačního programu Spravedlivá transformace 

Organizační informace 

Datum zasedání čtvrtek 8. září 2022 

Místo zasedání hotel Occidental Praha, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha 4 

Čas jednání 10:00 až 15:00 s přerušení jednání v čase 12:15 až 13:00 

Program zasedání 

1. Úvodní slovo 
2. Statut a jednací řád 
3. Aktuální stav programu 
4. Plán spravedlivé územní transformace 
5. Programový dokument 
6. Strategické projekty 
7. Finanční nástroje 
8. Zastřešující projekty 
9. Tematické výzvy 
10. DNSH 
11. Strategie RE:START 
12. Různé, závěr 

Předsedající J. Kříž, (MŽP1) 

 

Průběh zasedání 

1. Úvodní slovo 

J. Kříž (MŽP) zahájil jednání úvodním slovem a představil význam a smysl monitorovacího 

výboru. Následně přednesl své úvodní slovo P. Votoupal (EK). 

2. Statut a jednací řád 

J. Kříž (MŽP) představil oba dokumenty. 

Monitorovací výbor vzal konsenzem na vědomí statut, jednací řád a etický kodex.  

Oba dokumenty budou opětovně předložené na 1. zasedání ke schválení. 

                                                
1 Výčet zkratek v závěru dokumentu – viz prezenční listina 
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3. Aktuální stav programu 

J. Kříž (MŽP) popsal aktuální stav programu a jeho základní parametry. 

4. Plán spravedlivé územní transformace 

M. Soukup (MMR-RE:START) představil Plán spravedlivé územní transformace 

Diskuze k bodu: 

D. Ružik (MF-PO): upozorňuji na plnění pravidla n+3 s ohledem na prostředky NGEU, které 

se musí vyčerpat do roku 2026, pokud se nebude čerpat mělo by docházet k přesunu 

prostředků. R. Bízková (RVVI): všechna větší města v Karlovarském kraji mají kotelny na 

plyn, podniky zastavují investice, je důležité zvážit co je realistické – mělo by se čerpat, ale 

zároveň by projekty měly být účelné, zvážit, zda neposkytovat doplňující půjčky. J. Krist (NS 

MAS): půjčky pomohou i neziskovému sektoru např. pro komunitní energetiku. J. Kříž (MŽP): 

na příštím zasedání připravíme tabulku čerpání, pokud se nebude čerpat budeme prostředky 

přesouvat, případně má MŽP další priority, které do programu zařadit, program je celkem 

flexibilní, půjčky jsou na místě – řeší se národní půjčka z RRF. 

R. Haken (RVNNO): připravujeme podněty i) složení by mělo být vyvážené veřejný/soukromý 

sektor – např. upravit sílu hlasů ii) podporovat capacity building, NNO mají prostředky jen 

z projektů iii) mlčenlivost je problém, po schválení RVNNO je doručíme. J. Kříž (MŽP): rádi se 

s dokumentem seznámíme, statut a jednací řád vychází ze vzoru MMR, chceme, aby jednání 

bylo konsenzuální, se všemi připomínkami pracujeme. 

Z. Karásek (MSK): kraje se zmobilizovaly a jdeme dopředu, nezpochybňujeme již nastavené. 

5. Programový dokument 

R. Leistner Kratochvílová (MŽP): představila podrobnosti k programovému dokumentu 

a připomínkám Evropské komise. 

Diskuze k bodu: 

R. Bízková (RVVI): proč jsou v DNSH jen některé typy zařízení využívajících vodu? 

biodiverzita je důležitá, měl by se vypočítávat příspěvek ke mitigaci a adaptaci u všech 

projektů, měla by se řešit digitální vyloučenost, je to zásadní věc. 

J. Kříž (MŽP): cílíme na bílá místa, biodiverzita je pro nás prioritní, ve hře je realokace z IROP 

do OPŽP mj. na biodiverzitu, Green Deal není jen klima, taxonomie (DNSH) postupně vplouvá 

do programů. J. Hněvkovský (MŠMT): Oblast digitalizace byla cíleně podporována ve všech 
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předchozích programových obdobích a bude podpořena i v OP JAK, ale až po ukončení 

podpory z prostředků NPO. 

 R. Matoušek (MMR-ASZ): 30 % domácností ve vyloučených lokalitách nemá internet kvůli 

nedostatku financí, je to problém a není to součástí žádné sociální politiky. K. Budínová 

(MSPV): v NPO máme 3 mld. Kč na digitální dovednosti, chceme mj. testovat individuální 

vzdělávací účty, budeme zohledňovat ohrožené osoby, v průběhu příštího roku bude 

spuštěný. J. Hlaváček (MŽP): zařízení využívající vodu zahrnutá v podmínkách DNSH 

vychází z taxonomie, ostatní zařízení se neřeší (myčky na nádobí apod.). 

6. Strategické projekty 

I. Marcin (SFŽP) představil strategické projekty. 

Diskuze k bodu: 

P. Votoupal (EK): jsme rádi, že nositelé dostali prostředky na přípravu, projekty ještě nejsou 

vybrané, ale musí projít výběrovým procesem, oceňujeme zapojení JASPERS. 

F. Jochman (HK): jak bude fungovat udržitelnost měkkých aktivit (50 % aktivit)? I. Marcin 

(SFŽP): bude to individuálně nastavené. 

J. Krist (NS MAS): projekty se musí povést, hodnotit by se měla participace a kooperace 

s dalšími projekty – bodovaná a udržitelná povinnost. J. Kříž (MŽP): spolu s osvětou by se to 

mělo zdůraznit, podnět zvážíme. Z. Karásek (Moravskoslezský kraj): projekty propojujeme. 

I. Marcin (SFŽP:) žadatelů se na to ptáme. 

7. Finanční nástroje 

R. Leistner Kratochvílová (MŽP) představila připravované finanční nástroje. 

Diskuze k bodu: 

F. Jochman (HK): jak velká může být dotační část (odpuštění splátek)? R. Leistner 

Kratochvílová (MŽP): Expanze bez dotace, jinak limit jsou míry podpory dle GBER. 

I. Dvořáková (ULK): kdy se u FN certifikují výdaje? Lze zajistit, aby se vrácené prostředky 

využívaly dále v kraji? Je možné navýšit/snížit alokaci? R. Leistner Kratochvílová (MŽP): 

využívání navrácených prostředků je upraveno v dohodě o financování řídicím orgánem a 

správcem finančního nástroje. Zde dává smysl, aby se to dále používalo v kraji. Alokace se 

navýší dodatkem k dohodě o financování. J. Hlaváček (MŽP): nejdříve se certifikuje 30% 

záloha, následně postupně zbytek. D. Ružik (MF-PO): potvrzuji 30% zálohu, zbytek se 

certifikuje postupně, jak se poskytuje podpora konečným příjemcům, je tak přesná informace, 
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jak se prostředky čerpají, navýšení i snížení alokace FN není problém, při navýšení alokace 

nejde znovu využít zálohu. 

L. Dvořák (ČBA): podmínka komerčního financování není? R. Leistner Kratochvílová 

(MŽP): potvrzuji, že není. 

F. Jochman (HK): jaký je postup RSK při změně alokace do jednotlivých nástrojů. J. Kříž 

(MŽP): Monitorovací výbor by měl sledovat čerpání jednotlivých oblastí. Z. Karásek (MSK): 

budeme aktualizovat indikativní alokace, nebudeme nastavovat pevná procenta a alokace. 

8. Zastřešující projekty 

R. Leistner Kratochvílová (MŽP) představila připravované zastřešující projekty. 

Diskuze k bodu: 

P. Votoupal (EK): dle právní stanovisko je správný název v angličtině je „group of projects“, 

důležité je, že řídí řídicí orgán a kraj jen implementuje, pravidla musí být nastavena dopředu. 

Z. Vondrová (RVNNO): jak se stanovila alokace? R. Leistner Kratochvílová (MŽP): vychází 

to z návrhu krajů dle identifikovaných potřeb. I. Dvořáková (ULK): vychází to z poptávky i 

administrativních možností krajů, chceme i projekt na projektovou přípravu. J. Kříž (MŽP): 

zastřešující projekt na projektovou přípravu je též možný. 

K. Aim (AV): proč nejsou podporované veřejné výzkumné instituce, ale jen univerzity? 

Z. Karásek (MSK): vzniklo to z poptávky, vysoké školství je priorita. 

9. Tematické výzvy 

J. Hlaváček (MŽP) představil aktuálně připravované tematické výzvy. I. Marcin (SFŽP) doplnil 

novou informaci o přípravě výzvy k oběhovému hospodářství. 

Diskuze k bodu: 

J. Novotný (KVK): proč není výzva na technologie a nemovitosti? Když tyto výzvy nebudou, 

tak bude nespokojenost, je to pro nás důležité. OPTAK podporuje jen inovace a brownfieldy. 

R. Leistner Kratochvílová (MŽP): Expanze je prioritní nástroj, o zbytku se budeme ještě bavit. 

F. Jochmann (HK): s MPO jsme jednali o bílých místech – menší ICT, obyčejné technologie, 

kombinované projekty výzkum, vývoj, inovace. J. Kříž (MŽP): budeme o tom dále jednat. 

R. Haken (RVNNO): chybí větší cílení do regionu – podpora regionálního partnerství 

a integrovaných projektů. J. Kříž (MŽP): není mnoho času na to přeskládávat, je potřeba se 

dívat dopředu. Z. Karásek (MSK): bylo to participativní, mnoho zapojených subjektů, není ale 

možné zapojit všechny. 
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10. DNSH 

J. Hlaváček (MŽP) představil prezentaci k uplatnění principu DNSH. M. Černá (MMR-NOK) 

přednesla aktuální informace z úrovně Národního orgánu pro koordinaci. Začíná realizace 

projektu technické pomoci od DG REFORM, který má vést k nastavení vodítek pro DNSH 

i posuzování klimatické odolnosti investic. 

Diskuze k bodu: 

J. Vacíř (MK): minimální energetické standardy narazí na památkovou ochranu budov. J. Kříž 

(MŽP): V Modernizačním fondu bude vyhlášena výzva na mělké renovace – vč. památkových 

budov. Téma se bude dále slaďovat na národní úrovni. 

11. Strategie RE:START 

M. Soukup (MMR) představil aktuální informace o strategii RE:START. 

Diskuze k bodu: 

J. Novotný (Karlovarský kraj): bonus 10 % v regionální mapě podpory platí obecně nebo jen 

pro OPST? J. Hlaváček (MŽP): bonus platí obecně pro všechny programy. F. Jochman (HK): 

tlačme na ostatní poskytovatele, ať bonus využívají. J. Kříž (MŽP): s MMR napíšeme dopis. 

12. Různé, závěr 

J. Kříž (MŽP) otevřel závěrečnou diskuzi a následně ukončil jednání. 

Diskuze k bodu: 

bez diskuze 
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Seznam přijatých usnesení 

Usnesení 2022-0-01: Monitorovací výbor vzal na vědomí statut, jednací řád a etický kodex 

Přehled úkolů 

Úkol Nositel úkolu Termín 

svolání dalšího jednání 
monitorovacího výboru na 
3. 11. 2022 

MŽP dle termínů v jednacím řádu 

představit předpokládané 
čerpání prostředků 
s ohledem na pravidlo n+3 

MŽP další zasedání MV 

řešit možné půjčky pro 
komunitní energetiku MŽP průběžně 

dopis na poskytovatele 
podpor po oznámení nové 
mapy regionální podpory 

MMR po oznámení nové mapy ze 
strany ÚOHS 
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Prezenční listina 

Členové monitorovacího výboru a jejich zástupci 

Ministerstva 

Ministerstvo financí – Platební orgán (MF-
PO)  Dušan Ružik 

Ministerstvo kultury (MK)  Jan Vacíř 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV)  Kateřina Budínová 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR-ASZ)  Roman Matoušek, Markéta Benešová 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR-
IROP)   

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR-NOK)  Martina Černá 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR-
RE:START)  Miloš Soukup 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  Jan Piskáček 

Ministerstvo školství, tělovýchovy a 
mládeže (MŠMT)  Jakub Hněvkovský 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Jan Kříž 

Ministerstvo životního prostředí  Radana Leistner Kratochvílová 

Ministerstvo životního prostředí  Jan Hlaváček 

ostatní státní instituce 

Asociace pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest (CI)  Michal Urban 

Státní fond životního prostředí (SFŽP)  Ivo Marcin 

Úřad vlády (odbor rovnosti žen a mužů)  Lenka Čermáková 

Úřad vlády – Rada pro výzkum, vědu a 
inovace (RVVI)  Rút Bízková 

územní partneři 

Karlovarský kraj (KVK)  Jan Novotný 

Karlovarský kraj  Patrik Pizinger 

Karlovarský kraj   

Moravskoslezský kraj (MSK)   Lukáš Curylo 

Moravskoslezský kraj  Zdeněk Karásek 

Moravskoslezský kraj  Jakub Unucka 

Národní síť místních akčních skupin (NS 
MAS)  Jiří Krist, Marek Hartych 

Nositelé integrovaných teritoriálních 
investic (ITI)  Jiří Starý 

Sdružení místních samospráv (SMS)  Petr Liška 

Svaz měst a obcí ČR (SMOČR)  Jiří Anděl 
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Ústecký kraj (ULK)  Iva Dvořáková 

Ústecký kraj  Iva Tomešová 

Ústecký kraj  Pavel Hajšman 

zákonodárná moc 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
(PSP ČR)   

Senát Parlamentu ČR  Miroslav Balatka 

univerzity, partneři VVI 

Akademie věd (AV)  Karel Aim 

Asociace výzkumných organizací (AVO)  Oldřich Trněný 

Česká konference rektorů (ČKR)  Vladimír Zdražil 

hospodářští partneři 

Asociace malých a středních podniků 
(AMSP)  Jindřiška Kapitánová 

Česká bankovní asociace (ČBA)  Ladislav Dvořák 

Hospodářská komora (HK)  František Jochman 

Komora obnovitelných zdrojů energie 
(KOZE)  Aleš Kuták (on-line) 

Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů (KZPS)   

Svaz moderní energetiky (SME)  Martin Sedlák 

Svaz průmyslu a dopravy (SPD)  Jan Šebesta 

sociální partneři 

Českomoravská konfederace odborových 
svazů (ČMKOS)   

NNO 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)  Michal Tarant 

Úřad vlády – Rada vlády pro nestátní a 
neziskové organizace (RVNNO)  Roman Haken 

Úřad vlády – Rada vlády pro nestátní a 
neziskové organizace  Zuzana Vondrová 

 

Hosté, poradci, pozorovatelé 

ministerstva, Úřad vlády 

Evropská komise (EK) Jana Chaloupková 

Evropská komise Petr Votoupal 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého 
kraje (HSR ÚK) Karel Tichý 

Ministerstvo financí – Auditní orgán (MF-
AO) Eva Hruboňová 
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Ministerstvo pro místní rozvoj Beáta Hanousková (on-line) 

Ministerstvo pro místní rozvoj Ondřej Pergl (on-line) 

Ministerstvo pro místní rozvoj Iveta Stoilová (on-line) 

Ministerstvo pro místní rozvoj Zdenka Marciánová 

Ministerstvo životního prostředí Barbora Radošová 

Ministerstvo životního prostředí Barbora Čížková (on-line) 

Ministerstvo životního prostředí Denisa Ammerová 

Ministerstvo životního prostředí Eva Richtrová 

Ministerstvo životního prostředí Ivona Kristiánová 

Ministerstvo životního prostředí Jan Adamčík (on-line) 

Ministerstvo životního prostředí Jan Jirsa 

Ministerstvo životního prostředí Kamila Matoušek Bicanová (on-line) 

Ministerstvo životního prostředí Kristýna Bláhová 

Ministerstvo životního prostředí Laura Marečková 

Ministerstvo životního prostředí Maggie Škabraha Dokupilová (on-line) 

Ministerstvo životního prostředí Martin Matoušek (on-line) 

Ministerstvo životního prostředí Romana Začalová (on-line) 

Ministerstvo životního prostředí Šárka Šebestíková (on-line) 

Ministerstvo životního prostředí Tereza Dvořáková (on-line) 

Ministerstvo životního prostředí Veronika Skoupá (on-line) 

Národní rozvojová banka (NRB) Jan Riegel 

Senát Parlamentu ČR Martin Mata 

Státní fond životního prostředí Alexandra Kysilková 

Technologická agentura ČR (TAČR) Jan Komárek 

 


