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Všenory leží v malebném údolí dolní Berounky a jsou proslulé honosnými vilami, které si 
tam za první republiky coby svá letní sídla stavěla tehdejší pražská smetánka. Ta doba je 
pryč. Mnoho soukromých i veřejných budov bylo v minulosti zanedbáno. V obci byly dvě 
školní budovy, které Všenorští potřebovali zrekonstruovat a zateplit. Pomohly jim dotace 
z Operačního programu Životní prostředí.  strana 10

Operační program Životní prostředí odvrací hrozící ztrátu finančních prostředků ve výši 13 miliard korun.

Nové výzvy vyhlášeny
Ministerstvo životního prostředí 
ve spolupráci se Státním fon-
dem životního prostředí ČR dne  
28. 2. 2014 vyhlásilo soubor 
výzev pro podávání žádostí 
o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí v celkové alokaci  
7,7 miliardy korun. str. 4

O uplatňování  
zálohových faktur
Státní fond životního prostředí 
ČR navrhl prodloužení vyúčto-
vání zálohové faktury na 365 dní 
včetně možnosti prodloužení 
v závažných případech, nejdéle 
však do konce roku 2015, kdy 
končí způsobilost vynaložených 
prostředků Operačního progra-
mu Životní prostředí. Je na ža-
datelích, jak tohoto nástroje 
v roce 2014 a 2015 v maximální 
míře využijí. str. 7

Program potřebuje řád
„Program není v dobrém stavu. 
Naším primárním cílem je co 
nejrychleji zavést vhodná opat-
ření, abychom měli ztracených 
miliard co nejméně,“ řekl na ad-
resu Operačního programu 
Životní prostředí v rozhovoru 
s Prioritou Jan Kříž, náměstek 
ministra pro sekci fondů Evrop-
ské unie, ekonomiky a politiky 
životního prostředí. str. 14

Hlas z řídicího výboru 
OPŽP: Ministerský 
evergreen?
Operační program Životní pro-
středí se stal populárním na šes-
té schůzi poslanecké sněmovny  
12. února, na níž vystoupil pre-

miér Bohuslav Sobotka s těmito 
slovy: „Mne vůbec netěší, že 
musím říci, že jsme nejhorší 
v Evropě, pokud jde o čerpání 
peněz z fondů EU, protože loni 
jsme přišli o deset miliard korun 
a celá sedmadvacítka dohro-
mady přišla o zhruba šestnáct 
miliard korun,“ řekl Sobotka. 
str. 39

 Všenorská škola 
 má nový kabát 

Přesné znění aktuálně 
vyhlášených výzev 
v Operačním programu  
Životní prostředí naleznete  
od strany 20 a plán výzev 
pro letošní rok na straně 40.
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EDITORIAL

AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

ECHOCílem je snížit hrozící  
třináctimiliardovou ztrátu

Administrace obnovena
Příjemci podpory mohou 
okamžitě aktualizovat finančně 
platební kalendáře, podávat 
žádosti o platby a elektronicky 
odesílat nadefinované zdroje 
financování v rámci přípra-
vy podkladů pro rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. SFŽP ČR 
spustil 27. 2. 2014 informační 
systémy OPŽP v plném rozsahu. 
Důvodem dočasného pozasta-
vení informačních systémů byly 
operace spojené s uzávěrkou 
roku 2013, překlápění databá-
zí na Ministerstvu financí ČR 
a schvalování rozpočtových 
opatření ve státní pokladně 
u tisíců projektů OPŽP. 

Provozní ztráty 
V sekci Dokumenty ke stažení 
na webu OPŽP a v elektronickém 
prostředí pro žadatele Bene-fill, 
v sekci Dokumenty ke stažení, 

byly zveřejněny závazné nástroje 
pro zpracování finanční analýzy 
pro prioritní osu 4 a 6 OPŽP 
2007–2013. Soubor aktualizo-
vaných modelů provozní ztráty, 
verze 20.0, a obecných modelů, 
verze 18.0, obsahuje vedle výpo-
četních modelů, doprovodných 
metodických textů a vypracova-
ných modelových příkladů i po-
drobné informace ke zpracování 
modelu. Uvedeny jsou v uživatel-
ských manuálech. 

Ex-ante hodnocení OPŽP 
pro budoucí programové 
období 2014-2020
Na stránkách Operačního 
programu Životní prostředí 
je k dispozici a v plném znění 
průběžná hodnotící zpráva 
OPŽP pro budoucí programové 
období 2014–2020 dle článku 55 
nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. 
prosince 2013. První průběžná 
zpráva ex-ante hodnocení OPŽP 
2014–2020 je dalším povinným 
krokem k vyhlášení nového pro-
gramového období OPŽP. Plné 
znění průběžné hodnotící zprávy 
zpracované nezávislým hodnoti-
telem ke 4. verzi programového 
dokumentu OPŽP 2014–2020 
najdete v příloze.

Vážení čtenáři, 
důležitými zprávami o Ope-
račním programu Životní pro-
středí se to v aktuální Prioritě 
jen hemží. Avšak nejdůleži-

tější zprávou 
v Prioritě je 
vyhlášení 
nových výzev. 
Za povšimnutí 
proto stojí 
slova Jana Kří-
že, náměstka 
ministra život-
ního prostředí 
pro sekci 

fondů EU, ekonomiky a politiky 
životního prostředí. V roz-
hovoru s Prioritou uvádí, že 
výzvy programového období 
2014–2020 budou vyhlášeny 
nejspíše až v příštím roce.
„Letos budou dobíhat ještě 
výzvy stávajícího programu. 
O jejich rozsahu si myslíme, 
že je dostatečně široký, aby 
do doby, než najede nový ope-
rační program, pokryl potřeby 
sektoru životního prostředí. 
A vyhlášena byla i takzvaná 
fázovací výzva, v níž se projekty 
mohou začít realizovat ve stá-
vajícím programu, ale zcela je 
dokončit bude možné v novém 
programu,“ říká Kříž.
Křížova slova doplňuje i Petr 
Valdman, nově jmenovaný 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR. V článku „Cílem je 
snížit hrozící třináctimiliardovou 
ztrátu“ říká, že ve snaze co nej-
více snížit letošní hrozící ztrátu 
finančních prostředků z OPŽP 
sehrávají klíčovou roli i samotní 
žadatelé a příjemci podpory. 
Při práci se svými projekty by 
podle Petra Valdmana měli 
být rychlí a důslední a měli by 
promptně reagovat na výzvy 
fondu a včas předkládat žádosti 
o platbu a veškeré nezbytně 
nutné dokumenty: „Od Státní-
ho fondu životního prostředí 
ČR za to mohou například 
očekávat výrazné zkrácení doby 
posuzování všech dokumentací, 
které potřebují před zahájením 
zadávacího řízení. Je nutné 
udělat vše pro to, abychom spo-
lečně zachránili miliardy korun 
pro zlepšení životního prostředí. 
Není to jen výzva, ale je to i naše 
povinnost,“ tvrdí Petr Valdman. 
Jeho slova nejsou planá. České 
republice totiž letos hrozí, 
že přijde o 24 miliard korun 
ze strukturálních fondů EU. 
A ztráta jen v OPŽP je prozatím 
spočítána na 13 miliard korun. 

Petr Valdman se po necelých 
čtyřech letech vrátil na státní 
fond životního prostředí Čr, 
kde v minulosti pracoval 
na pozici náměstka ředitele 
pro úsek řízení projektů. 
Po několika týdnech, kdy 
byl Petr Valdman pověřen 
řízením fondu, ho ministr 
životního prostředí richard 
Brabec jmenoval ředitelem 
fondu. 

Hlavní zpráva vážící se k Operač-
nímu programu Životní prostředí 
zní, že v letošním roce hrozí ope-
račnímu programu nedočerpání 
finančních prostředků v objemu 
13 miliard korun. 

„Jakkoli je situace kritická, je třeba 
také říci, že ještě není vše ztraceno. Možnos-
ti snížit hrozící ztrátu rozhodně jsou. Jsou 
jimi rychloobrátkové výzvy, maximální 
zjednodušení administrace s dopadem 
na zkrácení všech lhůt, ale i intenzivní spo-
lupráce s žadateli a příjemci,“ říká Petr 
Valdman, nový ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR.   

„Naším hlavním cílem je snížit letos 
hrozící třináctimiliardovou ztrátu a za-
chránit peníze pro Českou republiku, které 
se zachránit dají,“ dodává.

Podle Valdmana tkví základní 
příčina současného nepříznivé-
ho stavu v nevyhlašování výzev 
v minulých letech, což způsobilo, 
že nebyl vytvořen dostatečný 
zásobník projektů.  

„Dalšími příčinami jsou nedostatečná 
personální kapacita, zejména po strán-
ce odborné, a pozdní zahájení prací 
na zjednodušování procesů, které přímo 
ovlivňují rychlost čerpání z Operačního 
programu Životní prostředí,“vysvětluje 
Valdman.

Cesta k nápravě
Podle Petra Valdmana je 

v současné chvíli nutné především 
stabilizovat Státní fond životního 
prostředí ČR, a to jak personálně, 
tak organizačně. 

„Také je nutné probudit spící projekty, 
vypisovat další rychloobrátkové výzvy, 
zapracovat na zjednodušení procesů při 
čerpání prostředků z OPŽP tak, aby byla 
zachována nezbytně nutná kontrola, ale 
aby se nedělaly duplicitní činnosti, které 
se stále ještě dělají. Akcelerační opatření 
z konce loňského roku byla dobrá, musíme 
v nich však pokračovat,“ vysvětluje.

Jako stěžejní krok k nápravě 
Petr Valdman uvádí vyhlášení 
nových výzev pro letošní rok 
a zahájení příjmu žádostí. 

„Žadatelé mohou očekávat výrazné 
zkrácení doby posuzování všech doku-
mentací, které potřebují před zahájením 
zadávacího řízení. Zatímco doposud na ně 

museli čekat až tři měsíce, nyní je dostanou 
maximálně do tří týdnů,“ říká.

Nejslabším místem v systému 
je podle Valdmana zdlouhavý 
proces vydávání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. V systému 
je mnoho projektů, které čekají 
se zahájením realizace, protože 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
nemají. A je i mnoho projektů, 
které již realizovány jsou, aniž by 
toto rozhodnutí měly. 

„Proto i první změnou, kterou jsme 
udělali, bylo umožnění vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ještě před skončením 
výběrového řízení. To vnímám velmi 
pozitivně zejména ve vztahu k žadatelům, 
kteří se tak stanou skutečnými příjemci 
daleko dříve, než uzavřou smlouvu o dílo. 
Mají tím předán i větší díl odpovědnosti –  
a tak je to správně,“ pochvaluje si 
Valdman. 

Zpráva pro žadatele
Ve snaze co nejvíce snížit hro-

zící ztrátu finančních prostředků 

z OPŽP sehrávají klíčovou roli 
i samotní žadatelé a příjemci 
podpory. Hlavně z toho důvodu 
na ně nové vedení státního 
fondu apeluje, aby byli v práci 
na svých projektech rychlí a dů-
slední. Aby promptně reagovali 
na výzvy fondu, aby včas před-

kládali žádosti o platbu a veškeré 
nezbytně nutné dokumenty.

„My jim za to budeme poskytovat 
maximální odbornou podporu. Je také 
nutné, aby si žadatelé dávali velký pozor 
na správnost procesu zadávacích řízení, 
a to proto, abychom nevyvíjeli úsilí 
na rychlou realizaci projektů, které však 
nakonec přijde vniveč, protože žadatelé 
budou postiženi korekcí za špatně prove-
dené zadávací řízení. Je nutné udělat vše 
pro to, abychom zachránili miliardy pro 
zlepšení životního prostředí, je to nejen 
velkou výzvou, ale i naší povinností. 
A budou-li mít jakýkoli problém spojený 
s jejich projektem, ať se bez obav na nás 
obracejí, budeme společně hledat řešení,“ 
uzavírá Valdman. 

(Rozhovor s Petrem Valdmanem 
o aktuální situaci v Operačním 
programu Životní prostředí, 
ale i o přípravě nástupce OPŽP 
pro programové období v letech 
2014 až 2020 přineseme v příš-
tím vydání Priority.) 

Operační program Životní 
prostředí se chýlí ke konci, 
ovšem do nekonečna není možno 
finanční prostředky v registrač-
ních listech vázat, a proto reálné 
a potenciálně úspěšné projekty 
blokovat. Žadatelé v některých 
případech žádají o páté, ale 
i šesté prodloužení registračního 
listu, a to bez zjevného pokroku 
v administraci, a na některé pro-
jekty z prvních výzev dokonce 
nemají dosud vydáno rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD). 
Své projekty tak žadatelé dosud 
nemohli začít uskutečňovat. Je 
naprosto nezbytné přealoko-
vat finanční prostředky na ty 
projekty, které jsou připraveny 
neprodleně realizaci zahájit a jež 
jsou schopny pomoci snížit pre-
dikovanou ztrátu v letošním roce 
ve výši 13 miliard korun. 

Aby bylo možno oddělit „zdra-
vé“ projekty od problémových, 
bude od 1. 3. 2014 Státní fond 
životního prostředí ČR důsledně 
uplatňovat následující kritéria:

Podmínky zapříčiňující  
odstoupení od registrace akce 
1. Nereálnost harmonogramu 

realizace projektu: a) Ukon-
čení realizace je nastaveno 
po roce 2015. b) U oblastí 
podpory 1.1 a 1.2 nesmí dojít 
ke zkrácení realizačních ter-
mínů o více než 1/2 původní 
doby.  c) Zdroje žadatele jsou 
nedostatečně disponibilní. 

2. K termínu ukončení plat-
nosti registrace nedošlo ani 
k předběžnému oznámení 
veřejné zakázky včetně před-
ložení zadávací dokumentace. 
U zakázky malého rozsahu 
žadatel nevypsal (neobeslal 
nebo neuveřejnil na profilu) 
zadávací řízení. 

3. Nedodání dokladů pro vydání 
RoPD nebo žádosti o pro-
dloužení registrace v řádném 
termínu.

Předpoklady pro prodloužení 
registrace akce 
1. Prodlužovat pouze 2x a pouze 

o max. 6 měsíců v celkovém 
součtu. To se týká pouze pro-
jektů nad 10 milionů korun 
požadované dotace EU dle 
registračního listu. 

2. Žádost o prodloužení registrace 
obsahuje jasný harmonogram 
odvedených prací a výhled 
situace do budoucna, bez zby-
tečných prostojů na straně ža-
datele a v souladu s podmínka-
mi v bodě 1. 3. V době podání 
žádosti o prodloužení registrace 
u projektů z oblastí podpory 
1.1 a 1.2 musí být znám způsob 
vypořádání podmínek vyplý-
vajících z přílohy č. 7 OPŽP. 
S tímto způsobem vypořádání 
musejí souhlasit všechny zúčast-
něné strany včetně stávajícího 
provozovatele.

Apel na žadatele
Státní fond životního pro-

středí České republiky apeluje 
na všechny žadatele, aby důklad-
ně vyhodnocovali rizika možné 
nerealizace projektu, neboť 
nenaplnění účelu dotace v pří-
slušných termínech znamená její 
nenávratnou ztrátu. 

Zveřejněný plán výzev na letošní 
rok a připravovaný operační pro-
gram pro životní prostředí v novém 
programovém období jsou jedním 
z opatření pro projekty, které se 
z jakýchkoliv důvodů dostaly z po-
hledu včasné realizace do kritické 
situace. Pracovníci státního fondu 
jsou připraveni poskytnout maxi-
mální součinnost v rámci konzulta-
cí u ohrožených projektů.

Nová pravidla u prodlužování  
registračních listů
Ministerstvo životního 
prostředí coby Řídicí orgán 
Operačního programu 
Životní prostředí schválilo 
kritéria prodlužování 
registračních listů. Kritérii 
se státní fond životního 
prostředí Čr bude řídit při 
rozhodování o prodlužování 
registračních listů. Cílem 
tohoto kroku je zvýšení 
právní jistoty žadatelů 
a zajištění spravedlivého 
přístupu k jednotlivým 
žádostem.

Ve snaze co nejvíce snížit hrozící ztrátu 
finančních prostředků sehrávají klíčovou roli 
i samotní žadatelé a příjemci podpory. Hlavně 
z toho důvodu na ně nové vedení státního fondu 
apeluje, aby byli v práci na svých projektech 
rychlí a důslední.

Petr Valdman, ředitel sFŽP Čr

Změna na odboru ochrany vod
Ivana Vráblíková se po dvou letech vrátila do pozice 
vedoucí Odboru ochrany vod SFŽP ČR. Většinu svého 
profesního života se věnuje vodnímu hospodářství 
a ochraně životního prostředí. Vodohospodářské 
vzdělání získala na Vysoké škole zemědělské v Praze. 
Mnoho let působila na vodoprávním úřadě. Na SFŽP ČR  
poprvé nastoupila v roce 2002 a v roce 2006 se stala 

vedoucí odboru ochrany vod. Problematice strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti se věnovala i v předchozím zaměstnání na Minis-
terstvu financí ČR, kde působila v auditním orgánu. 

PERSONÁLIE
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Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci se 
státním fondem životního 
prostředí České republiky 
dne 28. 2. 2014 vyhlásilo 
soubor výzev pro podávání 
žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
(OPŽP) o celkové alokaci 
pro podpořené projekty 
ve výši 7,7 miliard korun. 

Zahájení příjmu 
žádostí o podporu 
bylo stanoveno 
na 6. hodinu dne 
5. 3. 2014. To se 
konkrétně týkalo 
výzev s pořado-
vými čísly LVIII., 
LIX. a LX. pro 
předkládání 
projektů v prio-
ritních osách 1, 
2, 3, 4 a 6. Je to 
unikátní příležitost 

pro všechny potenciální zájemce 
o dotaci z OPŽP, jak podporu ob-
držet ještě podle pravidel platných 
v programovém období 2007–2013.  
Taková příležitost se již nemusí 
opakovat. Několik dalších výzev 
bude podle stávajících pravidel 
ještě zveřejněno v průběhu letoš-
ního a maximálně i příštího roku. 
Sledujte proto aktuální plán výzev 
dostupný na www.opzp.cz. 

Zásadním cílem na období 
2014–2015 je zajistit maximální 
čerpání prostředků, které v této 
chvíli stále není optimální, a to 
včetně vyhlášení výzev v takové 
míře, aby došlo k zajištění dosta-
tečného „projektového polštáře“.

Další výzvy nejsou vyloučeny, 
proto znovu opakujeme: Sledujte 
aktuální plán výzev dostupný 
na www.opzp.cz. Například 
od dubna 2014 se mohou žadatelé 
těšit na výzvu pro oblast podpory 
2.2 – Omezování emisí –, u které se 
očekává alokace 0,5 miliardy korun. 

Specifika výzev
Nyní ve stručnosti k jednotli-

vým výzvám: Kompletní infor-
mace, jaké oblasti podpory jsou 
aktuálně dostupné a s jakými alo-
kacemi, jsou zveřejněny na www.
opzp.cz a jsou také uvedeny 
na dalších stránkách Priority, 
kterou právě čtete. 

Pro všechny výzvy platí, že 
realizace podpořeného projektu 
bude ukončena nejpozději v roce 
2015, a to včetně vyrovnání veške-
rých finančních závazků příjemce 
podpory vůči dodavatelům. 
U vybraných oblastí je tato povin-
nost zúžena pouze na rok 2014, 
případně je stanovena procentní 
hranice, která musí být realizová-
na do konce letošního roku.

Pro stanovené oblasti je také 
nad rámec dosavadních pravidel 
požadováno doložení zadávací 
dokumentace k výběrovému 

řízení na realizaci předmětu 
podpory v písemné i elektronické 
podobě, a to ve stavu připrave-
ném k vyhlášení veřejné zakázky 
do měsíce od ukončení příjmu 
žádostí v rámci dané výzvy.

Druhou stranou mince je, že 
mnohé podmínky a pracovní 
postupy pro administraci projektů 
jsou v rámci tohoto balíku výzev 
zjednodušeny, doporučujeme 
proto s maximální pozorností sle-
dovat specifické informace a pod-
mínky pro podání žádosti v rámci 
těchto výzev, které jsou uvedeny 

v textech jednotlivých výzev.
Všechna popisovaná opatření 

jsou přijímána za účelem urychle-
ní realizace a tím i čerpání dotací 
z OPŽP v letech 2014 a 2015, kdy 
reálně hrozí, že část stanovené 
alokace z prostředků EU pro 
období 2007–2013 může být pro 
ČR ztracena.

Fázovací výzva
A co čeká všechny zájemce 

o dotaci z OPŽP dále? Po sezná-
mení s aktuálním plánem výzev 
pro letošní rok je zřejmé, že dosud 
popisovaný balík výzev není 
poslední možností, jak dotaci 
z OPŽP obdržet. V brzké době 
Ministerstvo životního prostředí 

ve spolupráci se Státním fondem 
životního prostředí České repub-
liky vyhlásí takzvanou fázovací 
výzvu pro oblasti podpory 1.1 
a 1.2. Výzva se týká možnosti 
podpory snižování znečištění vod 
a zlepšení jakosti pitné vody těch 
technologicky a realizačně velice 
náročných infrastrukturních pro-
jektů, u nichž realizaci – u zcela 
nových projektových záměrů – 
nelze reálně dokončit do konce 
roku 2015. V rámci fázovací výzvy 
však bude možné projekty rozdělit 
na dvě jasně definované etapy. 

Náklady spojené s první etapou 
projektu budou uznatelné z po-
hledu výdajů nejpozději do 31. 
12. 2015, druhá etapa projektu 
bude způsobilá k přijetí pomoci 
z Fondu soudržnosti dle pravidel 
pro období 2014–2020. Celkové 
náklady každého projektu budou 
muset dosáhnout alespoň 5 mili-
onů eur, dle přepočtu podle sta-
noveného kurzu koruny vůči euru 
k předem stanovenému termínu. 
I přes rozdělení do více etap bude 
projekt posuzován jako celek 
a bude považován za dokončený 
pouze tehdy, budou-li obě etapy 
dokončeny v příslušných časových 
horizontech.

Nástupce OPŽP
Nová pravidla OPŽP v rámci 

programového období 2014–2020 
v tuto chvíli nejsou stanovena. 
Jisté je, že bude mnoho novinek, 
mezi kterými můžeme již nyní 
uvést nový informační systém 
pro podávání žádostí, zcela nové 
pokyny pro žadatele, nová pra-
vidla veřejné podpory i změněná 
pravidla pro projekty generující 
příjmy. Hlavní změnou z pohledu 
žadatelů bude jistě nahrazení do-
savadního všem dobře známého 
informačního systému pro před-
kládání žádostí (Bene-fillu) jiným 
informačním systémem, jehož 
konečná podoba bude známá až 
ve druhé polovině letošního roku. 
OPŽP se neustále vyvíjí a tyto 
změny budou pravděpodobně 
dosud nejzásadnější od vstupu 
ČR do EU v roce 2004.

Komentář k nově vyhlášeným  
a připravovaným výzvám OPŽP Operační program Životní 

prostředí jde vstříc 
žadatelům a připravil 
takzvanou fázovací výzvu 
pro vodohospodářské 
projekty ve vysokém stupni 
připravenosti. 

Ministerstvo životního prostředí 
jako Řídicí orgán Operačního 
programu Životní prostředí 
(OPŽP) připravil prostřednic-
tvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky 
takzvanou fázovací výzvu pro 
podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v OPŽP v prioritní ose 
1 – Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní –, konkrétně pro oblast 
podpory 1.1 „Snížení znečištění 
vod“ a 1.2 „Zlepšení jakosti pitné 
vody“. 

Kvalitní projekty
Výzva je cílena na vodohospo-

dářské projekty ve vysokém stup-
ni připravenosti, které nemohou 
být zcela zrealizovány do konce 
roku 2015 čili do data uznatelnos-
ti výdajů stávajícího OPŽP. Výzva 
umožní projekty tzv. rozfázovat, 
bude proto možné je rozdělit 
do dvou částí a umožnit jejich 
financování mezi dvě progra-
mová období: současný OPŽP 
2007–2013 a budoucí program 
2014–2020. 

Řídicí orgán OPŽP tím reagu-
je na aktuální situaci v přípravě 
řady projektů v rámci prioritní 
osy 1. Lze říci, že projekty v rám-
ci prioritní osy 1 jsou zpravidla 
technicky složité a jejich příprava 
i realizace je velmi časově nároč-
ná. Vyhlášení fázovací výzvy lze 
zároveň vnímat i jako akcelerační 
opatření.

Investičně náročné projekty, 
které by nemohly být v rámci stá-
vajícího OPŽP vůbec administro-
vány, a to z důvodu nedodržení 
milníku roku 2015, bude možné 
spolufinancovat alespoň částečně, 
což pomůže s čerpáním finan- 
čních prostředků OPŽP. 

Realizace druhé fáze projektu 
zároveň zajistí rychlý náběh čer-
pání evropských prostředků v ob-
dobí let 2014–2020. Pro Řídicí 
orgán OPŽP je realizace fázování 
projektů zcela novým opatřením, 
které znamená nutnost nastavení 
potřebných procesů, zejména 
hodnoticích a kontrolních mecha-
nismů v rámci programu.

Podmínky projektu
Pro možnost rozfázování pro-

jektů jsou stanoveny podmínky, 
které vyplývají z rozhodnutí Ko-
mise C(2013) 1573 a které musejí 
být kumulativně dodrženy proto, 
aby mohl být projekt v rámci 
OPŽP rozfázován:
	celkové náklady projektu (cel-

kem při započtení obou fází) 
činí alespoň 5 milionů eur 
a nesmějí přesáhnout 50 milio-
nů eur, 

	v rámci věcných a finančních 
cílů projektu je možno identi-
fikovat dvě jasně definované/
oddělené fáze (technické 
a finanční),

	první fáze projektu je uznatel-
ná z pohledu výdajů do 31. 12. 
2015 a je připravena ke svému 
účelu (vztahují se na ni pod-
mínky OPŽP 2007–2013),

	druhá fáze projektu je způso-
bilá k přijetí pomoci z nového 
OPŽP – ze strukturálních 
fondů a/nebo z Fondu sou-
držnosti v období 2014–2020 
(vztahují se na ni podmínky 
období 2014–2020 a lze ji 
v tomto období podpořit).
První fáze projektu musí být 

po svém dokončení být připra-
vena k užívání ke svému účelu 
a/nebo funkci dle rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. To zname-
ná, že část projektu vymezená 
v rámci první fáze musí být posta-

vena a profinancována v souladu 
s podmínkami období 2007–2013. 

Při dokončení druhé fáze musí 
být první fáze schopna plnit svou 
funkci nebo účel bez dodateč-
ných stavebních úprav a inves-
tic v rámci období 2014–2020. 
Projekt jako celek musí být 
po dokončení druhé fáze plně 

funkční a naplnit své cíle. Druhá 
fáze projektu musí být v souladu 
se všemi příslušnými pravidly 
období 2014–2020. Například 
v první fázi je postavena čistírna 
odpadních vod (ČOV) a v druhé 
fázi je postavena kanalizace, která 
je připojena na ČOV. Určitým 
rizikem je, že když se ve druhé 
fázi objeví pochybení, může být 
tímto zasažena i první fáze.

Celý projekt
I přes rozdělení do více fází 

je projekt posuzován v rámci 
hodnocení jako celek a bude 
považován za dokončený pouze 
tehdy, budou-li obě fáze dokon-
čeny v příslušných časových 
horizontech. Žadatel se bude 

muset rovněž zavázat k dokon-
čení druhé fáze projektu v rámci 
období 2014–2020.

Indikativní termín příjmu 
žádostí v rámci připravované 
fázovací výzvy OPŽP je naznačen 
v uveřejněném harmonogramu 
výzev, přičemž příjem žádostí 
i hodnocení v rámci výzvy by 

měly proběhnout ještě v první 
polovině tohoto roku. Na fázo-
vané projekty v rámci výzvy se 
předpokládá alokace ve výši  
4 miliard korun.

lucIe PuDIvíTrOvá
vedoucí oddělení projektů OPŽP – PO 2–7

Projekt na dvě fáze

MarTIn 
KubIca,
náměstek Úseku 

řízení OPŽP,  Stát-

ní fond životního 

prostředí Čr

CELKOVÁ VýšE PODPORy DOSuD SCHVÁLENýCH PROjEKTů OPŽP 

1

2

3

4

5

6 7

53 488 mil. Kč

Zlepšování vodohospodářské  
infrastruktury a snižování rizika 
povodní

Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu

1 058 mil. Kč

16 796 mil. Kč

Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí

17 773 mil. Kč

Udržitelné využívání 
zdrojů energie

Zkvalitnění  
nakládání s odpady 

a odstraňování starých 
ekologických zátěží

17 886 mil. Kč

1 375 mil. Kč

Omezování 
průmyslového 

znečištění a snižování 
environmentálních rizik

Zlepšování stavu 
přírody a krajiny

14 056 mil. Kč

Od dubna 2014 se mohou žadatelé těšit na výzvu 
pro oblast podpory 2.2 – Omezování emisí –,  
u které se očekává alokace 0,5 miliardy korun.

Investičně náročné projekty, které by 
nemohly být v rámci stávajícího OPŽP vůbec 
administrovány, a to z důvodu nedodržení 
milníku roku 2015, bude možné spolufinancovat 
alespoň částečně, což pomůže s čerpáním 
finančních prostředků OPŽP. 

takzvaná fázovací výzva 
byla vyhlášena pro podá-
vání žádostí o poskytnutí 
podpory v OPŽP v prioritní 
ose 1, konkrétně pro oblast 
podpory 1.1 „snížení zne-
čištění vod“ a 1.2 „Zlepšení 
jakosti pitné vody“.

AKTUALITY AKTUALITY
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V loňském roce byla 
realizována mnohá 
opatření, která mají vést 
ke zjednodušení a zrychlení 
administrace Operačního 
programu Životní prostředí. 
Co nás čeká v roce 2014?

Již 28. února 2014 vyhlásil Řídicí 
orgán OPŽP výzvy na letošní rok. 
O podporu lze žádat ve všech 
oblastech, avšak pouze s výjimkami 
v prioritní ose 5 (průmyslové znečiš-
tění) a prioritní ose 7 (environmen-
tální vzdělávání). 

Vyhlášeny jsou i velmi „vzácné“ 
oblasti podpory, jako je například 
odbahňování rybníků ve vlast-
nictví fyzických osob. Výzvy jsou 
nastaveny tak, aby žadatelé již 
letos mohli začít a i realizovat 
podpořené projekty. K tomuto cíli 
směřuje i u některých výzev sta-
novená podmínka profinancování 
určité části prostředků do konce 
letošního roku. Každá z výzev má 
svou předem stanovenou alokaci. 
Není to však alokace na příjem: 
U žádné z výzev proto nebude 
takzvané počítadlo. Je to orientační 
alokace rozdělovaných prostředků, 
kterou však bude možné v případě 
výběru většího množství podaných 
projektů flexibilně navýšit. 

Méně povinných příloh
V jednotlivých výzvách byly 

již také minimalizovány povinné 

přílohy, aby žádosti mohlo podat 
co nejvíce žadatelů. Důležité je 
též připomenout, že uznatelnost 
nákladů u všech vyhlášených výzev 
je stanovena od 1. 1. 2007. Proto 
i projekty již zrealizované nebo 
ve fázi realizace se mohou ucházet 
o podporu, splní-li pravidla OPŽP, 
byť zpětně, a to například v případě 
schvalování zadávacích dokumenta-
cí a podobně. 

Zkrácení lhůt administrace 
Významnou změnou je zkrácení 

lhůty k administraci žádostí ze 
strany Státního fondu životního 
prostředí ČR a Řídicího orgánu 
OPŽP, a to v průměru o 40 procent. 

Fond si je vědom toho, že 
neudržitelným problémem v roce 
2013 byla neúměrně dlouhá lhůta 
posuzování zadávacích dokumen-
tací, ať již v první, nebo v druhé 
fázi. Došlo k nutné změně procesů, 
při zachování odpovídající nutné 
kontroly se tato zefektivnila, a lhůty 
by tedy již měly být výrazně kratší. 

Zrychlení administrativního 
procesu se týká i schvalování faktur 
a žádostí o platbu, kde bude radi-
kálním způsobem modifikována 
administrativní náročnost. Pro kaž-
dý klíčový bod administrace budou 
stanoveny jednoznačně pojmenova-
né pravomoci a odpovědnost. 

Podstatná je také skutečnost, 
že již 27. 2. 2014 byly spuštěny 
informační systémy OPŽP v plném 
rozsahu. Veškerá administrace 

projektů včetně jejich financování je 
tedy umožněna o celý měsíc dříve 
než v loňském roce.

Fázovací výzva
Takzvané fázování investičně 

náročných projektů čili rozdělení 
projektu do dvou fází – do pro-
gramového období 2017 až 2013 
a programového období 2014 
až 2020 – se týká všech projektů, 
jejichž celkové náklady činí alespoň 
pět milionů eur. Pro pilotní spuště-
ní takzvaných fázovacích výzev byla 
zvolena prioritní osa 1. 

Obecně lze říci, že projekty 
v rámci této výzvy musejí být děli-
telné do dvou fází. První fáze musí 
být uznatelná z pohledu výdajů 
nejpozději do 31. 12. 2015, druhá 
fáze projektu musí být způsobilá 
k přijetí pomoci z OPŽP v období 
2014–2020. I přes faktické rozdělení 
do více fází je projekt posuzován 
jako celek a bude považován za do-
končený pouze tehdy, budou-li 
obě fáze dokončeny v příslušných 
časových horizontech. 

Při podání žádosti do takzvané 
fázovací výzvy se žadatel zaváže, 
že druhou fázi projektu uskuteční 
v novém programovém období 
nového operačního programu. 

Příklad: Žadatel již např. v rám-
ci XXXIX. výzvy starého progra-
mu podal žádost na projekt výstav-
by kanalizace a ČOV. Nicméně již 
nyní je mu jasné, že obojí nestihne 
do konce roku 2015 zrealizovat. 
Takovýto žadatel může do fázovací 
výzvy podat celý projekt znovu 
s tím, že výstavbu kanalizace 
provede s podporou ze stávajícího 
období a výstavbu ČOV z nového. 
Efekty a indikátory budou hodno-
ceny až po uskutečnění druhé fáze 
v novém programu. Do fázovací 
výzvy půjde podat i již stavebně 
zahájené projekty. Jedinými kri-
térii jsou soulad s pravidly OPŽP 
a uznatelnost nákladů vynalože-
ných po 1. 1. 2007.

Ne/prodlužování registrace
Řídicí orgán OPŽP přijal jasná 

a objektivní pravidla pro rozho-
dování zprostředkujícího subjektu 
o žádostech o prodlužování regis-
trací akcí, respektive termínů pro 
předložení podkladů pro rozhod-
nutí o poskytnutí dotace. Pravi-
dla byla vyvěšena na webových 
stránkách OPŽP a důsledně se 
podle nich postupuje. Základním 
předpokladem pro schválení žá-
dosti o prodloužení registračního 
listu je předložení samotné žádosti 

o prodloužení před vypršením 
platnosti listu, s doložením objek-
tivně reálného a odůvodněného 
harmonogramu realizace projektu 
ve lhůtách daných OPŽP, a samo-
zřejmě již zahájené výběrové řízení 
na realizační část projektu. U akcí 
nad 10 milionů korun podpory je 
možné akce prodloužit na základě 
jejich registrace pouze dvakrát 
a pouze o maximálně 6 měsíců 
v celkovém součtu. 

Toto opatření se na konci roku 
2013 velmi osvědčilo a jako obecné 
pravidlo bylo za jasných podmí-
nek implementováno do OPŽP 
jako celku. Konkrétní podmínky 
upřesňuje článek „O uplatňování 
zálohových faktur“ v tomto vydání 
Priority, nicméně je třeba zdůraz-
nit, že základním předpokladem 
je, aby příjemce podpory počítal 
s tímto instrumentem již ve výběro-
vém řízení a následně ve smlouvě 
o dílo. A oproti pilotu z loňského 
roku se na základě zkušeností s po-
třebami příjemců prodlužuje vyúč-
tování zálohové faktury na 365 dní 
včetně možnosti prodloužení.

RoPD již před výběrovým 
řízením

Nové vedení Ministerstva život-
ního prostředí a Státního fondu 
životního prostředí ČR umožnilo 
ihned po svém nástupu vydávání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace již 
v době posuzování dokumentace, 
jíž žadatel předložil k výběrovému 
řízení čili ke kontrole ex-ante výbě-
rového řízení. 

V praxi to vypadá tak, že 
příjemce podpory má v registraci 
akce pouze podmínku předložení 
finální zadávací dokumentace 
k podporovanému opatření. Na-
plnění této podmínky státní fond 
posoudí a vydá své stanovisko. 
Bude-li kladné, ke stanovisku přidá 
i rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(RoPD).

Kdyby měl fond připomínky, 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
by vydal až po jejich akceptování. 
Rozhodnutí bude také vydáváno 
na částku stejnou jako u registrace 
akce. Částka bude následně upra-
vena až v rámci změny vydaného 
RoPD. Praktická zkušenost z jiných 
operačních programů dokládá, 
že tento postup je efektivní. Toto 
opatření by totiž mělo zásadním 
způsobem zrychlit čerpání OPŽP 
a zachránit výši podpory u projek-
tů, kterým hrozí její snížení z důvo-
du změny pravidel veřejné podpory 
od 1. 7. 2014. 

Akcelerační opatření v praxi 
Koncem loňského roku 
umožnil státní fond 
životního prostředí Čr 
zahrnout příjemcům 
podpory do žádosti 
o platbu i zálohové 
faktury. Bylo to jedno 
z akceleračních opatření 
pro rok 2013.

Technicky bylo možno záloho-
vé faktury do žádosti o platbu 
zahrnout v posledním týd-
nu financování. I přes tento 
velice krátký čas toto opatření 
vygenerovalo zrychlení čerpání 
evropských prostředků ve stami-
lionech korun. 

„Největšího efektu bylo přitom 
dosaženo v rámci prioritní osy 2 OPŽP 

– Zlepšování kvality ovzduší a snižování 
emisí. V ní bylo takto v žádostech o platbu 
uplatněno zhruba 175 milionů korun 
dotačních prostředků,“ říká Bohdan 
Polak, vedoucí Odboru ochra-
ny ovzduší a OZE SFŽP ČR, 
a dodává, že s ohledem na větší 
informovanost příjemců podpory 
a možnost delší přípravy projek-
tu na takovýto typ financování, 
jmenovitě na tvorbu zadávací 
dokumentace, smluv o dílo a tak 
dále, státní fond předpokládá 
i v letošním roce čerpání čili 
certifikaci prostředků na základě 
uhrazených zálohových faktur až 
ve výši jedné miliardy korun. 

Problematická podmínka
V rámci výčtu stávajících 

podmínek administrace zálo-

hových faktur jakožto součástí 
žádosti o platbu je nutno se 
zastavit u podmínky definované 
v bodě 8, která se z pohledu 
příjemce podpory a v ko-
nečném důsledku i Státního 
fondu životního prostředí ČR 
stala nejproblematičtější. Je to 
podmínka zúčtování zálohové 
faktury do 180 dní. 

„Výše definovaná podmínka se měla 
v dobré víře „postarat“ o co nejrychlejší 
zúčtování zálohové faktury a tím o zajiš-
tění fyzické realizace projektu vzhledem 
k poskytnutým prostředkům na zálohové 
faktuře. U investičně a technologicky 
náročnějších projektů se však stala velice 
limitující, s nemožností zúčtovat zálo-
hově financovaný technologický celek 
do daného času,“ vysvětluje Polak.

Jenže, jak Bohdan Polak 
dodal, příjemce podpory poté 
bohužel, s ohledem na možnost 
porušení podmínek poskytnutí 
podpory, neuplatnil zálohovou 
fakturu do žádosti o platbu, 
a proto nebyly prostředky v zá-
věru roku certifikovány. 

Změna podmínky
Tuto situaci si fond plně 

uvědomuje, a proto pro rok 
2014 a další připravuje změnu 
podmínky, podle níž a na zá-
kladě konzultace se širokým 
spektrem příjemců podpory 
navrhuje prodloužení vyúčtová-
ní zálohové faktury na 365 dní 
včetně možnosti prodloužení 
v závažných případech, nejdéle 
však do konce roku 2015, kdy 
končí způsobilost vynaložených 
prostředků Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

„Apelujeme tímto na žadatele, aby 
v maximální míře využívali tohoto 
nástroje v letech 2014 a 2015. Opatření 
by mělo mít pozitivní vliv na čerpání 
prostředků zvláště u větších projektů, 
kde jsou příjemci podpory subjekty 
z podnikatelského sektoru a kde u vel-
kých investičních a realizačních celků 
je institut zálohových plateb běžnou 
smluvní praxí,“ dodává Polak. 

Závazné pokyny
Další obecné informace k po-

stupu při proplácení prostředků 
příjemci podpory z Operačního 
programu Životní prostředí jsou 
uvedeny v Závazných pokynech 
pro žadatele a příjemce podpory 
v Operačním programu Životní 
prostředí, v kapitole 8 – Zásady 
financování a náležitosti žádosti 
o platbu. Závazné pokyny jsou 
dostupné na www.opzp.cz. 

Uplatňování zálohových faktur

ZÁKLADNí PODMíNKy PRO uPLATNěNí 
ZÁLOHOVýCH FAKTuR DO ŽÁDOSTí O PLATbu 

1	režim zálohových faktur má příjemce podpory na základě podmínek 
zadávacího a výběrového řízení sjednán s dodavatelem ve smlouvě 
o dílo, 

2	 zálohová faktura se vztahuje pouze k realizační smlouvě o dílo, 
3	 zálohová faktura nesmí být vystavena ve  výši 100 % uzavřeného 

kontraktu,
4	 zálohová faktura, kterou příjemce požaduje proplatit, smí být vysta-

vena max. na částku 90 % z realizační částky podle smlouvy o dílo,
5	 způsobilé výdaje připadající na  zálohovou fakturu, která má být 

proplacena bez předložení zúčtovací faktury, nesmějí být vyšší než 
90 % z realizační částky ve smlouvě o dílo a zároveň vyšší, než jsou 
stanoveny maximální způsobilé výdaje k dané smlouvě o dílo,

6	 zálohová faktura smí být proplacena bez zúčtovací faktury pouze 
do výše stanovené dle bodu 5, 

7	 zálohová faktura musí být příjemcem uhrazena a úhrada musí být do-
ložena bankovním výpisem nejpozději při podání žádosti o platbu, to 
znamená, že u zálohových faktur lze aplikovat pouze ex-post platby, 

8	 vyúčtování zálohové faktury (předložení zúčtovací faktury) musí být 
Státnímu fondu životního prostředí ČR doloženo do 180 dní od data 
splatnosti poskytnutí podpory dle žádosti o platbu, na základě které 
došlo k proplacení zálohové faktury (datum splatnosti podpory je 
příjemci k dispozici v avízu zasílaném prostřednictvím informačního 
systému Bene-fill), 

9	 v případě nedoložení vyúčtování zálohové faktury (zúčtovací faktury 
k zálohové faktuře, na kterou byla proplacena podpora) dle bodu 8 
bude toto považováno za porušení podmínek poskytnutí podpory.

LVIII. výzva
Prioritní osa 1 podoblast podpory 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové 

služby a preventivní protipovodňové ochrany 
Prioritní osa 2 oblast podpory 2.2 – Omezování emisí
Prioritní osa 4 oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady, 
 oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa 6 oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy 

natura 2000,  
oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity,
oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur, 
oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, 
oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované 
krajiny,  
oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, 
monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti 
a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 
zdrojů podzemních vod 

LIX. výzva
Prioritní osa 2 oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší 
LX. výzva
Prioritní osa 3 oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce 

stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny,  
oblast podpory 3.2 – realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla

AKTuÁLNě VyHLÁšENÉ VýZVy V OPŽP

ECHO
Cestování 
po Moravskoslezském kraji

Začátkem března se ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec 
vydal na návštěvu do Moravsko-
slezského kraje. Cesta po regionu 
začala zastávkou na Záchranné 
stanici živočichů v Bartošovicích, 
kde si prohlédl areál s výběhy 
a kójemi pro zraněná divoká zví-
řata, která se připravují na návrat 
do přírody. O kvalitě ovzduší i pů-
vodcích jeho znečištění debatoval 
ministr Brabec také na Krajském 
úřadu v Ostravě s členy Pracovní 
skupiny Moravskoslezského kraje. 
Z diskuze vyplynulo, že Morav-
skoslezský kraj volá po další výzvě 
na kotlíkové dotace.

Problémové regiony
Vláda České republiky svým usne-
sením č. 344/2013 ke Strategii re-
gionálního rozvoje ČR 2014–2020  
vymezila hospodářsky problémo-
vé regiony. V souladu s dosa-
vadní praxí OPŽP a na základě 
rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí jako řídicího orgánu 
OPŽP budou žádosti o podporu 
projektů realizovaných na území 
těchto regionů bonifikovány 10 
procenty z celkových obdržených 
bodů. Bonifikace dle usnesení 
vlády ČR č. 344/2013 se uplatní 
pro projekty podané v rámci LVII. 
výzvy a výzev následujících. 

jikry lososů
Historicky první pokus o inku-
baci jiker lososů obecných se 
uskutečňuje v říčce Kamenici 
v oblasti národního parku České 
Švýcarsko. Rakouští odborníci 
umístili do toku Kamenice pět 
inkubačních schránek vyvinutých 
speciálně pro lososovité ryby. 
Kdyby se metoda osvědčila, stane 
se dalším postupem k pomoci ná-
vratu lososů do Českého Švýcar-
ska. Správa parku touto metodou 
ověřuje další z možných cest, jak 
v minulosti vyhubeným lososům 
pomoci s návratem do našich 
vod. Inkubace lososích jiker je 
součástí projektu správy parku. 
Projekt je zaměřen na vodní fau-
nu a je financován z Operačního 
programu Životní prostředí.

AKTUALITY AKTUALITY
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ZPRÁVY MŽP

39 dní ministra
K hodnocení jednoho měsíce 
richarda Brabce ve funkci 
ministra životního prostředí 
se na Ministerstvu životního 
prostředí konala tisková 
konference.  

„Více než jeden měsíc 
v úřadě mě vede k malému 
bilancování mého dosa-
vadního působení na mi-
nisterstvu. Se žádnými sto 
dny hájení jsem nepočítal, 
bylo třeba mnohé urychlit 
hned. V první řadě jsem 
provedl personální změny 
ve vedení MŽP a SFŽP ČR 
a s tím související reorga-
nizaci těchto institucí. A to 
včetně změn v systému 
odměňování zaměstnanců 
a přidělování mimořádných 
odměn. V současné době 
probíhá prověřování stavu 
hospodaření celého MŽP 
i jeho resortních organiza-
cí. Vzhledem k prioritám, 
které jsem si stanovil, jsme 
podnikli urychlené kro-
ky k čerpání stávajícího 
OPŽP, vyhlásili nové výzvy, 
včetně programu Nová 
zelená úsporám, snažíme se 
o navýšení alokace nového 
OPŽP a pokračujeme v kot-
líkových dotacích. Je třeba 
využít finance, které máme 
od EU k dispozici, abychom 
je dokázali v co největší 
možné míře využít tam, kde 
je tato republika vážně po-
třebuje. Mimo jiné připravu-
jeme novou legislativu pro 
posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) a odpadové 
hospodářství,“ uvedl ministr 
životního prostředí Richard 
Brabec.
Během tiskové konference 
prezentovali novinky a změ-
ny v jednotlivých sekcích ná-
městkyně a náměstci Minis-
terstva životního prostředí. 
Náměstkyně pro technickou 
ochranu životního prostředí 
Berenika Peštová se zmínila 
o nutnosti práce na odpa-
dové legislativě, a to na pří-
pravě zákona o odpadech 
a na Plánu odpadového 
hospodářství ČR na období 
2015–2024, včetně vazby 
na OPŽP. S plány Státního 
fondu životního prostředí 
ČR pro rok 2014 seznámil 
novináře jeho nový ředitel 
Petr Valdman.

AKTUALITY

Ministr životního prostředí 
richard Brabec chce 
připravit novelu zákona 
o veřejných zakázkách. 
Jeho cílem je, aby v případě 
prací pro národní park 
Šumava měly více šancí 
na získání zakázky místní 
firmy. Při své vůbec první 
návštěvě Šumavy v roli 
ministra zároveň odmítl, že 
by podporoval těžbu zlata 
v Kašperských Horách. 

Ministr Brabec potvrdil, že 
za současné vlády nebudou 
povoleny průzkumy ani těžba lo-
žisek zlata, čímž udělal radost ze-
jména obcím okolo Kašperských 
Hor. Právě tam leží v zemi zlato 
za 130 miliard korun a několik 
firem již roky usiluje o povolení 
průzkumů.

„Pokusy o těžbu jsou neustálé. 
Protestujeme proti tomu, vznikla petice, 
ale po každém rozhodnutí se mohou firmy 
odvolat nebo podat k ministrovi roz-
klad,“ popsala situaci pro server 
iDnes.cz například Bohuslava 
Bernardová, starostka Kašper-
ských Hor.

Ministr při své návštěvě 
Šumavy tak nejen ji ujistil, že on 
nebude tím, kdo těžbu povolí. 
„I v programovém prohlášení vlády je, že 
nebude souhlasit s těžbou ani průzkumem 
ložisek,“ doslova řekl Brabec.

upřednostnit domácí
Ministr životního prostředí 

se také vyjádřil, že chce usilovat 
o změnu zákona o veřejných 
zakázkách. Podle ministra je 
diskutabilní, aby správa šumav-
ského parku vypisovala tendry 
na kácení dříví nebo vysazování 
stromů v šumavských lesích, 
jejichž jediným kritériem je cena.

„Například v Německu mají místní 
firmy přednost. My jsme se dosta-
li do situace, kdy výběrová řízení jsou 
pouze diktátem ceny, a to není správná 
cesta. Chtěl bych, aby regionální aspekt 
byl v novele zohledněn. Jak konkrétně, 
teď nevím, protože nejsem právník,“ 
prohlásil ministr.

Ačkoliv se pomoc místním 
firmám zdá logickým řešením, jak 
pro obyvatele Šumavy zajistit práci, 
právně to bude velmi složité. Ná-
městek ministra životního prostředí 

Vladimír Dolejský přesto tvrdí, že 
řešení zná. Podle něho stačí ohlídat 
dvě věci: Aby firmy nenabízely 
nereálně nízké ceny a zakázky by 
měly rozdrobit na menší.

„Musí se nabízet takové objemy zaká-
zek, které budou pro živnostníky akcep-
tovatelné, a ohlídat nereálné ceny, které 
diskvalifikují poctivé dodavatele, kteří 
takovou částku nenabízejí. Funguje-li to 
na jiných místech v republice, pak by to 
mělo jít i na Šumavě,“ řekl Dolejský.

Kalkulace reálných cen
A ohlídání obvyklých cen, pod 

které by se uchazeči o zakázky ne-
měli dostat, je prý také jednoduché. 

„Kalkulace reálných cen u lesnických 
činností nejsou složité a existují,“ dopl-
nil Dolejský.

O zvýhodnění místních lesníků, 
dřevorubců nebo žen zaměstna-
ných na sázení nových stromků již 
usiloval Jan Stráský, bývalý ředitel 
NP Šumava. Avšak neuspěl. 

„Jediným řešením by bylo vytvořit 
společnost s ručením omezeným spadající 
pod správu parku, která by zaměstnáva-
la přímo místní a v lesích hospodařila,“ 
uvedl předseda Svazu šumav-
ských obcí Antonín Schubert.

Kladné ohlasy
Ministrova prohlášení o nut-

nosti zadávat zakázky na práci 

v lese tak, aby ji získávali místní 
lidé, se setkala s veskrze klad-
ným ohlasem. Například podle 
Jany Hrazánkové, starostky 
obce Borova Lada, je současná 
situace vážná. 

„Na práci v lese se místní živnostník 
nemůže v konkurenci velkých firem do-
stat. Musí si přitom vydělat i na zimu, 
kdy práce není tolik. Lidé pak dojíždějí 
do vnitrozemí nebo do zahraničí. Proto 
bych i já uvítala změnu zákona,“ pro-
hlásila starostka a podotkla, že 
například z obyvatel Modravy, 
kde v minulosti většina obyva-
tel pracovala v lese, již nikdo 
na živnostenský list pro šumav-
ský park nepracuje. A podobné 
je to podle starostky i na Kvildě 
a v dalších obcích.

Její slova potvrdil i kvildský 
starosta Václav Vostradovský: 
„Na tento problém jsme poukazovali 
již několikrát a připomínali bavorskou 
stranu, kde lidé práci získat mohou. Pro 
obce je to zásadní: Rozvoj stagnuje, lidé 
nemají na živobytí a po pár letech už pro 
park nepracuje téměř nikdo.“

Michal Šnebergr, starosta Že-
lezné Rudy, upozorňuje, že kvůli 
nedostatku práce se z pohraničí 
odstěhovalo již značné množ-
ství lidí. „Za posledních 10 let nám 
ubylo 20 procent obyvatel,“ vypočetl 
Šnebergr.

Šumava: práci místním  
a žádná těžba zlata

nejcitlivější fází projektového 
cyklu je etapa přípravy 
a vlastní podání žádosti 
o podporu. I po deseti 
letech zkušeností s čerpáním 
evropských dotací platí, že se 
žadatelé při podávání žádostí 
o podporu nevyvarovali chyb 
z let minulých. 

Tou nejzávažnější chybou je 
vzájemný nesoulad dokladů do-
daných k žádosti a požadovaných 
v Závazných pokynech žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP. 
V roce 2013 byla nedostatečná 
připravenost žádostí způsobena 
vyhlášením většího počtu výzev 
v druhé polovině roku 2013, kdy 
zpracovatelé žádostí i žadate-
lé předkládali velké množství 
projektů a měli často problémy 
s vlastními kapacitami. Žádosti 
byly podávány ve většině případů 
neúplné, což velmi ztěžovalo jejich 
následnou administraci. I proto je 
doporučováno při přípravě žádostí 
o podporu v letošním roce věno-
vat maximální pozornost nejen 
ustanovením Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP, ale i textům jednotlivých 
výzev, kde mohou být z uvedených 
pokynů výjimky. Od věci také není 
konzultace potřebnosti dokumen-
tů s pracovníky krajských praco-
višť SFŽP ČR. V případě využívá-
ní služeb zpracovatelských firem je 
třeba pro kontrolu odvedené práce 
těchto firem nastavit mechanismy, 
nespoléhat pouze na jejich napros-
tou profesionalitu.

Hlavní problémy následují.

Nadhodnocené rozpočty
Při administraci projektů 

dochází k nesouladu projekto-

vé dokumentace předložené se 
žádostí o podporu s následnou 
zadávací dokumentací při přípra-
vě výběrových řízení a dochází 
také k nadhodnocení rozpočtu 
projektu. Tyto chyby nejčastěji 
vznikají, když žadatel o dotaci 
uzavře smlouvu na zpracování 
žádosti s externím dodavatelem 
a deleguje veškerou zodpověd-
nost pouze na něho, případně 
když spolupracuje v jednotlivých 
fázích projektové přípravy s ně-
kolika zpracovatelskými firmami. 

Výběrové řízení
V další fázi administrace žá-

dostí o podporu je nejpalčivějším 
problémem průběh výběrového 
řízení na zhotovitele projektu 
a jeho (ne)soulad se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, a jeho prováděcí-
mi právními předpisy, resp. se 
Závaznými pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP. Vel-
ký vliv na tento stav měla i nove-
la zákona o veřejných zakázkách 
vč. prováděcích vyhlášek, jelikož 
se zákonné lhůty pro výběr doda-
vatele de facto prodloužily.

Realizace projektu
Vlastní realizace projektu 

a financování jsou vnímány 
jako nejméně problémové etapy 
projektového řízení. Jako nej-
více problematické se ze strany 
příjemce ukazuje zdlouhavé 
dodávání podkladů nezbytných 
pro vydání rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace (RoPD), zejména 
dodávání dokumentů týkajících 
se zadávacího řízení na všechny 
požadované způsobilé výdaje. 
Žadatel si tak zbytečně kompli-
kuje situaci, realizace projektu 
již často běží, ale kvůli nedodání 
všech potřebných dokladů pro 

vydání RoPD nemůže poskyto-
vatel dotace zahájit financování 
projektu. Běžná dosavadní doba 
od schválení předložené žádosti 
o podporu do vydání RoPD 
činila 12–25 měsíců, ovšem to je 
v souvislosti s blížícím se kon-
cem financování v rámci stávají-
cího programovacího období již 
nepřijatelně dlouhá doba. Proto 
bude u vybraných oblastí nově 
vyhlašovaných výzev požado-
váno, aby k žádosti o podporu 
byla doložena zadávací doku-
mentace k výběrovému řízení 
na realizaci předmětu podpory 
ve stavu připraveném k vyhláše-
ní veřejné zakázky k žádosti, a to 
nejpozději do měsíce od ukonče-
ní příjmu žádostí. Předloženou 
zadávací dokumentaci posoudí 
Státní fond životního prostře-
dí České republiky již v rámci 
hodnocení žádosti a o výsledku 
posouzení bude informovat 
žadatele. Cílem opatření je 
urychlit předložení kompletních 
podkladů pro vydání RoPD 
včetně smlouvy o dílo.

Harmonogram projektu
U všech projektů OPŽP také 

platí, že jejich realizace musí  
být ukončena nejpozději do  
31. 12. 2015, a to včetně vyrov-
nání veškerých závazků příjemce 
podpory vůči dodavatelům.  
U vybraných výzev je proto nad 
rámec povinných příloh žádosti 
dle Závazných pokynů pro  
žadatele a příjemce podpory  
v OPŽP požadováno doložit har-
monogram projektu od vyhlášení 
výběrového řízení přes realizaci 
až po financování projektu, tudíž 
harmonogram, ze kterého vyplý-
vá, že realizace a financování pro-
jektu budou končeny nejpozději 
v uvedeném termínu.

Zásady úspěšného žadatele

NEjčASTější CHyby PřI VyPLNěNí  
FORMuLÁřE ŽÁDOSTI
	 chybně nastavený typ projektu v záložce B, v záložce B nedostateč-

ně popsáno místo realizace projektu
	 chybně zapsán typ žadatele v záložce C a s tím související určení 

bonity žadatele 
	 v případě bonity neúplně vyplněná záložka D 
	 nesoulad záložky E a předloženého položkového a kumulativního 

rozpočtu 
	 nesoulad v termínech výběrových řízení v záložkách H a B
	 chybně vyplněné údaje v záložce Přílohy 

NEjčASTější CHyby  
V POVINNýCH PříLOHÁCH
	 doklad o plné moci neobsahuje přesné údaje o žádosti, nebývá 

předložen v originálu a podepsán zmocněncem i zmocnitelem
	 není předloženo stanovisko Správy CHKO u projektů, kde je vyža-

dováno 
	 stanovisko KÚ není doloženo v originálu nebo v ověřené kopii
	 nedostatečný souhlas vlastníka s udržitelností projektu plus nedoře-

šené majetkoprávní vztahy
	 neúplná projektová dokumentace bez podpisu a razítka oprávněné 

osoby 
	 nesoulad kumulativního a položkového rozpočtu a záložky E
	 dokumenty (rozhodnutí) nejsou dodávány s nabytím právní moci
	 absence dokladů uvedených v textu výzvy

ECHO
První výzva NZÚ
Program MŽP pod názvem 
Nová zelená úsporám (NZÚ) je 
určen k podpoře úspory energie, 
snížení emisí do ovzduší a úspory 
plateb za energie a je nastaven 
na období 2014–2020. První 
výzva pro rodinné domy zahajuje 
příjem žádostí od 1. dubna do 
31. října 2014 nebo do vyčerpání 
1,9 miliardy korun, které jsou 
pro výzvu alokovány. Následovat 
budou další výzvy, postupně i pro 
veřejné budovy a bytové domy. 
Příjem žádostí probíhá elektronic-
ky, formulář a všechny potřebné 
informace jsou na stránkách 
www.novazelenausporam.cz.

biokoridor v Hustopečích

Rok 2014 má prý v Hustopečích 
být rokem zelených projektů. 
Za poslední tři roky připravi-
lo vedení města osm projektů 
zacílených na krajinu a ochranu 
půdního fondu. První z projektů 
je již dokonce hotov, před prvním 
hustopečským rybníkem v lokalitě 
Volská hora vznikl biokoridor. „Je to 
biokoridor, který začíná před prv-
ním rybníkem a končí na pomezí 
katastru města Hustopeče a obce 
Starovice u Trčkových vinic,“ 
přiblížil Libor Sadílek, místosta-
rosta Hustopečí. Celková plocha 
biokoridoru je téměř šest hektarů, 
vysázelo se tam kolem 22 tisíc keřů 
a 650 stromů. „Biokoridor u husto-
pečského rybníku byl realizován 
za podpory Operačního programu 
Životní prostředí,“ dodal Sadílek.

Foto: ČTK/ Václav Šálek
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Báli se otevřít okno, nyní mají školu jako ze škatulky
Všenory leží v malebném údolí 
dolní Berounky a jsou proslulé 
honosnými vilami, které si tam 
za první republiky stavěla teh-
dejší pražská smetánka jako svá 
letní sídla. V obci jsou dvě školní 
budovy Základní školy Josefa 
Kubálka. 

„Na základě dobrých zkušeností, 
které jsme získali před dvěma lety při 
projektu u budovy prvního stupně, 
kde jsme zateplovali celý plášť budovy, 
střešní prostory a měnili okna, jsme se 
rozhodli i pro zateplení budovy druhého 
stupně,“ vysvětluje všenorský 
starosta Zdeněk Seidler. 

Historická budova druhého 
stupně Základní školy Josefa 
Kubálka pochází z roku 1939. 
Od doby, kdy byla postavena, 
ji kromě částečných vnitřních 
úprav, doplnění několika plasto-
vých oken a vytvoření počítačové 
učebny z balkónového prostoru 
před patnácti či dvaceti lety 
nikdo nemodernizoval. 

„Faktem bylo, že původní okna se 
špatně otevírala, nebo se nedala otevřít 
vůbec, a když byla zavřená, tak v nich 

místy byly i centimetrové škvíry. Bez 
přestání vypadával kyt, štípaly se rámy, 
což bylo nebezpečné jak pro personál, 
tak pro děti. Každou chvíli hrozilo, že se 
to sklo prostě z některého okna vysype,“ 

popisuje všenorský starosta stav 
školní budovy před uskutečně-
ním projektu.

Jiný problém představovala 
z větší části původní střešní 
krytina – staré popraskané a se-
sypávající se bobrovky, dokola 
a dokola podmazávané rohové 
střešní prejzy, odpadávající 
římsy… 

„Když se objevila možnost dotace 
z Operačního programu Životní pro-
středí, hned jsme ji využili. Projekt jsme 
zrealizovali, což se pozitivně promítlo 
jak do energetických úspor, tak do celkové 
bezpečnosti i vzhledu budovy,“ pochva-
luje si Zdeněk Seidler. 

Dokumentační paradoxy
K získání podpory bylo zapo-

třebí vytvořit energetický audit, 
vypracovat projektovou doku-
mentaci a zvládnout vyplnění 
vlastní žádosti o podporu. Na je-
jím vypracování obec spolupra-
covala s poradenskou společností 
Davida Plíštila. 

„Základem pro podání kvalitní 
žádosti jsou energetický audit, položkový 

rozpočet, prohlášení o zateplovaných 
plochách a projektová dokumentace,“ 
vysvětluje poradce. 

Z těchto podkladů vycházejí 
podle Plíštila i vyjádření krajské-
ho a stavebního úřadu. Rovněž 
je dle jeho slov nutné důkladně 
prostudovat veškeré dokumenty 
a zkontrolovat správnost prohlá-
šení o zateplovaných plochách. 

„Údaje o zateplovaných plochách 
vycházejí z položkového rozpočtu a bývají 
v určitých parametrech jiné než hodnoty 
uvedené v energetickém auditu. Výměry 
oken a dveří se shodují,“ objasňuje 
nejrůznější zákruty dokumentač-
ního bludiště David Plíštil. 

„To, že výměry zateplované plochy 
obvodového pláště jsou v projektové 
dokumentaci, rozpočtu a formuláři 
zateplovaných ploch vždy větší, než je 
vypočteno v energetickém auditu, je dáno 
odlišnou metodikou výpočtu a tím, že 
projekt oproti energetickému auditu řeší 
i zateplení ostění, štítů, atik a mnohdy 
soklu,“ vysvětluje Plíštil a dodává, 
že zateplované plochy a výstupy 
z evidenčního listu energetického 

„Šel jsem 
do neznáma, 
a dopadlo 
to dobře,“ 
říká starosta 
obce Všenory 

o projektu zateplení 
budovy druhého stupně 
základní školy. Dnes se 
„jeho“ škola může díky 
podpoře z Operačního 
programu Životní prostředí 
pochlubit lepší energetickou 
úsporností a změna k její 
větší atraktivitě je vidět 
i na první pohled. 

auditu následně vstupují do hod-
nocení celého projektu. 

„Museli jsme zkontrolovat celý energe-
tický audit, propočítat emise a energetické 
štítky obálky budovy, abychom měli jisto-

tu, že navržené nové konstrukce splňují 
doporučenou hodnotu prostupu tepla. 
Shodně musejí být konstrukce uvedené 
v projektu a položkovém rozpočtu. Rozpor 
představuje riziko nepřiznání dotace.“ 

„Státní fond životního prostředí ČR 
administruje dle mého názoru nejkvalitnější 
dotační titul, který pomáhá veřejným budovám, 
žádný lepší dotační titul u nás není,“ míní 
David Plíštil.

OPŽP VE VšENORECH
Díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí mají 
dnes ve Všenorech dvě zateplené školní budovy – před třemi lety 
zateplenou budovu prvního stupně, v níž se nacházejí zmíněná 
školní jídelna, ale i lékařská ordinace, a budovu druhého stupně, 
která byla zateplena v létě loňského roku. Zdeněk Seidler má 
do budoucna v úmyslu zažádat o podporu z OPŽP ještě na za-
teplení třetí budovy v obci. Všenory kdysi vznikly spojením dvou 
původních vesnic – Horních Mokropes a Všenor –, dodnes je 
od sebe pomyslně dělí proslulý, přes čtyři sta let starý Všenorský 
dub. Na hornomokropeském katastru stojí obecní dům, kde před 
válkou býval mokropeský obecní úřad a později mokropeská škola. 
Z hlediska hygieny se úzká třípatrová budova z konce 19. století 
stala nevhodnou pro školní provoz a dnes v ní sídlí pošta, základní 
umělecká škola a ve střešní nástavbě okresní středisko volného 
času. Obec má vypracován energetický audit, a proto, bude-li i letos 
vypsána výzva na modernizaci, obec se výzvy zcela jistě zúčastní. 
K čemu bude budova sloužit, je podle starosty otázkou až pro příští 
zastupitelstvo obce. 

Historická budova druhé-
ho stupně Základní školy 
Josefa Kubálka pochází 
z roku 1939. Od doby, kdy 
byla postavena, ji kromě 
částečných vnitřních úprav, 
doplnění několika plasto-
vých oken a vytvoření počí-
tačové učebny z balkónové-
ho prostoru před patnácti či 
dvaceti lety nikdo nemoder-
nizoval.

šKOLA jOSEFA KubÁLKA
Od roku 2011 nese všenorská škola jméno Josefa Kubálka. V listo-
padu téhož roku mu byla na budově školy odhalena pamětní deska. 
Do Všenor Kubálek nejprve jezdil na letní byt, později si tam nechal 
postavit vlastní vilu, kde prý měl jednu místnost vyhrazenou pro 
svou sbírku slabikářů, údajně největší svého druhu na světě.
Josef Kubálek (1876–1968) byl významný český pedagog základní 
školy. Vystudoval učitelský ústav a zpočátku učil na měšťance v Jičíně. 
Až do roku 1917 působil na Učitelském ústavu v Hradci Králové. Zabý-
val se elementární výukou, studoval německé způsoby výuky a v roce 
1913 vydal svou první publikaci „ Německá třída elementární“.
Roku 1915 vydal svůj první slabikář „U nás“ a o něco později díla 
„Prvouka na městské škole u nás“ a „První početnice“. Od roku 
1919 pracoval v komisi České obce učitelské a přednášel na peda-
gogické fakultě metodiku výuky 1. ročníku obecné školy.
Ve třicátých letech se postavil proti takzvané globální metodě výuky 
čtení, která přišla z USA. Své důvody uvedl v knize „O metodě ele-
mentárního čtení“, „Metoda normálních slabik“, „Vyučování ve třídě 
elementární“ a v dalších.
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šance i pro malé obce
Základem pro podání žádosti 

je připravit kompletní projekt 
podle vyhlášené výzvy, přičemž 
každá výzva na zateplení veřej-
ných budov má svá specifika.

„V XXXV. výzvě, kde jsme žádali 
o dotaci na zateplení všenorské školy, 
bylo podmínkou získat minimálně 
60 bodů na zateplení, a kdybychom 
projekt už od počátku nenastavili pro 

tyto podmínky, nebyl by přijat,“ uvádí 
Plíštil. 

O podporu bylo zažádáno 
v únoru 2012 a v létě téhož roku 
byla přiznána. Na adresu vzájem-
né spolupráce na projektu nešetří 
Plíštil chválou a z výsledku svého 
podílu na něm má radost a těší ho. 

K hladkému průběhu celého 
procesu přispělo podle starosty 
Seidlera, že nedošlo k provádění 

žádných změnových listů jako 
v případě první školní budovy, 
čímž si celý tým ušetřil spoustu 
práce. „Tentokrát to proběhlo úplně 
perfektně,“ říká starosta. 

Plíštil oceňuje i celkovou sku-
tečnost, že Státní fond životního 
prostředí ČR podporuje projekty 
na zateplení veřejných budov, 
jako jsou základní a mateřské 
školy, obecní úřady a kulturní 

domy, neboť ty si to podle porad-
ce rozhodně zaslouží. 

„Státní fond životního prostředí ČR 
administruje dle mého názoru nejkva-
litnější dotační titul, který pomáhá 
veřejným budovám, žádný lepší dotační 
titul u nás není,“ míní. 

Zateplováním obecních budov 
si tak podle jeho slov i malé obce 
mohou sáhnout do společné 
evropské kasičky. 

REPORTÁŽREPORTÁŽ

ROZHOVOR

PRODLOuŽENí ŽIVOTNOSTI ObjEKTu 

Když byla podpora Všenorům 
přiznána, zateplení všenorské 
školy už nic nebránilo. Práce 
probíhaly v prázdninových měsí-
cích léta roku 2013 a měly čtyři 
hlavní fáze: demontáž stávajících 
oken a dveří, montáž nových 
oken a dveří, přípravu podkladu 
pro zateplovací systém a montáž 
zateplovacího systému.
Stavební úpravy v projektové 
dokumentaci byly navrženy tak, aby zatížení ani jiné vlivy působící 
v průběhu stavby neměly za následek zřícení nebo jiné destruktivní 
poškození budovy, aby nedošlo ke snížení požární bezpečnosti 
stavby ani osob, aby stavba neohrožovala život, zdraví ani zdravé 
životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb.
Navrženými a uskutečněnými úpravami bylo dosaženo prodloužení ži-
votnosti celého objektu, k čemuž přispěl i výsledný lepší stav stávajících 
konstrukcí, zároveň projekt vyloučil výskyt vlhkosti. Zateplením objek-
tu a výměnou oken se také zlepšily zvukoizolační vlastnosti obvodové-
ho pláště, stavební úpravy tak přispěly k celkovému zlepšení odolnosti 
stavby vůči škodlivému působení prostředí, zejména půdní vlhkosti, 
atmosférických a chemických vlivů a záření. Stavebními úpravami bylo 
především dosaženo také výrazného snížení energetické náročnosti 
budovy, a proto i snížení nákladů na vytápění budovy. 

Vidíme usilovnou práci

Oboustranná spokojenost
„Podařilo se nám vysoutěžit velmi 

dobrou firmu, která projekt zrealizova-
la,“ vzpomíná Zdeněk Seidler. 
„Všechno zvládli v termínu a přesně 
podle našich požadavků, včetně toho, 
co jsme si navymýšleli navíc a zaplatili 
z vlastních zdrojů.“

Ono „navíc“ znamenalo 
například zbourání vnitřních 
komínů ve vyklizených půdních 

prostorách, kde už jich nebylo 
zapotřebí, což škole do budouc-
na poskytlo možnost dalšího pro-
storového rozvoje a vybudování 
archivu, dílen nebo sborovny. 
Navíc firma vyměnila starý ply-
nový kotel za nový a úspornější 
a obložila venkovní schody. 

„Při realizaci každého projektu 
narazíte na něco neočekávaného. 
V tomto případě to však byly jen 
drobnosti. Při projektování nikdy 
nevidíte do všeho, některé problémy se 
ukážou až po odkrytí konstrukcí, což 
projektant většinou předem udělat 
nemůže,“ vysvětluje Robert Ma-
chovský, jednatel firmy Lakro, 
která budovu druhého stupně 
všenorské základní školy zatep-
lovala. I on chválí vzájemnou 
spolupráci na projektu: „Byla 
vynikající, především proto, že všichni 
zúčastnění hledali způsoby, nikoli dů-
vody.“  A přínos projektu? Ten je 
podle něho celkem jasný: „Nová 
okna s lepšími tepelnými vlastnostmi, 
zateplená budova a v neposlední řadě 
vylepšení designu.“ Zdeněk Seidler 
byl s vybranou společností 
spokojen také proto, že jejich 
nabídka výrazně snížila rozpo-

čet projektu, a proto i finanční 
spoluúčast obce. 

Přitažlivá škola
Vylepšení vzhledu školy bylo 

podle starosty Zdeňka Seidlera 
jedním z důvodů k dalšímu zvý-
šení atraktivity všenorské školy. 
A nejen to. „Co se týče školy, šli jsme 
kvalitou nahoru, a to hlavně díky nové 
paní ředitelce. Několik let po sobě jsme se 
zaobírali úbytkem žáků, který se s novým 
vedením školy změnil,“ vysvětluje. 

Nové vedení uvedlo do školy 
nové výukové programy a svým 
moderním přístupem oslovilo rodi-
če i žáky v celém přilehlém regionu. 
A všenorská škola se nesoustředí 
jen na kultivaci ducha, ale i těla. 

„Kuchyně nám už nestačí, protože 
tam vaří tak dobře, že na obědy chodí 
i lidé zvenčí,“ směje se Zdeněk Sei-
dler. Nato ho však smích poně-
kud přejde: „Nestačí nám už ani škola 
ani školka. Nevíme, jak s tím do budouc-
na, co se týče prostoru, naložíme, a tak 
se škola prozatím věnuje doplňování 
interiérů a shánění finančních prostřed-
ků na doplnění vyučovacích pomůcek. 
V tomto ohledu se všechno rozhodně ubírá 
správným směrem.“ 

ECHO
Informační systémy OPŽP
Na stránkách Státního fondu 
životního prostředí ČR jeho zástupci 
koncem února upozornili příjemce 
podpory, že mohou okamžitě aktua-
lizovat finančně platební kalendáře, 
podávat žádosti o platby a elek-
tronicky odesílat nadefinované 
zdroje financování v rámci přípravy 
podkladů pro rozhodnutí o po-
skytnutí dotace. Fond totiž v plném 
rozsahu spustil informační systémy 
OPŽP, které byly dočasně poza-
staveny kvůli operacím spojeným 
s uzávěrkou roku 2013, překlápění 
databází na Ministerstvu financí 
ČR a schvalování rozpočtových 
opatření ve státní pokladně u tisíců 
projektů OPŽP. „Oproti loňskému 
roku se podařilo systémy spustit 
o celý měsíc dříve,“ uvedl Petr Vald-
man, ředitel SFŽP ČR.

Stromy pod kontrolou
Obyvatelé Hlinska na Chrudimsku 
mají pod svou kontrolou 2 331 
stromů, které ve městě rostou. 
Na webových stránkách projektu 
Stromy pod kontrolou si Hlinečtí 
mohou zobrazit mapu města, 
na níž červené tečky lokalizují 
porosty dřevin s uvedením počtu 
stromů, popisu lokality, perspek-
tivy i návrhu na způsob ošetření. 
Těchto informací bude využívat 
především vedení města pro plá-
nování úprav městské zeleně. Od-
hadované náklady na péči o zeleň 
i obnovu výsadeb činí zhruba 17 
milionů korun. Vedení města pro-
to v závěru minulého roku podalo 
žádost o dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Žádost 
byla přijata a čeká na schválení.

Setkání se Zeleným 
kruhem
V půlce února se nový náměstek mi-
nistra životního prostředí Vladimír 
Mana setkal se zástupci Zeleného 
kruhu a dalších nevládních ekologic-

kých organizací. Účastníci jednání 
diskutovali o vzájemných pohle-
dech na priority v oblasti legislativy 
životního prostředí pro nadcházející 
období. Součástí jednání byla také 
debata o možnostech prohloubení 
vzájemné spolupráce a konkrétní-
ho zapojení zástupců nevládních 
ekologických organizací do přípravy 
legislativy. Výsledkem jednání byla 
nejen dohoda o užší vzájemné spo-
lupráci v oblasti tvorby legislativy, 
ale také příslib lepší vzájemné infor-
movanosti a korektních mediálních 
výstupů.

KDO JSME?
Občanské sdružení Zelený kruh je jednou z nejstar-
ších českých asociací nevládních organizací – vznikl
v roce 1989 a v současnosti má 27 členů. Jedná se
o nestátní neziskové organizace (NNO), které 
pracují v ochraně životního prostředí. Tvoří valnou
hromadu Zeleného kruhu a rozhodují tak o jeho
směřování a aktivitách. Zelený kruh je tedy – zjedno-

dušeně řečeno – zesíleným hlasem ekologických
organizací. 

CO CHCEME?
Posláním Zeleného kruhu je rozvoj občanského sektoru 

v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje,
zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního

prostředí a zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentál-
ních organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí . 

CO DĚLÁME?
Zelený kruh zajišťuje výměnu informací a stanovisek mezi veřejnou sprá-
vou, ekologickými organizacemi a veřejností a to formou těchto služeb:

• Koordinuje výběr zástupců do různých mezioborových pracovních sku-
pin, poradních vládních orgánů a komisí, účast v těchto orgánech předsta-
vuje hlas odborné zainteresované veřejnosti.
• Zprostředkovává členským organizacím důležité informace týkající se
zejména legislativy (např. připomínkování nových zákonů) a jiných 
společenských témat souvisejících s jejich činností. Podílí se na přípravě
a prosazování společných stanovisek.
• Prostřednictvím kontaktní ekolinky na čísle 222 518 352 poskytuje
environmentální poradenství pro veřejnost.

Vedle členské základny sdružuje Zelený kruh tzv. oborovou platformu, její-
miž členy jsou jak kmenoví členové Zeleného kruhu,
tak cca. 45 dalších ekologických nevládních organi-
zací. Oborová platforma je neformálním uskupe-
ním, má podobu informační sítě propojené zejmé-
na e-mailovou konferencí. O činnosti platformy infor-
muje měsíčník – „Zpravodaj oborové platformy“,
který vychází elektronicky a je určen širší odbor-
né veřejnosti. 

Členové Zeleného kruhu přistupují automaticky
(členové oborové platformy dobrovolně).
k Etickému kodexu ekologických organizací,
který shrnuje základní etické principy jejich 
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zateplení všenorské školy 
vypracovala Petra studecká 
z Energetické agentury, která 
se posledních 14 let zabývá 
zpracováváním podkladů 
k dotacím na veřejné budovy. 

Z čeho jste při vypracování ener-
getického auditu pro všenorskou 
školu vycházela? 

Energetický audit musí vychá-
zet z požadavků obce nebo města 
a jeho finančních možností. Hlav-
ními mantinely jsou však dotační 
podmínky a Státní fond životního 
prostředí ČR. Tyto podmínky 
jsou mnohem přísnější než běžné 
požadavky při rekonstrukcích. 
Konkrétně to znamená, že výsledná 
energetická třída musí být kategorie 

A nebo B. Budovy jsou tedy zatep-
lovány tloušťkou izolantu obvo-
dového pláště od 140 do 200 mm, 
střechy od 200 do 300 mm. Okna 
a vstupní dveře musejí mít parametr 
U 1,2 W/m2/K a méně.

Jaké informace musí takový 
energetický audit obsahovat? 

Audit obsahuje kolem 80 
stran textu. Nejprve jsou popis 
a hodnocení stávajícího stavu 
domu a jeho vytápěcího systému 
a zdroje. Následně jsou v souladu 
s dotací navržena opatření: zatep-
lení obvodového pláště, střechy, 
výměna oken, případně výměna 
kotle. Vypočte se, jaká bude 
úspora energie a peněz a také 
CO2, jestliže se opatření realizu-
jí. Výsledek se v závěru auditu 
doporučí k udělení dotace. 

O co jste se opírala při vypracová-
vání projektové dokumentace?

Projektová dokumentace musí 
přímo navázat na energetický 
audit. Musí zahrnout auditem 
předepsaná opatření. Barevná 
řešení se poté prodiskutují s obcí 
či městem. 

Jak hodnotíte spolupráci s ostat-
ními subjekty, které se na tomto 
projektu podílely? 

Spolupráce s obcí Všenory je 
dlouhodobě na výborné úrovni. 
Především si ceníme práci pana 
starosty, který se nebojí pouštět 
do složitých dotačních titulů. Pan 
starosta se nebojí žádat o pod-
poru ze strukturálních fondů 
mEvropské unie. Spolupráce se 
SFŽP ČR je v mezích úřednické-
ho šimla v pořádku. 

A výsledek projektu? 
Výsledek projektu má dvě 

roviny. První vidí každý, kdo 
kolem školy projde. Je to nová 
fasáda a jsou to nová okna. Ten-
to přínos je z hlediska všech, kdo 
školu užívají, určitě nezanedba-
telný. Druhou rovinou je úspora 
na nákladech za topení. Úspora 
na budově ZŠ přesahuje 55 % 
původní spotřeby.  

Co vás na vaší práci těší?
Za každým dokončeným 

projektem rekonstrukce veřej-
né budovy vidíme usilovnou 
práci mnoha lidí. Vždy nás hřeje 
u srdce, že naše práce má smysl, 
na který si můžeme sáhnout. 
Rádi přispíváme k lepším 
podmínkám ve školství v České 
republice.

Projekt v číslech
Celkové náklady:  2 575 000 Kč
Celková výše podpory:  1 677 000 Kč
Spoluúčast obce:  898 000 Kč
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Jan Kříž v minulosti působil na Ministerstvu 
životního prostředí v pozici ředitele odboru 
fondů Evropské unie. Do úřadu se vrátil 
po necelých čtyřech letech. Jeho názor na kon-
dici Operačního programu Životní prostředí je 
jednoznačný. „Program není v dobrém stavu. Svědčí 
o tom ztráta finančních prostředků za loňský rok kvůli ne-
splnění pravidla N+3 ve výši zhruba šesti miliard korun. 
Svědčí o tom i hrozící letošní ztráta finančních prostředků 
ve výši 13 miliard korun. Naším primárním cílem je co 
nejrychleji zavést vhodná opatření, abychom na konci 
letošního roku měli ztracených miliard co nejméně.“ říká 
Jan Kříž. A nejen to. 

„Problémy máme na Státním fondu životního pro-
středí ČR, ale i na Ministerstvu životního prostředí. Tím 
nechci říci, že by lidé v obou institucích pracovali špatně, 
ale bohužel v minulých letech došlo v obou úřadech k mno-
ha věcem, které se negativně promítly do chodu operačního 
programu. Jednou z nich byla třeba i nedostatečná 
komunikace mezi fondem a ministerstvem.“

Jak chcete snížit hrozící ztrátu finančních 
prostředků z OPŽP?

Vyhlásili jsme nové výzvy pro letošní rok. 
To je klíčové, protože v minulých letech se 
výzvy někdy takřka nevyhlašovaly, nebo se vy-
hlašovaly velmi nahodile, což je vůbec hlavní 
příčina ztrát finančních prostředků z Operač-
ního programu Životní prostředí. 

Na tom, že došlo k narušení chodu OPŽP, 
měla svůj vliv i zastavená certifikace progra-
mu v roce 2011… 

To však neznamenalo, že se měly „vypnout 
motory“. Že se mělo přestat pracovat na no-
vých výzvách. Zastavená certifikace potkala 
prakticky všechny operační programy. Ale 

i s pozastavenou certifikací se dá žít a rozhod-
ně to nelze brát jako signál k tomu, aby řídicí 
orgán kupříkladu přestal vyhlašovat výzvy. 

Nevyhlašování výzev bylo podle vás jediným 
problémem, který se v minulosti negativně 
promítnul do chodu Operačního programu 
Životní prostředí? 

Všechno souvisí se vším. Vedení Minis-
terstva životního prostředí například velmi 
dlouho schvalovalo klíčové dokumenty 
bezprostředně související s náběhem čerpá-
ní finančních prostředků. To jsou tabulky 
s navrženými projekty ke schválení, samotná 
rozhodnutí o dotaci, plán výzev a tak bych 
mohl pokračovat. Jen schválení plánu výzev 
mu trvalo měsíce. A na fondu i ministerstvu 
stále také docházelo k neustálým personálním 
výměnám. Toto všechno způsobilo zdržení, 
jehož plody nyní sklízíme v podobě ztrát 
finančních prostředků z OPŽP. A čas přitom 
hraje klíčovou roli. Kdyby měl Operační pro-
gram Životní prostředí například v roce 2013 
k dobru o pár měsíců navíc, ztráta finančních 
prostředků z OPŽP by nemusela být šest mili-
ard, ale třeba jen tři miliardy. 

Náš problém

Pomineme-li vyhlášení výzev, jak chcete 
snížit aktuálně hrozící ztrátu prostředků 
z OPŽP?

Ministerstvo spolu s fondem musejí mno-
hem rychleji procesovat celý systém operační-
ho programu. Musíme prosazovat rozumné 
věci, jako jsou systémová opatření na SFŽP 
ČR. Třeba zkrácení lhůt pro kontrolu podkla-
dů, odstranění duplicit v kontrolním a řídicím 
systému, možnost financování zálohových 
faktur. Zcela zásadní je však provést inventu-
ru takzvaných spících projektů. A nejen to. 
Oproti minulosti musíme také najít odvahu 
tyto projekty škrtnout ze systému a nahradit je 
těmi, které mají reálný potenciál rychle zahájit 
realizaci se závazkem splnění termínů. 

To jsme v rovině úvah. Učinili jste již nějaké 
konkrétní opatření?

Ano, třeba aktuální dohodu s Minis-
terstvem financí ČR o tom, že rozhodnutí 
o poskytnutí dotace se nebudou vydávat až 
po uzavření smlouvy o dílo, po znalosti kon-

krétních částek, ale již po schválení zadávací 
dokumentace Státním fondem životního 
prostředí ČR. Tato úspora přinese do systému 
zhruba měsíc až dva navíc, což v kontextu 
hrozící 13miliardové ztráty může znamenat její 
redukci až o dvě miliardy korun. 

OPŽP eviduje ztrátu z loňska, ještě vyšší 
ztráta mu hrozí letos a se ztrátou se počítá 
i v roce příštím. Může v tomto ohledu České 
republice nějak pomoci Evropská komise?

Ze strany Evropské komise nelze očekávat 
mnoho úlev. Pravidla hry jsou jasná. Když 
členský stát nevyčerpá finanční limit daného 
operačního programu, přichází o peníze. Je to 
drsné, ale jinak to není. Samozřejmě že je mož-
né s komisí vyjednávat třeba o nepředvídatel-
ných událostech. Těmi byly třeba povodně 
v roce 2013. Avšak nelze se spoléhat na kličky. 
Čerpání prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí je práce jako každá jiná, nedá 
se obcházet. Efektivní čerpání prostředků 
z OPŽP je hlavně o efektivním řízení OPŽP. 
Daná pravidla jsou známá dlouho dopředu, 
a to, že jsme si nastavili finanční plnění, které 
je nyní v rozporu s realitou, je náš problém, 
problém České republiky, nikoli komise. 

Mohou v úplnějším čerpání finančních pro-
středků z OPŽP pomoci nové druhy podpory 
a opatření, jako byla například letošní nová 
podpora CNG autobusům, na jejichž nákup 
se vypsala výzva za miliardu korun? 

Miliardová výzva, která se vyhlásila 
na CNG, pomůže s čerpáním prostředků 
z OPŽP jen do určité míry. Tato a jí podobné 
výzvy jsou jen jedním puzzle v tom celkovém 
obrázku. Letos potřebujeme zachránit co nej-
více z 13 miliard korun, které můžeme ztratit. 
A výzva na CNG za miliardu korun, jakkoli 
je dobrá, se nám zcela jistě celá do letošního 
čerpání nepromítne, protože i když je to jen 
v uvozovkách nákup autobusů, projekty mu-
sejí projít výběrovými řízeními. A zkušenost 
nám říká, že třeba veřejné zakázky ne vždy 
dopadají úplně hladce. Abych vám však odpo-
věděl, výzvy typu CNG autobusy nám určitě 
pomohou, ale zcela jistě nás nezachrání. 

Jsme tedy opět u systematického vyhlašová-
ní výzev, kvalitních projektů a co nejhladší 
administrace?

Ano. Jinak to není. Nelze vypichovat jen ur-
čitá témata, která jsou atraktivní, jako je třeba 
právě ta alternativní doprava anebo podpora 
spaloven, protože to jsou jen parciální záleži-
tosti. Ale jen s nimi celý ten systém operačního 
programu znovu do chodu neuvedete. 

Premianty nejsme

Jak vypadají přípravy nového programového 
období let 2014 až 2020? Váš předchůdce 
hovořil o tom, že ČR patří mezi premianty… 

Premianty určitě nejsme. Ve srovnání 
s ostatními zeměmi jsme od zástupců Evrop-

Nebýt byrokratičtí více, než je nezbytně nutné
Z rozhovoru s Janem Křížem, novým 
náměstkem ministra pro sekci fondů 
EU, ekonomiky a politiky životního 
prostředí, vyplývá, že v administračním 
systému Operačního programu Životní 
prostředí je mnoho projektů, které 
se nepodaří nikdy realizovat. a tyto 
projekty je třeba ze systému vyřadit. 

ské komise dostali nejvíce připomínek k na-
šemu návrhu nového OPŽP. Z toho vyplývá, 
že kvalita našeho současného návrhu nového 
OPŽP není příliš dobrá. To nám ostatně 
oznámil i ex-ante hodnotitel. Na druhou 
stranu již připravujeme pátou verzi OPŽP, 
která by se měla v některých oblastech výraz-
ně zlepšit. 

Co nám Evropská komise vytýká?
Největší problémy máme u plnění takzva-

ných kondicionalit, předběžných podmínek. 
To se týká hlavně nevyjasněné pozice regulace 
vodárenství v ČR a také neexistence novely 
zákona o posuzování vlivů na hodnocení ži-
votního prostředí EIA a chybí nám komplexní 
odpadová legislativa. Těch problémů je hod-
ně. Ve vztahu s komisí určitě nejsme na špici.

A pohled Evropské komise na dobíhající 
OPŽP? 

Tam jsem se zatím s nějakou velkou 
chválou také nesetkal. Spíš vidím očekávání, 
jestli se nám podaří zvrátit kritickou situaci. 
Komise nám zcela jistě nechce dělat zby-
tečné problémy, ráda nám vyhoví, ale řízení 
programu a kroky k nápravě jsou skutečně 
jen na nás.

Jestliže nemá jasno Ministerstvo životního 
prostředí v podobě budoucího operačního 
programu, jak mohou mít jasno žadatelé? 
Jak se mají připravovat?

Žadatelé v tuto chvíli nemohou dělat nic 
jiného než čekat. Na rovinu je třeba říci, 
že konkrétní podmínky podpory v rámci 
nástupce OPŽP nejsou dosud jasné. Přičemž 

zbývá ještě mnoho věcí odpracovat, aby se 
vše vyjasnilo. Avšak nejsme na tom o moc 
hůře než ostatní operační programy a potíží 
je, že pro takzvané územní dimenze a další 
nejsou ze strany centrálních orgánů stále 
dořešeny systémové prvky, jako jsou nový 
informační systém nebo metodika Minister-
stva pro místní rozvoj. Je také třeba splnit 
takzvané předběžné podmínky, jako odpa-
dový balíček, EIA a vodohospodářského 
regulátora. 

To asi není dobrá zpráva pro žadatele…
Bohužel. Na druhou stranu však byly 

v rámci stávajícího programu vypsány nové 
výzvy, o jejichž rozsahu si myslíme, že je 
dostatečně široký, aby do doby, než najede 
nový operační program, pokryl potřeby 
sektoru životního prostředí. A k těm výzvám 
patří i takzvaná fázovací výzva, v níž se 
projekty mohou začít realizovat ve stávajícím 
programu, ale zcela je dokončit bude možné 
v novém programu. 

Kdy by žadatelé měli očekávat první výzvy 
v novém programu pro léta 2014–2020? 

Vidím to na začátek příštího roku. Letos 
budou dobíhat ještě výzvy ze stávajícího 
programu. 

Vše je potřeba doplnit 

Za jakých podmínek je možné vyhlásit výzvy 
třeba jen v některé z prioritních os v rámci 
nového programu, aniž by ten byl celkově 
schválen zástupci Evropské komise?

Evropská komise musí tak jako tak schválit 
náš návrh podoby nového programu. Ale 
pravda je i ta, že řídicí orgán může jít do urči-

„
Zastavená certifikace 
potkala prakticky všechny 
operační programy. Ale 
i s pozastavenou certifikací 
se dá žít a rozhodně to nelze 
brát jako signál k tomu, 
aby řídicí orgán kupříkladu 
přestal vyhlašovat výzvy.

INg. jAN KříŽ (nar. 1976) před svým opětovným nástupem na Ministerstvo 
životního prostředí působil jako grantový manažer ve Výzkumném centrum BIOCEV a také 
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vrchní ředitel sekce, v níž měl odpověd-
nost za řízení Operačního programu Výzkum a Vývoj pro inovace, programu zaměřeného 
na budování vědecko-výzkumné infrastruktury v ČR čili infrastruktury financované z evrop-
ských fondů (strukturální fondy, období 2007–2013). Na Ministerstvu životního prostředí 
působil v letech 2007 až 2010 jako ředitel odboru, který měl na starosti řízení Operačního 
programu Životní prostředí (strukturální fondy, období 2007–2013). Jan Kříž vystudoval 
Fakultu stavební ČVUT, obor vodohospodářské stavby, inženýrské sítě. K jeho zájmům patří 
cestování, sport, fotografie, četba a finančnictví. 

ROZHOVOR ROZHOVOR
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tého rizika a vyhlásit výzvy ještě předtím, než 
dojde k celkovému konsenzu na programu se 
zástupci s Evropskou komisí. Avšak i v tom 
případě je třeba sladit nastavení celého pro-
gramu, konkrétních prioritních os, s předsta-
vami komise. 

Jak takové sladění se vypadá? 
Komise nám řekne, že souhlasí s nastave-

ním programu, protože jsme u každé prioritní 
osy doložili důkladnou analýzu potřeb, 
bezvadnou strategii, která povede k plnění 
nastavených cílů. Že jsme i dobře a správ-
ně nastavili indikátory, které komisi i nám 
poslouží jako kontrola toho, zda podpořená 
opatření fungují. Tak vypadá sladění. Pouze 
v tom případě si my můžeme dovolit začít vy-
hlašovat výzvy třeba i o něco dříve, než bude 
schválen celý operační program. Jenže to se 
nás netýká, protože v současnosti nám kulhá 
nastavení každé prioritní osy. Každá osa 
potřebuje doplnit o data, indikátory a mnoho 
dalších informací, takže úvahy o vyhlašování 
výzev jsou v tuto chvíli velmi předčasné. 

Jak moc „kulhá“ nastavení prioritních os?
Uvedu vám to na příkladu prioritní osy 

1. My říkáme, že chceme peníze na čistírny 
odpadních vod pro obce pod dva tisíce ekvi-
valentních obyvatel. Ale nevíme, kolik těch 
čistíren vlastně potřebujeme, a také nevíme, 
jak moc tyto čistírny přispějí ke zlepšení 
kvality povrchových vod v České republice. 
A když tohle všechno nevíte, těžko můžete 
nastavovat indikátory. A nastavení indiká-
torů je nutné, protože my té komisi musíme 
být schopni také říci, že když společně za-
investuje do těchto čistíren miliardy korun, 
tak se stane to a to. Stále nám tedy chybějí 
důležité analýzy. Ano, chceme podpořit čis-
tírny odpadních vod, avšak v jakém množ-
ství? Evropská komise nám nedá bianco šek 
na nějakou oblast podpory, aniž bychom my 
jí řekli, co přesně za něj dostane. Musíme 
tedy konkretizovat své potřeby. I když je 
samozřejmě také pravda, že čím obecněji je 
naformulujeme, tím větší budeme mít mané-
vrovací prostor při implementaci operačního 
programu. Avšak komise není hloupá, aby 
nám dávala peníze na něco, o čem neví, co 
z toho vznikne. 

Nemělo by mít Ministerstvo životního pro-
středí v těchto věcech už jasno? A nakolik 
jsou tyto věci otázkou odborného posouzení 
a nakolik politického rozhodnutí? 

Samozřejmě, že je na Ministerstvu život-
ního prostředí, aby třeba připravilo věcný 
záměr zákona o odpadech, který po mezi-
resortním jednání půjde k posouzení vládě, 
která záměr buď schválí, anebo neschválí. 
Věcný i politický pohled na věc se tedy střetá-
vají. Týká se to ceny za odvoz odpadů, míry 
rychlosti omezování skládkování, souvisí 
to i s výší poplatku za skládkování, kterou 
určuje ministerstvo. Ale i tomu politické-
mu rozhodnutí musí předcházet dokonalá 
analýza celého problému. A tu my bohužel 
prozatím nemáme. Takže i v případě nastave-
ní nového OPŽP nemá smysl nyní šermovat 

nějakými čísly, když nám chybějí základní 
klíčové vstupy do těchto analýz. 

Na druhou stranu existuje dokument Státní 
politika životního prostředí ČR pro roky 
2012 až 2020 a máme i dokument Priority 
Operačního programu Životní prostředí 
na rok 2014 až 2020? Ty jsou na nic?

Co se týče Státní politiky životního pro-
středí ČR, tak je samozřejmě dobré, že tento 
dokument existuje, protože dává určitý směr 
a vizi toho, čeho je potřeba v oblasti životní-
ho prostředí dosáhnout. Ale státní politika 
není spasitelná v tom, že by ji stačilo překlo-
pit do konkrétní podoby nově vznikajícího 
nástupce OPŽP. Státní politika je o tom, co by 
ten stát rád dělal, ale už neříká, jakou cestou se 
k tomu, co by rád dělal, nejlépe dostat.

Nebýt byrokratičtí

Jak moc se podle vás bude lišit budoucí pro-
gram zaměřený na životní prostředí od stáva-
jícího OPŽP?

Ve většině parametrů se příliš lišit nebude. 
Stále potřebujeme investovat do oblasti ener-
getických úspor, kde je velká kapacita, a in-
vestice tam přinášejí mnoho multiplikačních 
efektů. Snižují se skleníkové plyny, emise zne-
čišťujících látek, podporuje se vznik nových 
pracovních míst, stávající pracovní místa se 
zachovávají a tyto investice šetří peníze na ná-
kladech, takže se mohou vydávat někam dále. 
Podobné je to i v odpadovém hospodářství. Je 
třeba recyklovat odpad a dále jej využívat. Je 
také třeba odstraňovat staré ekologické zátěže. 
Tak bych mohl pokračovat… 

A lze čekat nějaké novinky?
Důležitou změnu chystáme u ovzduší, 

protože se ukázalo, že klíčovým znečišťovate-
lem nejsou jen stacionární zdroje, ale i lokální 
topeniště domácností. Proto připravujeme 
nové schéma, abychom mohli v rámci OPŽP 
podporovat výměnu kotlů v domácnostech. 
Aby došlo ke snížení emisní zátěže zejména 
v těch nejpostiženějších aglomeracích. V Mo-
ravskoslezském kraji, Středočeském kraji, 
na Liberecku i jinde. Pracujeme na takovém 
rámci, který by byl implementovatelný na Stát-
ním fondu životního prostředí ČR a který by 
příjemce podpory, fyzické osoby, nezatěžoval 
nad míru jejich možností. 

A další změny?
Jednou z novinek by mohla být podpora 

domovních čistíren. Tam, kde není ekonomic-
ky efektivní budovat kanalizační soustavu, 
by podpora směřovala právě do domovních 
čistíren. Avšak v tomto případě jsme stále ještě 
v rovině úvah. A toto opatření je spíše detai-
lem. Základ nového operačního programu se 
nebude příliš lišit od toho stávajícího. 

Chystáte i nějaké změny ve způsobu řízení 
OPŽP? 

Je docela přirozené, že bychom při řízení 
OPŽP i jeho nástupce měli být více trans-
parentní. Výzvy vyhlašovat v dostatečném 
předstihu a jejich nastavení dávat řád a smysl. 

A i nás se samozřejmě týká to stále aktuální – 
zjednodušovat administraci. Nebýt byrokratič-
tí více, než je nezbytně nutné. Uvažujeme také 
o tom, že bychom u větších projektů posílili 
personální kapacity u příjemců o dotaci, máme 
v úmyslu vytvořit určité vzorové dokumen-
ty, například zadávací dokumentace, které 
by mohly výrazně ulehčit život především 
menším žadatelům. Cílem bude také maxi-
mální elektronizace a odbourávaní některých 
zbytečných příloh a prohlášení, které žadatelé 
musejí k žádostem o dotaci dokládat. 

Čeho chcete tímto přístupem dosáhnout? 
Koncepčnosti chodu operačního programu. 

Není možné, aby byl operační program řízen 
tak, že když se jeden rok zapomene vyhlásit 
výzva, následující rok se ona výzva nahonem 
vyhlásí, a pak se bez stanovení příslušné aloka-
ce narychlo rozdávají miliardy. To neprospívá 
nám jako těm, kteří program řídí, ani žadate-
lům, kteří v tomto případě jen neustále dohá-
nějí to, co se děje nahodile a bez rozmyslu. To 
se pak může odrážet i v kvalitě jejich projektů. 

Budete si tedy více hledět i kvality projektů. 
Avšak jestliže potřebujete snižovat ztráty čili 
rozdat tolik finančních prostředků z OPŽP, 
co to jen půjde, nemůže být u stávajícího pro-
gramu kladení důrazu na kvalitu projektů 
spíše problémem? 

Tyto dvě věci spolu souvisejí i jinak. Když 
do systému pustíte projekty ve stavu nízké 
projektové připravenosti, koledujete si s nimi 
hlavně o zdržení, protože takové projekty poté 
velmi dlouho celým tím systémem kolují, než 
se dostanou ke skutečnému čerpání finan- 
čních prostředků. A ne vždy se tam i dostanou. 
Práce s takovými projekty je tedy neefek-
tivní, zdržuje a zatěžuje celý systém. Důraz 
na kvalitní projekty má proto přímou vazbu 
na hladký chod celého operačního progra-
mu, a tudíž i na rychlost čerpání prostředků 
z programu. Chceme připravenější projekty 

oproti těm nepřipravenějším preferovat. To 
samozřejmě, jak si uvědomujeme, přenáší více 
odpovědnosti k žadatelům, protože ti budou 
muset do přípravy projektů vložit více úsilí 
a často i více peněz.

Myslíte, že zrovna toto žadatelé ocení? 
Možnost na zpětné proplacení projektové 

přípravy vždy byla a vždy bude. A i její využití 
či nevyužití ukazuje na kvalitu zpracování 
projektu. To nic nemění na tom, že nekva-
litní projekty jako takové jsou problém a že 
mnoho z nich se často ani nepodaří dotáhnout 
k realizaci. Takové projekty je prostě třeba 
nepřijímat, a když už jsme nuceni je přijmout, 
ale vidíme, že žadatel nemá zájem s nimi dále 
pracovat, je nutné takové projekty ze systému 
vyškrtnout. Abychom se s nimi nezdržovali, 
aby nám nezkreslovaly čísla o chodu progra-
mu, abychom peníze na ně vyčleněné mohli 
poskytnout jinde. 

Fyzické osoby

Vraťme se ještě k fyzickým osobám. Lze jim 
poskytnutou podporu z OPŽP vnímat jako 
budoucí trend? 

Trendem bych to nenazval. Podpora fyzic-
kým osobám je spíše potřebou vyvolaný ino-
vativní prvek, který však podle mého názoru 
nesměřuje k tomu, že by se v budoucnu měly 
záměrně a více podporovat fyzické osoby. Ale 
i tak je třeba s tím pracovat, protože doba se 
změnila. O takzvaném housingu jsme uvažo-
vali již v roce 2007, to jsem jej s komisí tehdy 
vyjednával, ale byl problém v tom, že podpora 
fyzických osob prostřednictvím operačních 
programů byla zcela tabu. Tehdy nepřichá-
zela v úvahu. Nyní v omezené míře možná 
je. A Operační program Životní prostředí 
s ní v prioritní ose 2 již také v omezené míře 
pracuje. Avšak to je možné jen díky tomu, že 
to komise před zhruba necelými dvěma roky 
umožnila. 

Jako trend to tedy nevidíte…
Tak třeba domovní čistírny odpadních vod, 

to je prozatím pouze návrh. Komise nám jej 
neschválila. Ale jako trend to nevidím, protože 
jsem přesvědčen o tom, že budou i nadále 
převažovat investice do projektů municipalit 
a dalších právnických osob. 

Když mluvíte o obcích a městech, je tře-
ba uvést, že mnohá jejich vedení by ráda 
dostávala dotace na rekonstrukci a opravy již 
stávajících zařízení, třeba kanalizací. To však 
nechce Evropská komise. Myslíte, že budou 
mít i nadále smůlu?

Strukturální fondy nejsou od toho, aby 
pomáhaly řešit provoz nebo obnovu čehokoli. 
Dotace musejí vždy směřovat k nějaké přidané 
hodnotě, k něčemu novému, ne tam, kde budou 
sanovat chybějící prostředky na provozní výdaje 
kohokoli. Příkladem mohou být přesně ty rekon-
strukce a opravy stokových systémů, infrastruk-
tury vůbec, to nejsou aktivity určené rozpočtům 
strukturálních fondů Evropské unie. Chybějící 
peníze na obnovu této infrastruktury musí 
vygenerovat systém, kterým se daná oblast řídí. 
Například v případě vodovodů a kanalizací mají 
obce povinnost generovat prostředky ve formě 
nájmů nebo tarifů, které mají v budoucnosti 
investovat do obnovy vodárenské infrastruktury. 
Nelze, aby byly tyto chybějící prostředky sanová-
ny evropskými dotacemi. 

Budování nových kanalizaci však v oblasti 
podpory zůstane, stejně tak modernizace 
čistíren odpadních vod…

To ano, avšak to je něco jiného. Je v pořád-
ku poskytnout dotaci obci na modernizaci 
staré čistírny odpadních vod, je v pořádku 
poskytnout dotaci obci na vybudování 
kanalizace tam, kde žádná kanalizace nebo 
čistírna nejsou. Avšak financovat z evropských 
peněz nápravu problémů něčeho, co by mělo 
fungovat, ale nefunguje, možné není a nebude 
ani do budoucna. 

Více peněz pro OPŽP

V novém programu se počítá s celkovou 
sumou prostředků ve výši 68 miliard korun, 
což je proti 120 miliardám v OPŽP podstat-
ně méně. Vnímáte to jako problém? 

Ano. Nástupce OPŽP přišel bohužel dosti 
zkrátka, co se týče alokovaných peněz. V po-
rovnání s ostatními operačními programy byl 
seškrtán vůbec nejvíce. Ministerstvo životního 
prostředí proto usiluje o to, aby byla ona část-
ka navýšena. Není to pouze proto, že oblast 
životního prostředí potřebuje více peněz než 
jen těch navržených 68 miliard, ale také proto, 
že Česká republika se v oblasti životního 
prostředí zavázala ve vztahu k Evropské unii 
ke splnění určitých cílů. A ty nesplní, když 
na to nebude mít peníze. A své peníze na to 
bude mít jen v omezeném množství, takže by 
se v tomto ohledu mohl více angažovat i nový 
OPŽP. Teď hovořím o kvalitě našich vod, 
čistotě ovzduší, nakládání s odpady. 

Mohl byste to rozvést?
Pro navýšení alokace máme i další argu-

ment. Projekty realizované v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí jsou projekty, 
které přímo stimulují naši ekonomiku. A také 
všechny projekty podpořené z OPŽP mají 
přímý dopad na kvalitu života obyvatel České 
republiky. A jestliže u nás každý rok umírá 
kolem zhruba pěti tisíc lidí kvůli prachovým 
částicím, je třeba zajistit dostatečné množství 
finančních prostředků na opatření, která 
tento alarmující stav změní. 

A dále?
Vlivem změn klimatu nám mnohem častěji 

hrozí výrazné hydrologické výkyvy, jako jsou 
extrémní sucha a povodně. Jestliže nenajde-
me dostatek prostředků na protipovodňová 
opatření, propojování vodárenských soustav, 
posílení zásob podzemní vody, bude to mít 
neblahé následky pro život lidí u nás a samo-
zřejmě i na hospodářský rozvoj a konkuren-
ceschopnost. 

Vraťme se na začátek. Které nutné kroky, jež 
bylo podle vás třeba učinit, byly již učiněny? 
Které ještě přijdou? 

Vyhlásili jsme plán výzev. S přesně da-
nou alokací a včas. K plánu výzev již nyní 
poskytujeme i přesné znění příslušných 
výzev. To byl první krok. Druhým krokem 
bude nastavení transparentních pravidel 
pro odjímání dotací těm projektům, které se 
nikterak nevyvíjejí. Tím vyvážeme velkou část 
alokace, kterou bychom použili na projekty, 
které zrealizovány skutečně budou. Souběžně 
s tím optimalizujeme práci Státního fondu 
životního prostředí ČR. Nejenže zrychlujeme 
proces administrace projektů – třeba ona 
změna u vydávání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace –, ale také odstraňujeme duplicitní 
činnosti. Zkracujeme lhůty a nastavujeme 
intenzivní komunikaci se žadateli. A do toho 
všeho i jednáme se zástupci Evropské komise 
o co možná nejlepší podobě budoucího 
operačního programu zaměřeného na životní 
prostředí. 

„
Ano, chceme podpořit čistírny 
odpadních vod, avšak 
v jakém množství? Evropská 
komise nám nedá bianco šek 
na nějakou oblast podpory, 
aniž bychom my jí řekli, 
co přesně za něj dostane. 
Musíme tedy konkretizovat 
své potřeby.

ROZHOVOR ROZHOVOR
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Mám dotazy ohledně dalšího po-
stupu při administraci projektů. 
některá města a obce již obdrže-
ly akceptaci projektu a chtěly by 
zahájit přípravné práce k výbě-
rovému řízení na dodavatele 
stavby. a právě k tomu máme 
následující dotazy: 1) Zatím 
nejsou známi příslušní projektoví 
manažeři. Komu tedy budeme 
zasílat zadávací dokumentaci 
a PD k posouzení před zaháje-
ním VŘ? 2) aktuálně platné jsou 
závazné pokyny k 28. 11. 2013. 
Bude nutné před zahájením VŘ 
zasílat zadávací a projektovou 
dokumentaci i k projektům do  
6 mil. korun bez DPH na staveb-
ní práce, anebo bude vše schva-
lováno až po realizaci výběrové-
ho řízení a po dodání smlouvy 
s vítězným uchazečem? 

1) Zadávací dokumentaci mů-
žete prozatím posílat na vedoucí 
kompetentních oddělení nebo 
odborů fondu. Sdělíte-li nám 
oblast podpory, jíž se projekt 
týká, případně číslo žádosti, rádi 
vám předáme potřebný konkrét-
ní kontakt.

2) V souvislosti s novelizací 
zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) je nutné upozornit, že 
od 1. 1. 2014 jsou rozhodující 
finanční limity uvedené  
v § 12 odst. 3 tohoto zákona, 
tedy nikoli limity uvedené v tex-
tu aktuálně zveřejněných Závaz-
ných pokynů pro žadatele a pří-
jemce podpory v OPŽP (ZP). 
Toto bude platit až do vydání 
novelizovaných ZP. Z uvedeného 
vyplývá, že jako zakázky malého 
rozsahu 2. kategorie je možné 
zadávat veřejné zakázky na do-
dávky a služby s hodnotou do  
2 milionů korun bez DPH, resp. 

na stavební práce do 6 milionů 
korun bez DPH. Viz článek ze 
dne 15. 1. 2013 v sekci Aktuality 
na webu www.opzp.cz.

V souvislosti s ukončením stáva-
jícího programu OPŽP je nám 
jasné, že již na realizace projek-
tů zbývá jen poměrně omezený 
čas. Můžete nám sdělit, do kdy 
nejpozději bude možné dokončit 
realizaci u projektů z aktuálních 
a ještě plánovaných výzev?

Aby měli žadatelé a příjemci 
jistotu, že jim budou proplaceny 
veškeré nárokované způsobilé 
výdaje, je bezpodmínečně nutné 
dokončit fyzickou realizaci 
projektu a průběžně požadovat 
proplácení oprávněných výdajů 
tak, aby finanční prostředky 
mohly být příjemcům podpory 
proplaceny nejpozději do 31. 12. 
2015. Proto předpokládaným 
termínem pro podání posled-
ních žádostí o platbu je konec 
listopadu 2015. Zároveň upozor-
ňujeme, že je do konce roku 
2015 nezbytné vyrovnat veškeré 
závazky příjemců podpory 
vůči dodavatelům ve smyslu 
Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, 
v nich dle kapitoly „Zásady 
financování – náležitosti žádosti 
o platbu“.

Podali jsme žádost v L. výzvě 
a oblasti 3.2. V textu výzvy bylo 
uvedeno, že přijatelné jsou žá-
dosti na projekty, u nichž byl pro-
ces zadávacího řízení na realizaci 
zahájen po 1. lednu 2007. Jak 
je to u těchto projektů s posu-
zováním zadávací dokumentace 
ze strany sFŽP? Jsme povinni 
posílat dokumentaci předem, 
jestliže teprve nyní zadávací 
řízení připravujeme?

V rámci výzev s výše citova-
nou informací je samozřejmě 
možné zadávací dokumenta-
ci zasílat k posouzení fondu 
dodatečně ve všech případech, 
bylo-li výběrové řízení v minu-
losti zahájeno. Avšak v případě, 
že je výběrové řízení zahájeno 
až po vyhlášení výzvy, mají se 
žadatelé řídit informacemi uve-
denými v Závazných pokynech 
pro žadatele a příjemce pod-
pory v OPŽP platnými v době 
vyhlášení výběrového řízení. 
Přičemž informace o postupech 
posuzování zadávací dokumen-
tace jsou v aktuálních závazných 
pokynech uvedeny v kapitole 
5. Stručně shrnuto: Zadávací 
dokumentace se dodatečně kon-
troluje pouze u zakázek malého 
rozsahu. Příjemce podpory tak 
předloží ke kontrole doklady 
o zakázce před vydáním RoPD, 
tyto doklady mají prokázat 
transparentní a nediskriminační 
průběh řízení. Zadání zakázky 
s vyšší hodnotou je poté fondem 
posuzováno průběžně ve dvou 
fázích: 1. posouzení zadávacích 
podmínek, 2. posouzení úkonů 
zadavatele v rámci zadávacího 
řízení.

rád bych se vás zeptal na několik 
otázek ohledně dotací na tzv. 
alternativní dopravu (http://
www.opzp.cz/sekce/11/aktu-
alni-nabidka-podpory/). Jelikož 
se podpora týká alternativní 
dopravy, je možné z tohoto 
programu podpory čerpat dotace 
i pro elektromobily? nikde jsem 
se nedohledal přesných detailů. 
naše firma má zájem snižovat 
zatížení dopadu na životní pro-
středí a uvažuje o koupi jednoho 
nebo dvou elektromobilů.

Jestliže kliknete na základ-
ní informaci k LVII. výzvě 
MŽP na adrese, kterou uvádíte 
v dotazu, objeví se obsáhlejší 
článek k tématu nabízené dotace 
s odkazy na všechny relevantní 
dokumenty k dané výzvě. Kromě 
jiného tam najdete také vlastní 
text výzvy, v němž je uvedena ná-
sledující specifikace: „Podoblast 
podpory 2.1.5 – Snížení imisní 
zátěže omezením emisí z veřejné 
dopravy.“ V rámci podoblasti 
podpory bude možno podporo-
vat projekty zaměřené na nákup 
autobusů městské hromadné 
dopravy s pohonem na CNG 
a na výstavbu plnicích stanic 
CNG s tím, že projekty je možné 
kombinovat. Na vámi popiso-
vané opatření – nákup elektro-
mobilů – výzva mířena není. Je 

totiž určena výhradně projektům 
využívajícím k provozu hromad-
né dopravy stlačený zemní plyn 
čili CNG.

Kdy bude zveřejněn program 
na nové programové období? 
Kdy můžeme očekávat první 
výzvy? Jsou již známy nějaké po-
drobnosti (oblasti podpory)?

Dle aktuálních informací 
nelze očekávat zveřejnění pod-
mínek jednotlivých operačních 
programů ČR pro nové období 
dříve než na počátku druhého 
pololetí tohoto roku. V tuto 
chvíli ještě probíhá vyjednávání 
a finalizace návrhů ze strany 
resortů ČR a následně na úrovni 
ČR a EU. Popsaná situace tedy 
zahrnuje také nový nový operač-
ní program pro životní prostředí, 
který bude platný pro období let 
2014 až 2020. Tento program by 
měl být opět zaměřen na proble-
matiku spojenou se zlepšováním 
kvality vody a kvality ovzduší, 
s odpadovým hospodářstvím, 
energetickými úsporami a obec-
nější péčí o přírodu. První výzvy 
by podle aktuálního vývoje moh-
ly být zveřejněny nebo otevřeny 
v závěru roku 2014. Prozatím tak 
můžeme doporučit sledovat web 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
které vede jednání s EU, případ-
ně přímo stránky www.mzp.cz 

a www.sfzp.cz. Samozřejmě mů-
žete kontaktovat naše informační 
pracoviště zhruba ve druhé 
polovině roku 2014, kdy by již 
uvedený program mohl být 
oficiálně zveřejněn a kdy by 
měly být známy jeho podrobné 
podmínky. Kontakty: Zelená 
linka 800 260 500 nebo e-mailová 
schránka dotazy@sfzp.cz.

Kde najdu formulář žádosti 
o převedení účtu ke správě Bene-
fillu OPŽP. anebo mi jej můžete 
zaslat?

V této věci kontaktujte přímo 
projektového manažera (PM). 
Chcete-li změnit uživatelský účet 
u žádosti, musíte mít totiž písem-

ný souhlas daného projektového 
manažera, aby mohlo oddělení IT 
změnu provést. Připravený formu-
lář pro vyřízení této věci neexistu-
je. Pošlete zprávu kompetentnímu 
PM s žádostí o změnu kontaktní 
osoby, která bude pracovat s Be-
ne-fillem. Doplníme, že věc by 
měl vyřizovat statutární zástupce 
žadatele, protože ten dal plnou 
moc osobě, která zpracovává 
žádost. Co se týče změn v přípa-
dě této osoby, měla by se změnit 
i související plná moc.

Mám dotaz ohledně výměny zá-
řivek na LED osvětlení v základ-
ních školách: Je možné na tento 
záměr získat dotaci z OPŽP?

Bohužel, není to možné. 
Na vámi popsané úsporné 
opatření (výměna osvětlení v tzv. 
veřejných budovách) nejsou 
dotace v Operačním programu 
Životní prostředí mířeny.

na základě telefonické kon-
zultace na Zelené lince prosím 
o zodpovězení následujícího 
dotazu: V monitorovací zprávě 
projektu „Mateřská škola – 
zateplení objektu“, v bodě 9 – 
Monitorovací indikátory projek-
tu, aktuální hodnoty dosažené 
ke dni vyplnění zprávy –, nelze 
momentálně splnit vyplnění uka-
zatele snížení emisí CO

2 v t/rok 
a snížení spotřeby energie v GJ/
rok, neboť celkové vyúčtování 
plynu (v zateplovaném objektu 
se topí plynem) se provádí vždy 
v srpnu. Jelikož projekt byl ukon-
čen v září 2013, nejsou k dispo-
zici relevantní údaje, vyúčtování 
topných nákladů bude k dispozici 
až v srpnu 2014. Co tedy máme 
uvést do monitorovací zprávy 
nyní? Že nejsou k dispozici srov-
návací parametry?

V popsaném případě je 
do monitorovaných indiká-
torů v bodě 9 potřeba uvádět 
nuly. Skutečné hodnoty budou 
doplněny až do závěrečné 
monitorovací zprávy na základě 
posudku energetického auditora. 

Výjimkou je v aktuální zprávě 
informace ke skutečné výměře 
zateplených ploch, která je zná-
ma hned po dokončení stavby. 
Tu tedy vyplňte.

Zasílám vám v příloze e-mailo-
vé zprávy svoji žádost o dotaci 
z OPŽP. Omlouvám se, jestliže 
tuto žádost zasílám na špatnou 
adresu nebo ji chybí nějaké 
formální náležitost. rád bych 
byl do této výzvy zařazen, ale 
nemám s tím ještě žádné zkuše-
nosti. Proto vás prosím, abyste 
mě informovali, jestli jsem splnil 
náležitosti pro zařazení. tento 
projekt je zaměřen na vybudo-
vání webového portálu pro envi-
ronmentální osvětu v ekologické 
výstavbě.

Je nám líto, ale tímto způ-
sobem není možné o dotaci 
v Operačním programu Životní 
prostředí žádat. Pro podání 
žádosti je nezbytné v platném 
termínu otevřené výzvy vypl-
nit žádost v k tomu určeném 
elektronickém prostředí (Bene-
fill) a validní žádost následně 
elektronicky uložit, a tím fondu 
v rámci tohoto prostředí (systé-
mu, databáze) oficiálně odeslat. 
Současně je nezbytné nejpozději 
v poslední den příjmu žádostí 
do 16.00 hodin předat fondu 
všechny požadované písemné 
podklady k žádosti. Rovněž upo-
zorňujeme, že OPŽP v současné 
podobě byl koncipován pro roky 
2007 až 2013. Nicméně v prů-
běhu roku 2014 bude zveřejněn 
program zaměřený na životní 
prostředí pro období let 2014 
až 2020. Je možné, že v tomto 
navazujícím programu bude 
umožněno žádat na obdobné 
projekty, jaký jste chtěl před-
ložit. Sledujte proto průběžně 
weby www.opzp.cz nebo www.
sfzp.cz. Kdybyste možnost žádat 
nalezl, bude nezbytné prostudo-
vat si předem všechny související 
dokumenty k programu a po-
stup při podávání žádostí. Vše 
potřebné o dotacích v současné 
podobě OPŽP najdete v Do-
kumentech ke stažení na webu 
www.opzp.cz, tam ve směrnici 
č. 12/2012, Závazné pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP (v nich zejména přehled 
dokumentů vyžadovaných k po-
dání žádosti, ale i další doplňu-
jící informace) a implementační 
dokument (v něm přehled všech 
os a oblastí podpory s bližší 
specifikací projektů, způsobilosti 
výdajů, přehledem možných 
žadatelů atd.).

Pro zájemce o dotace 
z Operačního programu 
Životní prostředí je na call 
centru sFŽP Čr zřízena 
bezplatná Zelená linka 
800 260 500. 

Profesionálně vyškolení 
pracovníci radí žadatelům při 
řešení možných nejasností 
ohledně zpracování 
a podávání žádostí. na níže 
uvedené otázky odpovídala 
vedoucí oddělení Call centra 
Jana tlustá.

V průběhu roku 2014 bude 
zveřejněn program zaměře-
ný na životní prostředí pro 
období let 2014 až 2020. 
sledujte proto průběžně 
weby www.opzp.cz nebo 
www.sfzp.cz.

ZELENÁ LINKA 800 260 500

izitka_080922.indd   1 30.9.2009   18:03:5
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PO 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování  
rizika povodní, PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

LVIII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,  podpo-
rovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

Oblast podpory
1.3  Omezování rizika povodní

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňo-
vé ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměře-
né na:

 budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní po-
vodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a mo-
dernizace měřících stanic,

 budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany 
před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systé-
mů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky význam-
ných míst na vodních tocích a na vodních dílech,

 zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů 
o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovaný-
mi výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi 
Evropského parlamentu a  Rady 2007/60/ES o  vyhodnocování 
a  zvládání povodňových rizik a  2000/60/ES ustavující rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů 
v informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny 
za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém 
plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a  podpora jejich 
tvorby,

 * podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových 
podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňo-
vých opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci 
cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti 
povodí,

 * vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných proti-
povodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření.

* Tyto projekty budou vycházet z  koncepce návrhů přírodě blízkých 
protipovodňových opatření MŽP a z minimálních požadavků na obsah 
žádosti o  stanovisko MŽP ke  studii proveditelnosti a  na  studii 
proveditelnosti samotnou (zveřejněné na  http://www.mzp.cz/cz/
pracovni_postupy_podklady).

Další podklady a  informace – www.povis.cz. Upozorňujeme zejména 
na  dokument „Požadavky na  projektovou dokumentaci pro podání 
žádosti o  poskytnutí podpory z  prostředků Operačního programu 
Životní prostředí na  zpracování projektů spadajících do  podoblasti 
podpory 1.3.1“, ve kterém jsou nově uvedeny důležité informace týkající 
se spolu se žádostí o podporu předkládané projektové dokumentace.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč.

typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.
Informace k hodnocení žádostí o podporu:
Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů:
1. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a  moderniza-

ce systémů předpovědní povodňové služby a  hlásné povodňové 
služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi 
(příjemci podpory obce a města, svazky obcí, kraje).

2. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a  modernizace 
systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, 
varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi (příjemci 
podpory – státní podniky, státní organizace, Česká republika prostřed-
nictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát).

3. Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou realizaci 
vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření.

4. Investiční podpora zpracování podkladových analýz a  podkladů 
o  povodňovém nebezpečí a  o  povodňovém riziku včetně návrhů 
možných opatření s konkretizovanými výstupy pro státní a regionál-
ní úroveň v souladu se směrnicí 2007/60/ES.

Informace k  povinným přílohám dle Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadate-
le a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:
 Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes reali-

zaci až po financování projektu, ze kterého vyplývá, že bude realiza-
ce projektu ukončena nejpozději v roce 2015, a to včetně vyrovnání 
veškerých závazků příjemce podpory vůči dodavatelům.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 
12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

VÝZVY VÝZVY

Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.2  Omezování emisí

V  rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na podoblasti podpory: 
 b) Rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných 

zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících lá-
tek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické 
a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují), 

 d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení 
emisí NH3 do ovzduší.

Metodické pokyny
U relevantních projektů z podoblasti 2.2 d) je nutné, aby výpočty určující 
snížení množství emisí NH3 za  rok, uvedené ve  Studii proveditelnosti, 
byly provedeny v  souladu s  „Metodickým pokynem MŽP k  zařazování 
chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o  ochraně 
ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů 
a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů.“

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy
Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na  projekty, u  kterých se 
předpokládá podpis smlouvy o dílo na realizaci předmětu podpory do 15. 
října 2014. 
Tato výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle vyjádření 
Evropské komise č. SA.35588 (2011/N) tzv. Režim podpory pro snížení 
znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce podpory v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadate-
le a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:
 Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes reali-

zaci až po financování projektu, ze kterého vyplývá, že bude realiza-
ce projektu ukončena v roce 2014, a to včetně vyrovnání veškerých 
závazků příjemce podpory vůči dodavatelům. V  harmonogramu 
musí být uvedeno předpokládané datum podpisu smlouvy o dílo se 
zhotovitelem.

 Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na realizaci předmětu 
podpory v  písemné i  elektronické podobě ve  stavu připraveném 
k  vyhlášení veřejné zakázky, a  to nejpozději do  měsíce od  ukon-
čení příjmu žádostí, tj. do  15. 5. 2014 na  podatelnu na  centrále 
SFŽP v Praze. Zadávací dokumentace bude označena číslem výzvy 
a  identifikací projektu (číslo ID). Předloženou zadávací dokumen-
taci posoudí SFŽP ČR již v rámci hodnocení žádosti a o výsledku 
posouzení informuje žadatele. Nedoložení ZD v uvedeném termínu 
bude hodnoceno jako nesplnění podmínek výzvy a příslušná žádost 
o podporu nebude akceptována.

 Údaje souhrnné provozní evidence (u  relevantních projektů) 
ohlašované prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích 
povinností v  souladu se zákonem 201/2012 Sb. v  platném znění 
za poslední tři ukončené ohlašovací roky.   

 Schválený tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe“ 
(u  relevantních projektů z podoblasti podpory 2.2d) dle nařízení 
vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších pod-
mínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší nebo platný Provozní řád, který je součástí povolení provo-
zu zdroje dle §11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. o ochra-
ně ovzduší, v platném znění. U relevantních projektů je povinností 

předložit platné „Integrované povolení“ podle zákona č. 76/2002 
o  integrované prevenci a  omezování znečištění, o  integrovaném 
registru a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
 Projektovou dokumentaci;
 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb 

životního prostředí;
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu 
s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného 
stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací doku-
mentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP  
č. 12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 
– 31. 12. 2020 dochází k  zásadním změnám. Zvláště pak připravované 
změny nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a  již nové znění Pokynů 
o regionální státní podpoře na roky 2014–2020 viz příloha „Nová mapa 
regionální podpory pro Českou republiku“. Podrobnější informace o vývoji 
v oblasti veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.
Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.

PO 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
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Prioritní osa 4 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží

Oblast podpory 
4.1   Zkvalitnění nakládaní s odpady

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 systémy pro separaci a  svoz biologicky rozložitelných odpadů 

(BRO) z nezemědělské činnosti. Biologicky rozložitelné komunální 
odpady (zahrnuje následující katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 
20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí 
tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity systému pro separaci 
a svoz, 

 systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu, ná-
pojových kartonů a objemného odpadu. Komunální odpad a od-
pad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalo-
gová čísla: papír a  lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 
20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné 
obaly) 15 01 01, 15 01 05;  textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 
15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimál-
ně 50 % navýšené kapacity systému pro separaci a svoz. 

 U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spoluprá-
ce žadatele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ 
systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Maximální ob-
jem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být 
uzavřená a zabezpečená, 

 vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného 
komunálního odpadu nebo separovaného komunálního odpadu 
a  odpadu podobného komunálnímu odpadu (papír, plast,  sklo, 
nápojové kartony, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad), 
které budou dále směřovat k dalšímu materiálovému či energetické-
mu využití (svozová technika pro převoz odpadů ze zařízení na pře-
kládání odpadů bez podpory z OPŽP),

 vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, 
skla, textilu, nápojových kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, 
nebezpečných odpadů a objemných odpadů umožňující kvalitnější 
zpracování s cílem zlepšení následného materiálového nebo ener-
getického využití těchto odpadů (např. dotřídění, granulace, drce-
ní, praní atd.), jeho zpracování na  finální produkt a/nebo přímo 
zařízení pro materiálové využití uvedených složek odpadů. Odpady 
komunálního původu (skupina 19 12 katalogu odpadů), komunální 
odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následu-
jící katalogová čísla: BRKO 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 
20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07, papír a lepenka 15 01 01, 
20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojo-
vé kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05;  textil 15 01 09, 
20  01  10, 20  01  11, kovy 15  01  04, 20  01  40; objemný odpad 
20 03 07) musí tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity zařízení. 
Žadatel v rámci žádosti o podporu projektu zařízení na úpravu výše 
vyjmenovaných složek odpadů předloží potvrzení o záměru dodá-
vek budoucích dodavatelů odpadů, v  rozsahu pokrytí minimálně 
poloviny roční kapacity podporovaného zařízení uvažované pro 
odpady komunálního původu, komunální odpad a odpad podobný 
komunálnímu odpadu,

 vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci 
odpadů. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpa-
du (zahrnuje následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 
20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; objem-
ný odpad 20 03 07) musí tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity 
zařízení. Minimální úroveň dotřídění komunálního odpadu a  od-
padu podobného komunálnímu musí představovat 4 kvalitativní 
skupiny výstupních surovin z papírového odpadu, 6 kvalitativních 
skupin výstupních surovin z plastových odpadů včetně skupin tvoří-
cích barevně odlišené PET a 2 kvalitativní skupiny výstupních suro-
vin z odpadového skla. Žadatel v rámci žádosti o podporu projektu 

zařízení na dotřídění odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek 
budoucích dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně polo-
viny roční kapacity podporovaného zařízení uvažované pro komu-
nální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu.

 vybavení (s navýšením kapacity) bioplynových a biofermentačních 
stanic pro zpracování bioodpadů – projekty s minimálně 50 % vsáz-
ky BRKO1), které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, 
nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém 
svozu a/nebo třídění, a které jsou provozovány v režimu § 14 (1) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 

 vybavení kompostáren (s  navýšením kapacity), kde podíl zpraco-
vávaných BRKO2) tvoří min. 50 % vstupu do  zařízení, a  které za-
hrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské 
činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění. 
V rámci této výzvy není podporováno vybavení zařízení typu komu-
nitní kompostárny, ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 
14 odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle § 33 b odst. (1), 
písm. b) zákona o odpadech. Žadatel prokáže udržitelnost celého 
systému, zejména s  ohledem na  uplatnitelnost výstupů ze zřízení 
– kompostů. Komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky 
č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloži-
telnými odpady (dále jen vyhláška), jako výstupy 1. nebo 2. sku-
piny, třídy I a  II a budou splňovat kritéria stanovená prováděcími 
právními předpisy zákona č. 156/1998 Sb., o  hnojivech, pomoc-
ných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a  sub-
strátech a  o  agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 
o hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená v příloze 5 
vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 2, třída I a II). U projektů 
kompostáren předloží žadatel k  žádosti potvrzení budoucích od-
běratelů na minimálně polovinu vyrobeného kompostu, ve kterém 
bude uvedeno plánované využití kompostu (využití na  zeměděl-
skou půdu, k zakládání a údržbě městské zeleně nebo k rekultivaci 
jiných území než skládek),

 vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity. Do hodnocení pro-
jektu budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost vy-
užít služby sběrného dvora, a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených 
maximálně 15 km.

 
Informace k hodnocení oblasti podpory 4.1 u projektů systémů oddě-
leného sběru:
U projektů systémů odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 
(BRO) nebude v rámci hodnocení přiděleno bodové zvýhodnění za separaci 
BRO ve spádové oblasti, pokud nebudou tyto odpady prokazatelně určeny 
k následnému biologickému zpracování – kompostování, fermentace.

Oblast podpory 
4.2   Odstraňování starých ekologických zátěží

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace průzkumných prací, analýz rizik:
 a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
 b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová úze-

mí obsahující více než jedno kontaminované místo.

Předložení podkladů pro vydání Závazného stanoviska OErEŠ MŽP 
v oblasti podpory 4.2
Podklady pro vydání Závazného stanoviska OEREŠ MŽP (především 
projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické 
podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději 28. 3. 2014.

Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy (oblasti podpory 4.1 
i 4.2)

typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce podpory v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadate-
le a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:
 Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes reali-

zaci až po financování projektu, ze kterého vyplývá, že bude realiza-
ce projektu ukončena nejpozději v roce 2015, a to včetně vyrovnání 
veškerých závazků příjemce podpory vůči dodavatelům.

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat (níže uvedené pří-
lohy žádosti předloží žadatel dodatečně v průběhu hodnocení žádostí, 
a to nejpozději do měsíce od ukončení příjmu žádostí, tj. do 15. 5. 2014 
na podatelnu na centrále sFŽP v Praze s označením identifikačního čísla 
projektu – ID a číslem výzvy):
 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb 

životního prostředí;
 Stanovisko orgánu ochrany přírody, zda záměr může mít význam-

ný vliv na  evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 
2000), pokud není součástí stanoviska krajského úřadu;

 Stanovisko České inspekce životního prostředí;
 Závazné stanovisko OEREŠ MŽP. Podklady pro vydání tohoto sta-

noviska (především projektová dokumentace vč. položkového roz-
počtu, a to i v elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpoz-
ději 28. 3. 2014.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 
12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 
– 31. 12. 2020 dochází k  zásadním změnám. Zvláště pak připravované 
změny nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a  již nové znění Pokynů 
o regionální státní podpoře na roky 2014–2020 viz příloha „Nová mapa 
regionální podpory pro Českou republiku.“ Podrobnější informace o vývoji 
v oblasti veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.
Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.
Poznámky:
Katalogová čísla uvedena v  textu výzvy dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a  seznamy odpadů a  států pro účely 
vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a  postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), (http://www.mzp.
cz/cz/katalog_odpadu).
V případě, že je sbírán odděleně biologicky rozložitelný komunální odpad, 
zařazuje se do  katalogového čísla druhu odpadu 20  02  01 – Biologicky 
rozložitelný odpad nebo do  katalogového čísla 20  01  08 – Biologicky 
rozložitelný odpad z  kuchyní a  stravoven. Konkrétní zařazení je dle 
převažujícího druhu vzniku odpadu (např. biologicky rozložitelný odpad 
z  přípravy jídla, nebo biologicky rozložitelný odpad vznikající údržbou 
zahrady).

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 
6.1  Implementace a péče o území soustavy natura 2000

V  rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na opatření spojená s  implementací soustavy natura 2000 včetně mo-
nitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy natura 
2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory 
6.2  Podpora biodiverzity

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná pře-

devším prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření 
vhodných podmínek pro jejich další existenci,

 zajišťování péče o  chráněná území včetně evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím 
zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,

 opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně 
a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komu-
nikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a  lesních 
kulturách, chovech ryb a včel,

 investiční opatření směřující ke  zvyšování adaptivních schopností 
ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropo-
genní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatře-
ní v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních dru-
hů rostlin a živočichů,

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruk-

tury ve  zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky 
významných lokalitách, přírodních parcích a  geoparcích (včetně 
návštěvnických středisek),

 zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny 
a vodních toků pro volně žijící živočichy.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2
Projekt vodní nádrže (obnova či tvorba) může být do 6.2 předložen pouze:
 pokud jde o opatření v maloplošném zvláště chráněném území či 

I. nebo II. zóně CHKO nebo NP, které je v souladu s plánem péče 
(potvrzuje příslušný orgán ochrany přírody),

 pokud jde o opatření v evropsky významné lokalitě (EVL) a ptačí 
oblasti (PO) a bez realizace opatření je ohrožena existence hlav-
ního předmětu ochrany EVL či PO, pokud je pro území schválen 
souhrn doporučených opatření (SDO), musí být opatření v soula-
du s tímto SDO (potvrzuje AOPK ČR),

 pokud jde o opatření vyplývající ze Záchranného programu silně či 
kriticky ohroženého druhu, tento program musí být schválen MŽP 
(potvrzuje AOPK ČR).

Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží 
nesplňující výše uvedené podmínky, nebudou akceptována z  důvodu 
nesplnění podmínek výzvy.

Projekt studie na  zajištění průchodnosti vodních toků pro volně žijící 
živočichy může být do 6.2 předložen pouze:
 pokud je žadatelem správce vodního toku podle § 48 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

PO 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní, PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

PO 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
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Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1, 2, 4 a 6  
jsou přijímány od 5. března do 15. dubna 2014.

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady pro-
jektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schvále-
né projekty je vyhlášena ve výši 3,7 mld. Kč, z toho na prioritní 
osu 1 ve  výši 500 mil. Kč, prioritní osu 2 ve  výši 600 mil. Kč 
(z toho na opatření 2.2b ve výši 300 mil. Kč a na opatření 2.2d 
ve výši 300 mil. Kč), prioritní osu 4 ve výši 2 mld. Kč (z  toho 
na oblast podpory 4.1 ve výši 1,5 mld. Kč a na oblast podpory 4.2 
ve výši 500 mil. Kč), prioritní osu 6 ve výši 600 mil. Kč (z toho 
na oblast podpory 6. 1 ve výši 20 mil. Kč, na oblast podpory 6.2 
ve výši 120 mil. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 100 mil. Kč, 
na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 200 mil. Kč, na oblast podpo-
ry 6.5 ve výši 100 mil. Kč a na oblast podpory 6.6 ve výši 60 mil. Kč).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí 
být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implemen-
tačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 
– kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL  od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR nebo AOPK ČR (v případě žádostí 
do prioritní osy 6) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě 
zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je 
třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

PO 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní, PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

PO 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 
6.3 Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace opatření navržených v  rámci schválených komplexních 

pozemkových úprav zaměřených na  výsadby zeleně v  krajině 
a ochranu půdy, 

 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 zakládání a  obnova krajinných prvků (výsadba a  obnova remízů, 

alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a his-
torických krajinných struktur (vč. polních cest a  ošetření stromů 
ve významných alejích), péče o památné stromy,

 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v le-
sích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, 
vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních 
systémů ekologické stability, a to dosažením druhové  a prostorové 
skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vy-
tvoření základních podmínek a  nastartování procesu regenerace 
lesů směrem k druhové a prostorové skladbě porostů, odpovída-
jící místním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem 
ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až 
C) ve zvláště chráněných územích nebo územích soustavy Natura 
2000,

 zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích ná-
rodních parků a  v  jejich ochranných pásmech s  využitím metody 
pro zajištění strukturálně bohatých lesů.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3
V  rámci podporovaných opatření v  oblasti podpory 6.3 nemůže být 
podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. 
Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží 
a/nebo poldrů nebudou akceptována z  důvodu nesplnění podmínek 
aktuální výzvy.

Oblast podpory 
6.4  Optimalizace vodního režimu krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace opatření příznivých z  hlediska krajinné a  ekosystémové 

diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně 
a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku 
rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů 
v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek 
krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova re-
tenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo 
slouží jen k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce 
nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu 
do 50.000 m3 atd.),

 realizace opatření ke  zlepšení morfologie vodních složek krajiny 
podle Rámcové směrnice o vodách obsažená:

 a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
 b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
 c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Be-

rounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
 d) v Plánu oblasti povodí Odry,
 e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
 zpracování studií podélných revitalizací toků a  niv, (studií, které 

komplexně řeší vodní toky a  jejich nivy, navrhují opatření pro ob-
novu jejich morfologického a ekologického stavu a navrácení toků 
a niv do přírodního stavu, v opodstatněných případech se také za-
bývají posílením protipovodňové ochrany, především formou ob-
novy a tvorby rozlivných území a dalších přírodě blízkých opatření, 
a migrační prostupností vodních toků, především formou odstraně-
ní migračně neprostupných míst nebo tvorbou rybích přechodů),

 realizace opatření k  ochraně proti vodní a  větrné erozi a  k  ome-

zování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení 
nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou v rámci 
oblasti podpory 6.4 získat pouze projekty na  revitalizaci vodních toků, 
říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a  tůní (tj. projekty, které 
získají 20 bodů za technické kritérium Typ opatření).
Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu budování 
a obnova malých vodních nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí 
se stanovuje na min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 opatření pro zakládání a  revitalizaci významné sídelní zeleně 

s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů 
a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora 
je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, 
individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně 
na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stro-
mořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, měst-
ských a  obecních lesoparků, školních zahrad a  komponovaných 
krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k  obnově 
a  rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života 
člověka v urbanizované krajině,

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence ko-
lem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,

 výsadba vegetace s  přírodě blízkým charakterem na  místě dříve 
odstraněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekono-
micky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcviko-
vých prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), 
jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a  dalších objektů 
ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy 
Natura 2000.

Projekty realizované v  rámci oblasti podpory 6.5, s  výjimkou projektů 
odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště 
chráněných územích a  územích zařazených do  soustavy Natura 2000, 
mohou získat podporu max. do výše 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a ná-

sledků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních 
zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 stabilizace nebo sanace sesuvů a  skalních masivů, které bezpro-

středně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními pro-
jevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů 
a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účin-
nosti nápravných opatření,

 přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využíva-
ných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro záso-
bování obyvatelstva,

 provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů 
za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zá-
sobování obyvatel pitnou vodou,

 vyhledávání, průzkum a  posouzení možností řízené dotace pod-
zemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků 
nebo nádrží,

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovi-
telných přírodních zdrojů,

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po  hornické 
činnosti, navržení a  realizace technického řešení, které zabrání 
dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3. 2006, 

o nakládání s odpady z  těžebního průmyslu a o změně směrnice 
Rady 2004/35/ES,

 provedení inženýrsko geologických a  hydrogeologických prací 
v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností 
a provedení následných sanačních prací,

 inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro vý-
běr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci. 

Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy (oblasti podpory 6.1 
–  6.6)

Omezení v rámci výzvy:
Podpořeny mohou být pouze ty žádosti o podporu, na  základě kterých 
bude minimálně 60 % realizačních nákladů profinancováno a  podáno 
v žádostech o platbu v roce 2014. 

typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP. 

Informace k  povinným přílohám dle Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadate-
le a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:
 Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes reali-

zaci až po financování projektu, ze kterého vyplývá, že bude realiza-
ce projektu ukončena nejpozději v roce 2015, a to včetně vyrovnání 
veškerých závazků příjemce podpory vůči dodavatelům, s  tím že 
minimálně 60 % realizačních nákladů bude profinancováno a po-
dáno v žádostech o platbu v roce 2014.

 Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat (níže uvedené 
přílohy žádosti předloží žadatel až po schválení žádosti o podporu 
společně s dalšími podklady k vydání rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce:

 Rozhodnutí o povolení ke kácení;
 Souhlas orgánů památkové ochrany.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 
12/2012:
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 

proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Určení výše podpory u projektů s kombinací více oblastí podpory:
V případě projektů s kombinací více oblastí podpory nebo v rámci jedné 
oblasti podpory, u kterých je rozdílná výše podpory, bude konečná výše 
podpory stanovena jako vážený průměr z nákladů jednotlivých opatření 
a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.

Příklad:
Projekt spojuje opatření výstavba rybího přechodu a revitalizace vodního 
toku.
Náklady na výstavu rybího přechodu: 5 mil. Kč
Náklady na revitalizaci vodního toku činí: 2 mil. Kč

Výpočet výše dotace v procentech:
(2 000 000*100) + (5 000 000*90)/7 000 000 = 92,86 % po zaokrouhlení 
90 %.

LVIII. výzva Operačního programu Životní prostředí

1) Zahrnuje následující katalogová čísla (u  projektů bioplynových 
stanic): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07.

 V případě, že je sbírán odděleně biologicky rozložitelný komunální 
odpad, zařazuje se do katalogového čísla druhu odpadu 20 02 01 - 
Biologicky rozložitelný odpad nebo do katalogového čísla 20 01 08 
- Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a  stravoven. Konkrétní 
zařazení je dle převažujícího druhu vzniku odpadu (např. 
biologicky rozložitelný odpad z  přípravy jídla, nebo biologicky 
rozložitelný odpad vznikající údržbou zahrady).

2) Zahrnuje následující katalogová čísla dle vyhlášky č. 381/2001 
Sb. (u  projektů bioplynových stanic a  kompostáren): 20  01  01, 
20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07.

VÝZVY VÝZVY
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PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

LIX. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou 
přijímány od 5. března do 30. května 2014.

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady pro-
jektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

alokace (maximální celková dotace z prostředků Evropské unie) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.

Žádosti o  podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výda-
je) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, 
Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání 
žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP  č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 
– kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL  od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas do-
ručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k  dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,
podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Podoblast podpory
2.1.1 snížení imisní zátěže ze zdrojů v  objektech nenapojených 

na CZt

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném 

výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a pří-
padné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov 
(např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisní-
mi parametry).

Podoblast podpory
2.1.2. snížení příspěvku k  imisní zátěži obyvatel omezením emisí 

z energetických systémů včetně CZt

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budova-

ných rozvodů tepla a  rozšiřování stávajících rozvodů za  účelem 
připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stáva-
jících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu 
přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstruk-
ce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výko-
nu. 

 V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také 
projekty zaměřené pouze na  instalaci dodatečných technologic-
kých zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

 V případě rekonstrukce centrálního zdroje tepla, spočívající ve vý-
měně spalovacího zdroje do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, 
budou přijatelné projekty, kde u budov v majetku žadatele (netýká 
se bytových či rodinných domů), napojených na  rekonstruovaný 
centrální zdroj tepla, dojde k  současnému zlepšení energetických 
vlastností jejich obálek. 

 rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přecho-
du na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Podoblast podpory
2.1.3. snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu 

od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventova-
ných dopravních koridorů. 

 pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komuni-
kací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí 
vozy).   

 pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z ploš-
ných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, od-
prašovací nebo mlžící zařízení). 

Metodické pokyny:
U relevantních projektů z podoblasti podpory 2.1.3 (kropicí a samosběrné 
vozy) je nutné, aby výpočty určující snížení reemisí TZL za rok, uvedené 
ve Studii proveditelnosti, byly provedeny v souladu s „Metodikou výpočtu 
environmentálních přínosů projektů zaměřených na  snížení resuspenze 
tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy“. 

typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy:
V  podoblasti podpory 2.1.3 mohou být podpořeny pouze ty žádosti 
na projekty, u kterých se předpokládá podpis smlouvy o dílo na realizaci 
předmětu podpory do 15. října 2014.
V rámci podoblasti podpory 2.1.3 (kropící a samosběrné vozy) nebudou 
podporovány projekty zaměřené pouze na  úklid chodníků a  dalších 
prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí vždy jednat 
o  silniční komunikace a  jiná prostranství s  dopravou. Čištění chodníků 
a dalších ploch může být pouze doplňkovou částí projektu. Environmentální 
přínosy projektu se počítají pouze na snížení reemisí z dopravy. 

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce v OPŽP:
 Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:
 Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému 

štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011, který bude, 
v  případě projektu zaměřeného na  snižování spotřeby energie 
zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 
budov, zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci navr-
ženého opatření. Dále musí být doloženo stanovení požadované 
hodnoty Uem, N metodou referenční budovy (po  jednotlivých 
konstrukcích budovy) dle ČSN 730540-2:2011 např. pomocí sa-
mostatného Protokolu k energetickému štítku obálky budovy pro 
Referenční budovu.  

 Položkový rozpočet – struktura a členění rozpočtu budou odpo-
vídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na  stavební 

objekty a provozní soubory. 
 Údaje souhrnné provozní evidence (u  relevantních projektů) ohla-

šované prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povin-
ností v souladu se zákonem 201/2012 Sb. v platném znění za posled-
ní tři ukončené ohlašovací roky.   

 Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
 Projektovou dokumentaci;
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu (sta-
vební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém 
rozsahu s  potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko 
příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-
plánovací dokumentací a  nepodléhá územnímu řízení, dále sta-
vební povolení.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 
12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 
– 31. 12. 2020 dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované 
změny nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a  již nové znění Pokynů 
o regionální státní podpoře na roky 2014–2020 viz příloha „Nová mapa 
regionální podpory pro Českou republiku.“ Podrobnější informace 
o vývoji v oblasti veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.
Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.

Projekt optimalizace energetického hospodářství  
v areálu Červená zahrada 
Předmětem podpory byla instalace plynového  
kondenzačního kotle a kogenerační jednotky, 
realizace tepelných rozvodů a využití odpadního 
tepla v areálu Červená zahrada v Boskovicích.

VÝZVY VÝZVY
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Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

LX. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou 
přijímány od 5. března do 30. dubna 2014.

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady pro-
jektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schvá-
lené projekty je vyhlášena ve výši 3,5 mld. Kč z toho na oblast 
podpory 3.1 ve výši 500 mil. Kč a na oblast podpory 3.2 ve výši 
3 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být 
v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním 
dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směr-
nice MŽP  č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování fi-
nančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování 
ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr – kapitoly 315 (životní prostře-
dí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL  od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas do-
ručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k  dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,  
podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 3
Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 

zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny

Podoblast podpory
3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro 

vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Oblast podpory 
3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnika-

telské sféry

Podoblast podpory
3.2.1  realizace úspor energie 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střeš-
ních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). 

Podoblast podpory
3.2.2  Využívání odpadního tepla 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, vý-

měníky na využití odpadního tepla apod.).

V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 
a 3.2.2. 

typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy:
V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje 
na zemní plyn, nebude podporována výměna zdrojů mladších 5 let. 

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadate-
le a příjemce v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:
 Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku 

obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011, který bude, v případě 
projektu zaměřeného na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně 
technických vlastností obvodových konstrukcí budov, zpracován pro 
stávající stav a pro stav po realizaci navrženého opatření. Dále musí být 
doloženo stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou referenč-
ní budovy (po  jednotlivých konstrukcích budovy) dle ČSN 730540-
2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu k energetickému štítku 
obálky budovy pro Referenční budovu.  

 Položkový rozpočet - struktura a členění rozpočtu budou odpovídat 
běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na  stavební objekty 
a provozní soubory. 

 V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího 
zdroje na zemní plyn, musí žadatel relevantně a jednoznačně dolo-
žit staří současného plynového zdroje (doklad o uvedení do provo-
zu, záruční list apod.). 

 Přílohu s GPS souřadnicemi zdroje vytápění řešené budovy (z důvodu 
bonifkace žádostí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší).

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
 Projektovou dokumentaci;
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s po-
tvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného staveb-
ního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací 
a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 
12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 – 
31. 12. 2020 dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované změny 
nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a  již nové znění Pokynů o regionální 
státní podpoře na  roky 2014 -2020 viz příloha „Nová mapa regionální 
podpory pro Českou republiku.“ Podrobnější informace o  vývoji v  oblasti 
veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.
Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve  výši dotace při vydávaní 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.

Zimní stadion ve Vyškově – solární systém pro ohřev 
teplé vody
Projekt na realizaci solárního systému umístěného 
na střeše budovy ve třech skupinách pro ohřev teplé 
vody určené na spotřebu zimního stadionu. Ohřev 
teplé vody spotřebovávané v rámci budovy a provo-
zu zimního stadionu je umožněn solárními panely.

VÝZVY VÝZVY
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Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

LXI. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány 
od 24. března 2014 do 30. května 2014.

Výzva se vztahuje na  individuální projekty s celkovými náklady 
nad 5 mil. EUr ve vysokém stupni připravenosti (celkové náklady 
projektu nepřesáhnou 50 mil. EUR včetně DPH). 

Podmínky LXI. výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy roz-
dělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do  dvou fází, 
přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007–2013 
a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 
2014–2020.

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schvá-
lené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč z prostředků OPŽP 
2007–2013.

Žádosti o  podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výda-
je) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, 

Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání 
žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr – 
kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro žada-
tele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního 
systému BENE-FILL od  6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro 
příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská praco-
viště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání 
žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k  dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LXI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,  
podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.1 snížení znečištění vod

Podoblast podpory
1.1.1 snížení znečištění z komunálních zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výstavbu, rekonstrukci a  intenzifikaci centrálních ČOV v  aglomera-

cích nad 2000 EO,
 výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících k ve-

řejné potřebě v  případě existence vyhovující ČOV v  aglomeracích 
nad 2000 EO,

 kombinaci výstavby, rekonstrukce a  intenzifikace ČOV v aglomera-
cích nad 2000 EO včetně a výstavby, rekonstrukce a dostavby stoko-
vých systémů v aglomeracích nad 2000 EO,

 výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV nebo zajištění 
odpovídajícího přiměřeného čištění v  aglomeracích pod 2000 EO, 
které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní 
parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, 
lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a  zdrojů přírodních 
minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHO-
PAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými před-
pisy ČR i EU,

 výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících ve-
řejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících 
zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně 
jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná 
pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené aku-
mulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1, 

 kombinaci výstavby, rekonstrukce a  intenzifikace centrálních ČOV 
nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v  aglomeracích 
pod 2000 EO, které se nachází v  územích vyžadujících zvláštní 
ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma 
vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s plat-
nými předpisy ČR i EU a kombinaci výstavby, rekonstrukce a dostav-
by stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 
2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky 
a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality 
soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná 
pásma přírodních léčivých zdrojů a  zdrojů přírodních minerálních 
vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v po-
vodí vodního díla Nové Mlýny1.

Omezení pro žádosti v oblasti podpory 1.1
Výdaje na  rekonstrukci stokových systémů jsou způsobilé pouze, jsou-li 
součástí první fáze realizace projektu v rámci stávajícího programu OPŽP 
2007–2013. 

Oblast podpory 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výstavbu, rekonstrukci a  intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné 

vody zásobujících více než 2 000 obyvatel,
 výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvi-

sejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyva-
tel,

 výstavbu, rekonstrukci a  intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné 
vody, výstavbu a  dostavbu přivaděčů a  rozvodných sítí pitné vody 
včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v  aglome-
racích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné 
oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 
2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové 
Mlýny1. Tato aktivita bude podporována pouze jako součást kom-
plexního řešení zásobování vodou a odvádění a  čištění odpadních 
vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblasti inter-
vence 1.1.1. (komplexní řešení jako součást žádosti nebude požado-
váno v těch aglomeracích, které předchozí podmínku komplexního 
řešení splňují).

Omezení pro žádosti v oblasti podpory 1.2
Podpora se nevztahuje na rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné 
vody. Pokud se podporovaná aktivita týká výstavby a dostavby přivaděčů 
a  rozvodných sítí pitné vody, bude tato aktivita podporována pouze 
v  případě napojení nových obyvatel na  vodovodní síť nebo v  případě 
připojení obyvatel na jiný zdroj z důvodu nevyhovujícího zásobování vodou 
ze stávajícího zdroje.

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP, zároveň je nutné zohlednit definici 
žadatele dle aktuální verze Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky 
přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy (oblasti podpory 1.1 i 1.2)
Výzva se vztahuje na  individuální projekty, u kterých platí kumulativně 
následující podmínky:
 celkové náklady projektu (za obě fáze dohromady) činí nejméně 

5 milionů EUR2, 
 v rámci věcných a finančních cílů projektu jsou stanoveny dvě jasně 

definované fáze (technické a finanční),
 výdaje první fáze projektu splňují podmínky způsobilosti v  rámci 

OPŽP 2007–2013,
 účel poskytnutí podpory na první fázi projektu je naplněn v progra-

movém období 2007–2013 a v souladu s časovými limity vyplývající-
mi z přípravy na uzavření OPŽP 2007–2013,

 druhá fáze projektu je způsobilá k poskytnutí podpory v Operačním 
programu Životní prostředí 2014–2020. 

Pro žadatele, kterým bude v  OPŽP 2007–2013 vydáno na  projekt 
Rozhodnutí o  poskytnutí dotace a  kteří budou v  tomto období čerpat 
podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat žádost o podporu 
do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

První fáze projektu bude po jejím dokončení připravena k užívání ke svému 
účelu a/nebo funkci dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. První fáze musí být 

fyzicky dokončena, připravena plnit účel, nemusí však být v provozu. Druhá 
fáze projektu musí být v  souladu se všemi příslušnými pravidly období 
2014–2020. Projekt bude považován za  dokončený, pouze budou-li obě 
fáze ukončeny v příslušných časových horizontech. 

Žadatel se v rámci žádosti zavazuje k dokončení druhé fáze projektu v rámci 
období 2014–2020 a  prokáže, že má finanční prostředky pro realizaci 
celého projektu - obou jeho fází.

Příjemce podpory v  žádosti doloží, že splňuje podmínky pro způsobilost 
žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury 
související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky 
přílohy č. 7 Programovéhoadokumentu OPŽP.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žada-
tele a příjemce podpory v OPŽP:
A) Žádosti na projektové záměry, které nebyly dosud podány v žádné 

z předchozích výzev OPŽP, nebo projekty, o jejichž podporu již bylo 
žádáno, ale došlo ke  změně účelu/rozsahu/parametrů projektu, 
předloží všechny povinné přílohy žádosti dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

B) Žádosti, které byly akceptovány nebo schváleny k financování v před-
chozích výzvách OPŽP, případně jim byly vydány Registrace akcí, 
a nedochází u nich ke změně rozsahu a účelu opatření ani ke změně 
skutečností, doloží pouze tyto přílohy žádosti:

 – Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele;
 – Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR;
 – Finanční analýza;
 – Podklady k provozování dle zvoleného provozního modelu;
 – Podrobný harmonogram realizace projektu (viz níže);
 – Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení (viz níže).
 a to s doložením identifikačního čísla dříve podané žádosti – ID a čís-

lem výzvy, ve které byla předchozí žádost podána.

Nad rámec povinných příloh žádosti předloží všichni žadatelé:
 Harmonogram projektu od  vyhlášení výběrového řízení přes reali-

zaci až po financování projektu, ze kterého vyplývá, že projekt bude 
realizován ve 2 fázích:

 – 1. fáze realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 12. 
2015, a to včetně vyrovnání veškerých závazků příjemce podpory 
vůči dodavatelům.

 – 2. fáze realizace projektu bude probíhat dle pravidel pro realizaci 
a financování projektů Operačního programu Životní prostředí 

2014–2020 a bude uskutečněna v období způsobilosti výdajů pro 
tento operační program, které začalo dne 1. 1. 2014.

 – V harmonogramu musí být stanoveny technické a finanční para-
metry zvlášť pro každou fázi realizace projektu.

 Zadávací dokumentaci (ZD) k výběrovému řízení na realizaci před-
mětu podpory v písemné i  elektronické podobě ve stavu připrave-
ném k vyhlášení veřejné zakázky, a to nejpozději do měsíce od ukon-
čení příjmu žádostí, tj. do 30. 6. 2014 na podatelnu na centrále SFŽP 
v Praze s označením identifikačního čísla žádosti – ID a číslem výzvy. 
Nedoložení ZD v uvedeném termínu bude hodnoceno jako nesplně-
ní podmínek výzvy a příslušná žádost o podporu nebude akceptová-
na. 

 Čestné prohlášení, kterým se žadatel v rámci žádosti zavazuje k do-
končení druhé fáze projektu v rámci období 2014–2020.

 Čestné prohlášení o zajištění zdrojů na realizaci obou fází projektu, 
tj. o zajištění zdrojů na financování veškerých výdajů projektu, na kte-
ré nebude poskytnuta podpora z ERDF/FS, Fondu nebo ze státního 
rozpočtu – kapitoly 315.

Upozornění pro žadatele

Informace k čl. 7, bodu 2 směrnice MŽP č. 12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na  realizaci projektu zahájen po  1. lednu 2007. 
Zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky může být 
uskutečněno před akceptací žádosti Fondem. Fázování projektu musí být 
v souladu s legislativou v oblasti veřejných zakázek.

Informace k hodnocení žádosti
Projekt bude hodnocen jako celek (i  přes rozdělení do  více fází) dle 
hodnoticích kritérií uveřejněných pro tuto výzvu.

  1 Povodí vodního díla (dále jen „VD“) Nové Mlýny – rozumí se obce 
ležící v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky,  
v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo 
u VD Nové Mlýny. Zařazení povodí vodního díla Nové Mlýny 
do oblasti se zvláštní ochranou dáno Usnesením vlády České 
republiky ze dne 6. května 2002č. 456 „Zpráva o hospodářské  
a sociální situaci Jihomoravského kraje“. 

2 Pro přepočet se použije měsíční kurz MSC2007 platný ke dni 
vyhlášení výzvy. Pro březen 2014 je vyhlášen kurz CZK/EUR 27,339.

VÝZVY VÝZVY



32

ČÍSLO 3 / BŘEZEN 2014

33

GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Podpořený projekt umožnil doplnění 
stávajícího provozu sekundární rege-
nerace čtvrtým sulfitovým stupněm, 
jímž budou před vstupem do komína 
procházet kouřové plyny z regene-
račního kotle. Úprava přinesla sníže-
ní zbytkového obsahu SO2 a omezení 
úniku chemikálií do odpadních vod. 

Prioritní osa 5, oblast podpory 5.1 –  
Omezování průmyslového znečiš-
tění

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Příjemce podpory: Biocel Paskov, a. s.
Ukončení projektu: 3. 8. 2012

Celkové náklady:  41 497 070 Kč
Celková výše podpory:  12 350 000 Kč
Podpora ERDF:  10 497 070 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 852 500 Kč

4. stupeň sekundární regenerace – Biocel Paskov, a. s.

Podpora z Operačního programu 
Životní prostředí umožnila opra-
vu turistického chodníku Vosecká 
bouda – Tvarožník v Krkonošském 
národním parku, v katastrálním 
území Rokytno v Krkonoších. Na nej-
exponovanějším místě byl chodník 
zbudován z kamenného štětu.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Příjemce podpory: Správa Krkonoš-
ského národního parku Vrchlabí
Ukončení projektu: 31. 8. 2014

Celkové náklady:  3 014 362 Kč
Celková výše podpory:  2 523 794 Kč
Podpora ERDF:  2 383 584 Kč
Dotace SFŽP ČR:  140 211 Kč

rekonstrukce chodníku Vosecká bouda – tvarožník

Cílem projektu podpořeného 
z OPŽP bylo zateplení tří budov 
v areálu ZŠ v Bruntále v Rýmařovské 
ulici, v katastrálním území Brun-
tál-město. Byla zateplena i střešní 
konstrukce. Projekt umožnil snížení 
spotřeby energie na vytápění a sníže-
ní emisí do ovzduší.

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 –  
realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Příjemce podpory: Základní škola 
Bruntál, Rýmařovská 15, p. o
Ukončení projektu: 12. 10. 2012

Celkové náklady:  7 207 636 Kč
Celková výše podpory:  5 011 259 Kč
Podpora FS:  4 732 856 Kč
Dotace SFŽP ČR:  278 403 Kč

Zateplení základní školy v Bruntále, v rýmařovské ulici

revitalizace parků v Bystřici nad Pernštejnem

Předmětem podpory z OPŽP byla 
kompletní revitalizace zeleně v Bys-
třici nad Pernštejnem, ve stejnojmen-
ném katastrálním území. V rámci 
realizace akce byl ošetřeny stromy, 
vysázeny nové dřeviny a založeny 
nové trávníky.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 –  
Podpora regenerace urbanizované 
krajiny

Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Příjemce podpory: město Bystřice 
nad Perštejnem 
Ukončení projektu: 31. 12. 2013

Celkové náklady:  9 567 307 Kč
Celková výše podpory:  8 329 244 Kč
Podpora FS:  7 866 508 Kč
Dotace SFŽP ČR:  462 736 Kč

Realizací projektu došlo k rekon-
strukci Spolkového domu ve Slavoni-
cích. V rámci projektu byly upraveny 
havarijní prostory spolkového domu 
pro environmentální vzdělávání. 
Vznikly informační koutek, víceúčelo-
vý sál, prostor pro výstavky, technic-
ké místnosti, kanceláře pro personál, 
šatny pro návštěvníky a účinkující, 
sociální zázemí a kotelna. 

Prioritní osa 7, oblast podpory 7.1 –  
rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích 
programů, poskytování environ-

mentálního poradenství a environ-
mentálních informací

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jindřichův Hradec
Příjemce podpory: Slavonická  
renesanční, obecně prospěšná  
společnost
Ukončení projektu: 30. 10. 2013

Celkové náklady:  56 575 546 Kč
Celková výše podpory: 49 175 027 Kč
Podpora ERDF:  41 798 773 Kč
Dotace SR:  7 376 254 Kč

revitalizace spolkového domu ve slavonicích

Podpora z OPŽP směřovala do mo-
dernizace stávající čistírny odpadních 
vod v provozech mechanického 
předčištění, biologického čištění 
a kalového hospodářství. Po rea-
lizaci díla došlo ke snížení obsahu 
nutrientů a organického znečištění 
a k zajištění kvality vypouštěných vod 
v souladu s platnou legislativou.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Příjemce podpory: Vodovody a kana-
lizace Pardubice, a. s.
Ukončení projektu: 28. 2. 2015

Celkové náklady:  409 319 321 Kč
Celková výše podpory: 203 026 762 Kč
Podpora FS:  191 747 498 Kč
Dotace SFŽP ČR:  11 279 264 Kč

Modernizace BČOV Pardubice

Dotace z Operačního programu 
Životní prostředí směřovala do pro-
jektu, který se zaměřil na rehabilitaci 
veřejné zeleně v katastrálním území 
Žarošice. V rámci realizace akce byly 
ošetřeny stromy a vysázeny nové 
dřeviny. 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 
– Podpora regenerace urbanizované 
krajiny

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Hodonín
Příjemce podpory: obec Žarošice
Ukončení projektu: 30. 11. 2013

Celkové náklady:  955 189 Kč
Celková výše podpory:  668 636 Kč
Podpora ERDF:  624 061 Kč
Dotace SFŽP ČR:  44 576 Kč

Ošetření stromů v obci Žarošice

Odkanalizování a ČOV obcí Zlechov, tupesy, Břestek

Projekt umožnil výstavbu jednotné 
kanalizace včetně kmenového sbě-
rače a ČOV pro odkanalizování obcí 
Zlechov, Tupesy a Břestek. Realizací 
projektu došlo ke zkvalitnění vod Zle-
chovského potoka, do kterého byly 
nevyčištěné odpadní vody vypouš-
těny. Na kanalizaci byla napojena 
aglomerace o celkovém počtu 3 480 
obyvatel.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Uherské Hradiště
Příjemce podpory: Svazek obcí Čistý 
Zlechovský potok
Ukončení projektu: 30. 7. 2014

Celkové náklady:  205 012 224 Kč
Celková výše podpory: 94 828 791 Kč
Podpora FS:  89 560 525 Kč
Dotace SFŽP ČR:  5 268 266 Kč
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TECHNOLOGIE

Výstavba a uvedení stanice do pro-
vozu představovala významný 
technický počin, ve kterém se pro-
pojily ty nejlepší poznatky na poli 
současné vědy a techniky. Výsled-
kem je energeticky soběstačné 
výzkumné centrum, které má za cíl 
zanechat v panenském prostředí 
bílého kontinentu co nejmenší 
ekologickou stopu. Aby dostála 
zásad zakotvených v Antarktic-
ké dohodě, kombinuje Princess 
Elisabeth ekologické konstrukční 
materiály, čisté a efektivní využívá-
ní energie, optimalizaci energetické 
spotřeby a ty nejúčinnější postupy 
při nakládání s odpadem. 

Zrození stanice
Pro Belgičany je Antarktida 

srdeční záležitostí. Na její zmrzlé 
půdě se pohybují již dlouhou 
dobu. Od dob dobrodruha De 
Gerlacha, jeho lodi Belgica a spo-
lečného nečekaného a nepláno-
vaného přezimování její posádky 
v antarktických vodách v roce 
1898, udržuje Belgie s ledovým 
kontinentem silná pouta. Coby 
původní signatář Antarktické 
dohody tam Belgie vybudovala 
výzkumnou stanici krále Baudoui-
na, kterou však naneštěstí musela 
po deseti letech provozu kvůli 
obrovské kumulaci sněhu opustit. 
O čtyři desetiletí později, v roce 
2004, požádala belgická vláda Me-
zinárodní polární nadaci vedenou 
badatelem Alainem Hubertem, 

aby jako odkaz Mezinárodního 
polárního roku 2007/2008 navrhla, 
vybudovala a provozovala novou 
belgickou výzkumnou stanici. 
Díky nadaci, jejím technickým 
partnerům a finančním sponzo-
rům dnes ve východní Antarktidě, 
v části zvané Dronning Maud 
Land, stojí první energeticky sobě-
stačné výzkumné polární centrum, 
nesoucí jméno belgické princezny 
Elisabeth, vnučky belgického krále 
Alberta II. a dcery prince Phillipa, 
vévody brabantského. 

Princezna byla uvedena do pro-
vozu 15. října 2009. 

čistý provoz na prvním místě
Při stavbě stanice bylo nezbytné 

brát v úvahu několik faktorů. Zá-
sadními byly antarktické klimatic-
ké podmínky: extrémní rychlost 
větru, ovšem trvalého a ve stále 
stejném směru, teploty nepřekra-
čující bod mrazu, sněhová eroze, 
„bombardování“ stavby štěrkem 
a kameny metaných vichrem i ku-
pení sněhu v zimních měsících.

Dalším důležitým faktorem byl 
princip soběstačnosti a trvalé udr-
žitelnosti stanice: využívání obno-
vitelných zdrojů energie, efektivita 
jejího využití i optimalizace jejího 
toku, optimalizace použitých mate-
riálů i zavedení systému úplného 
zpracování veškerého odpadu, 
který stanice vyprodukuje.

Výsledek je zdařilý. Antarktida 
je po desítky let nejen domovem 
nejmodernější vědy, ale také 
zářným příkladem mezinárodní 
správy prostřednictvím vzájemné 
spolupráce a Princess Elisabeth, 
na jejímž budování se podílela 
mezinárodní komunita odborníků, 
je této spolupráce odrazem. Díky 
spolupráci se stala první polární 
stanicí na světě, která svým pro-
vozem, stoprocentně využívajícím 
obnovitelnou větrnou a sluneční 
energii, neznečišťuje ovzduší žád-
ným oxidem uhličitým. 

Nevýhody výhodou
Princess Elizabeth Antarctica 

je pevně ukotvena v žulovém 
hřebeni pohoří Utsteinen Nunatak 
v nadmořské výšce 1 382 metrů. 
Pohoří Utsteinen Nunatak bylo 
pro umístění stanice vybráno právě 
z toho důvodu, že umožňovalo sta-
nici ukotvit do žulového hřebene, 
který přirozeně zabraňuje velkému 
hromadění sněhu a přitom stanici 
umožňuje využívat větru a Slunce 
k získávání energie. Antarktické 

počasí může být v těchto mís-
tech opravdu nevlídné. Teploty 
se pohybují mezi −50 °C a −5 °C 
a utsteinenský horský hřeben je 
vystaven vichřicím o síle až 300 
kilometrů v hodině. Stanice, jejíž 
aerodynamický tvar je konečným 
výsledkem na místě prováděných 
výzkumů rychlosti větru a zatížení, 
které klade na budovu, má základy 
ukotveny několik metrů hluboko 
v trvale zmrzlé půdě permafrostu – 
a v takových podmínkách obstojí. 
Největší výzvu představuje počasí 
pro tým vědců, kteří stanici obývají. 
Přestože budova stanice stojí dva 
metry nad úrovní terénu, aby se pře-
dešlo přílišnému hromadění sněhu, 
je právě odklízení zimního sněhu 
prvním fyzicky velice náročným 
úkolem, kterého se výzkumníci mu-
sejí zhostit ihned po svém příjezdu 
na stanici, aby mohli zahájit sezónu. 
Tyto na první pohled nepříznivé 
podmínky byly však při výstavbě 
stanice jejími staviteli viděny jako 
výhody, které je možné využít. 

Vzácná voda
Antarktické katabatické větry 

pohánějí devět větrných turbín 
rozmístěných podél utsteinenské-
ho hřebene a po celý rok zásobují 
stanici elektřinou. Větrné turbíny 

Belgická výzkumná 
stanice Princess Elisabeth 
antarctica je jedinou polární 
stanicí na světě, která je 
energeticky soběstačná díky 
tomu, že ke svému provozu 
využívá jako zdroj energie 
slunce v několikaměsíčním 
jižním létě i za polárních 
vichřic.

Zelená princezna v ledovém království
TECHNOLOGIE

byly před instalací důkladně tes-
továny, aby se zjistilo, zda splňují 
požadavky na produkci elektřiny 
i na pružnost konstrukce. Čtyři-
advacetihodinový sluneční svit 
během několika měsíců antarktic-
kého léta využil tým Mezinárodní 
polární nadace k nainstalování 
jak solárních panelů, které stanici 
poskytují elektřinu, tak solárních 
termálních panelů, které ji záso-
bují teplou vodou. Na distribuci 
vody se na stanici dohlíží s velikou 
pečlivostí. Vzácná tekutina je roz-
dělována velmi šetrně a po použití 
se znovu používá. Inspirací byl 
v tomto případě systém nakládání 
s vodou, jaký se používá na kos-
mických lodích a vesmírných 
stanicích. Veškerá použitá voda je 
recyklována a tři čtvrtiny z ní jsou 
po každém ošetření opětovně po-
užity ke sprchování, splachování 
toalet a praní prádla. Přebývající 
voda, než je konečně vypuštěna 
na nedalekém bezpečném místě, je 
důkladně pročištěna. 

Princess Elisabeth je navržena 
tak, aby měla minimální požadav-
ky na spotřebu energie. Její vnější 
plášť, spočívající na kostře z kůlů 
a trámů, tvoří devět vrstev hliníku, 
dřeva, vlněné plsti, izolačních 
vrstev a kartonu, které dovolují jen 

nepatrné energetické ztráty a činí 
budovu vzduchotěsnou a vodotěs-
nou, čímž je dosaženo maximální 
efektivity při distribuci tepla 
do obytných částí stanice. V opti-
malizování energie došla Prin-
cess Elisabeth ještě o krok dále: 
Ve spolupráci s odborníky byla 
pro stanici vyvinuta energetická 
síť, která je třikrát efektivnější než 
jakákoli existující konvenční ener-
getická síť. Tuto energetickou síť je 
díky internetovému broadbandu 
možné i v zimních měsících, kdy 
stanice není obývána, ovládat ze 
vzdáleného belgického ústředí. 

Ideální základna
Princess Elisabeth Antarctica 

je prostorná. Horní patro budovy 
o rozloze 400 m2 tvoří vlastní 
stanici a skýtá výhled přes hřbet 
utsteinenského hřebene. Pohodlně 
by se ve stanici mohlo ubytovat 25 
až 40 výzkumníků, ale v součas-
né době stanici využívá šestnáct 
vědců z nejrůznějších zemí světa. 
Ve spodním patře, tvořícím 1 500 
m2 technického zázemí, je garáž 
sněžných skútrů a dalšího vyba-
vení. Svou polohou pouhých 200 
kilometrů od pobřeží je Princess 
Elisabeth Antarctica vstupní 
branou do pohoří Sør-Rondane, 

na ledovce i Antarktickou náhorní 
plošinu a je ideální základnou pro 
výzkumy antarktické oblasti mezi 
20. a 30. rovnoběžkou. Výzkumní-
kům, zabývajícím se nejrůznějšími 
vědeckými projekty od mikrobio-
logie po meteority, jedinečná po-
loha stanice zaručuje, že nemusejí 
cestovat daleko do antarktické 
divočiny a tam bádat. Cestovní 
časy do terénu jsou minimalizo-
vány a s nimi i spotřeba paliva. 
Za každých okolností palčivou 
otázku paliva téměř také vyřešila 
právě energetická soběstačnost 
stanice. Pro její provozovatele to 
znamená velkou logistickou úlevu 
a pro tuto část Antarktidy opět 
výrazně menší znečišťování ovzdu-
ší, než je při provozu polárních 
výzkumných center běžné. Stanice 
byla navržena a vybudována tak, 
aby bez úhony přestála těžkosti 
antarktické zimy, ale v současné 
době je využívána pouze během 
jižního léta, od listopadu do úno-
ra, kdy tam panuje bezmála per-
manentní denní světlo. V průběhu 
25 let její plánované životnosti by 
však mohla být využívána i během 
antarktické zimy a vědecký tým by 
tam čelil nejen výzvám energetické 
autonomie, ale i téměř nepřetržité 
tmě polární noci. 

ECHO
Dostavba brněnské 
kanalizace
Investice, která moc nevoní 
a na první pohled není vidět, ale 
přesto má velký přínos pro ochra-
nu životního prostředí v Brně. 
Taková je investice do opravy 
a dostavby městské kanalizace, 
která slavnostně skončila začát-
kem února. Práce trvaly necelé 
dva roky. Město Brno na projekt 
získalo dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. V pro-
gramovém období 2007–2013 to 
dokonce byla největší investiční 
akce v oblasti rozvoje vodohos-
podářské infrastruktury v České 
republice. Rekonstrukce stála dvě 
miliardy korun, podpora činila 
více než 40 procent.

Čistírna v nejdku
Výstavba kanalizace a nové 
čistírny odpadních vod v Nejdku 
za stamiliony korun omezí v bu-
doucnu větší investiční akce. Je to 
daň za moderní vodovodní řad 
podle evropských norem.
„Až začneme splácet úvěr, nové 
investice budeme muset značně 
omezit,“ potvrdil starosta Nejdku 
Vladimír Benda s tím, že dlouho-
době plánované projekty město 
odkládat nebude.
Rekonstrukce starého vodo-
vodního řadu, výstavba nového 
a čistička vod přijdou na více než 
336 milionů korun. Z Operačního 
programu Životní prostředí měs-
to získalo 183 milionů korun. Více 
než 100 milionů si Nejdek půjčí.

stromy a keře v Pečkách

Během několika příštích týdnů 
se stromy a keře v Pečkách 
ve Středočeském kraji dočkají 
regenerace. Díky podpoře 
z Operačního programu Životní 
prostředí a Státního fondu 
životního prostředí České 
republiky budou významně 
obměněny dřeviny v Hellichově 
parku a ve vybraných částech 
sídliště V Horkách. V rámci 
podpořeného projektu nechá 
radnice založit i nové trávníky 
a vysadí přes třináct tisíc kusů 
dřevin. Zároveň vykácí přes dvě 
stovky starých dřevin.
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tantarktida je světadílem, 

který je nejméně zasažen 
lidskou činností. Je to 
polární oblast věčného ledu 
a zimy. Jako jediná nemá 
stálé obyvatelstvo. Podle 
mezinárodní úmluvy z roku 
1959 antarktida nepatří 
k žádnému státu, nesmí se 
těžit její nerostné bohatství 
a všechny státy ji mohou 
využívat, ale jen pro mírové 
účely. některé další smlou-
vy vymezují i podmínky 
ochrany životního prostředí 
antarktidy. název antarktis 
pochází z řečtiny, ve které 
znamená "naproti arktidě".

Princess Elisabeth antar-
ctica je prostorná. Horní 
patro budovy o rozloze 
400 m2 tvoří vlastní stanici 
a skýtá výhled přes hřbet 
utsteinenského hřebene. 
Pohodlně by se ve stanici 
mohlo ubytovat 25 až 40 
výzkumníků, ale v současné 
době stanici využívá šest-
náct vědců z nejrůznějších 
zemí světa.

Zdroj: www.wikipedia.org
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Ekoturismem se nazývá cesto-
vání do zranitelných, panen-
ských a relativně neporušených 
přírodních oblastí, které jako 
takové představuje alternativu 
běžné komerční turistiky, oproti 
níž má malý dopad na navště-
vovaná místa a není zdaleka 
tak masovou záležitostí. Účely 
ekoturismu bývají nejrůznější: 
vzdělávat cestovatele, poskytovat 
fondy na ochranu přírody, přímo 
přispívat ekonomickému rozvoji 
a politickému upevnění postavení 
místních komunit nebo posilovat 
respekt k rozmanitým kulturám 
a lidským právům.

Světovými environmentalisty 
je ekoturismus již od osmdesá-
tých let minulého století považo-
ván za důležitý zejména proto, že 
přispívá k tomu, aby i budoucí 
generace měly možnost navště-
vovat místa neporušená lidskými 
zásahy.

Začalo to v Mexiku
Kořeny ekoturismu bychom 

mohli dohledat nejspíše u Hec-
tora Ceballos-Lascuriana, který 
samotný pojem „ekoturismus“ 

vymyslel a zpopularizoval 
v červenci 1983, kdy zastával 
funkci generálního ředitele 
oddělení pro normy a techno-
logie na mexickém ministerstvu 
pro městský rozvoj a ekologii 
a zároveň se stal zakládajícím 
prezidentem vlivné mexické 
nevládní organizace PRONATU-
RA, která bojovala za zachování 
a ochranu mokřadů v severním 
Yucatánu, hnízdišť amerických 
plameňáků. Jiné hlasy tvrdí, že 
pojem ekoturismus přišel na svět 
daleko dříve, s akademickým 
dobrodruhem z mezinárodního 
fóra v kalifornském Berkeley, 
který termín poprvé použil v roce 
1965 a na začátku sedmdesátých 
let pořádal první ekovýpravy 
po Yucatánu. Do všeobecného 
povědomí vstoupil ekoturismus 
kolem poloviny osmdesátých 
let minulého století a stal se ne-
pochybně nejrychleji rostoucím 
odvětvím turistického průmyslu. 
Jeho popularita způsobila změnu 
v celkovém pohledu na cestování, 
zvýšila zájem o životní prostředí 

a dopady lidské činnosti na ně, 
ale i touhu objevovat přírodu 
naší planety. 

Nový pohled na svět
Všeobecně lze říci, že dnes se 

ekoturismus se zaměřuje na živé 
nebo žijící části našeho životního 
prostředí. Klade důraz na spo-
lečensky zodpovědné cestování, 
osobní růst a trvale udržitelný 
rozvoj. Ekoturisté se většinou vy-
dávají do míst, která jako hlavní 
atrakce nabízejí svou flóru, faunu 
a kulturní dědictví. Ekoturismus 
dává návštěvníkům možnost, aby 
se podívali na dopad lidského ko-
nání na životní prostředí a začali 
si více vážit přírody naší planety. 
Takto zodpovědné cestování 
nabízí programy, které zmenšují 
negativní aspekty konvenčního 
cestování na životní prostředí 
a podporují kulturní sebevědomí 
místních obyvatel. A proto je 
nedílnou součástí zeleného cesto-
vání také propagace recyklování, 

efektivního využívání energie, 
úsporného zacházení s vodou 
a vytváření ekonomických příleži-
tostí pro místní komunity. 

Důležitý příjem
Ekoturistická společnost v Pá-

kistánu považuje ekoturismus 
za „cestování, které poskytuje 
přímý finanční příjem místním 
obyvatelům v oblasti, do které 
směřuje. Učí cestovatele brát 
ohledy a vážit si lokální kultury 
na místech, která navštěvují. 
Podporuje drobné podnikání 
a zabraňuje tak tomu, aby finan- 
ční zdroje z místních komunit 
odtékaly. Navíc zrazuje od hro-
madné turistiky, masové výstavby 
hotelů a rekreačních středisek 
a masových turistických aktivit 
na zranitelných a ohrožených 
místech naší planety“. Pro mnoho 
zemí světa není ekoturismus jen 
okrajovou záležitostí sloužící 
k financování ochrany životního 
prostředí, ale hlavním průmyslem 

ZAHRANIČÍ

Aby i budoucí generace mohly spatřit pěkná místa
Způsob života šetrný 
k životnímu prostředí se 
stal nejen módou, ale také 
nezbytností. a tak je dnes 
možné „zeleně“ i cestovat. 
Ekoturismus bývá definován 
jako „zodpovědné cestování 
do přírodních oblastí, které 
chrání životní prostředí 
a zlepšuje životní úroveň 
místních obyvatel“. avšak 
své poslání vždy nenaplňuje. 

ZAHRANIČÍ

národních ekonomik. Například 
v Kostarice, Ekvádoru, Nepálu, 
Keni, na Madagaskaru a v Ant-
arktidě představuje turismus vý-
značný podíl hrubého domácího 
produktu a celkové ekonomické 
aktivity země. 

Ekoturista – druh neznámý?
Za ekoturismus je často mylně 

považováno jakékoli cestování, 
které nějakým způsobem zahr-
nuje přírodu. Opak může být 
pravdou. Cestování zahrnující 
přírodu velmi často představuje 
hotel vybudovaný v překrásné 
krajině, ovšem na úkor krajiny sa-
motné. Uvědomělí environmenta-
listé proto varují před cestovními 
kancelářemi, které rády nabízejí 
své zájezdy coby „zelené“ nebo 
„šetrné k životnímu prostředí“, 
zatímco ve skutečnosti je vše, co 
provozují, velmi environmentálně 
nezodpovědné, s negativními 
dopady na životní prostředí. 
Protože v tomto ohledu neexis-
tují žádné regulace, a když ano, 
jsou většinou ignorovány, může 
být za ekoturismus označen 
podvodní hotel, vyhlídkové lety 
helikoptérou i safari, stejně jako 
jízda na kánoi, kempování, foto-
grafování a pozorování divočiny, 
což samozřejmě znevýhodňuje 

cestovní kanceláře nabízející sku-
tečný ekoturismus. Ačkoli na aka-
demické půdě dosud nedošlo 
k žádné shodě v tom, kdo vlastně 
může být označován za ekoturis-
tu, a protože k dispozici máme 
jen velmi málo statistických 
dat, existují odhady, že více než 
pět milionů ekoturistů, což je 
většina ekoturistické populace, 
vyráží na své cesty ze Spojených 
států, západní Evropy, Kanady 
a Austrálie. 

Dobré příklady 
Informovat o přírodním pro-

středí a vybízet k jeho ochraně je 
nejlepší prostřednictvím prů-
vodců. Ekoturisté tak dostanou 
možnost dozvědět se o navštíve-
ném místě vše, co vědět potřebu-
jí, a mohou aktivně s průvodcem 
diskutovat o možnostech ochrany 
dané lokality. Díky tomuto pří-
stupu se v kostarickém národ-
ním parku Tortuguero podařilo 
zmírnit negativní dopady lidské 
přítomnosti na tamější pláže, 

na kterých kladou vejce ohrožené 
druhy mořských želv a líhnou se 
tam jejich mláďata. 

Dalším příkladem je sou-
ostroví Galapág, na němž se 
nachází nejpestřejší biodiverzita, 
kterou lze na naší planetě nalézt. 
Od roku 1979 je souostroví 
chráněno organizací UNESCO, 
od roku 2007 je jako ohrožené 
místo chráněno neziskovou orga-
nizací IGTOA, která svou činnost 
zasvětila ochraně této unikátní 

živé laboratoře před invazními 
druhy, dopady lidské činnosti 
a turismu. A tak když chcete 
Galapágy navštívit, IGTOA vám 
doporučí spolehlivou ekoturistic-
kou cestovní kancelář, která sdílí 
stejnou filozofii zachování tohoto 
neuvěřitelného místa. 

Zelený ekotorusimus
V posledních letech jako 

by se však ekoturismus vymkl 
kontrole a vzdaloval svému pů-
vodnímu poslání. Stále častěji 

se ozývají hlasy, které upozor-
ňují na stinné stránky na první 
pohled prospěšně vyhlížejících 
projektů. Příkladem takové-
ho ekoturistického selhání je 
jižní Afrika, které ekoturis-
mus kromě nezanedbatelných 
ekonomických výhod přinesl 
nucené vystěhovávání obyvatel 
z jejich domovů, hrubé poru-
šování jejich základních práv 
i ohrožení životního prostředí, 
a to vše za účelem budování 
národních parků na ochranu 
přírody. Ekoturismus se tam 
stal zdrojem konfliktů ohledně 
kontroly nad územím a zdro-
jem zisků, které přináší, místo 
užitku přinesl škody zdejšímu 
přírodnímu prostředí i místním 
komunitám. 

Dalším z negativ ekoturis-
mu je, že je to záležitost velice 
soustředěnou na svého konzu-
menta – člověka – a že jakákoli 
environmentální ochrana zna-
mená další ekonomický rozvoj. 
Na některých místech tak chtě 
nechtě dochází k využívání už 
tak tenkých přírodních zdrojů 
na úkor potřeb místních obyva-
tel a například nedostatečnost 
hygienických zařízení v mnoha 
východoafrických parcích má 
za výsledek vypouštění odpadu 
do řek, které představují zdroj 
vody pro divoká zvířata, dobytek 
i tamější obyvatele. Odstrašují-
cím příkladem jsou také plas-
tovými odpadky poseté indické 
i nepálské Himaláje. 

Ekoturistům ještě stále často 
nedochází, že jídla, která spo-
řádají, záchody, které splachují, 
a voda, kterou pijí, je součástí 
širšího ekonomického a eko-
logického rámce, což finanční 
příspěvek jejich ekodovolené 
na ochranu místní přírody staví 
do poněkud odlišného světla. 
Nehledě k tomu, že abychom 
se dostali na exotické místo, 
na jehož ochraně se chceme svou 
dovolenou podílet, si vyžádá 
kolem 700 litrů paliva pocházejí-
cího samozřejmě z neobnovitel-
ného zdroje. 

Až se tedy příště budete 
chystat na dovolenou a budete 
chtít, aby vaše cestování bylo 
pro zvolenou destinaci skuteč-
ným přínosem, buďte ve svém 
výběru velmi pečliví a co nejvíce 
informovaní. 

barbOra ScheInherrOvá

Informovat o přírodním 
prostředí a vybízet k jeho 
ochraně je nejlepší pro-
střednictvím průvodců. 
Ekoturisté tak dostanou 
možnost dozvědět se 
o navštíveném místě vše, co 
vědět potřebují, a mohou 
aktivně s průvodcem disku-
tovat o možnostech ochrany 
dané lokality.

V posledních letech jako by se ekoturismus vymkl 
kontrole a vzdaloval svému původnímu poslání. 
stále častěji se ozývají hlasy, které upozorňují 
na stinné stránky na první pohled prospěšně 
vyhlížejících projektů. 

stezky procházející  
hranicemi jsou jedinečné, 
protože zdůrazňují  
vzájemnou závislost  
na sdílení vodních zdrojů 
a potřebu přeshraniční  
spolupráce k ochraně 
těchto zdrojů.

Za ekoturismus je často mylně považováno jakékoli 
cestování, které nějakým způsobem zahrnuje 
přírodu. Opak může být pravdou. Cestování 
zahrnující přírodu velmi často představuje hotel 
vybudovaný v překrásné krajině, ovšem na úkor 
krajiny samotné.
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nestává se často, aby název 
Operačního programu 
Životní prostředí zazněl 
v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky. 
ale stalo se, svých několik 
dnů slávy si program užil 
uprostřed února. 

Operační program Životní pro-
středí se stal populární na šesté 
schůzi poslanecké sněmovny 12. 
února, na které vystoupil premiér 
Bohuslav Sobotka s těmito slovy: 
„První téma, kterým chci začít, je otázka 
čerpání prostředků z fondů Evropské 
unie. Mne to vůbec netěší, že musím 
říci, že jsme nejhorší v Evropě, pokud 
jde o čerpání peněz z fondů Evropské 
unie, protože v loňském roce jsme přišli 
nenávratně o deset miliard korun, a celá 
sedmadvacítka dohromady přišla o zhru-
ba šestnáct miliard korun. Čili z toho 
deset miliard byla Česká republika. 
Letos hrozí, že přijdeme o 24 miliard 
korun, a největší riziko je v Operačním 
programu Životní prostředí, kde leží 
peníze, které přirozeně mohou generovat 
zaměstnanost, pokud je budeme schopni 
využít a investovat například do projektů 
masivního zateplování, do projektů 
snižování energetické náročnosti,“ řekl 
Sobotka.

A pokračoval:„Takže první věc, 
kterou vláda chce změnit, a začala na ní 
velmi intenzivně pracovat, je nepři-
pustit, abychom přišli o peníze z fondů 
Evropské unie, a minimalizovat ztráty, 
které vznikají v souvislosti s tím, že 
v těch systémech byly chyby. Soustředit se 
na to, aby těch 24 miliard rizika v letoš-
ním roce bylo minimalizováno, a součas-
ně je důležité při těch změnách, kde ještě 
vůbec bude možné dosáhnout nějaké 
změny, peníze nasměrovat do programů, 
které podpoří vznik pracovních míst.“

Nový ministr
Ve stejný den, kdy takto 

hovořil ve sněmovně premiér 
Sobotka, vydalo Ministerstvo 
životního prostředí tiskovou 
zprávu, v níž apeluje již titulkem 
„Musíme co nejvíce snížit hro-
zící ztrátu peněz z Operačního 
programu Životní prostředí.“

Zpráva dále uvádí, že nový 
ministr životního prostředí 
Richard Brabec chce přesunout 
část peněz v rámci jednotlivých 
prioritních os do oblastí, kde je 
větší šance na úspěšné dokončení 
projektů. 

„Za rok 2013 bude ztráta v Ope-
račním programu Životní prostředí 
téměř šest miliard korun. Při jednání 

s Evropskou komisí se budeme snažit za-
chránit další zhruba tři miliardy korun, 
ovšem už teď víme, že ztráta přibližně 
5,5 miliard korun je bohužel nenávrat-
ná. Na vině je především Nečasova 

vláda, když se například v roce 2011 
téměř nevyhlašovaly výzvy, na základě 
kterých by žadatelé mohli předkládat 
projekty k poskytnutí dotace, a i v dalším 
období probíhala administrace projektů 
v řadě případů velmi zdlouhavě,“ řekl 
ve zprávě Brabec a dodal, že 
ihned po svém nástupu na Minis-
terstvo životního prostředí proto 
provedl zásadní personální změ-
ny jak na samotném ministerstvu, 
tak na Státním fondu životního 
prostředí ČR. 

„Odborníci, kteří nastoupili, jsou 
krizovým managementem a mají ode 
mě jako absolutní prioritu zjednodušit 
administrativu celého procesu podávání 
žádostí a jejich zpracování, mají za úkol 
vypsat nové výzvy a zhodnotit projekty 
i podle toho, jaká je šance na jejich 
úspěšnou realizaci do konce roku 2015. 
Hlavním cílem je přitom co nejvíce sní-
žit další reálně hrozící obrovskou ztrátu 
peněz z Operačního programu Životní 
prostředí na rok 2014 ve výši 13 miliard 
korun,“ uvedl doslova Brabec.

Hlas z řídicího výboru
O dva dny později, 14. února, 

téma Operačního programu 
Životní prostředí opět ve ve-
řejném prostoru ožilo. Tehdy 
členka Řídicího výboru OPŽP, 

poslankyně Kateřina Konečná 
uveřejnila text v Haló novinách, 
který začala takto: „Nastoupila nová 
vláda, jen rétorika se nezměnila. Ano, 
jistě. Mohou mít pravdu, ale mění se kdeco 

a kdekdo a přicházejí noví lidé. Věřme, že 
budou dělat svoji práci poctivě, fundovaně 
a zodpovědně. Ministr Richard Brabec 
nám oznámil, že na životním prostředí 
bude ztráta Operačního programu Životní 
prostředí za loňský rok ve výši 5,5 mili-
ardy korun. A může to být prý ještě horší. 
Nechápu, jak je možné, že ministerští 
úředníci nejen na Ministerstvu životního 
prostředí pracují tak nezodpovědně. 
Nálepka, že Česká republika je nejhorší 
v čerpání peněz z evropských fondů od roku 
2007 až po rok 2013, a to v celé Evropské 
unii, je děsivá. A prognózy pro letošní rok 
jsou ještě horší.“

Ve své neradostné vizi pak 
poslankyně Kateřina Konečná po-
kračovala: „Nejsmutnější na této bilanci 
je, že se jedná o peníze pro životní prostředí 
a školství. Životní prostředí je pro nás 
natolik důležité, že ministr Brabec by měl 
pečlivě zvažovat, kdo obsadí uvolněné pos-
ty a zdali to budou lidé takoví, kteří svou 
práci budou dělat ve prospěch nás všech, 
a další ministr, který nastoupí po ukončení 
volebního období, nám nesdělí: Ti přede 
mnou to dělali špatně. Toto prohlášení je 
po několik let ministerským evergreenem. 
Občan nechápe a odborníci se diví. Mně 
chybí zásadní věc: Kdy konečně naše vláda 
pochopí, že někdo musí nést zodpovědnost? 
Za chybu by měl následovat trest, ne pouze 
odchod z funkce.“

Ministerský evergreen?
Ministerstvo pro místní 
rozvoj uvádí, že finišující 
příprava programového 
období 2014–2020 je 
v souladu s nadcházejícím 
rozpočtovým rámcem EU. 
Konečná suma finanční 
alokace pro Čr, alokace, 
která ovlivní i konečný 
rozpočet nástupce 
OPŽP, však není ještě 
definitivně stanovena. 
Podle Ministerstva pro 
místní rozvoj to však bude 
přibližně 20,5 miliardy eur 
v běžných cenách. Konečná 
suma však bude ještě 
upřesněna. 

Evropská komise zveřejnila 
dne 6. října 2011 balíček šesti 
nových nařízení, která budou 
po jejich projednání a schválení 
tvořit legislativní základ pro 
podporu z Evropských struktu-
rálních a investičních fondů pro 
období 2014–2020. K návrhům 
nařízení vypracovalo Minister-
stvo pro místní rozvoj (MMR) 
rámcové pozice, které byly 
projednány s relevantními part-
nery v příslušných poradních, 
pracovních a koordinačních 
skupinách. Soubor celkem šesti 
rámcových pozic byl schválen 

vládou usnesením č. 42 dne 18. 
ledna 2012. Do současné doby 
probíhá vyjednávání o přesném 
obsahu jednotlivých nařízení, 
které za ČR koordinuje MMR. 

Strukturální a investiční 
fondy

Jedněmi z nejvýznamnějších 
kapitol evropského rozpočtu 
v nadcházejícím období budou 
i ty, jež obsahují fondy zaměře-
né na podporu politiky soudrž-
nosti, politiky rozvoje venkova 
a Společné námořní a rybářské 
politiky. Souhrnně se tyto 
fondy budou nazývat „Evropské 
strukturální a investiční fondy“, 
ve zkratce ESIF. 

Jsou to dva strukturální 
fondy – Evropský fond pro re-
gionální rozvoj (ERDF/EFRR), 
Evropský sociální fond (ESF) –, 
ale také Fond soudržnosti (CF/
FS), Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova (EAFRD/
EZFRV) a Evropský námořní 
a rybářský fond (EMFF/ENRF). 
Náplň těchto fondů se oproti 
jejich současnému zaměření 
příliš nemění.

Záměrem Evropské unie je, 
aby zmíněné fondy maximálním 
možným způsobem přispěly 
k naplňování strategie EU 
2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující za-
členění. Pro lepší využití těchto 

fondů ve prospěch strategie EU 
2020 zpracuje každý stát doho-
du o partnerství, kterou schvalu-
je Evropská komise. K jejímu 
naplňování přispějí jednotlivé 
programy.

Novinky
Přestože jedním z hlavních 

principů pro příští programové 
období je pokračovat v na-
staveném systému využívání 
evropských fondů, v systému se 
objevují některé novinky. Kro-
mě již zmiňovaného rozšíření 
počtu zapojených fondů a jejich 
nasměrování k naplňování cílů 
strategie EU 2020 a zavedení 
dohody o partnerství patří 
mezi novinky také následující 
záležitosti: 
	snížení počtu cílů na 2 

(Investice pro růst a zaměst-
nanost a Evropská územní 
spolupráce),

	vyčlenění 3 kategorií regionů 
podle parametrů jejich eko-
nomické výkonnosti,

	nastavení systému předběž-
ných podmínek,

	vyšší měřitelnost přínosu 
podpořených operací (důraz 
na plnění stanovených indiká-
torů),

	finanční závislost na rychlosti 
a kvalitě čerpání (výkonnost-
ní rámec),

	znovuzavedení pravidla N+3 
pro časovou způsobilost 
výdajů,

	vyšší míra uplatnění územně 
specifického přístupu a využi-
tí integrovaných nástrojů,

	vyšší míra uplatnění finan-
čních nástrojů na úkor dotací,

	rozšíření a specifikace způso-
bů zjednodušeného vykazo-
vání nákladů,

	zjednodušená a mezi fondy 
sblížená pravidla pro způso-
bilost výdajů,

	zpřísnění pravidel pro vyplá-
cení záloh členským státům,

	 a další.

Příprava čR
Přípravy na programové ob-

dobí 2014–2020 probíhají v ČR 
již od roku 2010. V čele procesu 
přípravy je MMR, spolupracuje 
však s celou škálou partnerů 
na národní i regionální úrovni 
a přispívá tak k naplňování 
principu partnerství.

V roce 2011 vláda projedna-
la dokument s názvem „Sou-
hrnný návrh zaměření budoucí 

kohezní politiky EU po roce 
2013 v podmínkách České re-
publiky, obsahující i návrh roz-
vojových priorit pro čerpání 
fondů EU po roce 2013“ svým 
usnesením č. 650/2011  ze dne 
31. srpna 2011. 

Další fáze procesu přípravy 
byla ukončena přijetím vládního 
usnesení s názvem „Podklad 
pro přípravu Dohody o part-
nerství pro programové období 
2014–2020 – Vymezení progra-
mů a další postup při přípravě 
České republiky pro efektivní 
čerpání fondů Společného 
strategického rámce“  pod č. 
867/2012 ze dne 28. listopadu 
2012.

První návrh Dohody o part-
nerství byl vládou projednán 
dne 12. června 2013 a bylo 
k němu přijato  usnesení pod 
č. 447/2013  s názvem „Návrh 
Dohody o partnerství v progra-
movém období 2014–2020“. 

Do konce března
Jednotlivé programy jsou 

zpracovávány na základě výše 
uvedeného usnesení č. 867/2012 
a o postupu jejich zpracová-
ní je průběžně informována 
vláda. Podle usnesení vlády 
č. 809/2013 bude vládě před-
ložena Dohoda o partnerství 
ke schválení do konce března 
2014, přičemž již před koncem 
roku 2013 byla vládě předložena 
informace o aktuálním stavu 
přípravy Dohody o partnerství 
a programů pro programové ob-
dobí 2014–2020. Výše zmíněné 
usnesení č. 809/2013 zároveň 
uložilo jednotlivým řídicím 
orgánům programů předlo-
žit vládě do konce března 
2014 i programové dokumen-
ty pro programové období 
2014–2020.

Návrh Dohody o partnerství 
pro programové období 2014–
2020 spolu s přílohou kapitoly 
2.3: Hodnocení naplňování 
předběžných podmínek, včetně 
SEA dokumentace posouzení 
jejích vlivů na životní prostředí, 
byl dne 6. února 2014, v soula-
du s požadavky vyplývajícími 
z ustanovení § 10f zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vli-
vů na životní prostředí, v plat-
ném znění, předán Ministerstvu 
životního prostředí, kterým byly 
tyto dokumenty ještě téhož dne 
uveřejněny na portálu informač-
ního systému SEA. 

20,5 miliardy eur v běžných cenách

První věc, kterou vláda chce změnit, a začala 
na ní velmi intenzivně pracovat, je nepřipustit, 
abychom přišli o peníze z fondů Evropské unie, 
a minimalizovat ztráty, které vznikají v souvislosti 
s tím, že v těch systémech byly chyby.

ERDF/EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude sou-
středěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro 
malé a střední podniky, budování infrastruktury pro základní služby 
občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do za-
jištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce 
a výměnu zkušeností.

ESF (Evropský sociální fond) cílem je podpora vysoké úrovně 
zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobility pracovních sil, 
povzbuzení k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podpora rovnosti 
pohlaví, rovných příležitostí a nediskriminace a podpora sociálního 
začleňování a boje s chudobou.

FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury 
v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského 
významu a efektivního využívání energie. 

EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) cílem je 
podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání 
s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území.

ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v České 
republice zaměřen na podporu akvakultury, která bude konkuren-
ceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, 
a na podporu rozvoje území.

ECHO
Voda v urbanově
Urbanov u Jihlavy bude mít nový 
zdroj pitné vody. Vrtné práce byly 
zahájeny loni v srpnu, zkouš-
ky byly ukončeny v listopadu. 
Rozbory ukázaly, že po drobné 
úpravě surové vody lze vrt vyu-
žívat jako zdroj pitné vody. Je to 
zdroj vydatný, výkon má větší než 
1,2 litru za sekundu, přičemž obci 
stačí 0,25 litru za sekundu. V sou-
časné době obec vybírá zařízení 
pro úpravu. V případě nedostat-
ku vody ve stávajících studních 
je obec tímto vrtem schopna 
zabezpečit dostatek kvalitní pitné 
vody z vlastních zdrojů, čímž se 
vyhne dovozům vody. Akce byla 
podpořena Operačním progra-
mem Životní prostředí. 

Dvůr ve Vestci
V únoru byl otevřen sběrný dvůr 
v areálu Agro Jesenice ve Vest-
ci. Občané tam mohou svážet 
veškerý odpad kromě bioodpadu. 
Vestecký sběrný dvůr bude slou-
žit výhradně komunálním účelům, 
i proto vedení obce stanovilo 
maximum odevzdané stavební 
sutě na 300 kilogramů ročně pro 
jednu domácnost. Sběrný dvůr 
bude v provozu dva dny v týd-
nu: ve středu a v sobotu. Cena 
likvidace je součástí poplatku 
za komunální odpad. Sběrný dvůr 
vyšel celkem na 3 miliony korun, 
z toho 2,7 milionu bylo hrazeno 
z dotace z Operačního programu 
Životní prostředí. 

Zahrady v Sokolově

Klasické zahrady se spoustou 
zeleně a s mnoha herními prvky, 
ale i zahrady naučné a botanic-
ké. Tak vypadá plán sokolovské 
radnice na revitalizaci sedmi 
školních zahrad ve městě. Město 
o obnovu zahrad usiluje již delší 
dobu. Nyní se mu však konečně 
podařilo na tento účel získat 
dotaci. Vyhlášena již byla i první 
výběrová řízení na dodavatele 
stavebních a zahradnických prací. 
Z celkové částky 4,5 milionu 
korun připutuje do Sokolova 
z Operačního programu Životní 
prostředí až devadesát procent. 
Zbytkem přispěje město.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020 ZAOSTŘENO NA OPŽP

Foto: ČTK/ David Veis
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E V R O P S K á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

PRO ŽADATELE

příjem žádostí
posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí
projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, 
schválení Řídicím orgánem OPŽP
vydání dokumentů – registračních listů 
a rozhodnutí ministra
hodnocení žádostí bude ze strany fondu 
zahájeno až po schválení změny Programového 
dokumentu OPŽP Evropskou komisí

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 21. únoru 2014

1)  Hodnocení a schválení žádostí je podmíněno dohodou s Evropskou komisí. 
2)  Kontinuální příjem žádostí – projekty budou hodnoceny a  schvalovány postupně ve  třech 

skupinách. První skupina bude tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá 
skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a  třetí skupina žádostmi podanými 
od 21. 10. do 29. 11. 2013. 

3)  Termín příjmu žádostí byl z důvodu nevyčerpání alokace přidělené pro prioritní osu 4 projekty 
podanými do 18. 12. 2013 prodloužen do 15. 1. 2014 (za průběžného posuzování přijatel-
nosti a hodnocení již podaných žádostí). 

4) Příjem a hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích: První fáze se týká žádostí podaných od 
2. 5. do 31. 7. 2013, druhá fáze žádostí podaných od 1. 8. do 31. 10. 2013. 

Číslo 
PO/

oblasti 
podpory

název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ZLEPšOVÁNí VODOHOSPODÁřSKÉ INFRASTRuKTuRy A SNIŽOVÁNí RIZIKA POVODNí
1.1, 1.2 Snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody – fázovací výzva (ALOK 4 mld. Kč)

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – LIII. výzva
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany – LVI. výzva
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany (ALOK 0,5 mld. Kč)

2 ZLEPšOVÁNí KVALITy OVZDuší A SNIŽOVÁNí EMISí
2.1 Zlepšení kvality ovzduší – (ALOK 0,5 mld. Kč)

2.1.2
Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně 
CZT – LI. výzva

2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – LVII. výzva (ALOK 1 mld. Kč) 1) 
2.2 Omezování emisí – (ALOK 0,5 mld. Kč)

2.2a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5MW – LV. výzva

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí – 
XLVIII. výzva, pouze projekty z Moravskoslezského kraje dle VP SA.35588

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí 
(ALOK 0,3 mld. Kč)

2.2d
Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (ALOK 
0,3 mld. Kč)

 

3 uDRŽITELNÉ VyuŽíVÁNí ZDROjů ENERgIE

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (ALOK 0,5 mld. Kč)

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE – L. výzva 2)

3.1.3
Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využíva-
jících OZE – L. výzva 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry – 50. výzva 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (ALOK 3 mld. Kč)
4 ZKVALITNěNí NAKLÁDÁNí S ODPADy A ODSTRAŇOVÁNí STARýCH EKOLOgICKýCH ZÁTěŽí

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – LII. výzva 3)

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady (ALOK 1,5 mld. Kč)
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – LII. výzva 3)

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží (ALOK 0,5 mld. Kč)
5 OMEZOVÁNí PRůMySLOVÉHO ZNEčIšTěNí  A SNIŽOVÁNí ENVIRONMENTÁLNíCH RIZIK

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – XLVII. výzva 4)

6 ZLEPšOVÁNí STAVu PříRODy A KRAjINy
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – XLIX. výzva, určena pouze pro žadatele národní parky
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – L. výzva
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 (ALOK 0,6 mld. Kč)

7 ROZVOj INFRASTRuKTuRy PRO ENVIRONMENTÁLNí VZDěLÁVÁNí, PORADENSTVí A OSVěTu

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environ. 
poradenství a environ. informací – LIV. výzva

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován.


