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Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Fond proto dbá na to, aby in-
formační servis o nabídce do-
tací a o podmínkách čerpání 
byl dostupný ve vysoké kvalitě 
a rychlosti všem potenciálním ža-
datelům, na druhou stranu však 

pro příjemce podpory stanovu-
je přísná pravidla tak, aby se na 
minimum omezila příležitost pro 
podvody a chyby.

S cílem ještě více vylepšit pra-
vidla pro využití evropských i ná-

rodních dotací a tím posílit po-
zitivní efekty projektů se Státní 
fond životního prostředí rozhodl 
objednat si externí protikorupční 
audit. Hlavním cílem auditu, kte-
rý začne v září 2008, je identifi ko-
vat riziková a slabá místa procesu 
přerozdělování prostředků z fon-
dů Evropské unie a z národních 
zdrojů a navrhnout opatření na 
jejich odstranění.

STRANA 27

 Protikorupční audit  
 pomůže bránit zneužívání 
 evropských a národních dotací 

Státní fond životního prostředí soustavně usiluje o to, 
aby rozdělování evropských i národních dotací probíhalo 
spravedlivě, transparentně a způsobem, který přinese 
požadovaný efekt v oblasti ochrany životního prostředí.

Velké dobrodružství 
administrace pro krajinu 
Prioritní osa 6 Operačního 
programu Životní prostředí je 
v mnohém specifi cká, příprava 
na regionální úrovni však byla 
zahájena. Zkušenosti z adminis-
trace popisuje Lenka Tóthová 
z AOPK... str. 6

Plán výzev OPŽP 
na období 2008–2009
                               str. 4 

Hodnotící kritéria 
pro prioritní osu 6 
byla upravena
Podle nových kritérií budou 
posuzovány žádosti v nedávno 
vyhlášené šesté výzvě OPŽP. 
Nejvýraznější změnou je
úprava kritéria Hledisko 
přiměřenosti nákladů a tvorba 
nového „ceníku“, podle 
kterého budou žádosti 
hodnoceny... str. 5 

Osm set tisíc korun 
za elektřinu bylo moc
„Z výhody se časem stalo 
břemeno“, tvrdí o vytápění 
školy akumulačními kamny 

Ondřej Havlovic, starosta 
Zbraslavic... str. 12

Publicita je důležitou 
součástí realizace 
každého projektu
S využíváním prostředků z fondů 
EU jsou spojeny také povinnosti 
publicity a propagace, které jsou 
formulovány v rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, v Závazných 
pokynech pro žadatele a příjem-
ce podpory v OPŽP a v grafi ckém 
manuálu OPŽP... str. 36
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EDITORIAL

VLADIMÍR 
ŠKARDA

Otevřeny budou dvě ze sedmi 
prioritních os (PO) Operační-
ho programu Životní prostře-
dí:
� prioritní osa 1 – Zlepšování 

vodohospodářské infrastruk-
tury a snižování rizika po-
vodní,  

� prioritní osa 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny.
Výzva je určena pro žada-

tele z krajů, měst a obcí, pří-
spěvkových organizací, státních 
podniků a státních organizací, 

občanských sdružení, obecně 
prospěšných organizací, ale 
i pro právnické osoby. 

Z prostředků EU budou 
v rámci PO 1 OPŽP dotovány 
například projekty na úpravu ko-
ryt a niv s vlivem na protipovod-
ňovou ochranu, na rekonstrukce 
a modernizace systému předpo-
vědní povodňové služby a hlásné 
povodňové služby včetně budo-
vání a modernizace měřících sta-
nic, na budování a modernizace 
varovných a výstražných systémů 

ochrany před povodněmi a na 
další projekty. V rámci 6. prioritní 
osy budou podporovány projekty 

OPŽP zahájil další 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní 
fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) začaly 
přijímat projekty v další vlně příjmu žádostí 
o dotace z druhého největšího operačního 
programu ČR – z Operačního programu Životní 
prostředí. Žádosti bude možné podávat 
od 15. září do 11. listopadu 2008.

Vážení čtenáři,
prázdniny dětem již skončily 
a řada školáků zasedla do 
lavic v zrekonstruovaných 

a zateplených 
budovách. 
Leckde, zejmé-
na u rozsáhlej-
ších projektů, 
dokončovací 
práce sice 
ještě probíhají, 
ale když se 
ohlédneme, 

více než půl tisícovky podpo-
řených projektů na zateplo-
vání škol v hodnotě bezmála 
šesti miliard korun z fondů 
EU máme za sebou. A před 
námi jsou očekávané úspory 
energií v budoucnu, a tedy 
i lepší životní prostředí pro 
nás všechny.

V posledních týdnech jsme 
otevřeli hned tři výzvy pro 
různé prioritní osy. V pořadí 
jsou to čtvrtá až šestá výzva, 
které byly vyhlášeny v průbě-
hu jednoho roku od zahájení 
OPŽP.

Nepřehlédněte článek o po-
depsání smlouvy s Trans-
parency International a o. s. 
Oživení. Panovaly-li v minu-
losti pochybnosti o způsobu 
rozdělování fi nančních pro-
tředků na environmentální 
projekty, v případě fondů EU 
musí být zcela vyloučeny. 
V okamžiku, kdy první žadatel 
bude vracet dotace např. 
kvůli špatnému výběrovému 
řízení, bude na projev opatr-
nosti pozdě.

Doufáme, že na stránkách to-
hoto čísla Priority načerpáte 
dostatek informací o možnos-
tech podpory vašich projektů. 
Děkujeme vám také za reakce 
na první dvě čísla. Výsledkem 
zájmu bude zvýšení periodici-
ty Priority a zvýšení nákladu. 
První číslo jsme pro velký 
zájem nechali dotisknout, je 
proto možné si ho objednat.

Měníme metodiku pro výpočet fi nanční 
Orgány implementační struktury 
OPŽP (MŽP a SFŽP ČR) byly 
nuceny přistoupit ke změně 
metodiky pro výpočet fi nanční 
analýzy pro programové 
období 2007–2013. 

Tento krok se 
ukázal jako ne-
zbytný v návaz-
nosti na nedávné 
doporučení ex-
pertů iniciativy 
JASPERS a na 
následné jednání 
s Evropskou ko-
misí (EK).

U p r a v e n á  
metodika respektuje přístupy 
uvedené v Příručce pro cost-bene-
fi t analýzu investičních projektů 
(Guide to Cost-Benefi t Analysis 
of investment projects), kterou 
Evropská komise v aktualizované 
podobě vydala v červnu 2008.

Hlavní rozdíl mezi původní 
a novou metodikou spočívá v pří-

stupu k defi nici přírůstkového 
příjmu a k výpočtu tarifů. 

V původní metodice vznikal 
přírůstkový příjem jen s novým 
připojením, a proto by větši-
na projektů na intenzifi kaci 
ČOV a rekonstrukce kanali-
zací dosahovala téměř 100 %
fi nanční mezery. Tento přístup 
však není konzistentní s ostatní-
mi zeměmi. 

Další nesoulad metodiky 
s přístupem v ostatních evrop-
ských zemích byl jednak v pro-
pojení růstu tarifů s potřebou 
návratnosti významné části 
odpisů, jednak ve způsobu de-
fi nice scénáře „bez projektu“. 
Nová metodika (pro projekty 
v rámci již existující infrastruk-
tury) vypočítává tarif pro scé-
nář „bez projektu“ s ohledem 
na potřebu pokrýt významnou 
část odpisů aktiv a provozních 
nákladů projektu a umožňuje 
splnit požadavek EK na proká-

zání fi nanční udržitelnosti celé-
ho systému.

Změna metodiky má dopad 
na výpočet výše podpory. Může 
docházet ke snížení i zvýšení 
míry podpory. Žadatelé budou 
fondem v nejbližší době kontak-
továni individuálně, přičemž jim 
bude sdělena přepočtená výše 
podpory, která vychází s použi-
tím nové metodiky, a bude s nimi 
také dohodnut další postup ad-
ministrace žádosti. 

Zdůrazňujeme, že s ohledem 
na objem fi nančních prostředků, 
které mají být v rámci III. vý-
zvy rozděleny, není možné ČR 
vystavit riziku, které by mohlo 
znamenat použití nevhodné me-
todiky. Zástupci MŽP a SFŽP 
ČR ve spolupráci s poradenskou 
společností Mott MacDonald 
byli nuceni v rekordně krátkém 
čase zpracovat nový model výpo-
čtu FA. Navíc se během období 
prázdnin a dovolených podařilo 

JAN KŘÍŽ
ředitel odb. 

fondů EU, MŽP
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vlnu příjmu žádostí
a geoparcích, na realizaci a obno-
vu vegetačních prvků v krajině, 
na zvyšování retence vody v kra-
jině a protierozní opatření a další 
projekty.

V rámci prioritní osy 6 SFŽP 
ČR spolupracuje s Agenturou 
pro ochranu přírody a krajiny. 
Díky zkušenostem agentury 
v iniciaci a přípravě projektů 
zaměřených na ochranu příro-
dy a krajiny je AOPK pověřena 
příjmem žádostí  z 6 PO a zpra-
cováním odborného posudku 
k předkládaným projektům. 

Žádosti o dotace z PO 1 OPŽP 
(stejně jako z ostatních) budou 
přijímat krajská pracoviště SFŽP 
ČR dle místa realizace projektu. 

Zároveň lze také podávat žá-
dosti o podporu tzv. velkých pro-
jektů v rámci PO 1 - Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní. Příjem 
žádostí ve třetí kontinuální výzvě 

končí 19. prosince 2008. Žádos-
ti o podporu velkých projektů 
v rámci prioritní osy 2 – Zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí 
a prioritní osy 3 – Udržitelné vyu-
žívání zdrojů energie jsou přijímá-
ny kontinuálně od 1. srpna 2008 
do 18. prosince 2009. Žádosti bu-
dou přijímány na pracovišti fondu 
v Praze. SFŽP ČR také přijímá žá-
dosti v V. vlně, a to v rámci PO 4 
– Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologic-
kých zátěží a PO 5 – Omezování 
průmyslového znečištění a sni-
žování environmentálních rizik. 
Žádosti je možné podávat od 11. 
srpna do 10. října 2008 na kraj-
ských pracovištích SFŽP ČR. 

Podrobné informace k OPŽP, 
včetně kompletního textu V. vý-
zvy a dokumentů ke stažení, na-
jdete na www.opzp.cz, informace 
lze získat i na lince 800 260 500. 

–RED–

na implementaci soustavy Natura 
2000, obnovu a výstavbu návštěv-
nické infrastruktury ve zvláště 

chráněných územích, ptačích 
oblastech, evropsky významných 
lokalitách, přírodních parcích 

analýzy
Parlament schválil novelu 
zákona o podmínkách 
obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů. 
Ta mj. stanovuje, že s tzv. jednot-
kami AAU bude nakládat MŽP 
a výnos z jejich prodeje bude 
příjmem SFŽP ČR. 
„Vyjednávání nebylo jednoduché, na-

konec však poslanci drtivou většinou 

podpořili zákon, který v důsledku po-

může desítkám tisíc domácností zateplit 

své domy a byty a nahradit staré kotle na 

uhlí moderním vytápěním obnovitelný-

mi zdroji,“ komentoval rozhodnu-
tí Sněmovny ministr životního 
prostředí Martin Bursík.

MŽP předloží vládě návrh 
Programu zelených investic (Gre-
en Investment Scheme - GIS), 
který bude řešit, kam konkrétně  
budou fi nanční prostředky směřo-
vat. Návrhem MŽP bude ze zisku 
z prodeje AAU jednotek podpořit 
především domácnosti, které není 
možné podporovat z OPŽP. Pod-

pora bude směřovat především do 
náhrady uhlí vytápěním s využitím 
obnovitelných zdrojů (biomasa, 
tepelná čerpadla, solární kolekto-
ry) a do energetické úspory (za-

teplování domů, výměna 
oken apod.).

Celkový výnos z pro-
deje přebytku je nyní 
odhadován řádově v roz-
mezí 10–25 miliard ko-
run (v závislosti na tržní 
ceně), což dává dobrou 
šanci desítkám tisíc do-
mácností. Kromě úspor 
občanů za platby za ener-
gie efektem bude pře-

devším významná úspora emisí 
skleníkových plynů a dalších 
znečišťujících látek do ovzduší.  
 –RED–

Miliardy za ušetřené emise směřují do SFŽP ČR

Jednotky AAU jsou fakticky rozdílem kjótského závazku ČR 
a reálného poklesu českých skleníkových emisí oproti roku 
1990. Tyto kredity může Česko prodat buď jiným státům, 
kterým se jejich závazek z Kjótského protokolu nedaří 
splnit, nebo od podzimu v aukci soukromým 
společnostem. Výnos z jejich prodeje se musí použít 
na projekty, které produkci emisí snižují.

získat ofi ciální souhlasné vyjád-
ření EK k použití této metodiky 
pro všechny vodohospodářské 
projekty v rámci programového 
období 2007–2013. 

Jelikož MŽP i SFŽP ČR si 
uvědomují, že vzniklá situa-
ce, a to v některých případech 
zejména potřeba zajistit další 
prostředky na dofi nancová-
ní projektu v poměrně krátké 
době, může být pro žadatele 
velmi problematická, bude do 
konce listopadu 2008 otevře-
na nová výzva pro žadatele, 
řešící svými projekty aglome-
race nad 2 000 EO, kteří nebu-
dou schopni splnit podmínky 
III. výzvy, ale současně dokáží 
projekt v daném termínu upra-
vit v souladu s podmínkami 
nové výzvy. Nový model výpo-
čtu fi nanční analýzy včetně me-
todiky byl zveřejněn na strán-
kách www.opzp.cz nejpozději 
dnem vyhlášení této výzvy. 
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Vyhlášení VI. výzvy:  srpen 2008 
Příjem žádostí:  září–říjen 2008

6.1  Implementace a péče o území soustavy 
Natura 2000

6.2  Podpora biodiverzit
6.3  Obnova krajinných struktur
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5  Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6  Prevence sesuvů a skalních řícení, 

monitorování geofaktorů a následků 
hornické činnosti a hodnocení neobnovi-
telných přírodních zdrojů včetně zdrojů 
podzemních vod

1.3  Omezování rizika povodní 
1.3.2 Eliminace povodňových průtoků
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby
1.1  Snížení znečištění vod 
1.1.3  Snížení znečištění způsobující eutrofi zaci
 Omezení – pouze investiční podpora 

tvorby, vedení a aktualizace databází 
a digitálních mapových podkladů v ob-
lasti pro komplexní vyhodnocení stavu 
a řešení ohroženosti jednotlivých ucele-
ných územních celků z pohledu rizikovosti 
vnosu látek způsobujících eutrofi zaci 
vod; investiční podpora pouze u projektů 
schopných doložit komplexní opatření 
v povodí.

1.1.4  Příprava, zavedení a podpora provozu 
komplexního monitoringu vod

 Omezení – přijímány budou pouze 
projekty na investiční podporu budování 
systémů komplexního sledování a zjišťo-
vání stavu povrchových a podzemních 
vod.

Vyhlášení VII. výzvy:  září 2008 
Příjem žádostí:  říjen–listopad 2008

1.1  Snížení znečištění vod 
1.1.1  Snížení znečištění z komunálních zdrojů
 Omezení – pouze projekty řešící aglome-

race nad 2 000 EO, které byly podány 
v rámci III. výzvy OPŽP a pro neplnění 
podmínek výzvy nebyly akceptovány 
a budou upraveny v souladu s touto 
výzvou, projekty řešící aglomerace, které 
jsou uvedeny v seznamu aglom. v tabulce 
B.2 nebo C.2, v přílohách materiálu 
„usnesení vlády ČR ze 4. 2. 2008 č. 
113 k aktualizaci strategie fi nancování 
implementace směrnice Rady č. 91/271/
EHS, o čištění městských odpadních vod“; 
v rámci této kategorie budou přijímány 
projekty zahrnující rekonstrukce stoko-
vých systémů pouze za následujících 
podmínek:
–  navrhovaná rekonstrukce stokových 

systémů bezprostředně souvisí s opat-
řením, jehož cílem je napojení nového 
znečištění (EO) na kanalizační systém,

–  objem rozpočtových nákladů na 
rekonstrukce stokových systémů bude 
nižší oproti rozpočtovým nákladům 
na výstavbu nové kanalizace, projekty 
řešící pouze rekonstrukce kanalizač-
ních systémů nebudou přijatelné.

1.2  Zlepšení jakosti pitné vody v oblasti 
podpory 

 Omezení – budou přijímány pouze 
projekty, které jsou součástí komplexního 
řešení zásobování vodou a odvádění 
a čištění odpadních vod v dané lokalitě, 
na tato opatření bude souběžně podána 
žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

2.1  Zlepšování kvality ovzduší
2.2  Omezování emisí

Vyhlášení VIII. výzvy:  říjen 2008 
Příjem žádostí:  říjen–listopad 2008

7.1  Rozvoj infrastruktury pro realizaci envi-
ronmentálních vzdělávacích programů, 
poskytování environmentálního pora-
denství a environmentálních informací

 Výzva bude koordinována s výzvou na 
projekty EVVOP (viz str. 14–15) 

Vyhlášení IX. výzvy:  prosinec 2008 
Příjem žádostí:  leden–únor 2009 

1.1 Snížení znečištění vod 
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů
 Omezení na aglomerace pod 2 000 EO
1.1.2 Snížení znečištění z průmyslových zdrojů
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce 

stávajících zařízení s cílem zvýšení využí-
vání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.2 Realizace úspor energie a využití odpad-
ního tepla u nepodnikatelské sféry

3.2.1 Realizace úspor energie 
 Omezení – pouze kombinované projekty 

s podoblastí podpory 3.1.1, kde dochází 
k náhradě stávajícího zdroje tepla na 
spalování pevných či kapalných fosilních 
paliv; opatřením musí dojít k likvidaci či 
odstavení původního zdroje.

Uzavřené výzvy:  IV, V. výzva 
Vyhlášení výzvy: červenec 2008 
Příjem žádostí:  srpen–září 2008

5.1 Omezování průmyslového znečištění
4.1  Zkvalitnění nakládaní s odpady 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

Plán výzev OPŽP na období 2008–2009 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY 

Vyhlášení výzvy: prosinec 2007 
Kontinuální příjem a hodnocení žádostí 
od 03/2008 do 12/2008

1.1  Snížení znečištění vod 
1.1.1  Snížení znečištění z komunálních 

zdrojů 
1.2  Zlepšení jakosti pitné vody

Vyhlášení výzvy: červenec 2008 
Kontinuální příjem a hodnocení žádostí 
od 8/2008 do 12/2009

2.1  Zlepšování kvality ovzduší 
2.1.2  Snížení příspěvku k imisní zátěži oby-

vatel omezením emisí prostřednictvím 
nových energetických systémů

2.2  Omezování emisí 
2.2.a)  Rekonstrukce spalovacích zdrojů 

s instalovaným výkonem větším než 
5 MW za účelem snížení emisí NOX 
a prachových částic

3.1  Výstavba nových zařízení a rekon-
strukce stávajících zařízení s cílem 

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

3.1.1  Výstavba a rekonstrukce zdrojů
 tepla využívajících OZE

3.1.2  Výstavba a rekonstrukce zdrojů
elektřiny využívajících OZE

3.1.3  Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro 
kombinovanou výrobu elektrické 
energie a tepla využívajících OZE.

 Omezení u velkých projektů viz text 
výzvy.

Plán výzev OPŽP na období 2008–2009 – VELKÉ PROJEKTY 

Plán výzev je pouze orientační, skutečné 
termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí 
omezení oblastí podpory budou zveřejněny 
vždy až s vyhlášením dané výzvy.
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LIDÉ

Posila MŽP
Eva Mundilová 
nastoupila do 
funkce vedoucí 
odborný refe-
rent – specia-
lista oddělení 
projektů I, 

Odboru fondů EU MŽP. 
Vystudovala obor ochrana 
a tvorba životního prostředí 
na Přírodovědecké fakultě UK 
v Praze. Náplní její práce bude 
mj. spolupráce s ostatními 
organizacemi státní správy, pře-
devším se SFŽP ČR při realizaci 
Operačního programu Životní 
prostředí, zejména se zaměře-
ním na prioritní osu 6 – Zlepšo-
vání stavu přírody a krajiny. 

Nové vedoucí oddělení 
SFŽP ČR

Lucie Vorlová 
vede na SFŽP 
ČR od srpna 
oddělení IV, 
které se zabývá 
rekonstrukcí 
a zakládáním 

zeleně v obcích i mimo ně. Je 
absolventkou Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze, Ústavu 
životního prostředí obor 
Ochrana a tvorba životního 
prostředí a Vyšší odborné 
školy zahradnické v Mělní-
ku, obor zahradní a krajinná 
tvorba. 

Eva Blažková 
je novou ve-
doucí oddělení 
administrace 
technické 
asistence, při 
kterém koordi-

nuje činnosti související s ad-
ministrací projektů hrazených 
z technické asistence OPŽP, 
OPI a FS, jež se realizují na 
SFŽP ČR a MŽP ČR. Za-
stupuje fond v příslušných 
pracovních skupinách a ve 
výborech. Je absolventkou 
PdF Univerzity J. E. Purkyně 
a Fakulty humanitních studií 
UK v Praze, obor sociální 
a kulturní ekologie.

Posouzení a vyhodnocení velké-
ho množství žádostí bylo velkou 
zatěžkávací zkoušku pro všechny 
instituce a pracovníky zapoje-
né do implementačního proce-
su a přineslo řadu cenných zkuše-
ností. Zároveň SFŽP ČR, AOPK 
i MŽP obdržely množství podně-
tů k systému hodnocení žádostí 
ze strany žadatelů i odborné ve-
řejnosti, proto byla zpracována 
analýza celého procesu a nezá-
vislé expertní organizace v jed-
notlivých oborech byly požádány 
o zpracování revize dosavadního 
systému posuzování a hodnocení 
žádostí po odborné stránce. 

Na základě vlastních zkuše-
ností i odborných studií násled-
ně Státní fond životního prostře-
dí ČR (dále jen SFŽP ČR) ve 
spolupráci s experty Agentury 
ochrany přírody a krajiny (dále 
jen AOPK) a Ministerstva život-
ního prostředí (dále jen MŽP) 
přistoupil k úpravě systému 
hodnocení žádostí. Kritéria, 
která se v procesu administrace 
osvědčila, zůstala beze změny, 
jiná kritéria byla upravena, nebo 
kompletně přepracována.

V dalších výzvách (např. pro-
bíhající VI. výzva) bude AOPK 
bodové hodnocení navrhovat, 
hodnocení žádostí pak bude 
probíhat v SFŽP ČR. 

Nové „ceníky“

Největší změny se dotkly kritéria 
Hledisko přiměřenosti nákladů, 
které bylo ve II. výzvě posuzo-
váno podle tzv. „ceníku AOPK“ 
a pro řadu žádostí se stalo po-
myslným kamenem úrazu. SFŽP 

ČR reagoval na některé podněty 
ze strany odborníků a žadate-
lů, kteří mu poskytli zpětnou 
vazbu k administraci projektů 
z 6 PO na pracovištích  AOPK.

SFŽP ČR proto schválil a rea-
lizoval projekt „Revize postupů 
hodnocení žádostí o dotaci v PO  
OPŽP“, fi nancovaný z technické 
asistence OP Životní prostředí. 
Tento projekt byl podán a schvá-
len hned po skončení hodnocení 
žádostí z II. výzvy OPŽP v červ-
nu t. r. Analýzu pro oblast pod-
pory 6.4 zpracovaly pražská fi rma 
VRV, a. s, a třeboňská ENKI, o. p. s., 
pro 6.3 a 6.5 pak Zahradnická fakul-

ta MZLU v Brně a Výzkumný ústav Sil-

va Taroucy pro krajinu a okrasné zahrad-

nictví v Průhonicích. Tyto instituce 
dodaly svá vyjádření k hodnocení 
a k ceníkům.

Ve snaze zajistit lepší informo-
vanost žadatelů a zároveň podpo-
ru projektů, které efektivně využijí 
prostředky evropských fondů, byl 
místo tohoto ceníku vypracován 
zcela nový materiál „náklady ob-
vyklých opatření OPŽP“. Tento 
dokument je na  www.opzp.cz 
a musí být k dispozici na všech 
pracovištích AOPK, je možné si 
ho obejdnat u fondu. 

Jedná se o tabulku, která 
přehlednou a srozumitelnou 
formou sděluje žadatelům, jaké 

náklady jsou na konkrétní opat-
ření přiměřené. Náklady na jed-
notlivá opatření jsou stanoveny 
tak, aby mohlo být podpořeno 
jakékoli běžné opatření bez 
ohledu na podmínky konkrétní 
lokality. Tak si může každý ža-
datel o podporu z OPŽP jed-
noduše spočítat, zda v kritériu 
„hodnocení přiměřenosti nákla-
dů“ uspěje, nebo naopak zda 
jeho žádosti hrozí zamítnutí. 
V tomto případě jednoznačně 
doporučujme prověřit náklady 
v rozpočtu odborníkem v obo-
ru a samozřejmě konzultovat 
projekt s pracovníky fondu či 
agentury. Velkou výhodou nově 
upraveného kritéria je, že umož-
ňuje pracovat s jakýmkoli před-
loženým rozpočtem bez ohledu 
na typ použitého ceníku, což vel-
mi zjednoduší práci žadatelům, 
projektantům i hodnotitelům.

Na dotaci dosáhlo 
téměř 400 žádostí

V rámci II. výzvy OPŽP bylo 
podáno 601 žádostí. 38 projektů 
nebylo akceptováno (formální 
důvody). Z důvodu nesplnění 
požadavků na obecnou a spe-
cifi ckou přijatelnost nebylo 
akceptováno 28 projektů. Zby-
lé projekty byly vyhodnoceny 
a předány k posouzení Řídí-
címu výboru OPŽP. Z tohoto 
počtu Řídící výbor OPŽP dopo-
ručil 138 projektů k zamítnutí 
a 397 žádostí k podpoře, které 
následně schválil Řídící orgán 
OPŽP. U těchto žádostí v sou-
časné době probíhají výběrová 
řízení na dodavatele a příprava 
na fi nancování projektů.

Věříme, že v rámci vyhláše-
né výzvy bude možno podpořit 
co nejvíce kvalitních projektů. 
Základním předpokladem pro 
úspěch každého projektu je jeho 
příprava a konzultace s pracov-
níky agentury a fondu.

Hodnotící kritéria pro prioritní 
osu 6 byla upravena
PETR VALDMAN
Úsek řízení projektů SFŽP ČR

Podle nových kritérií budou hodnoceny žádosti 
v nedávno vyhlášené šesté výzvě OPŽP. 
Nejvýraznější změnou je úprava kritéria Hledisko 
přiměřenosti nákladů a tvorba nového „ceníku“, 
podle kterého budou žádosti hodnoceny.

Kompletní hodnotící 
kritéria včetně tabulky 
„nákladů obvyklých 
opatření OPŽP“ jsou 
zveřejněny na webových 
stránkách v sekci 
„Dokumenty ke stažení“.
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Opatření realizo-
vaná v rámci této 
osy se často na-
cházejíi ve volné 
krajině mimo lid-
ská sídla, v cen-
ných přírodních 
lokalitách nebo 
v biotopech 
ohrožených dru-
hů rostlin a ži-
vočichů. Jsou to 
často fi nančně 
méně náročné 

projekty, u kterých se cena za re-
alizaci opatření pohybuje max. 
v řádu milionů korun. Množství 
projektů je velmi vysoké. Při im-
plementaci této prioritní osy fond 

navázal spolupráci s další resortní 
organizací, s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR (AOPK), 
která pro SFŽP ČR provádí vy-
brané administrativní činnosti.

Komunikace a spolupráce je 
jedinou cestou, jak do budouc-
na zajistit efektivní a spolehli-
vou implementaci této prioritní 
osy. Nyní v rámci prioritní osy 6 
probíhá další výzva. Na základě 
zkušeností z II. výzvy a s ohle-
dem na názory odborných or-
ganizací (viz str. 5), byl proces 
administrace prioritní osy 6 pro 
další výzvu doladěn. Cílem je 
zlepšení informovanosti žada-
telů a zefektivnění systému hod-
nocení žádostí. 

PO 6: velké dobrodružství 
Prioritní osa 6 Operačního programu Životní 
prostředí je v mnohém specifi cká, příprava 
na regionální úrovni však byla zahájena.

LENKA 
TÓTHOVÁ
Oddělení 

administrace 

finančních 

nástrojů, AOPK

Jak se hodnotila 
II. výzva OPŽP

Během II. výzvy OPŽP bylo 
přijato 601 žádostí o podporu 
z prioritní osy 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny. Podpo-
ru získalo 397 z nich. 

Do implementace prioritní 
osy 6 je zapojena AOPK. Přijímá 
žádosti, pro SFŽP ČR také pro-
vádí posouzení jejich formální 
správnosti a kontrolu přijatelnos-
ti a v rámci vydaného odborného 
stanoviska navrhuje technicko- 
ekologické hodnocení. 

Příjem žádostí II. výzvy 
OPŽP probíhal v termínu od 
19. listopadu 2007 do 31. ledna 
2008. Žádosti přijímalo 13 kraj-
ských středisek AOPK ČR a 14 
krajských pracovišť SFŽP ČR. 
K 31. lednu 2008 bylo doru-
čeno 601 žádostí. Graf č. 1 uvá-
dí přehled žádostí dle oblastí 
podpory. Poměrné rozložení 
podaných žádostí o podporu 
podle jednotlivých krajských 

středisek AOPK ČR zachycuje 
graf č. 2.

Všech 601 žádostí prošlo na 
krajských střediscích AOPK ČR 
administrací podle schváleného 
harmonogramu a v souladu 
s Implementačním dokumen-
tem OPŽP a směrnicí MŽP č. 
7/2007 pro předkládání žádostí 
a o poskytování fi nančních pro-
středků pro projekty z OPŽP.

Nejprve byly všechny přijaté 
žádosti zkontrolovány z hledis-
ka formální správnosti. For-
mální kontrolou jich neprošlo 
38 (podrobněji viz graf č. 4). Pro-

centuální chybovost v jednotli-
vých oblastech podpory priorit-
ní osy 6 zachycuje graf č. 3.

Dalším krokem v procesu 
administrace přijatých žádostí 
byla kontrola přijatelnosti. Při 
ní se posuzovalo, zda je žádost 
v souladu s příslušnou legislati-
vou ČR a EU, zda je v souladu 
s dokumenty OPŽP, jestli žádost 
splňuje cíl oblasti podpory, do 
které spadá, zda žadatel splňu-
je defi nici konečného příjemce 
atd. V případě nedostatečného 
rozpočtu či projektové doku-
mentace byl žadatel vyzván, aby 
nedostatky odstranil. Kontrolou 
přijatelnosti neprošlo 28 žádostí. 
Nejčastějším důvodem vyřazení 
žádosti o podporu byl nesoulad 
se závaznými dokumenty OPŽP. 

Při splnění kritérií se po-
kračovalo kontrolou nastavení 
způsobilých výdajů. V tomto 
kroku byla kontrolována způ-
sobilost předepsaných výdajů 
podle Implementačního doku-
mentu OPŽP. 

Pak přišlo na řadu tech-
nicko-ekologické hodnocení, 
které se provádí podle schvále-
ných kritérií. Posuzuje přínos 
pro biologickou rozmanitost, 
lokalizace, hledisko přimě-
řenosti nákladů atd. Kritéria 
jsou založena na ohodnocení 
od 0 do 100 bodů – čím více 
bodů, tím větší šance na zís-
kání podpory. Žadatel může 
získat maximálně 80 bodů 
z technického a ekologické-
ho hodnocení a maximálně 
20 bodů z ekonomického hod-
nocení. 

Při formální kontrole bylo vyřazeno nejvíce žádostí v oblasti 
podpory 6.6. V kroku kontroly přijatelnosti bylo vyřazeno nejvíce 
žádostí v oblasti podpory 6.3. Oblast podpory 6.1 
se v těchto dvou kontrolách obešla bez vyřazení. Vzhledem 
k počtu přijatých žádostí nejlépe dopadla oblast podpory 6.4.

graf č. 3 
Nepřijaté žádosti z hlediska formální kontroly a kontroly přijatel-
nosti, vyjádřené procentuálně vůči všem přijatým žádostem. 
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
(AOPK ČR) je organizační složka státu, zřízená Minister-
stvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče 
o přírodu a krajinu na území České republiky. Má zkušenosti 
s administrací celostátních dotačních programů (zejména 
krajinotvorných) i vybraných fondů Evropských společenství, 
zaměřených na ochranu přírody a krajiny. 
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administrace pro krajinu 
Ovšem mohl získat tzv. „čer-

venou nulu“, což bylo ve II. 
výzvě vyřazující kritérium. Vy-
řazujícím kritériem je například 
ohodnoceno nevhodně navrže-
né opatření z hlediska naplnění 
cíle předmětu podpory, opat-
ření výrazně předražené (nad 
50 % oproti Ceníku prací AOPK 
ČR**) bez odůvodnění mimo-
řádného zájmu ochrany přírody 
a krajiny atd. Vyřazující kritéria 
postihla 138 žádostí, viz graf č. 4. 
V dalším kroku krajské středis-
ko AOPK ČR vytvořilo odbor-
ný posudek s podmínkami k re-
alizaci opatření či podmínkami 
po realizaci opatření.

Následně byly žádosti pře-
dány SFŽP ČR, který provedl 
kontrolu a autorizaci návrhů 
technicko-ekologického hodno-
cení krajských středisek AOPK 
ČR. SFŽP ČR pak posuzoval 
a hodnotil ekonomickou bonitu 
žadatele – schopnost fi nančně 
zajistit realizaci projektu. Vy-
hodnocené žádosti byly SFŽP 
ČR prezentovány Řídícímu 

výboru OPŽP, který po projed-
nání žádostí doporučil další po-
stup u 397 žádostí. 

Potvrzení o schválení projek-
tu obdrželi žadatelé v písemné 
formě spolu s registračními listy 
akce a s rozhodnutími ministra 
ŽP na spolufi nancování projek-
tu z prostředků SFŽP ČR. Pro 
žadatele a nyní příjemce dotace 
tímto začala další etapa – vlastní 
realizace.  

Jak tedy uspět? Před podá-
ním žádosti je velmi důležitá 
konzultace o zvoleném opatření 
na krajském středisku AOPK 
ČR, kde se poskytuje odbor-
ná pomoc při volbě vhodného 
opatření pro danou oblast, při 
stanovení kombinace několi-
ka opatření či oblastí podpory. 
Podle aktualizovaného harmo-
nogramu výzev je další možnost 
předkládání žádostí do prioritní 
osy 6 otevřena od začátku září 
do konce října 2008, kontaktní 
místa AOPK najdete na webo-
vých stránkách www.nature.cz. 

Poměrné zastoupení 
podaných žádostí 
o podporu v jednotlivých 
oblastech podpory prio-
ritní osy 6.

6.1  1 %

6.2  6 %

6.3  10 %

6.4  56 %

6.5  23 %

6.6   4 %

graf č. 1 
Počet žádostí prioritní osy 6 po schvalovacím procesu 

 Krajská střediska AOPK ČR 
Brno – Kotlářská 51, Brno, P. O. BOX 120, T 549 210 226; E brno@nature.cz

Č. Budějovice – Nám. P. Otakara II. 34, Č. Budějovice, T 386 110 711; E ceske_budejovice@nature.cz

Havlíčkův Brod – Husova 2115, Havlíčkův Brod, T 569 429 494; E havlickuv_brod@nature.cz

Hradec Králové – Pražská 155, Hradec Králové, T 495 823 247; E hradec_kralove@nature.cz

Karlovy Vary – Bezručova 8, Karlovy Vary, T 353 398 201; E karlovy.vary@nature.cz

Liberec – U jezu 10, Liberec, T 482 428 988; E liberec@nature.cz

Olomouc – Lafayettova 13, Olomouc, T 585 224 157; E olomouc@nature.cz

Ostrava – Trocnovská 2, Ostrava, T 596 133 673; E ostrava@nature.cz

Pardubice – Jiráskova 1665, Pardubice, T 466 797 580; E pardubice@nature.cz

Plzeň – Malá 9, Plzeň, P. O. BOX 101, T 373 300 055; E plzen@nature.cz

Praha a Střední Čechy – U Šalamounky 41/769, Praha 5, T 251 101 686; E praha@nature.cz

Ústí nad Labem – Bělehradská 1308/17, Ústí nad Labem, T 475 220 525; E usti@nature.cz

Zlín – Zarámí 88, Zlín, T 577 653 513; E zlin@nature.cz

Více na www.krajskastredsika.nature.cz

* Vzkazník je elektronická komunikace žadatele a hodnotitele prostřednictvím 

aplikace Benefi ll, v níž žadatel vytvářel žádost.

** Ceník prací AOPK ČR vycházel z cen realizovaných opatření (prací) v rám-

ci krajinotvorných programů administrovaných i zajišťovaných AOPK v uplynulých 

letech. Dle aktuálních potřeb fi nančních nástrojů jsou aktualizovány a doplňovány 

odborníky z řad ochrany přírody a krajiny v rámci celé ČR. „Ceník“ již nebude 

využíván v VI. výzvě OPŽP, je nahrazen dokumentem „Náklady obvyklých opatření 

OPŽP“. Podrobnosti jsou na str. 5 v článku Hodnotící kritéria pro prioritní osu 6 

byla upravena.
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Ústí nad Labem

3 %
3 %

3 %

4 %

5 %

6 %

6 %

6 %

10 %
11 %

12 %

23 %

8 %

graf č. 2 
Poměrné rozložení podaných žádostí o podporu podle jednotlivých 
krajských středisek AOPK ČR 

397 žádostí získalo 
podporu z OPŽP, 
138 žádostí postihla 
vyřazující kritéria. 
28 žádostí bylo vyřazeno 
v kroku kontroly při-
jatelnosti a 38 žádostí 
bylo vyřazeno už během 
formální kontroly.

graf č. 4 

397

138

38
28

Formální kontrola žádostí

LEGISLATIVA
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Jak jste přišli na ideu zateplo-
vání vaší školy?

Naše základní škola byla 
vytápěná elektrickými kamny, 
která byla instalována někdy 
v roce 1988. Tehdy byl jejich pro-
voz výhodný, z výhody se však 
časem stalo břemeno. Pak jsme 
získali kontakt na pana Jaroše, 
který se živí sepisováním projek-
tů, objednali jsme si energetický 
audit a po něm dospěli k závěru, 
že nejvýhodnější bude vytápění 
systémem tepelného čerpadla 
voda-vzduch. Chtěli jsme vymě-
nit okna, audit však doporučil 
zateplit celou budovu – „osmde-
sátky zdi“ nevycházely jako nej-
ideálnější izolace. 

Sice nám bylo trochu líto, že 
jsme museli tak trochu obětovat 
novou fasádu z roku 2001, ale 
bez plánu na zateplení fasády by-
chom neměli šanci získat dotaci. 

Je snadné od SFŽP ČR získat 
dotaci?

O dotaci jsme žádali pro zá-
kladní školu, mateřskou školu 
a zdravotní středisko. Nakonec 
jsme dostali prostředky jen pro 
ZŠ s tím, že žádost pro zbylé 
budovy budeme moci předlo-
žit znovu v roce 2009. Usilovali 
jsme o zaplacení projektu z de-
vadesáti procent, nakonec jsme 
získali 76 procent, protože radi-
kálně ušetříme na účtech za elek-
trickou energii – vytápění školy 
stojí 800 tis. korun ročně. 

Nyní si ovšem musíme vzít 
úvěr ve výší 4,6 milionu korun, 
což je při ročním šestnáctimili-
onovém rozpočtu obce docela 
dost. 

Kdy jste se dozvěděli, že dota-
ci získáte?

V květnu tohoto roku jsme 
získali informace o všech pod-
mínkách, proto jsme na poslední 

chvíli stihli vybrat stavební fi rmu 
– Unikom Kutná Hora. Škola si 
před koncem školního roku vy-
brala všechna ředitelská volna 
najednou, a stavební práce tak 
mohly začít. Pro nové topení se 
instalovaly radiátory a tepelné čer-
padlo. Každý čtvrtek měla stavba 
kontrolní dny, všechny detaily 
stavby byly pečlivě zdokumen-
továny, ověřovala se i tloušťka 
polystyrénu – jestli vše odpovídá 
předloženému projektu.

Co by se stalo, kdyby se pro-
jekt zateplení nerealizoval?

Do naší školy dojíždí hodně 
dětí z jiných obcí a tyto obce za 

Osm set tisíc korun za elektřinu 
„Z výhody se časem stalo břemeno“, tvrdí o vytápění školy akumulačními kamny Ondřej Havlovic,  

ROZHOVOR

své žáky platí, a kvůli drahému 
vytápění by musely platit více 
než jinde. Jeden starosta už do-
konce vyhrožoval, že pokud se 
nám náklady nepodaří snížit, 
pošle 30 dětí ze své obce jinam. 
To by byla dost citelná ztráta. 
Do školy dnes dochází asi 155 
žáků, a bývaly doby, kdy jich 
bylo 260. Menší zlepšení snad 
přijde, až dorostou silně ročníky, 
kvůli kterým teď praská ve švech 
naše mateřská škola, v které je 
v současnosti šedesát dětí.

Problém byl také s tím, že se 
školník snažil šetřit elektřinou, 
kamna neustále reguloval, ve 
škole pak moc teplo nebylo…

Dalo by se říci, že jste se zbavil 
vaší hlavní starostovské sta-
rosti?

Starosta není nikdy bezsta-
rostný. Se zateplováním při-
cházejí zase jiné, i když menší 
problémy. Tak například i přes 
snahu co nejvíce zachovat pů-
vodní vzhled budovy některé 
ornamenty z fasády zcela zmizí, 
což se některým lidem moc ne-
líbí. 

Také s napětím očekáváme, 
jak se zachovají žáci. Teplo bude 
nově rozváděno tenkými mědě-
nými trubkami, a školník se pro-
to obává, že na ně budou děti 
šlapat a poškodí je.

Charakter staré školy s bohatě zdobenou fasádou se podařilo i po zateplení zachovat alespoň 
v přízemí budovy. Ve vyšších patrech, kde byly štuky náročnější, bude po zateplení obyčejná 
fasáda bez ozdob.
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V roce 1359 byla ve Zbrasla-
vicích zřízena fara a nedlouho 
poté byla založena i škola, která 
byla s farou spojena. Do začát-
ku 18. stol. se učilo jen v jedné 
třídě, protože škola měla jen 
přízemí. Prvním zdejším kanto-
rem, o kterém se zmiňují farní 
matriky z let 1682–1683, byl 
Jindřich Duspivo. 
Roku 1808 je v pamětní farské 
knize zaznamenáno, že školu 
navštěvuje 268 dítek školou 
povinných. V roce 1809 vypukl 
ve Zbraslavicích velký požár, 
který vedle zámecké budovy, 
kostelní věže a fary pohltil 
i dřevěnou školu. V roce 1812 
byla postavena škola nová, 
měla už dvě třídy a byt řídícího 
učitele. Časem vzrostl počet 
dětí, a proto v roce 1864 zastu-
pitelstvo věnovalo pro výuku 
svou kancelářskou síň v radnici. 
Brzy se však představitelé obce 
dohodli, že nechají škole po-
stavit novou budovu. Ta vznikla 
na starém hřbitově, u severo-
západní strany kostela. Škola 

měla čtyři třídy, tělocvičnu, 
kabinet a byt učitelky. 
Velmi důležitou součástí 
školy byla nadace, která byla 
založena poté, co v roce 1884 
paní Föndorfrová odkázala 
obci tisíc zlatých. Roční úroky 
z fi nančního daru měly být po-
užity na ošacení dítek bez ohle-
du na náboženství. V té době 
vedle české veřejné obecní 
školy existovala soukromá 
německá izraelská škola, a tak 
se zastupitelstvo usneslo, že 
prostředky budou spravedlivě 
rozděleny mezi obě instituce. 
V roce 1897 přestala izraelská 
obec fungovat, C. K. místo-
držitelství proto rozhodlo, že 
právní nástupkyní na nadační 
částku se stává náboženská 
obec v Kutné Hoře.
Současná zbraslavická škola 
se začala stavět v roce 1914 
podle plánů stavitele Dajby-
cha, ale kvůli válce byla podle 
dobových informací dostavěna 
až v roce 1916. Budova stála 
100 tis. korun.

bylo moc
  starosta Zbraslavic.

HISTORIE ŠKOLY

Doufám, že se dětem v zateple-
né škole bude líbit, i když větši-
na žáků doufala, že se stavební 
práce protáhnou, a proto budou 
delší prázdniny. O tom, jaký 
efekt bude zateplení mít, vůbec 
nepochybuji. Před časem byla 
plastová okna na zkoušku insta-
lována do jedné třídy a hned se 
to projevilo ve vyšší teplotě. 

Škola teď bude více ekologic-
ká, děti tak dostanou názorný 
příklad, jak se lidé mohou cho-
vat šetrněji k přírodě. Bude to ta-
kový doplněk k environmentální 

výchově, která 
je pochopitelně 
součástí učeb-
ních osnov.

Také jsem 
ráda, že jsme se 
zbavili starých 

akumulačních kamen, a to vy-
soká spotřeba elektrické energie 
nebyla jedinou nevýhodou. Ve 
třídě nám také zabírala hodně 
místa. Učebny teď budou více 
prostorné, kdybychom do nich 
dostali ještě nový nábytek, bylo 
by to úplně dokonalé. 

Mileny Kyzourové, ředitelky školy ve Zbraslavicích

TÉMA PRIORITY

NÁZOR

Ondřej Havlovic nám v suterénu školy předvedl chloubu celé 
rekonstrukce – systém tepelných čerpadel voda-vzduch.

Děti nastoupí do 
nízkoenergetické školy
Generálním dodavatelem sta-
vebních prací projektu školy ve 
Zbraslavicích byla fi rma Unikom 
Kutná hora. Podle jejího před-
stavitele Petra Valenty rekon-
strukce probíhala podle plánu.

Kdy byly stavební práce do-
končeny?

Podle smlouvy jsme měli mít 
práce hotové k 7. září. Snažili 
jsme se však skončit dříve, aby 
školní rok žákům nezačal na sta-
veništi.

Co všechno jste při realizaci 
stavebních prací prováděli?

Je to zajímavá budova s čle-
nitou fasádou a s lunetovými 
okny v přízemí. Zasklení má 
součinitel prostupnosti tepla 
1,1. Všechny konstrukce musely 
být v souladu s ČSN. Vytápění 
jsme rozdělili do čtyř větví. Kaž-
dá z nich má nyní své vlastní 
tepelné čerpadlo.

Velký projekt se bez mana-
žera neobejde
Projekt zateplení školy musí spl-
ňovat všechny náležitosti, které 
SFŽP ČR požaduje. Zbraslavická 
škola dotaci získala díky Petru 
Jarošovi z Apitos Praha, v. o. s.

Jak jste k zateplování ve 
Zbraslavicích dostal?

Celé to vzniklo tak, že jsem 
někdy v roce 2004 nebo 2005 
přednášel na semináři o využití 
solární energie ve školách. Byl 
tam i tehdejší ředitel zbrasla-
vické školy a vyprávěl o problé-
mech s elektrickým vytápěním. 

Dala by se škola vytápět so-
lárně?

Na celou školu by solární 
panely nestačily, a tak jsem na-
vrhl využití OP Infrastruktura 
pro zateplení a vytápění. Dopo-
ručil jsem audit a později jsme 
projekt přepracovali v podmín-
kách OPŽP.

Bez odborného 
posouzení to nejde
Energetickým auditorem pro-
jektu zateplení je Jan Porkert. 

Co je zajímavé na projektu 
zbraslavické školy?

Budova je poměrně stará 
a zajímavě řešená, s velmi členi-
tou přední fasádou. Kromě fasá-
dy a oken bylo nutné vyřešit za-
teplení stropů v nejvyšším patře. 

Jakých úspor se zateplením 
dosáhne?

Navrhl jsem systém tepelných 
čerpadel vzduch-voda. Spotřeba 
tepla klesne na méně než jednu 
polovinu, odběr elektrické ener-
gie oproti tomu rapidně klesne, 
bude asi třetinový.

ROZHOVORY
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Energetický auditor při své 
práci chrání zájmy obecné, 
prosazuje snížení energetické 
náročnosti budov, průmyslu, 
zemědělství a dopravy v České 
republice.

Energetický auditor uplatňuje 
odpovědný přístup při tvorbě 
a ochraně životního prostředí 
v České republice ve všech as-
pektech svého působení. Plně 
využívá svého vzdělání a praxe 
v oborech, v nichž poskytuje 
auditorské služby, je společen-
sky bezúhonný a svou práci 
vykonává s vědomím plné zod-
povědnosti za její důsledky.

Energetický auditor je povi-
nen při své práci dodržovat 
a dbát na dodržování platných 
zákonů České republiky, před-
pisů, certifi kovaných technolo-
gických postupů a také etické-
ho a profesního řádu AEA.

Energetický auditor chrání 
zájmy objednatele, vykonává 
práce pro objednatele s vyna-
ložením veškeré odborné péče 
a na odborné úrovni odpoví-
dající současné úrovni vědy 
a techniky.

Energetický auditor, člen 
AEA, zaručuje objednateli sys-

témovost a komplexnost řeše-
ní a vysokou jakost díla.

Energetický auditor neužívá 
nepravdivé a nepřiměřené re-
klamy, stejně jako nezatajuje 
a nezamlčuje skutečnosti spo-
jené s jeho činností, pokud ne-
jsou předmětem obchodního 
tajemství.

Energetický auditor nezveřej-
ňuje odborné posudky a sta-
noviska bez důkladné znalosti 
věci.

Energetický auditor sleduje 
vývoj energetického auditor-
ství a především oborů, v nichž 
poskytuje auditorské služby. 
Systematicky doplňuje své 
vědomosti a tím zvyšuje svou 
kvalifi kaci. Totéž vyžaduje od 
svých spolupracovníků prová-
dějících energetické audity.

Energetický auditor prová-
dějící energetický audit nebo 
řídící práci na energetickém 
auditu opatřuje dokumentaci 
o provedeném energetickém 
auditu svým podpisem a razít-
kem energetického auditora. 
Tím také přebírá odpovědnost 
za odbornou úroveň a jakost. 
Provedené energetické audity 
prokazatelně eviduje.

KDO JE ENERGETICKÝ AUDITOR?
Z profesního a etického řádu Asociace energetických 
auditorů (AEA)

Školy se zateplují i v Praze 

s Petrou Jeništovou, místostarostkou obce Chocerady 
Za jak dlouho 
pro prvotní 
myšlence se 
vaše škola za-
čala zateplo-
vat?

Asi po deseti 
měsících.

Kdy budou stavební práce do-
končeny?

V záři 2009.

Jak jste se dozvěděli o mož-
nosti získání prostředků od 
SFŽP ČR?

Zdrojem informací byly we-
bové stránky OPŽP.

Bylo obtížné dotaci získat? 
Bylo obtížné za jeden měsíc 

žádost připravit a nastudovat 
podmínky, samotné získání 
dotace jsme neměli možnost 
ovlivnit.

MINIROZHOVOR

V rámci úsilí o efektivní využí-
vání energie připravila Praha 
13 projekt zateplení budov 8 
mateřských a 7 základních škol 
za 273 miliónů korun. Ve spolu-
práci se Střediskem pro efektivní 
využívání energie (SEVEn) byly 

zpracovány energetické audity 
a zpracovány žádosti o dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí, které vyhlásil Státní 
fond životního prostředí. Všech-
ny žádosti byly úspěšné, Praha 
13 by tak měla obdržet dotaci ve 
výši 69 % nákladů, čili přibližně 
189 miliónů korun. V současné 
době probíhá příprava projekto-
vé dokumentace, vlastní zateple-
ní objektů se uskuteční v průbě-
hu příštího roku.

V posledních letech byla 
v Praze 13 namontována plasto-
vá okna a provedeno zateplení 
fasády u 9 mateřských škol, nyní 
se dokončuje zateplení u dalších 
pěti mateřinek, u tří školek byla 
zatím pouze vyměněna okna. 

Ze základních škol byla zatep-
lena nová budova ZŠ Mládí ve 
Stodůlkách. 

Asi 40 milionů korun z ev-
ropských fondů získá na zatep-
lení škol Praha 4. Město žádalo 
o dotace na deset škol, Evropská 
unie vyhověla v šesti případech. 
Opraveny tedy budou základní 
školy Poláčkova a Jílovská a ma-
teřské školy Matěchova, Sedl-
čanská, Jihozápadní a Mezivrší. 

Náklady na zateplení šesti 
škol by se měly pohybovat ve 
výši kolem 53 milionů korun, 
přes 13 milionů uvolní městský 
rozpočet. Na vyčerpání fi nanč-
ních prostředků má městská 
část jeden rok. 

Na začátku letošního roku 
městská část získala na zatep-
lení budov dalších 39 milionů. 

Za tyto peníze opraví základní 
školy Jeremenkova a Horáčko-
va. V tomto případě však spolu-
účast města bude vyšší, ze svého 
bude muset Praha 4 zaplatit 38 
milionů.   –RED–

Máte srovnání s dotačními 
programy pro jiné oblasti?

Zatím jsme podali další žádost 
v rámci ROP na modernizaci vy-
bavení školy, získání této dotace 
však nepřepokládáme, protože 
v programu jsou pouze 32 miliony 
korun pro celý Středočeský kraj.

Co by se podle vás mohlo změ-
nit k lepšímu?

Srozumitelné manuály s in-

formacemi na jednom místě.

Kolik prostředků díky zatep-
lení školy ušetříte?

Vypočítaná úspora je 628 ti-
síc za 5 let.

Očekáváte, že děti budou do 
nově opláštěné budovy chodit 
raději?

Toto nedokážu odhadnout, 
ale přepokládám, že ano.

MŠ Mezivrší bude jednou 
z prvních zateplených 
školek v Praze 4

V MŠ Matěchova již práce 
na zateplování probíhají
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Nadpis by mohl evokovat názvy 
tří vzájemně autonomních člán-
ků či příspěvků, z nichž každý by 

mohl zaujmout 
svou zajímavostí. 
Naší ambicí nyní 
je tato tři témata 
vzájemně propo-
jit a dát do souvis-
losti s aktuálním 
děním, které však 
může mít velký 
dosah. Všechna 
tři témata jsou to-
tiž jak mimořád-

ně aktuální, tak i závažná. 

Posilování zpomalilo

Kurs koruny do nedávna posi-
loval tak, jak ve srovnatelném 
období dosud nikdy v historii. 
I přes nynější korekci kursu, která 
navíc může mít i delší trvání, lze 
očekávat, že minimálně ve vztahu 
k euru bude kurs koruny po zavr-
šení této korekce posilovat – byť 
zřejmě umírněněji než v předchá-
zejícím období – až do doby, kdy 
se i ČR stane členem eurozóny.

Proces posilování kursu koru-
ny viditelně zvyšuje výši našeho 
relativního bohatství vůči průměru 
EU. Za jinak stejných podmínek 
jsou proto výše našich příjmů, hod-
noty našich majetků a veškerých 
aktiv vyjádřené v euru meziročně 
přibližně o 15 % (odpovídajících 
míře kursového posílení) vyšší. 
V delším časovém období se již jed-
ná o značný progres, který nedávno 
potvrdil i Eurostat. Podle čerstvě 
zveřejněných dat, harmonizova-
ných pro rok 2005, se ekonomická 
vyspělost České republiky pohy-
bovala na úrovni 76,6 % průměru 
EU při použití ukazatele HDP 
na obyvatele. Kdybychom stejný 
ukazatel použili pro období druhé 
poloviny roku 2008, byla by tato 
hodnota výrazně nad 80 % unij-
ního průměru (když na samém 
počátku 90. let se pohybovala na 
přibližně poloviční hladině).

Bohatne celá země 
i její jednotlivé regiony

Pokud tento vývoj bude po-
kračovat, valná většina českých 
regionů na počátku či v průběhu 
příští dekády dostihnou magickou 
hranici 75 % průměru EU, která je 
v současnosti pro příjem naprosté 
části prostředků ze strukturálních 
fondů EU rozhodující. S ohledem 
na příští období strukturální po-
litiky po roce 2013 nám bohatství 
tudíž může výrazně zredukovat 
objem přijímaných částek dotační 
politiky. Vidina bohatství však sou-
časně může ovlivnit i českou vyjed-

návací pozici pro podobu příštího 
pokračování strukturální politiky, 
navíc tato agenda bude nejprav-
děpodobněji i agendou rady EU 
v době našeho předsednictví.

Pětina alokace ztracena 

Posilující kurs koruny nejenom 
zvyšuje naše relativní bohatství 
a přibližuje nás do ekonomického 
středu EU, ale současně snižuje 
i výnos korunových alokací již 
v rámci nynějšího programovacího 
období. Vzhledem k tomu, že veš-

keré alokace NSRR i jednotlivých 
operačních programů jsou po celé 

období primárně 
vyjádřeny v euro, 
a protože kurs euro 
vůči koruně takto 
drasticky oslaboval, 
snížila se i korunová 
hodnota naší aloka-
ce. Za předpokladu 

dalšího přibližně tříprocentního 
posilování po celé období by více 
než celá pětina naší alokace (což 
je až hrozivých více než 100 mld. 
korun) byla ztracena v propadlišti 
kursového posílení a našeho rela-
tivního bohatnutí. Pokud by míra 
kursového posílení byla vyšší, 
úměrně tomu by byla vyšší i „ko-
runová ztráta“ v objemu přijatých 
evropských dotací.

A paradoxně, příjem takto vel-
ké částky v eurech a potřeba trans-
ferovat je do korun (stejně jako 

v případě privatizací ve prospěch 
zahraničních investorů) může 
kurs koruny – pokud transfer není 
sterilizován – ještě dále posílit.

Potřeba pokrytí takového rizi-
ka a sterilizace tohoto transferu se 
proto může ukázat jako vrcholně 
důležitá součást prevence před 
jevem jinak chvályhodným: Posi-
lování kursu domácí měny je vní-
máno jako zdravý jev přispívající 
růstu bohatství příslušné země, 
je však také zlým pánem, který 
ničí reálnou možnost využití tolik 
opěvovaných i tak kritizovaných 
dotačních nástrojů EU.

Evropské dotace, 
kurs koruny a bohatství

PETR 
ZAHRADNÍK
EU Office 

České spořitelny

KOMENTÁŘ

ECHO

Zateplení zlepšuje stav 
vnějších konstrukcí
Město Bílovec se pustilo do 
zateplení Mateřské školy ve 
Wolkerově ulici a Základní 
školy v Komenského ulici. 
Stavebníci na obou budovách 
zateplí obvodové stěny a střeš-
ní konstrukci. Díky úpravám se 
sníží platby za elektřinu a zlepší 
se technický stav obvodových 
konstrukcí. Bílovec získal na 
školku přes čtyři miliony korun 
od Evropské unie, dalších 251 
tisíc korun přidal Státní fond 
životního prostředí ČR. Unie 
pomůže základní škole 16,4 mi-
liony korun, fond jí pošle téměř 
jeden milion. Obě akce skončí 
do konce letošního října.

Ekologické školy 
na Vysočině
Na zateplení mateřských, 
základních a středních škol 
na Vysočině půjde z Fondu 
soudržnosti přes 200 milionů 
korun. Z informací na inter-
netu vyplývá, že ve třetí výzvě 
Operačního programu 
Životní 
prostředí 
uspělo 
23 žadatelů 
z kraje. 
Státní fond ži-
votního prostředí 
přidá investorům téměř 
15 milionů korun. S příspěv-
kem zřizovatelů by do dvou 
let mělo vzniknout dílo za více 
než 400 milionů korun. 
S jedním z nejnákladnějších 
projektů za více než 36 milio-
nů korun uspělo město Třešť 
na Jihlavsku. Peníze půjdou na 
zateplení základní školy, která 
byla postavena před 43 lety. 

Ekoprůkopníci
Cyklus pořadů bude předsta-
vovat formou pořadů v České 
televizi jednotlivé prioritní osy 
OPŽP, priority Státní politiky ži-
votního prostředí ČR a Strategie 
udržitelného rozvoje EU a ČR. 
Pořady budou také součástí 
propagace OPŽP na stránkách 
www.opzp.cz, na veletrzích 
a jiných prezentacích.

30. 6. 2006

28,36 Kč

3. 7. 2008

23,52 Kč
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Nedávejte se do rukou pseudoporadců
Oblast dotační politiky 
je komplikovaná, proces 
získávání prostředků, 
zejména evropských, 
je velmi složitý.

Mnozí z nás si tuto skutečnost 
prožili a pro zajištění maximál-
ního úspěchu a aplikujíce prin-
cip, že odborné věci má dělat 

odborník, si 
našli poradce, 
který je měl 
dovést k vysně-
ným dotačním 
prostředkům. 
A další z nás 
často zjistili, že 
odborníci ne-
jsou odborníky 
a že slibované 
dotace zůstaly 
chimérou. 

Existuje tedy 
dobrý, praxí prověřený a tu-
díž zaručený návod, jak si najít 
kvalitního dotačního poradce? 
Bohužel neexistuje. Následují-
cí doporučení eliminují riziko 
získání nekvalitního poradce – 
pseudoporadce.   

Nevybírejte si poradce pouze   
prostřednictvím reklamy, přes 
internet či letáky. Před uzavře-
ním smlouvy se s ním sejděte, 
nejlépe v jeho kanceláři. We-
bové stránky či papír mohou 
obsahovat jakoukoliv informaci, 
třeba krásně zabalenou, skuteč-
nost může být úplně jiná. Pokud 
osobně navštívíte poradce či po-
radenskou fi rmu, snadněji si pro-
věříte, že fakticky funguje, že má 
zaměstnance, kteří pracují v dané 
oblasti, a že má dobré zázemí.

Využijte nabídku různých 
asociací, komor, cechů či ale-
spoň prověřených databází, 
které můžou provést prvotní 
prověření či poskytnout pr-
votní referenci, že poradce je 
opravdu poradcem a že splňuje 
jimi specifi kované podmínky. 
Je ovšem také nutné upřesnit, 
že se jedná o prvotní výběr či 
prověření, protože i mnoho 
pseudoporadců je členy těchto 
sdružení či databází. 

Nevybírejte poradce podle jeho 
cenové nabídky. Co je podezřele 
levné, nebývá dobré, stejně jako 
vysoká cena automaticky nezna-
mená kvalitu. Prověřte si, jaká 
je v daném místě a čase cenová 
hladina pro tyto činnosti.

Při výběru poradce si vždy udě-
lejte výběrové řízení, čili oslov-
te několik poradenských fi rem. 
Důvodů je mnoho. Jednak vám 
to pomůže získat základní před-
stavu na trhu poradců, jednak 
náklady spojené s touto činností 
bývají uznatelným nákladem 
v dotačních programech pouze 
tehdy, když byl poradce řádně 
a transparentně vybrán dle plat-
né legislativy a pravidel dotyč-
ného dotačního programu.

Nikdy nevěřte těm poradcům, 
kteří slibují, že dotaci vám „za-
řídí“, a že proto ji máte jistou. 
Zejména u evropských dotací, 
potažmo u OPŽP, je systém na-
staven tak, aby se těmto jevům 
maximálně zabránilo, a kdo 
toto nabízí, bude s velkou prav-
děpodobností pseudoporadce, 
o kterém je řeč.

Při výběru vždy věnujte nej-
více pozornosti referencím po-
radce, které si ovšem sami ještě 
prověřte. Doporučujeme osobně 
kontaktovat několik referenčních 
zákazníků poradce s cílem ověřit 
si informace z jeho nabídky.

Ve smluvních podmínkách 
s vybraným poradcem vždy 
aplikujte motivační prvky pro 
poradce, které pomohou ma-
ximalizovat jeho úsilí po dosa-
žení úspěchu. Doporučujeme 
následující aplikaci užitečných 
smluvních podmínek: Dbejte, 
aby poradce byl pojištěn pro 
případ, že by vám svým jedná-
ním způsobil škodu, a mějte 
smluvně zajištěno, aby tuto 
škodu byl povinen nahradit. 
Úhradu činnosti poradce vždy 
provádějte v několika platbách 
a nikdy neplaťte poradci dříve, 
dokud jeho práce není posou-
zena poskytovatelem dotace 
s výsledkem, že projekt porad-
cem připravený je po formální 

a obecné stránce přijatelný. 
První část platby v případě 
OPŽP poskytněte až po ak-
ceptaci žádosti. Pokud poradce 
zajišťuje i vlastní realizaci pro-
jektu, poslední platbu za jeho 
činnost proveďte až po získání 
informace od poskytovatele do-
tace, že závěrečné vyúčtování 
daného projektu je v pořádku.

S poradcem buďte vždy v ne-
ustálém kontaktu, sledujete 
a kontrolujte průběžně jeho 
práci. Pokud jich pracuje na 
projektu více, dbejte na koor-
dinaci jejich činností a na jejich 
vzájemnou komunikaci. Často 
se stává, že poradce začne praco-
vat až na poslední chvíli, kvalita 
jeho práce a tím i vašeho projek-
tu je proto ohrožena. Stane se, 
že poradci mezi sebou nekomu-
nikují, a projekt, který se skládá 
z jejich práce, je proto následně 
nesourodý, nejednotný, či do-
konce někdy i v určité části do-
kumentace rozporuplný.

Smiřte se s tím, že každý projekt 
má svá rizika a problémy, a tu-
díž buďte připraveni na jejich 
řešení, které by měl s vámi hle-
dat vybraný poradce. Problémy 
jsou od toho, aby se řešily, proto 
nastanou-li nějaké, okamžitě je 
řešte. Je-li to vhodné, poskyto-
vatele dotace neprodleně o této 
skutečnosti informujte.  

Buďte vždy připraveni, že 
i kvalitní poradce vám nezaručí 
získání tolik potřebné dotace. 
Ve všech evropských dotačních 
programech se s projektem „jde 
do soutěže“, protože dotačních 
prostředků je omezené množ-
ství. Velkou šanci ovšem má ten, 
kdo splní 2 základní podmínky: 
je vhodným a kvalitní žadatelem 
a má k dispozici vhodný a kva-
litní projekt.

Pozor na střet zájmů. Poradce 
nemůže být spojen s dodavatel-
skou fi rmou realizující váš sub-
vencovaný projekt. Výběrové 
řízení, kde je takový střet zájmu 
odhalen, bude předmětem dů-
kladného zájmu kontroly. 

Liberecká ZOO uspěla 
v 10 projektech

Zhruba 
600 tisíc 
korun letos 
liberecká 

ZOO získala na projekty podáva-
né v rámci dotačního programu 
Ministerstva životního prostřední. 
Z dvanácti podaných projektů 
ZOO uspěla hned v deseti z nich, 
z toho dvakrát bodovalo Středis-
ko ekologické výchovy Divizna 
a jednou Centrum pro zvířata 
v nouzi Bobík. Za úspěchem stojí 
především pečlivá příprava a kva-
litní zpracování podkladů.

Červené kontejnery 
na drobný elektroodpad
V ulicích měst přibývají speciální 
červené kontejnery na drobnou 
elektroniku. I přesto třídíme 
méně, než bychom měli, a hrozí, 
že nesplníme kvótu, kterou nám 
stanovila EU – do konce roku vy-
brat 4 kg elektroodpadu na osobu. 
Loni se v Česku vybralo v pře-
počtu dvě a půl kg na hlavu. Jsme 
první zemí, v které se červené 
kontejnery zkoušejí, v zahraničí je 
již chtějí také. Odložit do nich lze 
třeba starý fén, rádio či video. Čer-
vených kontejnerů je u nás zatím 
jen jedenašedesát, ve všech měs-
tech však běžně fungují sběrné 
dvory. Nedávný výzkum ukázal, že 
průměrná vzdálenost ke sběrným 
místům je pořád ještě delší, než 
jsou lidé ochotni překonat.

Stavba roku
Již pošestnácté se nejlepší stavby 
realizované na území České re-

publiky v uplynulém roce utkají 
o prestižní cenu Stavba roku. 
Do užší nominace 15 staveb 
postoupila i čistírna odpadních 
vod v Náměšti nad Oslavou. 
Vítězných pět staveb odborná 
porota oznámí 20. října.

ECHO

LEO 
STEINER
Úsek projektové 

přípravy 

a kontroly 

SFŽP ČR
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Průměrný Čech vyhodí 

každé dva měsíce stejné množství 

odpadků, jako sám váží. Většinu by šlo 

znovu použít. Každou zbytečně vyhozenou tunu 

musí nahradit nově získané přírodní suroviny. 

Důsledkem jsou zbytečné ekologické škody z dolů 

a lomů, zbytečné exhalace z továren, zbytečné 

toxické odpady,  zbytečná spotřeba uhlí 

a ropy k výrobě energie. 

Například recyklace tuny skla ušetří 

přes 400 kilogramů exhalací 

oxidu uhličitého.

Nerozumíte? Použijte Slovník 
brněnskýho hantecu:
kisna – krabice, objemná bedna
kontyš – popelnice, kontejner
lifrovat – vyhazovat
brajgl – nepořádek, hluk.

Stále nerozumíte? Zkusme to 
tedy jiným jazykem:
V rámci implementace schvá-

lené strukturo-
vané aktivity 
pro opatření 
4.2 OPI a efek-
tivního využití 
d i s p o n i b i l n í 
alokace ve vzta-
hu k vytváření 
in formačních 
materiálů pro 
naplňování ko-
m u n i k a č n í h o 
akčního 

plánu Řídící orgán a zprostřed-
kující subjekt realizuje nadlimit-
ní veřejnou zakázku na dodávku 
CPV: 25243320-5, 28512110-8, 
28213700-5 a 28213100-9.

Stále nerozumíte ani tomuto 
úřednickému slangu? Dobrá, 
zkusme to tedy česky:

Třídění odpadu má smysl. 
V minulých letech byla s pod-
porou evropských prostředků 
vybudována řada kapacit na 
třídění odpadů, zejména sběr-
né dvory, třídící linky a po-
dobně.

Ale třídění odpadů se musí 
lidé také naučit. Bezmyšlenko-
vitě vyhazujeme do koše vše, 
čeho se potřebujeme zbavit. 
Třídění odpadů je však neje-

fektivnější hned v ku-
chyni, doma, ve škole, 
na pracovišti. Řada 
škol by ráda vedla své 
žáky ke třídění odpa-
du, ale školy nemají 
dostatek prostředků 
na učební pomůc-
ky, na odpovída-
jící platy učitelů 
a na řadu dalších 
potřebných vý-
dajů. Sady ná-
dob na třídění 
odpadů pří-
mo ve škol-
ních prosto-
rách, čili na 
chodbách, 
v školních 
j í d e l -
nách, při 
š k o l -

ních akcích nejsou levné,  je-
jich pořízení proto pro školská 
zařízení představuje význam-
nou položku.

Proto se MŽP a SFŽP ČR 
rozhodly školám a dalším ve-
řejným institucí darovat sady 
nádob na třídění základních 
druhů odpadů, které ve ško-
lách vznikají: papír, plasty, 
nápojové kartony, sklo. Ško-
ly si budou moci samy vybrat 
vhodný typ a velikost nádob, 
ale i sortiment odpadů, které 
budou třídit. Pro školy, které 
provozují zahrady, je určen 
i venkovní kompostér. Školy, 
které pořádají například zá-
vody nebo větší akce venku, si 
budou moci objednat i pojízd-
ný kontejner (například pro 
sběr plastových kelímků).

Objednávky budou při-
jímat krajské úřady do října 
2008. Do škol by sady nádob 
měly dorazit ke konci letošní-
ho roku. Dodavatelem nádob 
bude vítěz výběrového řízení, 
zkušená fi rma Mevatec. Školy 
tak dostanou 31 500 ks nádob 
na třídění odpadů s patřičnými 
polepkami, informační letáky 
a postery.

Projekt v hodnotě 30 mili-
onů korun je podpořen z OP 
Infrastruktura. 

Státní fond životního pro-
středí z něj administroval reali-
zaci priority 3 – Zlepšování en-
vironmentální infrastruktury. 

Projekt kontejnery ze škol 
byl fi nancován z priority 4 - 
Technická pomoc.

31 500 kisen a kontyšů na lifrování brajglu
OP Infrastruktura byl jedním 
z pěti operačních programů 
zahrnutých do Rámce podpo-
ry společenství ČR a před-
stavuje podrobné rozpraco-
vání cílů a priorit uvedených 
v Národním rozvojovém plánu 
na období 2004–2006. 

Globálním cílem OP In-
frastruktura byla ochrana 
a zlepšování životního pro-
středí a rozvoj a zkvalitňování 
dopravní infrastruktury při 
respektování principů udrži-
telného rozvoje s důrazem na 
naplňování standardů EU. 

OP Infrastruktura tvořily čtyři 
priority:
Priorita 1 – Modernizace a roz-
voj dopravní infrastruktury 
celostátního významu (v gesci 
Ministerstva dopravy),
Priorita 2 – Snížení negativ-
ních důsledků dopravy na 
životní prostředí (v gesci 
Ministerstva dopravy),
Priorita 3 – Zlepšování envi-
ronmentální infrastruktury,
Priorita 4 – Technická pomoc 
(podílí se Ministerstvo dopra-
vy, MŽP a SFŽP ČR). 

Na Operační program Infra-
struktura, který byl vyhlášen 
pro roky 2004–2006 a pro-
jekty z něj fi nancované musí 
být dokončeny do konce roku 
2008, tematicky navazuje 
Operační program Životní 
prostředí.

KAREL JECH
Odbor technické 

asistence 

a neinvestičních 

programů 

SFŽP ČR

Operační program
Infrastruktura
Operační program
Infrastruktura

Operační program
Infrastruktura
Operační program
Infrastruktura

Operační program
Infrastruktura
Operační program
Infrastruktura

Operační program
Infrastruktura
Operační program
Infrastruktura

OP INFRASTRUKTURA
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Připravujeme nový program 

Ke konci dubna byly zrušeny přílohy 1 směrnice 
o poskytování dotací ze SFŽP ČR, mj. i programy 
8.1 a 8.2, ze kterých byly podporovány 
tzv. měkké projekty. Na prosinec 2008 však 
MŽP připravilo vyhlášení nových programů, 
které budou hrazeny z národních prostředků. 

KAREL JECH
Odbor technické asistence a neinvestičních programů SFŽP ČR

Obdobou 7. prioritní osy OPŽP 
bude Program investiční pod-
pory environmentálního vzdě-
lávání a osvěty pro region 
NUTS II Praha.

Jeho cílem bude podpora 
infrastruktury (materiálního 
a provozního zázemí) center 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty, informačních 
center a environmentálních po-
raden v pražském regionu. 

Žádat bude možno o pod-
poru na výstavbu, rekonstrukci 
a technické vybavení objektů 
environmentálních center a po-
raden. Velmi důležité pro posou-

zení relevance projektu bude vy-
užívání prostor, čili plán činnosti 
na 5 let, ročně upřesňovaný.

Na grantový program minu-
lého programovacího období, 
který byl hrazen z Operačního 
programu Rozvoj lidských zdro-
jů, bude navazovat Program 
neinvestiční podpory rozvoje 
sítí environmentálních vzdě-
lávacích, poradenských a in-
formačních center. Ten bude 
podporovat rozvoje místních, 
regionálních a národních sítí en-
vironmentálních vzdělávacích, 
poradenských a informačních 
center na území České republi-

ky, jejich společnou koordinaci, 
výměny zkušeností, propagaci 
a podobně, ale také vytváření 
a realizace vzdělávacích progra-
mů a poradenství.

Žádat o podporu bude 
možné též na tvorbu a realiza-
ci vzdělávacích programů, na 
poradenství realizované osobně 
v poradnách i distančně (inter-

netové poradny, zelené linky, 
rubriky v periodicích), na koor-
dinaci v rámci sítě, na společnou 
medializaci v rámci sítě, na ka-
pacitní rozvoj apod.

Zcela nově bude koncipován 
třetí program. Je jím Program 
neinvestiční podpory projektů 
zaměřených na aktuální téma-
ta z oblasti ŽP.

ECHO

Evropské peníze do Plas
Z dotací OPŽP se začal budo-
vat v Plasích nový sběrný dvůr 
odpadů. Evropské fi nance tak 
zlepší kvalitu služeb pro občany 
Plas a spádových obcí. Moderní 
sběrný dvůr bude vybaven nádo-
bami pro likvidaci všech druhů 
odpadu a zázemím pro obsluhu, 
štěpkovačem a elektronickým za-
bezpečením včetně kamer. Nový 
sběrný dvůr je doplněn systémem 
separovaného sběru, který je 
realizován v jednotlivých částech 
Plas, spádových obcích i v jednot-
livých rekreačních oblastech při 
řece Střele.

Sběrné dvory v Táboře
Tábor zvýší počet míst, kam 
budou moci lidé odkládat  
nebezpečný odpad. K dosavad-
ním dvěma sběrným dvorům ve 
městě přibudou další dva za více 
než 12 milionů korun, z nichž 
většinu částky pokryjí dotace. 
Tábor měl projekty připravené 
už delší dobu, čekal však na 
možnost využít peněz z OPŽP. 
Se žádostí uspěl a dostane dotaci 
skoro 10,9 milionu korun. 
7,7 milionu získá od Evropské 
unie a 600 000 korun ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
Město zaplatí 1,2 milionu korun.

Ekoznačka
Součástí Programu Česká kva-
lita se po ekoznačce Ekologicky 
šetrný výrobek stala i ekoznač-
ka Ekologicky šetrná služba. 
Při této příležitosti uspořádaly 
Ministerstvo životního prostře-
dí ČR ve spolupráci s Radou 
Kvality ČR a řídícím výborem 
Programu Česká kvalita 19. srp-
na tiskovou konferenci. Logem 
Ekologicky šetrná služba se 
mohou pochlubit ti poskyto-
vatelé některých služeb, kteří 
prokáží, že jednají v souladu se 
zásadami snižování negativního 
dopadu na životní prostředí 
i s ohledem na zdraví svých 
zákazníků. Nejedná se o novou 
ekoznačku na našem trhu, ale 
o další směr, kterým se ubírá 
v roce 1994 založený Národní 
program environmentálního 
značení.

EVVOP = environmen-
tální vzdělávání, výcho-
va, osvěta a poradenství
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na podporu EVVOP

Environmentální poradenství je 
souborem služeb, které pomáhají 
občanům při řešení konkrétních 
otázek a životních situací souvise-
jících s životním prostředím. Je za-
loženo především na preventivní 
péči o životní prostředí a na spo-
lupráci a komunikaci mezi státní 
správou, samosprávou, vědeckým 
výzkumem, veřejností a podnika-
teli. Klade za cíl zpřístupňovat 
veřejnosti objektivní a všestranné 
informace o životním prostředí, 
o ekologických problémech a je-
jich řešeních, o výrobcích a jejich 
vlivu na životní prostředí. Podílí 
se tak na vytváření ekologického 
povědomí a budování občanských 
struktur, které působí jako proti-
váha jednostranným politickým 
či ekonomickým rozhodnutím. 
Poradny odpovídají na dotazy, 
pomáhají nalézat praktická řešení 
v daném problému, nebo v právní 
kauze na základě poptávky obča-
nů a institucí.

Osvěta představuje nejrůznější 
vzdělávací a výchovné aktivity za-
měřené na nejširší veřejnost nebo 
cílové skupiny obyvatelstva (děti, 
zemědělci, řídící pracovníci). Pub-
likační činnost zahrnuje zpravoda-
je, věstníky a bulletiny určené ke 
komunikaci s odbornou i širokou 
veřejností, odborné a popularizač-

ní publikace, metodické materiály 
pro ekologickou výchovu apod. 
Mezi akce pro širokou veřejnost 
patří oslavy Dne Země a dalších 
významných dnů (Dne biodiver-
zity, Dne bez aut atd.), ekologic-
ké večery, přírodovědné exkurze 
a vycházky, výstavy, jarmarky, 
koncerty, organizování soutěží.

Poradenství (environmentální) 
se zaměřuje na poskytování poža-
dovaných informací o ŽP se sna-
hou podpořit v žadateli rozumný 
vztah k přírodě a životnímu pro-
středí. Je aktivní zejména v pre-
ventivní péči o životní prostředí 
a ve snaze o podporu spolupráce 
a komunikace mezi rozhodující-
mi sektory ve společnosti. Ekolo-
gické poradenství si klade za cíl 
zpřístupňovat občanům objek-
tivní a všestranné informace o ži-
votním prostředí, o ekologických 
problémech a jejich řešeních, 
o výrobcích a jejich vlivu na ži-
votní prostředí. Ekologické pora-
denství se tak podílí na vytváření 
ekologického povědomí obyva-
telstva a na budování občanských 
struktur, které působí jako proti-
váha jednostranným politickým 
či ekonomickým rozhodnutím. 
Poradny odpovídají na konkrétní 
dotazy, pomáhají nalézat prak-
tická řešení v daném problému, 

v daném prostoru a čase, v dané 
právní kauze na základě poptáv-
ky občanů a institucí. 

Výchova je procesem záměrného 
působení na osobnost člověka 
s cílem dosáhnout pozitivních 
změn v jejím vývoji. Od počátku 
90. let 20. století dochází v oblasti 
ochrany životního prostředí k po-
stupnému vývoji terminologie 
– od pojmu „ekologická výcho-
va“ přes pojmenování „environ-
mentální výchova“ až k výrazům 
„výchova pro udržitelný rozvoj“ 
a „výchova k udržitelnému způ-
sobu života“. Pro praxi lze tyto 
výrazy považovat za rovnocen-
né. V procesu výchovy se vychází 
z těchto zásad:
� zásady občanství planety Země 

(odpovědnost jedince za obec 
i planetu),

� zásady ohledu k jiným lidem (dů-
sledky zdánlivě neškodných 
postupů – vývoz nebezpečných 
odpadů, zavádění GMO),

� zásady předběžné opatrnosti 
(účinky zásahů do prostředí 
nelze nikdy předvídat v pl-
ném rozsahu),

� zásady rozumné spotřeby (výrobky 
neškodící zdraví ani přírodě),

� zásady skutečné účinnosti (co 
nejvyšší využívání obnovi-
telných zdrojů, účinné tech-
nologie předcházející vzniku 
odpadů apod.),

� zásady úcty k životu (čili nejen 
k lidskému),

� zásady vlastní odpovědnosti 
(svoboda a vlastnictví se bez 
odpovědnosti stávají prázd-
nými pojmy),

� zásady zdrženlivosti (dobrovol-
né sebeomezení materiální 
spotřeby).

Vzdělávání a vzdělávací akce 
v oblasti ekologie pro pedagogic-
ké pracovníky a lektory se zamě-
řují na výměnu zkušeností mezi 
pedagogy, na metodickou pomoc 
učitelům.

� Státní program EV (usnesení vlády č. 1048/2000) 
� Úmluva o přístupu k informacím, tzv. Aarhuská úmluva 

(124/2004 Sb. m. s.)
� Evropská úmluva o krajině (13/2005 Sb. m. s.) 
� Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (usnesení 

vlády č. 620/2005)
� Státní politika životního prostředí 2004–2010 (usnesení 

vlády č. 235/2004)
� Strategie udržitelného rozvoje ČR (usn. vlády č. 1242/04)
� Rozvojový program env. poradenství (usn. vlády č. 408/08 

z 16. dubna 2008)
� Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 

2008-2015 (usn. vlády č. 851 z 9. července 2008)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

ABYCHOM SI ROZUMĚLI 

Cílem programu bude po-
skytnutí příspěvku na realizaci 
inovativních tématických ak-
tivit v rámci EVVO a environ-
mentálního poradenství. Téma-
ta pro zaměření projektu a další 
podmínky pro poskytnutí pod-
pory budou předmětem výzev.

O podporu bude možné 
žádat na realizaci kampaní, na 
vydávání odborných periodik 
a publikací (studií) zaměřených 
na ekologickou tématiku, na 
realizaci praktických projektů 
v ochraně životního prostředí.

Administraci výše zmíně-
ných národních programů (čili 
od příjmu žádostí přes uzavírá-
ní smluv, průběžných kontrol 
a závěrečného vyúčtování a sle-
dování účinnosti programů) 
bude provádět úsek projekto-
vé přípravy a kontroly, odbor 
technické asistence a neinves-
tičních programů, konkrétně 
nově vzniklé oddělení národ-
ních programů EVVO.

ENVIPORADNA
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PRIORITNÍ OSA 6

Mohou obce v rámci os 6.2 
a 6.3. Operačního programu 
Životní prostředí pro období 
2007–2013 čerpat prostředky 
na údržbu prvků území systému 
ekologické stability (ÚSES), 
na sekání příkopů polních 
komunikací po jejich vybudová-
ní a převzetí od pozemkového 
úřadu (sekačky, křovinořezy, 
malotraktory apod.)? Jestliže 
ano, na kdy je stanoven termín 
podávání žádostí na prostředky 
z těchto os?

V rámci OPŽP nelze čerpat 
prostředky na údržbu, vždy 
musí jít o zakládání ÚSES, pří-
padně o jejich rekonstrukci (re-
vitalizaci), tj. na „jednorázové“ 
opatření v této oblasti.

Delší dobu se zabýváme vlivem 
chloru na lesní ekosystém. Chtěli 
bychom získat spolu s Ústavem 
životního prostředí Př. fak. UK 
podporu v rámci Operačního 
programu ŽP na projekt „Vliv 
posypových soli na životní 
prostředí“, s důrazem na účinky 
chloridu, který je absorbován 
mikroorganismy, čímž dochá-
zí k chloraci půdní organické 
hmoty a k vzniku chloroformu. 
V rámci projektu GACR byl 
proveden předběžný monito-
ring chloridu a TOX v blízkosti 
solených silnic. Monitoring 
poukazuje na úhyn především 
smrků vlivem soli. Pro program 
bychom chtěli získat podporu 
MAP v rámci OPZP. Bude se 
takový program podporovat?

Problém je závažný, má ne-
pochybně značný vliv na biodi-
verzitu a zájmy v chráněné sou-
stavě NATURA 2000. OPŽP 
bohužel není nastaven tak, aby 
bylo možné podpořit výzkum, 
a to jak základní, tak aplikova-
ný. Z OPŽP je možné podpořit 
konkrétní realizační opatření, 
nikoliv však vývoj technologií, 
výzkum nebo publikační a vě-
deckou činnost.

Ne všechny pozemky, které 
budou realizací projektu poldru 
v rámci protipovodňové ochrany 
města dotčeny, jsou ve vlastnic-
tví města. Na jakou minimální 
dobu mají být uzavřeny nájemní 
smlouvy? Musejí se uzavírat 
nájemní smlouvy i na pozemky, 
které nebudou přímo dotčeny 
realizací projektu, ale které 
budou zaplavovány? Bude třeba 
samostatný souhlas s realizací 
projektu, nebo bude dostačující 
souhlas uvedený ve smlouvě 
(např. když pronajímatel souhlasí 
s realizací projektu XY)?

Nájemní smlouvy musejí být 
uzavřeny na dobu nejméně 5 let 
od dokončení projektu. Na po-
zemky, které budou „jen“ zapla-
vovány, postačí souhlas vlast-
níka. Pokud je opatření nad 2 
miliony korun, je třeba doložit 
smlouvu s ověřenými podpisy 
s vlastníkem pozemku, ve které 
vlastník vyjádří souhlas s reali-
zací opatření na jeho pozemku 
a umožní konečnému uživateli 
následnou péči a údržbu rea-
lizovaného opatření po dobu 
nejméně 5 let od ukončení rea-
lizace akce.

Je při podání žádosti v prioritní 
ose 6 třeba dokládat odborný 
posudek?

Při podání žádosti v prio-
ritní ose 6 není třeba dokládat 
odborný posudek.

V rámci oblasti podpory 6.2 
budou podporovány projek-
ty na investiční opatření pro 
obnovu a výstavbu návštěv-
nické infrastruktury ve zvláště 
chráněných územích, v ptačích 
oblastech, v evropsky význam-
ných lokalitách, v přírodních 
parcích a geoparcích (včetně 
návštěvnických středisek). Bylo 
by možné v rámci této oblasti 
podpory realizovat rekonstrukci 
malého objektu, ve kterém by 
bylo zázemí pro návštěvníky 
(informační centrum, WC, umý-
várny apod.)?

V rámci oblasti podpory 6.2 
je podporovatelná rekonstrukce 
malého objektu, pokud projekt 
splňuje požadavky na informač-
ní centrum – návštěvnické stře-
disko. V tomto případě je však 
třeba poskytnout k projektu po-
drobnější informace.

Jaká je výše minimálních nákladů 
na jeden projekt v prioritní ose 
6?  Kde toto vymezení najdeme? 
V Implementačním dokumentu 
se nám to nepodařilo najít, 
ale např. u prioritní osy 2 jsou 
v Implementačním dokumentu mini-
mální náklady na projekt stanoveny.

V prioritní ose 6 ve II. výzvě 
nejsou nastaveny minimální ani 
maximální náklady na projekt.

Těleso lesní odvozní cesty je 
v lesních majetcích obce, na-

chází se v CHKO a je v hava-
rijním stavu. Jedná se zejména 
o objekty sloužící k podélnému 
a příčnému odvádění povrcho-
vých vod. Dochází totiž k vodní 
erozi tělesa cesty, k snižování 
únosnosti podložních zemin 
i k dalším následným škodám. Je 
nutné provést rekonstrukci těch-
to zařízení, čímž se zabezpečí 
těleso cesty a okolní pozemky 
před účinky rozmáčení a vodní 
eroze. V souvislosti s tím je 
také třeba provést rekonstruk-
ci koruny lesní cesty, která je 
rovněž působením vodní eroze 
v havarijním stavu. Je možné 
tento záměr předložit do oblasti 
podpory 6.3 – obnova krajin-
ných struktur, kterou oblast 
podpory byste doporučili a co je 
třeba v záměru zdůraznit?

V OPŽP, prioritní ose 6, 
není tento záměr podporovatel-
ný. Pravděpodobně by to bylo 

Na těchto stránkách vám přinášíme odpovědi na vaše nejčastější dotazy k prioritním   
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možné v prioritní ose 2 – Pro-
gram rozvoje venkova.

Kolik procent spoluúčasti pro II. 
výzvu budeme jako žadatelé hra-
dit v případě úspěšné žádosti? 
Kde najdeme formulář a všech-
ny podmínky žádosti?

U prioritní osy 6 je minimál-
ní spoluúčast příjemce podpo-
ry 10 % z celkových nákladů 
projektu – viz Implementač-
ní dokument, kapitola 3.6.3. 
Formulář žádosti naleznete na 
stránkách www.opzp.cz – Bene-
fi ll, v elektronickém prostředí 
pro žadatele.

Za jakých podmínek a jak 
zakomponovat do žádosti 
případné výkupy pozemků 
podle opatření 6.1 OPŽP, kde 
nositelem projektu je kraj? Kdo 

bude pozemky vykupovat, stát 
nebo kraj?

Vykupovat pozemky bude 
žadatel, v tomto případě zřej-
mě kraj, za podmínek defi no-
vaných v Implementačním do-
kumentu.

Jsou v rámci opatření 6.1 OPŽP, 
kde nositelem projektu je kraj, 
nutnou náležitostí výpisy z kata-
strů nemovitostí již při předložní 
žádosti?

Pro opatření 6.1 výpisy z KN 
nebudou nutné.

Jakým způsobem se podle opat-
ření 6.1 OPŽP, kde nositelem 
projektu je kraj, bude řešit publi-
cita a propagace projektu?

Protože nejde o příspěvek 
na stavební práce ani na infra-
strukturu, zajištění publicity 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

není povinné. Pokud budou 
vydávány například brožury, 
letáky apod., je třeba postu-
povat v souladu s pokyny pro 
žadatele.

Za jakých podmínek se v soula-
du s opatřením 6.1 OPŽP, kde 
nositelem projektu je kraj, může 
do projektu vložit auto, note-
booky, které by při projednávání 
s vlastníky území užívali úředníci 
kraje? V ID je psáno, že to se 
bude řešit individuálně. Co to 
znamená?

Auto, notebooky apod. je 
možno pořizovat, pokud je to 
nezbytně nutné pro realizaci 
opatření. To je však třeba zdů-
vodnit.

Jakým způsobem podle opatření 
6.1 OPŽP, kde nositelem projek-
tu je kraj, jsou řešeny náklady na 
korespondenci při projednávání 
s vlastníky území?

Za způsobilé výdaje v oblas-
ti 6.1 jsou považovány náklady 
spojené s identifi kací vlastníků 
a korespondence s nimi během 
vyhlašovacího procesu (nákla-
dy na korespondenci musejí 
být doloženy relevantními do-
klady).

Je podmíněno vypracování 
projektové dokumentace autori-
zovaným projektantem (s ku-
latým razítkem) v souladu s II. 
výzvou OPŽP, týkající se úpravy 
městských parků, zařazené do 
oblasti 6.5 – Podpora regenera-
ce urbanizované krajiny?

Projektová dokumentace 
nemusí být vypracována auto-
rizovaným projektantem.

Dají se započíst do celkových 
nákladů práce svépomocí? Jak 
se prokazují? Konkrétně se jed-
ná o výsadbové práce. Příručka 
pro žadatele tuto možnost při-
pouští ve vybraných oblastech 
podpory v osách 6, 7 a 8, avšak 

v Implem. dokumentu, v kapitole 
5.2, to není podrobněji rozve-
deno.

Práce prováděné vlastními 
kapacitami jsou způsobilými 
výdaji pouze v oblasti podpory 
6.1 a 6.2, více je o tom v kapi-
tole 5.2.6.

Lze u fyzických nepodnika-
telských osob započíst do 
celkových nákladů i výdaje na 
nákup pozemku v případě, že se 
projekt týká obnovy krajinných 
struktur?

Nákup pozemku je způso-
bilým výdajem s výjimkou pří-
padů, je-li příjemcem podpory 
fyzická osoba. Viz Implemen-
tační dokument kapitola 5.6.2.

Město pro financování z OPŽP, 
v prioritní oblasti 6.5, připravuje 
projekt „Revitalizace měst-
ské zeleně“. Ten se skládá ze 
dvou částí – z obnovy zeleně 
na městském hřbitově a ze 
zahradně krajinářské úpravy 
městských sadů. Městský hřbitov 
je ve vlastnictví města, jeho 
údržbu zajišťují technické služby 
a město má příjmy pouze za 
pronájem hrobových míst. Jedná 
se v tomto případě o projekt 
generující příjmy?

V případě zakládání a re-
vitalizace zeleně se nejedná 
o projekt generující příjmy. 
Není nutné zpracovávat fi nanč-
ní analýzu.

Předmětem projektu je kácení 
nevyhovujících a výsadba 
nových dřevin. V případě, že 
by došlo k prodeji vytěženého 
dřeva, je možné projekt speci-
fikovat jako projekt generující 
příjmy, a tudíž by bylo nutné 
zpracovat ekonomickou analýzu 
projektu?

Ani v tomto případě se 
nejedná o projekt generující 
příjmy. Je však nutné doložit 
hodnotu vytěženého dřeva 
posudkem odborně způsobilé 

  osám tak, jak je formulují odborníci ze SFŽP ČR.
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osoby, částka pak bude odečte-
na ze způsobilých výdajů.

Část projektu „Obnova zeleně na 
městském hřbitově“ vychází ze 
tří stavebních projektů, z nichž 
jeden je určen jako vybudování 
technického zázemí hřbitova. 
Žádost o dotace zahrnuje pouze 
část stavebního projektu, která 
se zabývá sadovými úpravami. 
Lze tedy výdaje vynaložené na 
provedení sadových úprav (po-
kácení stávajících nevyhovujících 
dřevin, výsadba nových stromů 
a zeleně) v technickém zázemí 
hřbitova chápat jako uznatelný 
náklad v projektu?

Ano, obnova zeleně a sado-
vé úpravy jsou uznatelným vý-
dajem tohoto projektu i v tech-
nickém zázemí hřbitova.

V rámci přípravy technického 
zázemí je plánováno také po-
kácení 3 stromů v místě, kde je 
plánován vjezd do technického 
zázemí. Je vykácení stromů uzna-
telným výdajem projektu?

Není vyloučeno, že tento zá-
sah bude brán jako součást pro-
jektu, to však bude stanoveno 
při posuzování žádosti.

Součástí obnovy zeleně na 
městském hřbitově je část s plá-
novaným rozšířením hřbitova. 
V této části se v současné době 
nacházejí pozůstatky bývalého 
zahradnictví a skleníků. Areál byl 
dlouhodobě nevyužíván a z hle-
diska sadovnického je v nevyho-
vujícím stavu (skládky zeminy, 
buření apod.). Projekt počítá 
s pokácením a výsadbou dřevin. 
Součástí je také zplanýrování 
terénu, které zahrnuje mimo 
hrubé terénní úpravy také odvoz 
suti a zeminy. Je zplanýrování 
terénu uznatelným nákladem?

Pokud je vysazována zeleň 
a stromy, může být příprava 
pozemku uznatelným výdajem. 
To vše bude určeno při posuzo-
vání žádosti.

Při rozšíření hřbitova se výhledo-
vě plánuje parcelace na hrobová 
místa, která by se dotkla části 
travnatých ploch. Je taková 
parcelace možná, nebo je ne-
zbytné udržet travnatou plochu 
po dobu 5 let od dokončení 
projektu?

Travnatou plochu je nutno 
udržovat nejméně po dobu 5 
let, proto by zatravnění v plá-
novaném rozšíření hřbitova ne-
bylo uznatelným výdajem.

Při revitalizace městského le-
soparku, ležícího v ochranném 
památkovém pásmu v areálu 
bývalých vojenských prostor, 
je v rámci obnovy záměrem 
vybudovat i veřejné osvětlení, 
cesty, okrajové patky a lavič-
ky. Dalším prvkem, který by 
v rámci značně neudržovaného 
lesoparku chtělo město vybu-
dovat, je jezírko s technologií 
čerpání vody z přilehlé řeky. 
Co z těchto inicializací splňuje 
požadavky záměru?

V prioritní ose 6, v oblasti 
podpory 6.5, je podporováno 
zakládání a revitalizace zele-
ně. Náklady na vybudování 
veřejného osvětlení a mobiliář 
nelze zahrnout do způsobi-
lých výdajů na projekt. 

Do způsobilých výdajů 
lze zahrnout náklady spojené 
s realizací cestní sítě v podo-
bě mlatových cest z vodopro-
pustného přírodního materiá-
lu (štěrk, písek, kačírek atd.) 
do výše 20 % způsobilých ná-
kladů.

Je při parkové úpravě na 
náměstí, kde se nacházejí 
významné porosty a stromy, 
možná i oprava chodníků?

V prioritní ose 6, v oblasti 
podpory 6.5, je podporováno 
zakládání a revitalizace zele-
ně. Náklady na vybudování 
veřejného osvětlení a mobiliář 
nelze zahrnout do způsobi-
lých výdajů na projekt. 

Do způsobilých výdajů 

lze zahrnout náklady spojené 
s realizací cestní sítě v podo-
bě mlatových cest z vodopro-
pustného přírodního materiá-
lu (štěrk, písek, kačírek atd.) 
do výše 20 % způsobilých ná-
kladů.

Lze podpořit sadové úpravy 
náměstí?

Ano, nikoli však jejich 
údržbu.

Lze podpořit obnovu a revi-
talizaci parkové zeleně na měst-
ském hřbitově?.

Ano, lze je podpořit.

V obci žije 40 obyvatel, její 
rozpočet je zhruba 300 000 
korun. Hodlá obnovit význam-
né skupiny stromořadí – ošetřit 
lipové aleje. Většina stromů 
je okolo 100 let stará, stro-
mořadí je zaregistrováno jako 
významný krajinný prvek. Je 
při tak malém rozpočtu projekt 
realizovatelný?

Prioritní osa 6 nemá pro 
II. výzvu stanovena omezení 
v minimálních a maximálních 
způsobilých výdajích na pro-
jekt. Tento záměr je podporo-
vatelný.

Lze podpořit revitalizace 
městského parku? Park se 
nachází na břehu řeky, kde 
by obec chtěla vybudovat 
mola a zpevnit břeh ze strany 
parku. Pozemek je ze 2/3 
obecní a z 1/3 soukromý. Není 
však problém uzavřít nájemní 
smlouvu, či smlouvu o smlouvě 
budoucí.

Revitalizace městského 
parku patří k projektům, na 
které je poskytována dotace. 
Nelze však do projektu zahr-
nout mola a zpevnění břehu. 
Žadatel může uzavřít nájemní 
smlouvu, mít souhlas vlastní-
ka s realizací projektu a s ná-
slednou péčí a údržbou.

Může být konečným uživate-
lem pozemku ten, kdo není 
nájemce?

Konečným příjemcem pod-
pory může být subjekt, cha-
rakterizovaný jako přijatelný 
příjemce. 

Je jím buď vlastník nebo 
nájemce či subjekt se smlou-
vou práva hospodaření na 5 
let. S výjimkou oblasti pod-
pory 6.1 musí být příjemce 
vlastníkem nebo nájemcem 
pozemku (nebo musí proká-
zat jiný právní vztah k pozem-
ku na úrovni vlastnictví nebo 
nájmu, např. právo hospoda-
ření), na kterém bude zajiště-
na následná péče a údržba re-
alizovaného opatření po dobu 
nejméně 5 let od ukončení im-
plementace opatření, případ-
ně musí disponovat smlouvou 
s ověřenými podpisy s vlastní-
kem pozemku, ve které vlast-
ník vyjádří souhlas s realizací 
opatření na jeho pozemku 
a umožní konečnému uživate-
li následnou péči a údržbu re-
alizovaného opatření po dobu 
nejméně 5 let. 

V případě opatření do 2 mi-
lionů korun bez DPH postačí 
prohlášení vlastníka pozem-
ku, ve kterém vlastník vyjádří 
souhlas s realizací opatření na 
jeho pozemku a umožní ko-
nečnému uživateli následnou 
péči a údržbu realizovaného 
opatření po dobu nejméně 
pěti let.

Osu EVL Doupovské hory 
(Natura 2000) tvoří řeka. Na 
jejích březích rostou křídlatka, 
netýkavka a bolševník. My, kraj, 
bychom chtěli realizovat opat-
ření k jejich likvidaci z OPŽP. 
V lokalitě je asi 14 000 parcel 
rozdělených mezi řádově stovky 
vlastníků, kraj zde nemá žádnou 
parcelu ani v nájmu, ani ve 
vlastnictví. Lze opatření uplatnit 
formou smlouvy o realizaci a ná-
sledné pětileté péči?

Ano, tato forma smlouvy je 
postačující.
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Fyzická osoba podnikatel a práv-
nická osoba podnikatel jsou 
neoprávněnými žadateli o pod-
poru v oblasti PO 6, fyzická 
osoba nepodnikatel je oprávněný 
žadatel. Jak postupovat, jestliže 
investor má živnostenský list 
např. na pohostinství? Může 
v této oblasti žádat jako fyzická 
osoba nepodnikatel? Záleží na 
tom, k čemu se vztahuje jeho 
živnostenský list? A jak má po-
stupovat investor, pro něhož jiná 
firma např. právě pohostinství 
provozuje? Může žádat v této 
oblasti jako FO nepodnikatel? 
Lze v rámci všech oblastí podpo-
ry v ose 6 zahrnout do uznatel-
ných nákladů výpisy z katastru 
nemovitostí? Když si investor 
tvoří projekt sám, lze jeho ná-
klady zahrnout do uznatelných 
nákladů?

Žadatelem může být každá 
fyzická osoba nepodnikající, 
bez ohledu na oblast podniká-
ní. Za způsobilé výdaje v pri-
oritní ose 6 nelze považovat 
náklady na výpisy z katastru 
nemovitostí ani činnosti, které 
si žadatel tvoří sám.

Připravujeme projekt na obnovu 
sadů. Budou provedeny sadové 
úpravy prostor kolem městských 
hradeb. Součástí projektu dle 
PD je mlatová cesta o rozloze 
2 900 m2. Úpravy cesty souvisejí 
přímo s projektem a je nutné je 
realizovat. Bylo by možné tuto 

nezpevněnou cestu zařadit do 
uznatelných nákladů projektu?

V oblasti 6.5 se podporuje 
obnova zeleně. Do způsobi-
lých výdajů lze zahrnout ná-
klady spojené s realizací cestní 
sítě v podobě mlatových cest 
z vodopropustného přírodního 
materiálu (štěrk, písek, kačírek 
atd.) do výše 20 % způsobilých 
nákladů.

Jsem fyzická osoba vlastnící ryb-
ník v malé obci o ploše asi 0,5 
ha. Rybník bych chtěl odbahnit. 
Mohu se ucházet o finanční 
podporu z II. výzvy OPZP? Jaké 
podmínky musím splnit?

Jako fyzická osoba můžete 
podat žádost o dotaci na od-
bahnění rybníka v rámci II. vý-
zvy OPŽP. Informace k podání 
žádosti naleznete na webových 
stránkách www.opzp.cz. 

Důležitá je pro vás také 
Příručka pro žadatele a směr-
nice MŽP č. 5/2008. V přílo-
ze č. 1 směrnice jsou uvedeny 
doklady, které je třeba přiložit 
k žádosti. Další informace na-
leznete v sloupci „Poradna pro 
žadatele“.

Při vyplňování Bene-fillu vzniká 
problém při uvedení místa 
realizace projektu (záložka B – 
základní identifikace projektu). 
Jakým způsobem vyplnit kolonky, 

které jsou pouze pro vyplnění 
jednoho místa realizace, avšak 
realizace se týká 4 míst? Stačí 
vypsat čísla parcel do kolonky 
„Popis umístění projektu“?

Jako místo realizace projek-
tu můžete uvést adresu realizace 
jednoho projektu, údaje o zbý-
vajících uveďte do komentáře 
při popisu umístění projektu.

V případě záložky „Přílohy – 
Doklad, kterým je určena osoba 
pověřená jednáním se SFŽP 
ČR“ se jedná o referenta, který 
vyplňuje žádost, a dokladem 
se myslí plná moc, kterou mu 
udělí starosta města? Nebo je 
míněn statutární orgán žadatele 
a za doklad je považován výpis 
z usnesení ustavujícího zastu-
pitelstva o zvolení starostou 
města?

Dokladem, kterým je urče-
na osoba pověřená jednáním se 
SFŽP ČR, je v případě starosty 
výpis z usnesení ustavujícího 
zastupitelstva o zvolení staros-
ty, v případě jiné osoby je jím 
plná moc udělená zastupitel-
stvem podle § 31 občanského 
zákoníku.

Projektový záměr obce se na-
chází v CHKO. Obec z inventa-
rizace zeleně v obci zjistila, že 
v intravilanu obce jsou stávající 
dřeviny a zeleň již přestárlé, 
případně pro dané území ne-
vhodné. Dokument inventari-
zace nadále doporučil pěstební 
opatření, regeneraci zelených 
ploch a dřevin v obci. 
Je z pohledu přijatelnosti 
projektu, pro opatření 6.5, 
přijatelný záměr regenerace 
intravilánu obce s tím, že 
všechna opatření se budou 
realizovat na území, která 
jsou v územním plánu 
vyznačena jako „veřejná 
a vyhrazená zeleň, aleje 
a liniová zeleň“?

V prioritní ose 6. 5 je záměr 
na obnovu veřejné zeleně v in-
travilánu přijatelný.

Projekt úpravy dvou potoků, 
které se nacházejí ve vojenském 
prostoru, řeší zkapacitnění koryt 
potoků a zabezpečení břehů, 
které jsou vystaveny náporu 
vody z nádrží, jež tak ohrožují 
těleso jediné účelové komunikace. 
Nejedná se o souvislou podélnou 
rekonstrukci břehů, ale pouze 
o opravu místní, při které budou 
renovovány opěrné zdi, sanovány 
nádrže, budou provedeny záhozy 
a rovnaniny na březích a budou 
zajištěny vtoky a výtoky mostků 
a propustků. Vybudují se příčné 
zajišťovací a zpevňující úrovňové 
prahy. Je možné dát úpravu obou 
potoků do jedné žádosti, nebo 
je lepší podat žádost na každou 
úpravu samostatně?

Toto opatření pravděpo-
dobně vůbec není možno fi -
nancovat z OPŽP, protože 
nesplňuje požadavek na „opat-
ření přínosné pro krajinnou 
a ekosystémovou diverzitu“, 
naopak se jedná o „tvrdou“ 
úpravu vodního toku.

Předmětem projektu jsou vodo-
teč s nepravidelným břehovým 
porostem, který prochází mezi 
bloky orné půdy a částečně vlh-
kou loukou, kde se stéká s po-
tokem, a vytvoření členitějšího 
a méně zahloubeného koryta. 
Vytvořeny budou tůně a do toku 
budou vloženy prahy. V návaz-
nosti bude provedena výsadba 
zeleně v sortimentu, který 
odpovídá stanovištním podmín-
kám. Těmito opatřeními budou 
vytvořeny podmínky pro vývoj 
území směřujícího k přírodě 
blízkému stavu. Je možné zařadit 
tento projekt do oblasti podpory 
6.3 – Obnova krajinných 
struktur, protože se jedná o re-
alizaci prvků územních systémů 
ekologické stability, nebo musí 
být tento projekt zařazen do ob-
lasti podpory 6.4? Bude nutné 
územní rozhodnutí s nabytím 
právní moci pro tento projekt, 
protože se bude jednat o vodní 
dílo? Jsou vynaložené prostředky 
na realizaci daňově uznatelné?

OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZELENÁ 
LINKA 800 260 500

ZL_vizitka_080922.indd   1 22.9.2008   14:50:55



priorita20 ČÍSLO 3 / ŘÍJEN 2008

Projekt je možné zařadit do 
oblasti 6.3 i 6.4, dle převažují-
cích nákladů zřejmě spíše do 
oblasti 6.4. Co se týče nutnosti 
územního rozhodnutí, je třeba 
se dotázat na místně přísluš-
ném úřadu obce s rozšířenou 
působností. Daňová uznatel-
nost vynaložených prostředků 
záleží na typu žadatele. Pokud 
žadatel není plátcem DPH, 
může být DPH započteno do 
způsobilých nákladů.

Při projektu regenerace obory 
bude žadatelem město. Je napří-
klad smlouvou o právu hospo-
daření nutné ošetřit skutečnost, 
že město není vlastníkem všech 
pozemků? Jsou náklady takto 
smluvně ošetřených partnerů 
hodnoceny stejně jako náklady 
žadatele, nebo je třeba uznatelné 
nálady krátit, anebo pro partnery 
platí jiný režim?

V případě, kdy žadatel není 
vlastníkem pozemků, je třeba 
doložit jiný odpovídající majet-
koprávní vztah. Co se týče jiné-
ho režimu pro partnery: OPŽP 
žádné „partnery“ nezná, pro něj 
je žadatel vždy jen jeden. 

Obec nemá zpracovaný územní 
plán, a proto jej nemůže předat 
jako povinnou přílohu projektu 
výsadby zeleně kolem obce. 
Projekt nebude vyžadovat ani 
stavební povolení ani ohlášku. 
Obec má vytvořenou „Komplexní 
pozemkovou úpravu – silnice, 
zeleň v obci“, kterou zpracovávala 
2 roky s nadřízenou obcí. Vše je 
schváleno. Postačí tento plán jako 
příloha k žádosti?

V případě, že opatření vyplý-
vá z komplexní pozemkové úpra-
vy, je toto postačující. Dokumen-
taci KPÚ je třeba doložit.

Lze žádat o podporu z OPŽP 
na projekt výsadby zeleně podél 
komunikací v obci, v níž opravou 
komunikací došlo k likvidaci, 
k vykácení zeleně?

Pokud je žadatelem fi rma, 
která v rámci opravy komunika-
ce vykácela zeleň a příslušným 
obecním nebo městským úřadem 
jí byla udělena náhradní opatře-
ní na obnovu zeleně, není mož-
né poskytnout na takový projekt 
dotaci. Pokud náhradní opatření 
uložena nebyla, je možné podat 
žádost. Neuložení náhradního 
opatření však žadatel musí dolo-
žit čestným prohlášením.

Lze žádat o podporu z OPŽP na 
projekt regulace potoka v obci 
s cílem omezit vznik povodní?

Projekt regulace potoka 
v obci s cílem omezit vznik po-
vodní je možné zařadit do ob-
lasti podpory 1.3.2 v případě, že 
bude opatření provedeno příro-
dě blízkým způsobem.

Řadí se náklady na znalecké 
posudky, spojené s oceněním 
možných pozemků na výkup, do 
způsobilých nákladů na výkup 
pozemků či na přípravné práce 
(PO 6.1)?

Znalecké posudky jsou sou-
částí projektové přípravy.

Budou náklady na provoze auta 
pořízeného z projektu (PO 6.1) 
způsobilými náklady projektu?

Náklady na provoz vozidla 
nejsou způsobilými výdaji.

Patří v rámci oblasti podpory 6.5 
mezi uznatelné náklady rovněž 
náklady na výsadbu keřů?

Dotaci na projekty v oblasti 
6.5 je možné čerpat na revitaliza-
ci veškerých dřevin. Za způsobilé 
výdaje jsou považovány náklady 
na výsadbu, ochranu a ošetření 
dřevin. Podrobněji jsou způso-
bilé výdaje uvedeny v kapitole 
5.2.6.

Lze čerpat prostředky na projek-
tový záměr, jehož podstatou je 
komplexní ošetření stromové ale-

je? Je možné do uznatelných ná-
kladů projektu zahrnout i náklady 
související s přípravou projektu, 
tj. např. náklady na projektovou 
dokumentaci?

V prioritní ose 6 nejsou na-
staveny minimální ani maximál-
ní celkové náklady na projekt. 
Tento projekt je v rámci osy 6 
podporovatelný buď v oblasti 
6.3, anebo 6.5, pokud by nákla-
dy na obnovu aleje byly vyšší. 
Výdaje na projektovou přípravu 
a projektovou dokumentaci jsou 
v souladu s Implementačním do-
kumentem způsobilými výdaji.

Jsme neziskové sdružení 
zabývající se ochranou přírody 
a rádi bychom vytvořili projekt 
na výstavbu trvalých bariér pro 
migrující obojživelníky. Jedná se 
o úsek, který jsme již po čtyři roky 
zajišťovali přenosnými bariéry, 

a podle zkušeností by se v daném 
úseku trvalé bariéry uplatnily. 
Řady obojživelníků totiž v pastích 
neskončí jen díky bariérám v pod-
chodu pod silnicí. Snad i proto, že 
obojživelníci směřují do slepého 
ramene Jizery, které je chráně-
ným územím, vyskytuje se zde 
i řada jejich kriticky ohrožených 
druhů. Měli bychom s podaným 
projektem šanci na schválení? 
A jaké materiály k projektu máme 
podat? Také bychom chtěli ještě 
zrevitalizovat jezírko v přírodním 
parku. Musíme na to psát samo-
statný projekt, nebo můžeme oba 
projekty spojit dohromady?

Na projekt je možné podat 
žádost v rámci OPŽP, priorit-
ní osy 6, oblasti podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity. Žádost se 
vyplňuje na základě vámi zpra-
covaného projektu, veškeré in-
formace jsou na stránkách www.
opzp.cz. Důležitý je pro vás Im-



21OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

plementační dokument, ve kte-
rém se orientujte na oblast pod-
pory 6.2 – Podpora biodiverzity, 
při revitalizaci jezírka pak oblast 
6.4 – Optimalizace vodního reži-
mu krajiny. Nutné je dodat po-
třebné doklady podle směrnice 
MŽP č. 7/2007, její přílohy č. 8 
a doplňku k příloze č. 4. Do jed-
né žádosti je možné sloučit pro-
jekty v rámci jedné prioritní osy. 
Na revitalizaci jezírka je potřeba 
mít projekt.

Při realizace žádosti z prioritní 
osy č. 6 je uváděn výpis z katastru 
nemovitostí jako povinná příloha. 
Konkrétní projekt „Obnovy krajin-
ných struktur a realizace biokori-
doru“ zahrnuje přes 75 parcelních 
čísel. Postačí jako právní doklad 
výpis parcel ověřený a vydaný 
přes Czech point příslušné obce 
jako soupis relevantních parcel 

projektu, či je vyžadován výpis 
z katastru nemovitostí se snímky 
jednotlivých katastrálních map?

K podání žádosti postačí do-
ložit výpis parcel ověřený a vy-
daný přes Czech point. Součástí 
projektové dokumentace musí 
být zakreslení situace projektu 
do katastrální mapy od zpraco-
vatele projektové dokumentace.

Jakým způsobem máme doložit 
ekonomické doklady dle přílohy 
8? V příloze nejsou formuláře pro 
fyzickou osobu. Vyplývá z toho, 
že fyzická osoba tyto doklady 
nepředkládá?

Fyzické osoby dokládají 
čestné prohlášení o zajištění 
vlastních zdrojů, komentář k za-
jištění vlastních zdrojů a vlastní 
zdroje výpisem z účtu a vypl-
ňují prohlášení o bezdlužnosti 
(tisk v benefi llu) a čestné pro-

hlášení o cizích zdrojích, jestli-
že čerpá např. úvěr.

Je možné žádat o dotaci z OPŽP, 
oblasti podpory 6.5, na úpravu 
lesoparku (výsadba, cesty, 
terénní úpravy) na území města, 
avšak mimo zastavěné území?

Na úpravu lesoparku si 
v rámci prioritní osy 6, podob-
lasti podpory 6.5, zažádat mů-
žete. Zažádat rovněž můžete 
o dotace na výsadbu a regenera-
ci vegetačních prvků a na veške-
ré aktivity popsané v Implemen-
tačním dokumentu. O dotace 
nemůžete žádat na cesty a jejich 
úpravy. Způsobilost výdajů na 
terénní úpravy je nutno posou-
dit individuálně, doporučujeme 
konzulatci s místně příslušným 
krajským střediskem AOPK ČR 
(www.nature.cz).

Lze z OPŽP získat dotaci na 
„Revizi územního systému eko-
logické stability“ jako na územně 
plánovací podklad?

Nemůžete žádat o dotace na 
revizi územního systému ekolo-
gické stability, lze žádat pouze 
na realizaci prvků ÚSES.

Existuje v rámci MŽP dotační titul 
na revitalizaci stromů u školky 
nebo na rekonstrukci zahrady 
u školky se zaměřením na ekolo-
gickou výchovu? Jsme občan-
ské sdružení realizující projekt 
„Rekonstrukce zahrady MŠ“.

Jelikož jste jako občanské 
sdružení uvedeni mezi možný-
mi příjemci (v PO 6) podpory 
v Implementačním dokumen-
tu, můžete si zažádat o dotaci 
v rámci prioritní osy 6, konkrét-
ně v oblasti podpory 6.5. Nalez-
nete je na www.opzp.cz v sekci 
„Dokumenty ke stažení“ – jsou 
jimi Implementační dokument 
(kapitoly 3, 4, 5, 6 jsou klíčové), 
směrnice MŽP č. 7/2007 a její 
doplněk k příloze č. 4 a příloha 
č. 8, závazné pokyny a Příručka 
pro žadatele.

Naším záměrem je vykácet staré 
usychající stromořadí v našem 
městě a na stejném místě vysá-
zet nové mladé stromy. Můžeme 
uvažovat o podpoře regenerace 
urbanizované krajiny v oblasti 
podpory 6.5? Bylo by v případě 
podání žádosti o dotaci možné 
jako způsobilý výdaj vykazovat 
i kácení starých stromů, nebo 
jen výsadbu nových?

Veškeré způsobilé výdaje, 
jak obecné tak i specifi cké, pro 
jednotlivé prioritní osy máte 
uvedeny v Implementačním 
dokumentu, v kapitole 5 – Způ-
sobilé výdaje, od strany 92. 
Vykácení starého usychajícího 
stromořadí můžete zahrnout do 
způsobilých výdajů. Měli bys-
te mít také povolení ke kácení 
stromů od příslušného úřadu.

Co mám udělat, abych mohl 
požádat o dotace na projekt 
v rámci PO 6?

Protože chcete žádat o do-
tace na projekt v rámci priorit-
ní osy 6, konkrétně oblasti 6.5, 
budete si muset prostudovat in-
formace a dokumenty na www.
opzp.cz. Zde vyhledejte sekci 
„Dokumenty ke stažení“, v ní 
naleznete Implementační doku-
ment (hlavní kapitoly 3, 4, 5, 6, 
7, 9, zaměřte se na prioritní osu 
6), směrnici MŽP č. 7/2007 a její 
doplněk k příloze č. 4 a příloha 
č. 8, závazné pokyny a Příručku 
pro žadatele. V ní jsou důležité 
obecné pokyny, zaměřte se pře-
devším na kapitolu „Hodnotící 
kritéria“. Než bude vyhlášena 
výzva na tuto prioritní osu, mo-
hou se veškeré dokumenty me-
zitím změnit nebo aktualizovat, 
proto by bylo vhodné se na do-
poručené webové stránky dívat 
průběžně.

Může získat právnická osoba 
(soukromý subjekt) nebo fyzická 
osoba, která podniká, dotaci 
na vybudování vodní nádrže? 
Vodní nádrž by měla plnit funkci 
optimalizace vodního režimu 
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krajiny, event. by měla mít funkci 
protipožární nádrže.

Záměr by spadal v rámci 
OPŽP do prioritní osy 6, kon-
krétně do oblasti podpory 6.4 
– Optimalizace vodního režimu 
krajiny. Právnické osoby (např. 
s. r. o., a. s.) nejsou uvedeny 
mezi možnými příjemci podpo-
ry. Fyzické osoby – podnikatelé 
by mohli žádat pouze v případě, 
že jejich podnikatelská činnost 
není spjata se záměrem vybudo-
vání vodní nádrže (např. cho-
vatelé ryb, vodní drůbeže, kap-
rokachní hospodářství apod.), 
musejí ovšem žádat jako fyzické 
osoby – nepodnikatelé. Veške-
ré potřebné informace ohledně 
prioritní osy 6 a podávání žá-
dostí naleznete na www.opzp.cz 
v sekci „Dokumenty ke stažení“. 
Zde naleznete Implementační 
dokument (především kapito-
ly 3, 4, 5, 6), závazné pokyny, 
směrnici MŽP č. 7/2007 (dopl-
něk k příloze č. 4 a příloha č. 8) 
a Příručku pro žadatele. Budo-
vání protipožárních nádrží ne-
podporujeme, neboť v případě 
vybudování vodní nádrže by 
mohla sloužit jako protipožární 
nádrž jen v kritických a ojedině-
lých případech. Samozřejmě, že 
veškeré posouzení žádosti závisí 
na jejím individuálním zhodno-
cení.

Vztahuje se nějaký program 
podpory na záměr zavezení rokle 
zeminou a tím na její zúrodnění? 
V současné době rokle rozděluje 
pozemek, jehož obdělávání za-
braňuje. Zavezením zeminou by 
vznikla nová plocha k zúrodnění, 
kterou by bylo možné obdělávat 
(např. louka, orná půda, lesní 
plocha).

Záměr nelze podpořit, proto-
že by byl brán spíše jako podpo-
ra hospodaření, přičemž zaměře-
ní prioritní osy 6 je odlišné.

Může fyzická osoba dostat dota-
ci na záměr na svém pozemku – 
odvodnit pozemek, svést spodní 

prameny a z mokřadu udělat 
rybník?

Protože v rámci oblasti pod-
pory 6.4 mohou být realizována 
opatření „příznivá z hlediska 
krajinné a ekosystémové diver-
zity“, je takový projekt proble-
matický.

PRIORITNÍ OSA 3

Pokud si firma zažádá o dota-
ci, má možnost využívat i tzv. 
zelené bonusy, nebo tím tato 
možnost odpadá?

Soukromý i podnikatelský 
subjekt si nemůže podat žádost 
o dotaci v rámci podoblasti 
podpory 3.1. Nelze to, neboť 
není uveden mezi možnými 
příjemci podpory v Implemen-
tačním dokumentu. Co se týká 
zelených bonusů, budete se 
muset informovat u společnosti 
ČEZ.

Jsme firma, která se zabývá pro-
dejem a projekcí fotovoltaických 
solárních zařízení. Mnoho našich 
partnerů a zákazníků se ptá, jak 
to vypadá s dotacemi na tyto 
systémy?

V letošním roce nebudou 
dotačně podporovány solární 
systémy pro výrobu elektřiny 
u fyzických osob dle přílohy 
II pro rok 2008. Více informa-
cí naleznete na www.sfzp.cz 
v sekci Národní programy – 
přílohy II. Fotovoltaické elek-
trárny budou podporovány 
pouze v rámci prioritní osy 3, 
konkrétně podoblasti podpory 
3.1. Více informací je na www.
opzp.cz v sekci „Dokumenty 
ke stažení“ – Implementační 
dokument. Od 1. srpna 2008 
do 18. prosince 2009 je vyhlá-
šená IV. výzva pro prioritní osu 
2 a 3, týká se však jen „velkých 
projektů“ (náklady nad 25 mil 
eur včetně DPH). Další výzva 

pro PO 3, oblast 3.1 a 3.2 je při-
pravována na leden–únor 2009. 
Bližší informace jsou na našich 
stránkách www.opzp.cz

Budou se upravovat poměrně 
přísná kritéria pro soubor tzv. 
nezpůsobilých výdajů projektů, 
čili těch, které s investicí bezpro-
středně souvisejí (např. realizace 
omítek, střech apod.)?

V rámci III. výzvy byl na-
staven princip maximálních 
způsobilých výdajů (daných 
měrnými náklady na m2 zatep-
lení, příp. na výplně otvorů, 
bez odpočtu nákladů na omít-
ky, krytinu apod.). Vzhledem 
k omezeným fi nančním pro-
středkům však není vylouče-
no, že způsobilé výdaje budou 
v budoucnu omezeny pouze na 
bezprostřední náklady spojené 
s úsporami energie (zateplovací 

systémy, výplně otvorů). Velká 
část nákladů na rekonstrukce 
je totiž spojena se zanedbanou 
údržbou objektů.

Podmínky OPŽP znemožňují 
realizovat projekt na rozšiřování 
systému centrálního zásobo-
vání teplem v sídlech, městech 
a obcích, které nejsou označeny 
za ty, ve kterých je špatná kvalita 
ovzduší a v nichž je již kotelna 
napojena na plyn. Situace je 
totiž taková, že někteří obyvatelé 
(např. v sídlištích) se chtějí od 
stávajícího napojení na CZT 
odhlašovat kvůli vysokým poplat-
kům. Jenže právě rozšíření CZT 
při zajištění vyššího počtu napo-
jených účastníků může výrazně 
přispět k vyšší efektivitě provozu 
a k předcházení přechodu obyva-
tel na jiná média. Potenciální 
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žadatelé z řad měst a obcí mají 
v naprosté většině případů zájem 
o doplnění zdroje na spalování 
zemního plynu o zdroj na spalo-
vání biomasy, což obvykle zlepší 
ekonomiku výroby energie. To by 
měl operační program jedno-
značně umožnit.

Rozšiřování centrálního 
zdroje, respektive rozšiřování 
stávajících rozvodů napojených 
na centrální zdroj s účelem na-
pojit nové zákazníky, spalu-
jících v současné době pevné 
fosilní palivo, je možný bez 
ohledu na to, že se sídlo nachá-
zí v lokalitě se zhoršenou kvali-
tou ovzduší. Doplňování zdro-
jů na spalování zemního plynu 
o zdroje na spalování biomasy 
nebude možné podpořit. Ne-
dochází totiž ke snížení emisí, 
naopak dojde k jejich zvýšení. 
OPŽP není zaměřen na pod-
poru projektů, které primárně 

vylepšují ekonomiku výroby 
energie. Na to jsou zaměřeny 
jiné dotační programy.

Z podmínek pro napojení budov 
by měly být vypuštěny objekty 
třetích osob. Například obecní 
kotelna vytápí sídliště, nemocnici 
a podnikatelský objekt. Obec 
může ovlivnit úpravu svých bu-
dov, ale nemá možnost přinutit 
napojený podnikatelský objekt 
k úpravám jeho nemovitosti. 
Současné znění dokumentu by 
proto mohlo znemožnit některé 
realizace, které by jinak byly 
velice vhodné a rozumné.

V případě budování centrál-
ního zdroje, případně rozšiřo-
vání rozvodů s účelem připojit 
objekty, není podmínkou, aby 
jednotlivé objekty splňovaly 
daný standard. Právě z důvo-
du uváděných v připomínce 

byla tato podmínka již do verze 
z prosince 2007 vypuštěna.

Lze spojit do jedné žádosti rea-
lizaci opatření oblasti podpory 
3.1.1 – Obnovitelné zdroje ener-
gie – s realizací zlepšení tepelně 
stavebních úprav objektů 
(oblast podpory 3.2.1) v případě 
souvisejících investic ve stejném 
objektu?

Pokud je vyhlášena výzva 
pro příjem žádostí na obě ob-
lasti podpory, jak tomu bylo 
v I. výzvě, je možné obě opatře-
ní (instalace zdroje a zateplení) 
spojit do jedné žádosti. Dopo-
ručujeme však tyto alternativy 
dobře posoudit, případně pro-
konzultovat s pracovníky SFŽP 
ČR, odboru OOOZE. Další vý-
zva pro PO 3, oblast 3.1 a 3.2 se 
připravuje na leden–únor 2009.

Je možné požádat o dotaci na 
instalaci tepelného čerpadla či 
dokonce na zateplení budovy 
v rámci výzvy, která bude zveřej-
něna na podzim letošního roku? 
Může o dotaci požádat i domác-
nost? Co je třeba si do podzimu 
k podání žádosti připravit? Např. 
je nutné mít rozpočet od firmy 
instalující tepelné čerpadlo 
a provádějící zateplení a podob-
ně? Žádá se o dotaci předem, 
nebo o ni mohou žádat až ti, 
kteří mají již čerpadlo a zateplení 
nainstalované?

Jako fyzická osoba si může-
te zažádat u SFŽP ČR o dotaci 
v rámci národních programů 
dle příloh II. Můžete si zažádat 
o podporu na instalaci solárních 
systémů pro ohřev vody, pro 
ohřev vody a na přitápění bez 
omezení. Lze však také žádat 
o dotaci na kotel na biomasu 
a tepelné čerpadlo – v tomto pří-
padě však platí podmínka pro rok 
2008, že se musí přejít z vytápění 
pevnými fosilními palivy na bio-
masu. Veškeré informace najdete 
na našich stránkách www.sfzp.
cz v sekci „Národní programy“ 
– přílohy II. Formulář žádosti 

naleznete v sekci „Dokumenty 
ke stažení“ – národní programy. 
Zateplování rodinných domů 
nepodporujeme. Zateplování 
budov lze v rámci OPŽP podpo-
řit pouze u veřejnoprávních sub-
jektů (více informací je uvedeno 
na www.opzp.cz – „Dokumenty 
ke stažení“ – Implementační do-
kument).

Mohou využít také občané – fy-
zické osoby některý z programů, 
který je zaměřený na efektivnější 
využívání energií (zateplení – 
snížení energetické náročnosti 
stavby)? V článku na http://
www.opzp.cz/clanek/254/594/
sest-miliard-schvalenych-na-za-
tepleni/ je uvedeno, že „Žadateli 
o dotace mohou být zejména 
obce a města, kraje, příspěvkové 
organizace obcí a měst, státní 
organizace, organizace a subjek-
ty vlastněné obcemi, nezisko-
vé organizace, vysoké školy, 
obchodní společnosti vlastněné 
obcemi a další“.

V prioritní ose 3, konkrétně 
v oblasti podpory 3.2.1 – Rea-
lizace úspor energie, tento pro-
gram pro fyzické osoby není. 
Zatím se s podporou na zatep-
lování rodinných domů ani do 
budoucna nepočítá.

Naše obec připravuje projekt 
bioplynové stanice. Více jak 80 % 
„paliva“ bude tvořit hmota – rost-
linný odpad ze zemědělské výroby. 
Odpadním teplem chceme vytápět 
základní školu a dům s pečova-
telskou službou. V areálu BPS 
plánujeme i sběrný dvůr. S jakým 
procentem dotace uznatelných 
nákladů můžeme počítat?

Pro OPŽP je klíčovým do-
kumentem Implementační 
dokument. Informace v něm 
obsažené jsou závazné pro ža-
datele. Pro oblast 3.1.3 je uve-
dena maximální výše dotace 
40 % ze způsobilých výdajů, 
maximálně však 100 milionů 
korun. V této chvíli můžete 
teoreticky počítat s maximál-
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ní výší dotace 40 %, neboť 
není jisté, zda na maximální 
výši dotace můžete dosáhnout 
svým projektem, podmínkami 
výzvy apod.

Naše základní škola je v provo-
zu 20 let. Potřebujeme zateplit 
a vyměnit okna i dveře, rovná 
střecha rovněž volá po opravě, 
navíc by na ní bylo vhodné 
instalovat kolektory pro ohřev 
vody. Je záměr reálný? Musí 
žádat jen zřizovatel, nebo po 
dohodě i vedení školy? Existuje 
někdo, kdo při podání žádosti 
pomůže?

Co se týká úspor energie, 
mohli byste zažádat v rámci 
prioritní osy 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie, kon-
krétně v oblastech podpory 
3.1.1 – Výstavba a rekonstruk-
ce zdrojů tepla využívajících 
OZE (na solární kolektory pro 
ohřev vody) a 3.2.1 – Realiza-
ce úspor energie (na zateple-
ní budovy a výměnu oken). 
Základní informace nalezne-
te na www.opzp.cz, zároveň 
vám případné dotazy můžou 
zodpovědět pracovníci fondu. 
Kdo může být příjemcem pod-
pory, zjistíte v Implementač-
ním dokumentu, který nalez-
nete na www. opzp.cz v sekci 
„Dokumenty ke stažení“.

PRIORITNÍ OSA 4

Je podle prioritní osy 4 OPŽP 
možná podpora všech druhů 
bioplynových a biofermentač-
ních stanic, čili těch, v kterých 
je možno zpracovávat mimo 
jiné i kal z ČOV, anebo je 
možné akceptovat jen některé 
druhy BPS, jež zpracovávají 
méně rizikový odpad, například 
ze zemědělství apod.? Existuje 
pro podnikatelské subjekty 
v rámci OPŽP jiné opatření pří-

mo na zpracování kalů z čistíren 
odpadních vod?

V rámci OPŽP je možné 
podpořit projekt výstavby bi-
oplynové a biofermentační 
stanice, která zpracovává bi-
oodpad. Může jít i o zpraco-
vání kalu z ČOV. Do priorit-
ní osy 4, oblasti podpory 4.1, 
spadají ty projekty zahrnující 
biofermentační nebo bioply-
novou stanici, které slouží ke 
zpracování bioodpadů (mini-
málně 20 % vsázky), čili které 
zahrnují další systémové prvky 
svozu a třídění KO nebo svozu 
bioodpadů, anebo doplňují již 
existující takový systém svozu 
nebo třídění.

Podle osy 4 OPŽP připravujeme 
projekt na výstavbu bioplynové 
stanice zpracovávající biood-
pady. V současné době jsme 
v počáteční fázi před zpracová-
ním projektové dokumentace. 
Aby byla projektová dokumen-
tace uznatelným nákladem pro 
dotaci, je nutné postupovat 
dle pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek. Projektová 
dokumentace má 3 části (někdy 
ji dělají i tři různé firmy, i když 
efektivnější řešení je zpraco-
vání jednou firmou): projekt 
pro územní řízení, projekt pro 
stavební povolení, prováděcí 
projekt včetně výkazu výměr. 
Je možné je považovat za tři 
samostatné části a zadávat kaž-
dou samostatně, nebo je nutné 
je z hlediska dotačních pravidel 
zadat jednorázově a považovat 
je za jednu položku? Toto roz-
hodnutí ovlivní způsob výběro-
vého řízení. Otázkou totiž podle 
znění zákona je, zda oslovit 
uchazeče na jednu zakázku ve 
finančním rozsahu zakázky do 
200 tisíc korun, anebo oslovit 
uchazeče v případě tří zakázek 
malého rozsahu.

Výběrové řízení na zpraco-
vání projektové dokumentace 
není nutné zadávat v rámci 
jednoho výběrového řízení. 
Jestliže je to účelné z hlediska 

žadatele, je možné rozdělit je 
na samostatné části, tj. výběro-
vé řízení na dokumentaci pro 
územní řízení, na stavební po-
volení a na prováděcí projekt. 
Je i na žadateli, zda zakázku 
zadá jako celek. Musím však 
upozornit na skutečnost, že 
bioplynová stanice je posuzo-
vána jako projekt podléhající 
podmínkám veřejné podpory. 
V tomto případě nejsou výdaje 
na projektovou přípravu způ-
sobilé – viz Implementační do-
kument, kapitola 5, str. 106.

S ohledem na plnění evrop-
ských směrnic o odpadech 
a ukládání odpadů do skládek 
(především biologicky rozloži-
telných komunálních odpadů) 
je jednoznačným požadavkem 
měst, obcí i krajů umožnit ener-
getické využívání komunálních 

odpadů v rámci podporova-
telných projektů – viz jedno-
značné stanovisko Svazu měst 
a obcí ČR a Asociace krajů ČR 
k návrhu novely zákona o od-
padech. Podpora technologií 
energetického nakládání a vyu-
žívání (paralelní výroba tepla či 
elektřiny) musí být zařazena do 
prioritní osy 4, avšak zároveň 
musí být vyjmuta z působnosti 
veřejné podpory. Bez této změ-
ny není možno realizovat plány 
odpadového hospodářství krajů 
a jednotlivých obcí ve vazbě 
na POH ČR!

Pokud by podpora budová-
ní zařízení na energetické vyu-
žití odpadů byla zařazena do 
PO 4, nebylo by možné tento 
typ projektů vyjmout mimo rá-
mec veřejné podpory. Výroba 
elektřiny spadá pod veřejnou 
podporu vždy.
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Dle informací, které získaly 
obce, veřejná podpora u inves-
tic v oblasti odpadového hos-
podářství téměř znemožňuje 
realizaci některých typů inves-
tic, např. při zvýšení účinnosti 
odděleného sběru využitelných 
odpadů či při výstavbě dotřiďo-
vacích linek, u čehož nabídnutá 
veřejná podpora ve výši 40 % 
nepostačuje ekonomickým pod-
mínkám následného provozu.

Podpora na projekty odpa-
dového hospodářství se řídí 
platnou legislativou EU v ob-
lasti veřejné podpory. Je-li vý-
stupem projektu ekonomická 
činnost, není možné obcím 
a městům poskytnout vyšší 
podporu než 40 %. Podpora 
může být navýšena pouze ma-
lým a středním podnikům. Ob-
cím a městům nelze poskytnout 
vyšší podporu než podnikatel-
ským subjektům v případě, že 

provozují stejnou, čili podni-
katelskou činnost (dotřiďova-
cí linka). U investičně méně 
náročných projektů (okolo 
5 mil korun) je možné využít 
podpory de minimis (200 000 
eur za každé po sobě jdoucí 
tři roky), za níž je možné dle 
investičních nákladů získat až 
90 % dotace.

Které z těchto technologií 
jsou podporovány: spalovaní, 
zplynování, pyrolýza, anaerobní 
fermentace, aerobní fermenta-
ce, sušení a peletování? Který 
způsob sběru bioodpadu je 
podporován: pytlový či odpa-
dové koše? Co je považováno 
za bioodpad: zbytky z úpravy 
zeleně, komunální bioodpad, 
bioodpad z potravinového 
zpracování, bioodpad z živočiš-
né výroby, bioodpad ze sklizně 

(stonky rostlin), sláma, kejda, 
kejda nevyužitá jako hnojivo 
(přebytečná), zemědělský 
bioodpad? Které lokality sběru 
bioodpadu jsou podporovány: 
městská zástavba rodinnými 
domy, městská zástavba sídlišti, 
vesnická zástavba? Jaké umís-
tění technologie lze podpořit: 
umístění na pevném místě ( jed-
na lokace) či mobilní jednotku 
(více lokaci)?

Podporovány jsou tyto 
technologie: pyrolýza (v pří-
padě energetického využití ), 
anaerobní fermentace, aerobní 
fermentace, sušení a peletová-
ní. Podporovány jsou tyto způ-
soby sběru bioodpadu: pytlový 
(kromě jednorázových pytlů), 
odpadové koše. Podporovány 
nejsou tyto technologie: spa-
lování, zplynování, pyrolýza 
(pouze u zdravotnických odpa-
dů). Za bioodpad jsou považo-
vány: zbytky z úpravy zeleně, 
komunální bioodpad, biood-
pad z potravinového zpracová-
ní, bioodpad z živočišné výro-
by, bioodpad ze sklizně (stonky 
rostlin), sláma, kejda, kejda 
nevyužitá jako hnojivo (přeby-
tečná), zemědělské bioodpady. 
Podporovány jsou tyto lokality 
sběru bioodpadu: městské zá-
stavby rodinnými domy, měst-
ské zástavby sídliště, vesnická 
zástavba. Podporovat lze tech-
nologii postavenou na pevném 
místě (jedna lokace) i technolo-
gii mobilní pro více lokaci.

Lze získat dotaci ze strukturál-
ních fondů Evropské unie na 
výstavbu kompostárny? Jsem 
podnikatel – fyzická osoba, bez 
zaměstnanců, hlavní náplní mé 
činnosti je údržba zeleně (veřej-
ných prostranství) a zakládání 
a údržba zahrad, včetně kácení 
a ošetření dřevin. Protože 
svou činnosti včetně likvidace 
odpadu provozuji ekologickým 
způsobem (odpad ukládám na 
příslušné skládky či do kom-
postárny), což je pro mé klienty 
značně finančně zatěžující 

(pracuji pro soukromé i veřejně 
subjekty), uvažoval jsem o tom, 
že zbuduji vlastní kompostárnu.

Jako fyzická osoba podni-
kající si můžete zažádat o do-
taci v rámci prioritní osy 4, 
konkrétně v podoblasti pod-
pory 4.1 – Zkvalitnění naklá-
dání s odpady.

Jsou náklady na pořízení nakla-
dače k mobilní drtící jednotce 
uznatelné? Projekt nákupu 
drtící jednotky je součástí inte-
grovaného systému nakládání 
s odpady.

Ano, jsou uznatelným ná-
kladem.

V Implementačním dokumen-
tu je napsáno, že výdaje na 
nákup pozemků jsou způso-
bilé u všech prioritních os do 
výše 10 % způsobilých výdajů. 
U způsobilých výdajů pro osu 
4 je uvedeno, že výdaje na 
nákup pozemků jsou uznatelné 
v ojedinělých a odůvodněných 
případech. Co lze považovat za 
ojedinělý a odůvodněný případ, 
ve kterém by byly uznatelné 
náklady na výkup pozemků 
v případě: a) sběrného dvora, 
b) rekultivace skládky obcí 
(skládka není na pozemku 
obce)?

Implementační dokument 
říká, že nákup pozemků je 
uznatelný u všech prioritních 
os do výše 10 % z celkových 
způsobilých přímých investič-
ních nákladů. U prioritní osy 
4, konkrétně v oblasti podpo-
ry 4.1, je nákup pozemků také 
uznatelným nákladem s tím, že 
v ojedinělých a odůvodněných 
případech lze jako uznatelný 
náklad zahrnout i nákup sta-
veb do výše 10 % celkových 
způsobilých přímých realizač-
ních výdajů. Ojedinělý a odů-
vodněný případ znamená, že 
se musí přímo konkrétně vzta-
hovat k realizaci projektu. To 
obvykle vyplývá z projektové 
dokumentace.
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Smyslem programu, který se 
Švýcarsko rozhodlo realizovat, je 
přispět ke snížení hospodářských 
a sociálních rozdílů v rámci roz-

šíření Evropské 
unie. Švýcarská 
konfederace po-
skytne miliardu 
švýcarských fran-
ků deseti státům, 
které v roce 2004 
společně vstou-
pily do EU. Po-
skytnutí peněz 
schválili švýcarští 
občané v referen-
du, výše příspěv-

ku jednotlivým členským státům 
se odvíjí od počtu obyvatel v těch-
to zemích. Pro úplnost dodejme, 
že v současnosti Švýcarsko jedná 
o poskytnutí prostředků i s Ru-
munskem a s Bulharskem.

Pomoc bude České republice 
poskytnuta na základě rámcové 
dohody mezi vládou ČR a švý-
carskou federální radou. Dohoda 
byla podepsána v prosinci loňské-
ho roku v Bernu. Česká republika 
tak během pěti let může čerpat po-
moc ve výši 110 mil. švýcarských 
franků. Z této částky je 30 mil. (asi 
450 mil. korun) určeno na projek-
ty v oblasti životního prostředí 
a infrastruktury. Ministr životního 
prostředí Martin Bursík pověřil 
Státní fond životního prostředí 
ČR (SFŽP ČR) rolí zprostředku-
jícího subjektu pro implementaci 
projektů fi nancovaných ze švýcar-
ských fondů. 

Řídícím orgánem (tzv. ná-
rodní koordinační jednotkou) 
projektu je Ministerstvo fi nancí 
ČR (MF). Na jeho interneto-
vých stránkách naleznete text 
mezistátní smlouvy včetně cílo-
vých priorit i pro dalších oblastí 

a také výši částek určených na 
jednotlivé priority (www.swiss-
contribution.cz). Smlouva je zde 

k dispozici i v českém překladu. 
Kromě životního prostředí 

a infrastruktury mezi cílové ob-
lasti programu patří také bezpeč-
nost, stabilita a podpora reforem, 
podpora soukromého sektoru 
a lidský a sociální rozvoj. Po pří-
jemcích podpory bude vyžadová-
na fi nanční spoluúčast. Z regionál-
ního hlediska bude preferována 
podpora projektů, které se týkající 
Moravskoslezského a Olomouc-
kého kraje, případně kraje Zlín-
ského. V současné době MF spo-
lečně se švýcarskou stranou dopra-
covává implementační dokument, 
který by měl stanovit pravidla 
čerpání. Jak již ministerstvo sdě-
lilo, dokument bude předložen 
k projednání na poradě vedení 
MF počátkem září letošního 
roku. V druhé polovině září MF 
s cílem vyjasnění dalšího postupu 
svolá jednání s jednotlivými mi-
nisterstvy a subjekty, které bu-
dou program implementovat. 

Celý program švýcarsko-čes-
ké spolupráce bude zahrnovat 

partnery a příjemce z veřejného 
a soukromého sektoru, nevládní 
organizace a jiné organizace ob-
čanské společnosti. Za důležitý 
a obohacující prvek programu 
je považováno partnerství mezi 
švýcarskými a českými partne-
ry, a to především v oblastech, 
v kterých Švýcarsko může při-
spět zvláštními zkušenostmi, 
know-how a technologiemi.

Ve srovnání s prostředky 
z Operačního programu Ži-
votní prostředí se u prostředků 

poskytnutých ze švýcarských 
fondů jedná o relativně malé 
částky. Ale vzhledem k tomu, 
že si švýcarská strana v mezi-
státní smlouvě vymínila, že 
v zájmu co největší efektivity 
má být zabráněno duplicitě 
a překrývání s projekty fi nanco-
vanými ze strukturálních fon-
dů, kohezního fondu či jiných 
zdrojů fi nancování, věříme, že 
švýcarské fondy pomohou tam, 
kde se těžko hledají jiné zdroje 
fi nancování z národních či ev-
ropských zdrojů.

Švýcarské fondy pro životní prostředí a infrastrukturu

I když Švýcaři nejsou členy EU, cítí se být 
součástí Evropy, a proto se rozhodli pod-
pořit nové členské státy EU. Na podporu 
životního prostředí a infrastruktury 
v České republice tak půjde dalších 
zhruba 450 milionů korun.

HANA 
BAKIČOVÁ
Odbor 

Švýcarských 

fondů SFŽP ČR

Pro oblast životního prostředí a infrastruktury jsou 
stanoveny tyto základní cíle: 
� posílit služby spojené s infrastrukturou na úrovni obcí s cí-

lem zvýšit životní úroveň a podporovat hospodářský rozvoj,
� zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (sníže-

ní emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí),
� zlepšit management a bezpečnost a spolehlivost komunál-

ních/regionálních systémů veřejné dopravy,
� podporovat kapacity plánování ve veřejné správě a zajišťovat 

transfer znalostí.

Program švýcarsko-české spo-
lupráce na snížení hospodář-
ských a sociálních rozdílů 
v rámci rozšíření EU je jedním 
z deseti programů, které Švý-
carsko uskutečňuje v členských 
státech EU, které k Evropské 
unii přistoupily v roce 2004. 
Cílem je přispět ke stabilitě 
a prosperitě v Evropě. Zákla-
dem uskutečňování projektu 

v ČR je mezistátní smlouva 
mezi vládami ČR a Švýcarska. 
Na jejím základě bude České 
republice v následujících deseti 
letech poskytnuto 110 mil. švý-
carských franků. 

Prioritně budou podporo-
vány projekty v krajích Morav-
skoslezském a Olomouckém, 
případně Zlínském. Implemen-
taci jednotlivých alokací mají 
věcně na starosti příslušná mi-
nisterstva. Oblast č. 2, životní 
prostředí a infrastruktura, bude 
implementovat SFŽP ČR, a to 
na základě pověření ministrem 
životního prostředí. S prvními 
výzvami pro tuto oblast se po-
čítá ke konci roku 2008.

První výzvu očekáváme 
na konci roku

Přehled indikativních alokací pro Českou republiku 
(v švýcarských francích)

Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 26 mil. 

Životní prostředí a infrastruktura 30 mil.

Soukromý sektor 12 mil.

Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 11 mil.

Speciální alokace (např. NNO, rozvoj obč. společnosti apod.) 14,10 mil. 

Zatím nealokováno 16,68 mil. 

CELKEM 109,78 mil.
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Pokračování ze str. 1 (titulní)

David Ondráčka ke spolupráci 
se SFŽP ČR říká: „TIC se dlouhá 

léta věnuje případům korupce při při-

dělování dotací nebo zakázek, a má 

proto opravdu širo-

ké zkušenosti s tím, 

co se dělá špatně. Je 

čas to konstruktivně 

využít pro zhodno-

cení a nastavení co 

nejlepších postupů, 

které by většinu po-

tenciálních i reál-

ných rizik odstrani-

la. Jsem rád, že se 

SFŽP ČR pro tuto spolupráci odhod-

lal, my se na ni těšíme.“ 
Protikorupční audit bude 

probíhat ve dvou etapách. Prv-
ní etapa spočívá ve vytvoření 
mapy rizik pomocí analýzy 
procesu přijímání a zpracová-
ní žádostí a kontroly projektu 
po jeho dokončení, analýzou 
pravidel pro komunikaci mezi 
SFŽP ČR a žadateli před po-
dáním žádosti a analýzou stíž-
ností a podnětů doručených 
fondu od roku 2004. Audit se 
také zaměří na mediální kauzy 
a jejich zjištění a na vyjádření 
kompetentních osob a organi-
zací k existujícím kauzám.

Chybět nebude kontrola 
konkrétních projektů a při-
jatých žádostí – včetně těch, 
u nichž proběhla interní kon-
trola – s důrazem na kvalitu 
výběrových řízení, které orga-
nizuje příjemce podpory.

Předseda Oživení Tomáš 
Kramár k tomu říká: „Z našich 

zkušeností vyplývá, že nejlepším lé-

kem proti korupci a střetu zájmů je 

vysoká míra transparentnosti rozho-

dování, která je založena na osobní 

odpovědnosti a funkčních kontrolních 

mechanismech. Možnost realizovat 

Protikorupční audit pomůže bránit zneužívání 

evropských a národních dotací

Transparency International – Česká republika 
(TIC) je od roku 1998 součástí mezinárodní sítě 
nevládních organizací Transparency Internatio-
nal (TI). Jejím posláním je mapovat stav korupce 
v ČR a svou činností aktivně přispívat 
k jejímu omezování. TIC se zaměřuje především 
na prosazování systémových změn v oblasti ve-
řejné správy, legislativy a soukromého sektoru. 
Kromě projektů, které se dlouhodobě věnují 
konkrétním oblastem (například problematice 
veřejných zakázek, střetu zájmů, zdravotnictví či 
hospodaření obcí s veřejnými prostředky), TIC 

poskytuje také právní poradenství, provozuje 
protikorupční linku 199 a vzdělávací služby pro 
veřejnou správu. 

Občanské sdružení Oživení se systematickým 
odhalováním střetu zájmů a korupce ve veřejné 
správě a zvyšováním transparentnosti veřejné-
ho sektoru zabývá od roku 1999. Věnuje se jak 
monitorování případů střetu zájmů a korupce 
a následně informování veřejnosti, tak přípravě 
a prosazování systémových protikorupčních 
opatření včetně ovlivňování legislativy. 

Ve velmi kritické zprávě EU se 
uvádí, že země nemá vůli bojo-
vat proti korupci a organizova-
nému zločinu, který prorůstá do 
státních orgánů, a využití peněz 
by tak bylo ohroženo. Komise 
v posledních šesti měsících do-
časně pozastavila poskytování fi -
nančních prostředků EU, jelikož 
se kontrolami a audity zjistily 
určité nesrovnalosti.

Dané problémy se začaly in-
tenzivně řešit, nicméně komise 
doposud nemá dostatečnou jisto-
tu, že by pozastavenou fi nanční 
pomoc mohla prozatím uvolnit. 

Formálně proto přijala rozhod-
nutí o odebrání akreditací dvěma 
vládním agenturám a o přerušení 
poskytování fi nančních prostřed-
ků EU, dokud bulharské orgány 
nebudou schopny doložit, že 
jsou zavedeny struktury řádného 
fi nančního hospodaření, které 
účinně fungují. Jakmile Bulhar-
sko přijme potřebná nápravná 
opatření ke zlepšení fi nančního 
hospodaření a zostří kontrolní 
systémy, komise je připravena vzít 
zpět své rozhodnutí o odnětí akre-
ditace dvěma prováděcím agentu-
rám (Ústřednímu odboru pro fi -

Evropské fondy pro Bulharsko jsou pozastaveny

nezávislý protikorupční audit Stát-

ního fondu životního prostředí proto 

vítáme jako jedinečnou příležitost ke 

zhodnocení našich zkušeností a tím 

ke snížení rizika korupce a manipu-

lace při rozdělování státních dotací. 

SFŽP ČR se tímto aktem stává jed-

noznačně nejprogresivnějším českým 

úřadem. Doufejme, že i inspirací pro 

řadu ostatních.“

V druhé etapě auditoři na-
vrhnout postup pro odstranění 
rizikových a slabých míst pro-
cesu přerozdělování dotačních 
prostředků, a to zvlášť pro roz-

hodovací oblasti a zvlášť pro 
kontrolní proces. Typickým 
příkladem je konfl ikt zájmů 
pramenící z prolínání role po-
radců a dodavatelů. Fond bude 
mít výsledky protikorupčního 
auditu k dispozici podle do-
hodnutého harmonogramu 
v dubnu 2009. 

Na podzim tohoto roku 
bude přijat také etický kodex 
vztahující se k implementaci 
OPŽP. Představen bude na 
nejbližším zasedání Monitoro-
vací výboru.

nancování a přidělování zakázek 
a Prováděcí agentuře při minis-
terstvu pro místní rozvoj a veřejné 
práce). Zároveň komise formálně 
rozhodla pozastavit fi nancování 
infrastruktury.

Zprávy komise hodnotí po-
krok učiněný při dosahování 
referenčních hodnot, které byly 
stanoveny při přistoupení a které 
se týkají soudní reformy, boje pro-

ti korupci a organizované trestné 
činnosti a jež vycházejí z údajů 
poskytnutých vládou Bulharska, 
občanskými společnostmi a sdru-
ženími, a zároveň z informací uve-
dených v odborných posudcích. 

V zprávách se také uvádí ně-
kolik konkrétních nápravných 
opatření. Jakmile se dosáhne 
pokroku v plnění uvedených 
cílů a rozptýlí se pochybnosti 
o schopnosti řešit korupci, bu-
dou moci občané Bulharska plně 
využívat výhody členství v EU, 
zároveň se také posílí jejich dů-
věra v zásady právního státu.

PETR 
ŠTĚPÁNEK
ředitel SFŽP ČR

FONDY EU
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Přehled celkové výše podpory dle výzev a krajů v milionech korun
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Kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký 
I. výzva 1 027 237 710 1 186 922 107 171 933 114 131 326 896 318 953 644 639 378 108 720 940 254
II. výzva 144 459 661 169 658 404 67 368 591 77 621 353 10 165 183 47 298 554 57 511 832
III. výzva 443 263 774 247 524 721 168 419 666 139 128 730 253 068 821 561 190 531 185 266 312

Kraj Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský 
I. výzva 1 035 007 153 306 634 051 185 337 837 846 826 684 166 373 941 214 562 330 352 202 327
II. výzva 70 734 972 142 180 196 180 352 548 180 037 284 405 485 618 54 874 638
III. výzva 338 788 011 184 685 878 492 052 343 255 657 477 305 004 146 264 678 980 266 329 516

Procentuální zastoupení jednotlivých os I.–III. výzvy OPŽP dle celkové výše podpory

osa 4
32 %

osa 1
41 %

osa 3
25 %

osa 7
0,9 %

osa 2
0,9 %

osa 1
74,4 %

osa 3
15,1 %

osa 4
6,1 %

osa 7
0,2 %

osa 6   4,1 %

osa 2
0,2 %

osa 6 
100 %

osa 1
86,4 %

osa 3
13,6 %

 I. výzva  II. výzva  III. výzva  I.–III. výzva



29OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍENVIDATA

PRIORITNÍ OSA 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory
2.1  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí 

prostřednictvím nových energetických systémů včetně SZT

Oblast podpory
2.2  Omezování emisí
2.2.a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem 

větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových 
částic

 
Omezení v rámci výzvy 
 V oblasti podpory 2.2 budou přijímány pouze žádosti na 

zdroje znečišťování ovzduší, které jsou provozovány v teplá-
renském režimu (společná výroba elektřinya tepla) a dodávají 
nebo budou dodávat minimálně 50 % tepla do veřejné distri-
buční sítě s tím, že do těchto 50 % se nezapočítávají dodávky 
tepla převyšující 35 tis. GJ/rok podnikatelským subjektům, 
která jsou zároveň jedním koncovým odběratelem.

 Předmětem podpory budou tedy pouze velké projekty, podle 
kterých daný zdroj dodává minimálně 50 % tepla pro domác-
nosti nebo pro malé a střední odběratele z řad podnikatel-
ských a nepodnikatelských subjektů.

Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 2.2 
může dosáhnout 300 mil. korun.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP – kapitola 3.2.6.

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

3.1.1  Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
3.1.2  Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu 

elektrické energie a tepla využívajících OZE

Omezení v rámci výzvy
 V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, za nichž 

dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní technolo-
gickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižším 
využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2.

Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 
3.1.2 může dosáhnout 50 mil. korun.
Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 
3.1.3 může dosáhnout 100 mil. korun.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP – kapitola 3.3.6.

 IV. VÝZVA Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Čes-
ké republiky IV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu velkých projektů (celk. nákl. nad 25 mil. EUR vč. DPH) v rámci prioritní osy 2 a prioritní osy 3 
jsou přijímány kontinuálně 

 OD 1. SRPNA 2008 DO 18. PROSINCE 2009. 

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP 
a výzvou k podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádosti jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008.
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PRIORITNÍ OSA 4

Zkvalitnění nakládání s odpady 

a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

Podporované aktivity (typy projektů)
� integrované systémy nakládání s odpady:
 a) regionální systém pro využití bioodpadů,
 b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu 

komunálního odpadu (KOKO),
 c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionál-

ního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KOKO, 
v případech jež jsou v souladu s PO POH ČR/kraje;

� systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady:
 a) systémy pro separaci a svoz odpadů,
 b) systémy pro separaci a svoz bioodpadů,
 c) sběrné dvory,
 d) překladiště a sklady KOKO,
 e) systémy pro separaci nebezpečných KOKO,
 f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů;
� zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídě-

ní, úpravu a recyklaci odpadů:
 a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi,
 b) zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
 

c) zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů,
 d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využí-

vání upotřebených olejů,
 e) zařízení na úpravu elektroodpadů,
 f) zařízení na úpravu stavebních odpadů,
 g) kompostárny,
 h) bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování biood-

padů (spadají sem ty projekty zahrnující biofermentační nebo 
bioplynovou stanici, které slouží ke zpracování bioodpadů 
(minimálně 20 % vsázky), tj. které zahrnují další systémové 
prvky svozu a třídění KOKO, nebo svozu bioodpadů, nebo 
doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění),

 i) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. auto-
klávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, 
biodegradační zařízení);

� rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek:
 a) rekultivace starých skládek (stará skládka byla provozo-

vána před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz staré 
skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., 
nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 
zákona č. 238/1991 Sb.),

 b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných 
územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Omezení v rámci výzvy
Nebudou přijímány projekty na realizaci speciálních zařízení na 
využití upraveného paliva z regionálních systému pro mechanickou 
a biologickou úpravu komunálního odpadu.

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

Oblast podpory
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

Podporované aktivity (typy projektů)
� inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontamino-

vaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji 
kontaminovaných míst k sanaci;

� realizace průzkumných prací, analýz rizik:
 a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,

 V. VÝZVA Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Čes-
ké republiky V. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 a prioritní osy 5 jsou přijímány 

 OD 11. SRPNA 2008 DO 10. ŘÍJNA 2008. 

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP 
a výzvou k podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba doručit na příslušná 
pracoviště do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou
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 b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová 
území obsahující více než jedno kontaminované místo;

� sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, 
kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo 
původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je 
vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu 
státem pro tyto účely zřízenou):

 a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb 
(včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) 
a podzemních vod

 b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů 
(starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologic-
kých škod způsobených hornickou činností

 c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a pod-
zemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.

 d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst
 e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Omezení v rámci výzvy
Přijímány budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu 
s výjimkou žádostí s využitím pravidla „de minimis“.

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

PRIORITNÍ OSA 5

Omezování průmyslového znečištění 

a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory
5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování 
environmentálních rizik

Podporované aktivity (typy projektů) – omezování 
průmyslového znečištění
� vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových 

činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů,

� rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring prů-
myslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí 
(například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC),

�  rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslo-
vého znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

Podporované aktivity (typy projektů) – snižování 
environmentálních rizik
� vytvoření regionálního systému prevence závažných havárií,
� výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 

s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných 
havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů),

� vytvoření výukového a expertního centra REACH.

Omezení v rámci výzvy
 U projektů, kterých se týká veřejná podpora, bude poskytnuta 

podpora dle pravidla de minimis nebo bude poskytnuta regio-
nální investiční podpora dle příslušné platné blokové výjimky.

 Veškeré podporované aktivity musí být realizovány dodavatel-
sky, v souladu se zákonem č. 137/2006, ve znění pozdějších 
předpisů.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
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PRIORITNÍ OSA 1

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 

a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.1  Snížení znečištění vod
1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofi zaci

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
� investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází 

a digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexní 
vyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivých ucele-
ných územních celků (povodí) z pohledu rizikovosti vnosu 
látek způsobujících eutrofi zaci vod; podpora tvorby webového 
portálu zpřístupňujícího vhodné návrhy opatření pro veřejnost 
i žadatele o podporu,

� biologická a technická opatření k dlouhodobému snížení 
eutrofi zace povrchových vod realizovaná zejména v nádržích 
využívaných k vodárenským účelům a ke koupání, přičemž pro 
povodí předmětné nádrže jsou již zpracovány studie pro kom-
plexní vyhodnocení a řešení rizikovosti vnosu látek způsobují-
cích eutrofi zaci vod; projekty jsou přijatelné pouze v případě, 
že dílčí opatření v povodí nad nádrží byla již vyřešena nebo 
byla zahájena jejich realizace.

Tato výzva se nevztahuje na podporu technických opatření vedou-
cích k trvalému snížení vnosu nutrientů realizovaných na stávajících 
ČOV. 

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 
0,5 mil. korun.

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

Oblast podpory 
1.3  Omezování rizika povodní
1.3.1  Zlepšení systému povodňové služby a preventivní 

protipovodňové ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
� budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní 

povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budová-
ní a modernizace měřících stanic,

� budování a modernizace varovných a výstražných systémů 
ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, 
včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných 
hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních 
dílech,

� investiční podpora zpracování mapových podkladů o povod-
ňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými 
výstupy na státní a regionální úrovni a jejich zpřístupnění 
v Digitálním povodňovém plánu ČR a v Mapách záplavových 
území ČR 1:10 000. Podpora tvorby webového portálu zpří-
stupňujícího výstupy pro veřejnost i žadatele o podpory,

� * investiční podpora zpracování podkladových analýz, digi-
tálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě 
blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše 
povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2 a 6.4) s vazbou na proti-
povodňovou ochranu a plány oblasti povodí,

� * vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipo-
vodňových opatření.

* Tato investiční podpora se v této výzvě vztahuje pouze na projekty, 
které se nachází ve vyjmenovaných povodích – Horní Opavy, Bečvy, 
Svratky, Dyje, Nežárky, Dědiny a Ploučnice. Tyto projekty budou 
vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových 
opatření, které MŽP v rámci těchto povodí provedlo (zveřejněné na 
www.ochranavod.cz). 

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 
1 mil. korun.

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

 VI. VÝZVA Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Čes-
ké republiky VI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 
(dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 a prioritní osy 6 jsou přijímány 

 OD 17. ZÁŘÍ 2008 DO 13. LISTOPADU 2008. 

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP 
a výzvou k podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba 
doručit na příslušná pracoviště (pro prioritní osu 6 na krajská střediska AOPK, ostatní na krajská pracoviště SFŽP ČR) 
do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.
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Oblast podpory 
1.3.2  Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých 

protipovodňových opatření

Podporované aktivity (typy projektů)
� úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu 

prováděná přírodě blízkým způsobem,* realizace opatření 
podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách formou 
tzv. biotechnických opatření, v současně zastavěných územích 
obcí. V případě, kdy to charakter akce vyžaduje z hlediska 
komplexnosti a účelnosti realizované akce, je možný přesah 
do nezastavěného území.

� výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu 
nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě.

*  jedná se např. o odstranění migračních překážek a nahrazení kamen-
nými skluzy, různými schodišťovými konstrukcemi; úplné či částečné od-
stranění opevnění koryt a morfologie intravilánového koryta; zvětšení či 
zachování průtočného profi lu architektonicky hodnotnějším provedením 
sklonů břehů a břehových zdí; nahrazení nedostatečně členitého koryta 
kamenným dnem; vložení členité kynety pro běžné průtoky; sklápění 
zemních břehů koryta do mírnějších a proměnlivých sklonů; výstavba 
prvků přibližující vodní tok lidem (přístupy k vodě, plošiny nízko nad 
hladinou, rekonstrukce starých brodů); otvírání nivních ploch pro povod-
ňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy – povodňové parky; využití 
povodňových berem v korytech složených průřezů – jejich prohlubování 
na některých místech tvorba mokřin a tůní a doplnění městkou zelení; 
obnova meandrů; tvorba umělých postranních ramen, zátok; plošné 
snížení terénu nivy pro zlepšení odtékání velkých vod z města; v kombi-
naci s některým z uvedených opatření dále celkové úpravy příměstských 
potoků, příležitostně vystavěných průtokům z městských dešťových 
kanalizací – odstraňování jejich opevnění rehabilitace nivy odstraněním 
nevhodných stavebních objektů, navážek, skládek)

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 
1 mil. korun.
Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve 
výši 150 mil. korun.

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

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, zamě-
řené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včet-
ně monitoringu 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, zamě-
řené na:
� opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizova-

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

� zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky význam-
ných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče 
s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodi-
verzity in situ,

� opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným 
silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů 
na komunikacích, vodohospodářských objektech, zeměděl-
ských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,

� investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schop-
ností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, dal-
ší antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí 
včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

� předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních 
druhů rostlin a živočichů,

� realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových 
jevů,

� investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infra-
struktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, 
evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geopar-
cích (včetně návštěvnických středisek).
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Oblast podpory 
6.3 Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zamě-
řené na:
� realizace opatření navržených v rámci schválených komplex-

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

� příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stabi-
lity,

� zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova 
remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových 
porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest 
a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné 
stromy,

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

� realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro 
vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenera-
ce současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení 
emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve 
zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zamě-
řené na:
� realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosys-

témové 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 retenčních 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.),

� opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování 
negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo 
obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Oblast podpory
6.5  Podpora regenerace urbanizované krajiny

V rámci 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, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř 
sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad 
a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora 
zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlep-
šujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,

� zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prsten-
ce kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,

� výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve 
odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha) a eko-
nomicky těžko využitelných brownfi elds, bývalých vojenských 
výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné 
zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologic-

  VI. VÝZVA  
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kého průzkumu,
� odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších 

objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených 
do soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 
6.6  Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů 

a následků 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 

bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými ne-
gativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví 
a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring 
zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,

� přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využí-
vaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů 
pro zásobování obyvatelstva,

� provádění geologických a hydrogeologických prací včetně 
projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod 
využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,

� vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace 
podzemních vod povrchovými vodami (umělé infi ltrace) 
z vodních toků nebo nádrží,

� realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neob-
novitelných přírodních zdrojů,

� zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické 
činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání 
dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „směr-
nici 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.

Omezení v rámci výzvy
Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt v oblasti podpory 6.6 
jsou stanoveny ve výši 50 mil. korun.

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

Kompletní texty výzev, text Programového dokumentu 
OP Životní prostředí, Implementačního dokumentu, 
směrnic MŽP a dalších potřebných dokumentů naleznete 
na internetových stránkách www.opzp.cz.

ENVIDATA
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Obnovit krásy Posázaví od Dářka až k Davli
Posázavské obce 
spojil společný 
problém v podobě 
špinavé řeky, ale 
jejich projekt se 
zaměřuje i na kulturu 
a kvalitu života.

Projekt Čistá řeka Bečva 
řeší odvádění a čištění odpad-
ních vod na území 15 měst 
a obcí se 105 tisíci obyvateli. 
Fyzická realizace projektu za-
čala v roce 2005, v květnu 2007 
nabylo právní moci poslední 
kolaudační rozhodnutí a usku-
tečnilo se slavnostní ukonče-
ní stavby. Dnes jsou všechna 
nová a zrekonstruovaná zaří-
zení v provozu.

Mihule potoční
Sázava 21 má tedy vzor hod-
ný následování, a nejde jen 

o čistotu řeky – musí se začít 
u jejích přítoků. Například 
u Kácova ústí do Sázavy Lo-
sinský potok, jehož lokalita 
byla zařazena do soustavy 
chráněných území evropské-
ho významu Natura 2000. 
Podle serveru www.nature.cz 
se hluboké údolí potoka na-
chází v kopcovitém terénu, 
v němž potok přirozeně me-
andruje. Na dně koryta se vy-
tváří dostatek jemných bahni-
to-písčitých náplavů pro život 
mihule potoční. Tok je lemo-
ván přirozenými břehovými 
porosty, z ryb zde žije pstruh 
obecný, jelec tloušť, okoun 
říční a vranka obecná. Loka-
lita je v současnosti nejvíce 
ohrožena znečišťujícími spla-
chy, komunálním znečištěním 
a v malé míře rybářským ob-
hospodařováním. 

Aktivita Sázava 21 nicmé-
ně dokazuje, že si v Posázaví 
přírody váží, a nejspíš ani Lo-
sinský potok proto nezůstane 
ohrožen. Sdružení na jaře to-
hoto roku představilo master 
plán, a další kroky, směřující 
ke krásnějšímu Posázaví, bu-
dou následovat. Zdá se, že 
léta, kdy venkov opanovávala 
jen k přírodě často bezohled-
ná JZD, definitivně končí.

IVO 
HORVÁTH
redaktor – 

dramaturg

Česko se zavá-
zalo Evropské 
komisi, že do 
roku 2010 bu-
dou v sídlech 
s více než 2 000 
obyvateli vybu-
dovány čistírny 
odpadních vod. 
Ovšem zlepšit 
čistotu odpad-
ních vod budou 

muset i menší obce, pokud mají 
kanalizaci. Nedá se však říci, že 
by lidé chtěli lepší úroveň život-
ního prostředí jen kvůli Bruselu.

Svědčí o tom i aktivita obcí 
nazvaná Sázava 21 – Sázava čis-
tá, zdravá a romantická. Řeka 
oblíbená mezi vodáky, která ne-
protéká žádnou průmyslovou 
krajinou, paradoxně patří mezi ty 
špinavější v Čechách. S tím se ne-
může smířit starosta městyse Ká-
cov Jaroslav Buchal, který spolu 
se senátorem Bedřichem Molda-
nem (ODS) Sázavu 21 zaštiťuje. 

Čistá Bečva
Sázava 21 není první aktivitou 
svého druhu v ČR. Sdružení obcí 
mikroregionu Vsetínsko usku-
tečnilo projekt Čistá řeka Bečva, 
který je vzorovým příkladem pro 
další vodohospodářské projekty 
nejen v ČR, ale i v jiných evrop-
ských zemích. 

Projekt je součástí komplexní-
ho řešení problematiky vodního 
hospodářství vsetínského okresu 
v povodí řeky Bečvy včetně jejích 
přítoků. Zahrnuje 23 podprojek-
tů v 15 sídlech. Protože v oblasti, 
kterou řeší, jsou obyvatelé země-
pisným uspořádáním soustředěni 
ve třech údolích podél vodních 

toků (Vsetínská a Rožnovská Beč-
va a Senice), bylo navrženo řešit 
jednotlivá údolí jako celek, to 
znamená jako tři aglomerace. 

Všechny tři aglomerace mají 
počet ekvivalentních obyvatel 
větší než 10 000, podle Národní 
strategie ISPA byl proto projekt 
uznán jako prioritní. Součástí 
komplexního řešení vodohospo-
dářské problematiky v regionu 
jsou návazné projekty, které jsou 
fi nancovány z jiných zdrojů (Stát-
ní fond životního prostředí ČR, 
státní rozpočet, půjčky, vlastní 
zdroje obcí).

Základní informace 
� Čistá – eliminovat zdroje zne-

čištění (voda, vzduch, skládky, 

odpady) 

� Zdravá – ozdravit přírodní po-

tenciál (rostliny, živočichy, půdu) 

� Romantická – využít turistický 

potenciál pro domácí i zahra-

niční klienty 

Způsoby obnovení významu 

a poslání celého regionu 

Posázaví

� Spojit úsilí obcí a měst, defi no-

vat cíle a zaměření projektu 

(infrastruktura, životní prostře-

dí, cestovní ruch, kultura) 

� Využít silných stránek regionu, 

zejména turistického potenciálu 

� Využít podpor z fondů EU k re-

alizaci nadregionálních záměrů 

Cíle projektu

� Zlepšení životního prostředí 

� Zachování kulturního dědictví 

� Ekonomický rozvoj 

� Kvalita života 

www.sazava21.cz

O programu Sázava 21 
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V jaké fázi je nyní váš pro-
jekt?

Pracuje se na registraci naše-
ho občanského sdružení, všem 
zúčastněným obcím, je jich 

482, jsme posla-
li dotazníky, ve 
kterých děláme 
průzkum jejich 
potřeb. Nejde 
jen o to, kdo 
potřebuje na-

příklad čistírnu odpadních vod. 
Pořizujeme například i soupis 
ohrožených architektonických 
památek. Na jaře jsme před-

stavili master plán, který stále 
upřesňujeme.

Co je pro vás prioritou?
To se nedá tak snadno říci, 

rozhodně se však na Sázavu 
nevrátí romantická atmosféra, 
pokud v řece nebude čistá voda. 
Důležité je rovněž odpadové 
hospodářství, problémem jsou 
černé skládky, hromady hnoje 
a jámy na siláž. 

Proč jste se do projektu pus-
tili?

Většina obcí v našem regi-

Jaroslav Buchal, starosta Kácova a koordinátor Sázavy 21

Senátor Bed-
řich Moldan 
ví přesně, 
co region 
Posázaví 
potřebuje, 

a také má jasnou představu, 
jak toho dosáhnout.

Jak jste se o projektu Sázava 
21 dozvěděl?

V loňském roce jsem mluvil 
se starostou městyse Kácov, teh-
dy mě tato idea zaujala. Řeka 
Sázava je v mém volebním ob-
vodu, který se nachází na území 
dvou krajů, Středočeského a Vy-
sočiny – zahrnuje i část Havlíč-
kobrodska. 

O Kácov jsem se zajímal již 
dříve. Je takovým symbolem za-
šlé slávy Posázaví. Vede tudy ona 
slavná železnice – Posázavský 
pacifi k. Toto místo je dnes ovšem 
trochu zanedbané, Kácov se 
však nikoli vlastní vinou zadlu-
žil. Prostě potřebuje pomoc.

Co všechno projekt zahrnuje?
Myslím si, že spíše než 

o projekt jedná se o program, 
který bude zahrnovat řadu no-
vých projektů a zastřeší i ty, kte-

ré se v Posázaví uskutečnily již 
dříve. Myslím, že heslo „Sázava 
čistá, zdravá a romantická“ je už 
docela známé. Jde nám hlavně 
o regionální rozvoj. Hlavní jsou 
čtyři osy – čistá Sázava a její 
přítoky, mezi nimiž je i Želivka, 
která již své občanské sdružení 
má. Na čistotě vody nám záleží 
opravdu hodně, a v tomto smě-
ru vyvíjíme aktivity všemi mož-
nými směry. Komunikujeme i se 
společností Veolia a pražským 
magistrátem. Hledáme vše, co 
souvisí s čistou vodou.

Další oblast, která nás zají-
má, je Sázava zdravá, a s touto 
kapitolou hodně souvisí i ener-
getika. Kvůli čistotě ovzduší je 
nutné plynofi kovat a podporo-
vat alternativní zdroje. V této 
oblasti také hodně spolupracu-
jeme s MŽP.

Sázava romantická – není to 
jen klišé?

I v tomto směru máme velmi 
konkrétní představy. Jde nám 
o rekonstrukci různých sousoší, 
kapliček, na které stačí nevelké 
peníze, které bychom mohli zís-
kat od ministerstva kultury. Pro 
rozvoj území je důležitý i ces-
tovní ruch a možnost sportov-
ních prožitků.

Otázka čistoty vod je klíčová

ROZHOVORY

onu má do 200 obyvatel. Je-
jich starostové nejsou starosty 
na plný úvazek, mají ještě svá 
zaměstnání. Jsem si jistý, že 
jako sdružení toho dokážeme 
daleko více nejen s čistotou 
řeky, ale i s rybníky, a dokonce 
s kapličkami. Také chceme ob-
novit kdysi fungující úvozové 
cesty, které zničila těžká tech-
nika. Společně určitě budeme 
lépe koordinovat naši komuni-
kaci se státními institucemi.

Vaše území má zanedlou-
ho protnout nová dálnice. 

Nezkazí vám trochu vaše plá-
ny?

Já nemám na dálnici vy-
hraněný názor. Narodil jsem 
se ve vesnici s patnácti domky. 
Všechny zachránili a opravili 
chalupáři, kteří sem jezdí díky 
tomu, že je pro ně Posázaví 
snadno dostupné po dálnici 
D1. Nová autostráda by ovšem 
měla být do krajiny nějak citli-
vě včleněna, nemusela by mít 
zrovna osm pruhů, mohla by 
být nějak vkusně oplocena, tře-
ba živým plotem.

Co pro vás znamená pojem 
regionální rozvoj?

Jde nám o intenzivní spolu-
práci všech obcí, kterých je přes 
400. Na našem území nejsou žád-
ná velká města, spíše zemědělské 
obce, proto hodláme navázat 
spolupráci i s ministerstvem 
zemědělství. Rovněž chceme 
vymyslet způsob efektivní elek-
tronické komunikace. Malé obce 
totiž tíží problém, že pro ně jejich 
starostové začínají pracovat až 
poté, co se vrátí ze svého zaměst-
nání. Jejich čas i kapacity jsou 
omezené. Podobné potíže jako 
v Posázaví však řeší všech 6 000 
malých obcí v ČR, takže naše 
zkušenosti z Posázaví mohou být 
nakonec užitečné i jinde.

Na jaře jste pro Sázavu 21 
představili master plan. O co 
jde?

Je to sepsaný věcný rámec, 
který je defi nován velmi široce 
a klade velký důraz na vazby, 
jež jsou velmi důležité. Jako 
příklad mohu uvést vazbu mezi 
kvalitou podzemních vod a sty-
lem obdělávání zemědělské 
půdy, a podobných souvislostí 
najdeme daleko více. 

Důležitý je také důraz na 
efektivnost. Chceme dosáh-

nout na evropské peníze a na-
vázat kontakty s institucemi, 
jakými jsou DG Environment 
a DG Regio, a od všech obcí 
se snažíme získávat podklady. 
Vesnice by měly mít zpracova-
né územní plány, ty jsou pro 
další rozvoj i pro ekologii klíčo-
vé. Povodí Sázavy má rozlohu 
asi 4 tisíce čtverečních kilome-
trů, což představuje 5 procent 
území ČR.

Jaký názor máte na chysta-
nou stavbu dálnice D3, která 
Posázaví protne?

V tomto směru se ke mně 
dostaly rozporuplné informace. 
Někteří starostové si myslí, že 
už je vše rozhodnuto, další tvrdí 
opak.

Jenže dálnice se dotkne jen 
malé části Posázaví. Například 
otázka čistoty vod je daleko 
podstatnější. Jde o to, aby se 
našly prostředky na vybudování 
kanalizace a ČOV. Čističky by 
měly být přírodní – kořenové, 
pro čištění vody by také měly 
fungovat biologické rybníky. Již 
máme zpracované pilotní pro-
jekty, nemůžeme si však dovolit 
drahé stavby. Čističky nemohou 
stát 25 milionů, když se dají po-
stavit za pětinu této ceny.
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Moderniza-
ce sídlišť – 
významné 
energetické 
úspory

Unikátním pro-
jektem byla re-
vitalizace všech 
panelových do-

mů ve městě v letech 1993–2008. 
Svitavy se staly jedním z prv-

ních měst v České republice, 
která zrevitalizovala a zateplila 
všechny panelové obytné domy 
na svých územích. V sedm-
náctitisícových Svitavách žije 
v panelových domech více než 
třetina obyvatel. Revitalizace 
domů je mimo jiné významným 
příspěvkem k řešení ekologické 
problematiky, protože dosažená 
úspora při vytápění činí až 40 % 
energie. Do obnovy panelových 
domů bylo ve Svitavách inves-
továno přes 500 milionů korun. 

Neopomenutelnou součástí 
revitalizace samotných panelo-
vých domů je i úprava a regene-
race jejich okolí. „Zatím neumíme 

byty v panelových domech nahradit. 

Revitalizace není jen opláštění, revita-

lizace vytváří slušné bydlení. Důležité 

je, že jsme v souvislost s rekonstrukcí 

vlastních panelových domů přikročili 

k regeneraci okolí, zeleně a parková-

ní,“ říká svitavský starosta Jiří 
Brýdl. 

Budoucností jsou 
nízkoenergetické 
domy

V roce 1994 byl ve Svitavách 
dokončen projekt nízkoenerge-
tického penzionu pro seniory. 
V té době se jednalo o netradič-
ní a velmi progresivní řešení. 
Vznikla energeticky úsporná 
stavba se 115 byty, se stravova-
cím a společenským provozem. 
Obal a tvar celého objektu byl 
koncipován jako obří sluneční 
kolektor tak, aby bylo dosaže-
no maximální plochy obrácené 

k slunci. Penzion byl řešen jako 
zástavba čtyř řadových objektů 
řazených za sebou a otočených 
podélnou osou k jihu. Řadové 
objekty byly realizovány for-
mou nízkopodlažní zástavby 
tak, aby nedocházelo k vzájem-
nému zastínění, tomu byly pod-
řízeny i sklony sedlových střech. 
Mezi jednotlivými řadovými ob-
jekty tak současně vznikly bloky 
vnitřní zeleně přímo přístupné 
z jednotlivých obytných buněk. 
Jednotlivé buňky mají lodžii, 
která je celá prosklená a má 
funkci pasivního solárního skle-
níku a zimní zahrady. V objektu 
jsou použity dva aktivní solární 
systémy v kombinaci s pasiv-
ními solárními skleníky, umís-
těnými v sedlových střechách 
řadových objektů. Solární systé-
my jsou řízeny a monitorovány 
centrálním počítačem.

Pokročilé technologie 
v bydlení

 V roce 2000 bylo ve Svita-
vách postaveno deset experi-

KAMIL 
VAŘEKA
tiskový mluvčí 

města Svitavy

Udržitelný rozvoj je pro 
Město Svitavy se více již 15 let zabývá 
snižováním spotřeby energie a snižová-
ním emisí. Svitavy již třikrát získaly cenu 
Evropské komise za výsledky dosažené 
v oblasti péče o životní prostředí. Evrop-
ská unie ocenila město za přístup k od-
padovému hospodářství, k ochraně vod, 
ovzduší a také za přístup v oblasti po-
skytování informací o životním prostředí 
veřejnosti.

Jak vypadá 
ekologická po-
litika města 
Svitavy?

Spolupracu-
jeme se Státním 

fondem životního prostředí od 
začátku jeho existence. Prostřed-
ky čerpáme z jeho národních i ev-
ropských programů a nyní máme 
zažádáno o další dotace. Snaží-
me se chovat ekologicky, zejmé-
na zateplováním chceme docílit 
úspory nemalých prostředků za 
energie.

Jsou Svitavy ekologičtější než 
jiná města v ČR?

Rozhodně jsme na tom lépe 
než „český průměr“, například 
provozujeme penzion s pasiv-
ním solárním systémem a za 
pomoci dotací jsme vybudovali 
sběrné dvory. Jednáme v soula-
du s heslem „myslet globálně, 
jednat lokálně“.

Rovněž si myslím, že na 
rozdíl od nás řada měst udělala 
chybu, že privatizovala nezre-
konstruované, nezateplené pa-
nelové domy.

s Jiřím Brýdlem, starostou Svitav
MINIROZHOVOR
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Svitavy prioritou

mentálních nízkonergetických 
domků. Architektonické řešení 
domů navrhla holandská kan-
celář Mecanoo Delft. Cílem 
projektu bylo uvést do reálného 
provozu pokročilou moderní 
technologii využívající alter-
nativní zdroje energie, v tomto 
případě sluneční. Projekt splnil 
představy o holandském stylu 
a kultuře bydlení, které velmi 
efektivně kombinuje zeleň, pří-
rodní materiály a malý prostor. 
Domy jsou vyprojektovány 
a postaveny z materiálů s příz-
nivými izolačními vlastnostmi 
a s pasivním solárním systé-
mem. Energetická náročnost 
domků je o 55 % nižší než u ob-
dobných domů v klasickém 
provedení.

Ekologická výchova 
je základem 
udržitelného rozvoje
Oblast ekologické výchovy je 
ve Svitavách mimořádně rozvi-
nutá. Vzdělávání nejmladších 
generací, které zvyšuje pově-

domí o ekologickém přístupu, 
je důležitým prvkem v systé-
mu udržitelného rozvoje. Žáci 
základních a středních škol 
jsou formou soutěží motivová-
ni, aby šetřili energií, třídili od-
pady a mysleli v ekologických 
souvislostech. K ekologické 
výchově významně přispívá 
i činnost odboru životního 
prostředí městského úřadu, 
který každoročně vydává více 
než stostránkovou ročenku. 
„V oblasti ekologie a životního pro-

středí se ve Svitavách projevuje dlou-

hodobá a kontinuální koncepce vede-

ní města“, říká vedoucí odboru 
životního prostředí Marek 
Antoš. Právě odbor životního 
prostředí má na ekologické 
výchově ve městě významný 
podíl.

Z brownfi eldu 
vzdělávací a kulturní 
centrum
V květnu 2008 byl ve Svita-
vách dokončen projekt „Fab-
rika Svitavy“, týkající se pře-

stavby staré tovární budovy 
v centru města na nové vzdě-
lávací a kulturní centrum. 
Jednalo se o náročný projekt, 
který měl v kulturní centrum 
proměnit zchátralý průmys-
lový objekt v centru města 
z roku 1925. Přestavba zane-
dbané budovy za 185 milio-
nů korun, která začala v roce 
2005, by nebyla možná bez 
stomilionové dotace z EU. „Ve 

Svitavách nešlo jen o konverzi staré 

továrny, ale i o urbanistické vyřeše-

ní velmi citlivé části města. Projekt 

Fabrika Svitavy je z hlediska bu-

doucího rozvoje města nadčasový,“ 
říká starosta Jiří Brýdl, který 
se projektu aktivně účastnil 
od samého počátku. Myšlen-
ka multifunkčního kulturní-
ho objektu, jehož významnou 
součástí je velká moderní 
knihovna, spočívá v možnosti 
vzájemného setkávání svitav-
ských obyvatel.

Město se zamýšlí 
nad energetickou 
budoucností
„Před deseti lety jsme zmodernizovali 

místní síť dálkového vytápění. Uza-

vřeli jsme poslední uhelnou kotelnu. 

Všechny uhelné kotelny jsme nahra-

dili plynovými s kogeneračními jed-

notkami,“ připomíná nedávnou 
historii vedoucí odboru majet-
ku města Petr Vítek. „Co se týče 

větrných elektráren, na tom ve městě 

pracujeme. Větrné elektrárny jsou 

nyní součástí energetické vize města. 

Už se zjišťují hodnoty větru, měření 

musí probíhat rok, aby výsledky byly 

průkazné.“

Svitavy se snaží aktivně 
budovat energetickou infra-
strukturu města s ohledem na 
zvyšování kvality života svých 
obyvatel. Politika města v ob-
lasti energetické koncepce vy-
chází ze strategického rozvo-
jového plánu města.

REGIONY

Návrh zákona o Šumavě
Ministerstvo životního prostředí 
nesouhlasí s návrhem zákona 
o národním parku Šumava, 
který v úterý schválilo zastu-
pitelstvo Plzeňského kraje. 
Podle ministra Martina Bursíka 
návrh plzeňských zastupitelů 
téměř kopíruje nedávný návrh 
komunistických poslanců, který 
zamítla jak vláda, tak Sněmov-
na. Přebírá i většinu jeho kon-
cepčních chyb a přidává k nim 
navíc ještě další. „Rozhodování 
o konkrétních způsobech ma-
nagementu v národním parku 
je vysoce odborná záležitost. Je 
velmi nezodpovědné navrhovat, 
aby se řízení národního parku 
svěřilo do rukou kolektivního 
orgánu, u kterého vůbec není 
jasné, komu a jak se bude zod-
povídat,“ uvedl ministr.

Sledování chemikálií 
se zpřísní 
Ministerstvo životního prostředí 
zpřísní podmínky pro nakládání 
s chemickými látkami a odpady, 
zvýší se rovněž počet kontrol. 
Rozhodla o tom vláda. Cílem 
je zamezit vzniku nelegálních 
skládek. Úřad Martina Bur-
síka proto do konce příštího 
roku zřídí on-line informační 
systém pohybu jedů a burzy 
pro nakládání s nepotřebnými 
chemikáliemi.

MŽP chce zabránit 
spekulacím
Ministerstvo navrhuje nová 
pravidla, kterými by se řídil 
výpočet vodného a stočného. 
Takzvaný fi nanční model však 
nemá být jen regulací společ-
ností předražujících vodu – je 
to i podmínka EU na čerpání 
peněz ze strukturálních fondů.
MŽP tato metodika umožňuje, 
zprůhlednit cenovou politiku 
ve vodárenství a předejít spe-
kulacím o nedovolené veřejné 
podpoře ze strany evropské 
komise. „Evropská komise 
nám dala podmínku, abychom 
zajistili přiměřenost zisků vo-
dárenských společností. Tento 
nástroj ji splňuje,“ říká Jan Kříž, 
ředitel odboru fondů EU.

ECHO
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Implementace evropských fondů 
může být v některých chvílích 
i docela zábavná. Na karlovar-
ském fi lmovém festivalu pro 
mladé jsme mohli předvést 
malou hříčku – animovanou 
znělku OPŽP. Jak se vám líbí? 

Státní fond životního prostře-
dí České republiky (SFŽP ČR) 
ve spolupráci s fi lmovým fes-
tivalem Fresh Film Fest (FFF) 
vyhlásil v červenci soutěž o au-
diovizuální znělku Operačního 
programu Životní prostředí. 
Způsob zpracování znělky ne-
byl stanoven a délka nesměla 
přesáhnout 25 vteřin.

Porota neměla lehký úkol, 
ale nakonec vybrala animova-
nou znělku od Jana Netušila. 
Jde o nadčasovou, výtvarně 
vtipnou a čistou animaci, která 
s nadhledem a bez patosu uvá-
dí na obrazovky téma OPŽP. 
Autor tak učinil se zjevnou ře-
meslnou zručností, přesto že 
„pouze“ přes noc rozpohyboval 
barevné fólie, aby stihl uzávěrku 
soutěže. Z Karlových Varů si ke 
svému velkému překvapení od-
vezl 50 000 korun. Na vítěznou 
znělku a další z fi nálního výběru 
se můžete podívat na webových  
stránkách OPŽP www.opzp.cz 

např. v rubrice Aktuality. Na 
webu bude také ke stažení.

Znělka bude používána při 
tiskových konferencích, odbor-
ných seminářích, prezentačních 
a propagačních akcích Státního 
fondu životního prostředí Čes-
ké republiky a Ministerstva ži-
votního prostředí.
Porota rozhodovala ve složení:
Rút Bízková – náměstkyně 
ministra životního prostředí, 
Petr Štěpánek – ředitel SFŽP ČR, 
Lenka Brandtová – vedoucí 
odboru komunikace a tisková 
mluvčí SFŽP ČR,

Martin Pošta – ředitel FFF,
Radka Weiserová – vedoucí 
produkce FFF.

Státní fond životního pro-
středí na fi lmovém festivalu FFF 
podporuje značku „CIN-EKO“, 
která byla programovou radou 
udělena sedmi fi lmům, které se 
výjimečným způsobem věnu-
jí tématu životního prostředí. 
Ovlivnil i organizaci festivalu – 
veškeré materiály FFF jsou tiště-
ny na recyklovaném papíře, fond 
během konání festivalu podpořil 
ČR recyklací odpadů.

Nová znělka OP Životní prostředí

Technická asistence
SFŽP ČR realizuje i projekty 
z PO 8 – Technické asistence 
OPŽP. Schválen byl např. projekt 
Aktualizace a dopracování spe-
cifi ckého nástroje pro výpočet 
emisí a hodnocení žádostí, který 
zahrnuje vytvoření specifi ckého 
nástroje pro hodnocení žádostí 
v PO 2 a 3. Nástroj slouží ke kon-
trolnímu výpočtu ekologických 
efektů předkládaných žádostí 
(emise, energie, technická 
úroveň projektu aj.), včetně 
výstupního protokolu. 
Podpořeno bylo i stanovení 
absorpční kapacity a stan-
dardních hodnot nákladovosti 
projektů pro oblast podpory 
2.2 – Omezování emisí. Realizací 
byl zajištěn soubor dat použitých 
pro technické hodnocení pro-
jektů v rámci OPŽP. Soubor dat 
vyjadřuje nákladovost projektů 
pro uvedenou oblast podpory, 
podoblast 2.2.b – Instalace 
dodatečných zařízení pro záchyt 
emisí NOX nebo prachových 
částic u stacionárních nespalova-
cích zdrojů.

Příjmy obcí meziročně 
rostou
Celkové příjmy obcí dosáhly 
v uplynulém roce 254 mld. korun. 
Ve srovnání s rokem 2006 vzrost-
ly o 8,4 mld. korun, čili jde 
o 3,4% nárůst, způsobený přede-
vším růstem daňových a nedaňo-
vých příjmů. Poplatky a odvody 
z vybraných činností a služeb 
dosáhly výše 13,0 mld. korun. 
Nejvýznamnější část této 

položky představují poplatky 
a odvody v oblasti životního 
prostředí. V souhrnu představují 
5,8 mld. korun, což je o 10 % více 
než v předcházejícím roce (po-
platky za vypouštění odpadních 
vod, poplatky za znečišťování 
životního prostředí, poplatky za 
ukládání a likvidaci odpadů).

ECHO

CHCETE SE PODÍLET NA ADMINISTRACI EVROPSKÝCH FONDŮ?

Ministerstvo životního prostředí, Odbor fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení na pozici

FINANČNÍ MANAŽERA/MANAŽERKA pro Opereční program Životní prostředí.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, pošlete své CV a motivační dopis na adresu jan.kriz@mzp.cz.

Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozice

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA oddělení organizace a legislativy, 

REFERENT/REFERENTKA odboru účetnictví a rozpočtu,

METODIK/METODIČKA pro fondy EU,

ASISTENT/KA úseku řízení projektů (práce na poloviční úvazek). 

V případě zájmu zašlete do 24. 10. 2008 Váš strukturovaný životopis (v tzv. evropském 
formátu) na adresu jana.valchovnikova@sfzp.cz.

Na snímku zleva Jan Netušil, autor vítězné znělky, 
Lenka Brandtová (SFŽP ČR) a Martin Pošta (FFF)

Ministerstvo životního prostředí
České republiky
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Během 20. století došlo k dese-
tinásobnému zvýšení spotřeby 
energie a emisí skleníkových 
plynů. Čtvrtina světové popula-
ce, čili obyvatelstvo rozvinutých 
zemí, v současnosti spotřebová-
vá tři čtvrtiny celosvětové ener-
gie. Její zdroje, převážně fosil-
ní, však nejsou nevyčerpatelné. 
S příchodem nového století se 
téměř polovina celosvětové po-
pulace, obývající zejména Čínu, 
Indii, Jižní Ameriku a část Afri-
ky, rozhodla vydat na cestu po-
kroku. 

Současné způsoby nakládání 
s energií jsou však v celosvětovém 
měřítku neudržitelné. Ať už žije-
me kdekoli, je nutné, abychom 
rozvíjeli kvalitu života a snažili se 
omezovat energetická rizika. Ně-
které evropské regiony se touto 
cestou už vydaly. Asociace Ener-
gie Cités pořádá setkání, různé 
výměny a předávání zkušeností 
s osvědčenými postupy.

Zodpovědný přístup

Iniciativa IMAGINE se roz-
běhla díky podpoře Conseil Gé-
néral du Doubs, Conseil Régio-
nal de Franche Comté, ADEME 
Franche Comté a také společnos-
ti Philips Lighting. Očekává se, 
že do budoucna se její podpora 
významně rozšíří. V každém čís-
le časopisu Priorita představíme 
jedno z evropských měst zařaze-
ných do putovní výstavy a před-
stavující sídla, která přistupují 
k problematice udržitelného 
rozvoje skutečně zodpovědně. 
Dnes začínáme německým Hei-
delbergem.

Zaměřeno 
na obnovitelné zdroje

Už od 90. let minulého století 
je Heidelberg vytrvalým zastán-
cem opatření na ochranu klima-
tu. Kroky, které město podniká, 
jsou inspirovány slovy udrži-
telný rozvoj, sociální odpověd-
nost a ekonomická výkonnost. 
V roce 1992 byl zahájen program 
urbanistického rozvoje, který 
obsahoval 100 opatření, z nichž 
20 bylo zaměřeno na obnovitel-

Mezinárodní výstava Inspirativní 
regiony, města a komunity
Heidelberg a další 
evropská sídla s pří-
kladným přístupem 
k ekologii se představu-
jí v putovní výstavě.

né zdroje energie. Program má 
podporu obyvatel, všech politic-
kých stran, průmyslu i velkých 
společností. 

Město odpovídá za to, že 
program je uskutečňován po 
konzultaci se všemi dotčenými 
aktéry. Byly pravidelně organi-
zovány diskuze na různá témata 
(obnovitelné energie, udržitelný 
rozvoj atd.), během nichž byly 
vyjednány podmínky, za kterých 
se spouštěly jednotlivé projekty. 
Tato činorodá spolupráce proto 

v roce 2005 městu Heidelberg při-
nesla cenu za ochranu klimatu. 

Úspěšná spolupráce 
s místními obyvateli 

S ohledem na úsporu energií 
a ochranu životního prostředí měs-
to stanovilo přísná pravidla týkají-
cí se staveb a rekonstrukcí budov. 
V souladu s nimi majitelé musejí 
zajistit v domech dostatečnou izo-
laci, a naopak jsou podporováni 
ve snaze opatřit neznečišťující 
zdroje energie pro osvětlení, tope-
ní a chlazení. Spotřebu energie 
nutné k topení a přípravě teplé vo-
dy mají tato opatření snížit o 40 %,
a to na konečných 50 kWh/m2. 

Heidelberg je známým his-
torickým městem hojně navště-
vovaným turisty. Přesto se ne-
bránilo tomu, aby na jeho území 
bylo vestavěno několik zařízení 
na výrobu obnovitelné energie, 
např. ponorná vodní elektrárna 
na řece Neckar, větrné turbíny 
nebo solární články. Dokázalo 
tak, že je možné taková zařízení 
instalovat, aniž by utrpěl genius 
loci daného místa.  –RED–

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Heidelberg je svými 143 tis. obyvateli pátým největším měs-
tem německé spolkové země Bádensko-Württembersko. Leží 
mezi Stuttgartem a Frankfurtem nad Mohanem a patří k turis-
ty nejvyhledávanějším místům země. Město se nachází v údolí 
řeky Neckar a je obklopené vinohrady, horami a pláněmi. 
Překypuje obrovskými kulturními a rekreačními možnostmi. 
Heidelberg je také studentským městem, které je známo díky 
nejstarší univerzitě na území dnešního Německa, založené 
v roce 1385. Nad starým městem je světoznámý heidelbergský 
zámek. Na Philosophenweg (Cestě mudrců), se zasněným 
pohledem na město, rozmýšleli básníci, myslitelé a učenci 
již mnoha generací. Způsob, jakým v Heidelbergu přistupují 
k energetickým otázkám, ukazuje, že v tomto německém měs-
tě lidé hodně přemýšlejí i dnes.                     www.heidelberg.de
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PUBLICITA je důležitou součástí 
– údaje potřebné pro přípravu 
tiskového podkladu, který je 
dostupný na stránkách www.
opzp.cz v sekci „Pokyny pro ža-
datele a příjemce“.

Panel je umístěn bezpro-
středně po zahájení fyzické re-
alizace projektu a musí být za-
chován po celou dobu průběhu 
realizace projektu. Po ukončení 
realizace projektu, nejpozději 
do dvou měsíců, se velkoplošný 

informační panel nahradí stálou 
informační tabulí. Počet pane-
lů odpovídá rozsahu projektu. 
Náklady na zhotovení informač-
ních panelů jsou způsobilým vý-
dajem, výrobu a instalaci je po-
třeba zadat v rámci zadávacího 
řízení na podporovanou akci. 

Po ukončení projektu

Všichni příjemci podpory musí 
bez ohledu na výši podpory 
a charakter projektu zajistit 
informování veřejnosti o tom, 
z jakých zdrojů a v jaké výši 
byl projekt fi nancován, ale i co 
bylo cílem podpory. Základ-

ním nástrojem pro splnění této 
povinnosti je instalace tzv. in-
formační tabule (pamětní des-
ky) o velikosti 300 x 400 mm. 
Tiskový podklad ve formátu 
pdf připravuje SFŽP ČR, a to 
na základě formuláře, který je 
dostupný na stránkách www.
opzp.cz v sekci „Pokyny pro 
žadatele a příjemce“. Příjemce 
podpory si může zvolit mate-
riál a barevnost pamětní des-

ky – deska může mít podobu 
speciální venkovní samolepky, 
může být ze skla, kovu nebo 
plastu. Výdaje na zhotovení 
informační tabule jsou způso-
bilým nákladem, výrobu a in-
stalaci je potřeba zadat v rámci 
zadávacího řízení na podporo-
vanou akci. 

Na webu a v tištěných 
materiálech

Výše uvedené povinné údaje 
informačních a propagačních 
opatření mohou být standardi-
zovány do grafi ckého formátu 
tzv. „informačního banneru“. 
Příjemce podpory jej může 
využívat v rámci všech realizo-
vaných informačních a propa-
gačních opatření. Detailní infor-
mace o podobě informačního 
banneru jsou součástí grafi cké-
ho manuálu publicity OPŽP. 

Pokud v souvislosti s projek-
tem vznikají prezenční listiny, 
pozvánky na akce, letáky, inze-
ráty, články, CD/DVD a audi-
ovizuální materiál, musí tento 
materiál zřetelně poukazovat 
na spoluúčast Evropské unie, 
odkazovat na dotyčný fond EU 
(Evropský fond pro regionál-
ní rozvoj / Fond soudržnosti) 
a splnit ostatní požadavky uve-

Státní fond životního prostředí ČR 
připravil podrobná pravidla a praktický 
návod pro zajištění publicity a propagace 
evropských fondů a cílů Operačního 
programu Životní prostředí.

Požadavek na zajištění publici-
ty vychází z nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 a nařízení Evrop-
ské komise (ES) č. 1828/2006, 

kterým se sta-
noví prováděcí 
pravidla k naří-
zení Rady (ES) 
č. 1083/2006. 
Forma propa-
gace je závislá 
na typu rea-
lizované čin-
nosti a na výši 
příspěvku ze 
strany EU. Pří-

jemce odpovídá za přiměřenou 
dostupnost a viditelnost infor-
mačních opatření.

Povinnosti publicity a propa-
gace jsou závazně formulová-
ny v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, v Závazných pokynech 
pro žadatele a příjemce pod-
pory a v grafi ckém manuálu 
publicity OPŽP. Závazné poky-
ny defi nují povinné náležitosti 
propagace projektu a Grafi cký 
manuál publicity OPŽP obsa-
huje závazné vzory informač-

ních opatření a pravidla pro 
použití symbolu Evropské unie 
a loga OPŽP. Grafi cký manuál 
publicity OPŽP i závazné po-
kyny jsou k dispozici na strán-
kách www.opzp.cz.

V tomto článku upozorňuje-
me na nejdůležitější povinnosti 
a reagujeme na nejčastější otáz-
ky příjemců podpory. Povin-
nosti publicity se liší v závislos-
ti na výši dotace a charakteru 
projektu.

Při realizaci projektu

Při realizaci projektu, za níž 
výše dotace přesáhne 5 milio-
nů korun, příjemce podpory 
zajistí výrobu a instalaci velko-
plošného informačního pane-
lu. Základní velikost panelu je 
2,4 x 5,1 metru, u projektů s výší 
dotace do 10 milionů je možné 
použít menší panel o velikosti 
2,4 x 1,2 metru. 

Tiskový podklad ve formá-
tu pdf připravuje SFŽP ČR, 
žadatel pouze vyplní formulář 

Povinnosti publicity a propagace jsou závazně formulovány 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace, v Závazných pokynech 
pro žadatele a příjemce podpory a v Grafi ckém manuálu 
publicity OPŽP.

POVINNÉ INFORMACE 

Veškerá příjemcem realizovaná informační a pro-
pagační opatření musejí obsahovat povinné údaje: 
a) symbol Evropské unie v souladu s grafi ckými 

normami, 
b) odkaz na příslušný fond ERDF nebo FS (nejlé-

pe ve znění „Podporováno z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti“), 

c) heslo ve znění: „Pro vodu, vzduch a přírodu“, 
d) logo OPŽP, 
e) odkazy (případně loga) na MŽP a SFŽP ČR.
Body b) a c), případně e), se nemusejí použít 
u malých propagačních předmětů. 

Výše uvedené povinné údaje informačních a pro-
pagačních opatření mohou být standardizovány 
do formátu tzv. „informačního banneru“. Příjemce 
podpory jej může využívat v rámci všech realizova-
ných informačních a propagačních opatření. Ba-
revné i černobílé verze těchto banerů (pro vertikál-
ní i horizontální umístění), stejně jako všechny loga 
a symboly jsou k dispozici na www.opzp.cz, v sekci 
„Dokumenty ke stažení“.

A nezapomeňte – tiskový podklad pro informační 
panel a pamětní desku vám přípraví SFŽP ČR.

LENKA
BRANDTOVÁ
Odbor

komunikace 

SFŽP ČR
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realizace všech projektů ECHO

dené v závazných pokynech 
a v grafi ckém manuálu.

Pokud má příjemce webové 
stránky, měl by na ně umístit 
veřejnosti srozumitelnou infor-
maci o podpořeném projektu 
a všechny povinné údaje (viz 
rámeček).

Příjemce podpory z OPŽP 
je povinen zajistit též zveřejně-
ní tiskové zprávy o poskytnuté 
podpoře, a to s ohledem na cha-
rakter projektu buď při zaháje-
ní, nebo ukončení projektu. 

V případě podpory, která 
překročí výši 25 mil. eur (tzv. 
„velké projekty“), příjemce pod-
pory zajistí slavnostní zahájení 
a slavnostní ukončení projektu, 

na které pozve zástupce SFŽP 
ČR, MŽP a zástupce médií 
(regionálních i celostátních). 
Náklady na slavnostní zahájení 
a ukončení jsou uznatelným ná-
kladem. 

Příjemce podpory je po-
vinen zajistit propagaci a pu-
blicitu vhodnou formou také 
u předmětů zakoupených s vy-
užitím podpory z OPŽP – jed-
ná se zejména o zakoupenou 

techniku, která je v rámci dané 
oblasti podpory způsobilým vý-
dajem (např. automobil, stroje, 
notebook, kontejnery na odpad 
apod.). Na předměty doporuču-
jeme nalepit štítek, který bude 
mít podobu informačního ban-
neru. Různé podoby (barevný, 
černobílý, dvě varianty tvarů) 
informačního banneru jsou ke 
stažení na www.opzp.cz v sekci 
„Dokumenty ke stažení“. 

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity 
kontaktujte pracovníky Odboru komunikace Státního fondu život-
ního prostředí ČR – komunikace@sfzp.cz nebo tel.: 267 994 539.

E V R O P S K Á  U N I E

Evropský fond pro regionální rozvoj

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

Ukázka informačního banneru, v tomto případě pro projekty spolufinancované 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Velkoplošný informační panel umístěný na ZŠ Pastýřská v Jablonci nad Nisou při realizaci 
projektu na zateplení školy

Aktualizována verze 
závazných pokynů pro 
žadatele OPŽP
Státní fond životního prostředí 
zveřejnil aktualizovanou verzi 
závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce. Do pokynů byla 
přidána nová kapitola „Zásady 
fi nancování – náležitosti žádosti 
o platbu“ a byly z nich odstra-
něny části, které jsou obsaženy 
v nové směrnici MŽP č. 5/2008. 
V pravidlech publicity došlo 
k úpravě povinnosti instalovat 
velkoplošný informační panel, 
tuto povinnost nově mají projek-
ty, u nichž výše dotace překročí 
5 milionů korun. Výpis všech 
změn v závazných pokynech je 
uveden na začátku dokumentu 
v tzv. změnovém listě. Aktuali-
zovaná verze závazných pokynů 
je účinná pro aktivity, které jsou 
zahájeny od 9. července 2008.

MŽP má nové logo

Zvlášť příjemci podpory by ne-
měli přehlédnout skutečnost, že 
Ministerstvo životního prostředí 
má nové logo.
Také logo SFŽP ČR doznalo 
vylepšení. Loga obou institucí 
v nejrůznějších formátech a va-
riantách jsou k dispozi na webu 
www.opzp.cz.

Část zemědělců by mohla 
přijít o dotace 
Až pětina všech českých země-
dělců by od nového roku nemu-
sela splnit podmínky pro čerpání 
zemědělských dotací z EU. 
Odhadují to odborníci ze společ-
ností AgroConsult a GE Money 
Bank. 
V roce 2009 začnou platit 
přísnější podmínky pro čerpání 
peněž, takzvaný systém Cross-
compiliance. Jde o souhrn právní 
předpisů EU, které pokud země-
dělci nedodrží, hrozí jim krácení 
dotací. Mezi problémy českých 
zemědělských podniků patří pře-
zaměstnanost, špatná struktura 
a chybějící strategie rozvoje.

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

LEGISLATIVA
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Státní fond životního rpsotře-
dí ČR (fond) je delegován 
prováděním kontrol v souladu 
s čl. 13 tzv. implementačního 
nařízení (nařízení Komise ES 
č. 1080/2006). Kontroly zahr-
nují ověření způsobilosti výda-
jů, což zahrnuje jak kontroly 
zadávacích řízení, tak kontroly 
fi nancování a realizace projek-
tů. Od vyhlášení první výzvy 
k předkládání žádostí z OPŽP 
v červnu 2007 bylo do dnešních 

dnů řídícím orgánem schvále-
no 1 199 projektů s celkovými 
náklady 18,3 mld. korun. Pro 
jejich úspěšnou realizaci je ne-
zbytné zajistit kontrolu soula-
du postupů příjemců podpory 
se zásadami práva ES. Postupy 
příjemců podpory v těchto ob-
lastech jsou dány Závaznými 
pokyny pro žadatele a příjem-

ce podpory v OPŽP (dále jen 
„závazné pokyny“). 

Zadávací řízení

Při implementaci OPŽP je plně 
respektována platná národní 
legislativa, v oblasti zadávání 
veřejných zakázek harmonizo-
vaná s předpisy EU. Jedná se ze-
jména o zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve zně-

ní pozdějších předpisů, který 
komplexně upravuje oblast ve-
řejného zadávání zakázek v ČR, 
a to zejména v návaznosti na 
nové předpisy práva ES v této 
oblasti. Provést výběr dodavate-
le na všechny z prostředků EU 
podporované činnosti (příprava 
projektu, zadávací dokumen-
tace, technický dozor, vlastní 

První fáze – Kontrola zadáva-
cí dokumentace a oznámení 
o zakázce/výzvě k podání 
nabídky a prokázání splnění 
kvalifi kace (stanovení před-
mětu veřejné zakázky a jeho 
předpokládané hodnoty, 
vymezení kvalifi kačních poža-
davků a hodnotících kritérií). 

Druhá fáze – Kontrola úkonů 
zadavatele v rámci zadávacího 
řízení (poskytování dodateč-
ných informací, posouzení 
kvalifi kace uchazečů, posou-
zení a hodnocení nabídek, 
výběr nejvhodnější nabídky). 

Třetí fáze – Kontrola postu-
pu zadavatele po rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější 
nabídky. Výjimkou je podpora 
projektů s investičními nákla-
dy do 1 mil. korun (včetně 
podpory fyzickým osobám), 
při níž bude kontrola probíhat 
ex-post. Za dodržení pravidel 
pro výběr zhotovitele je odpo-
vědný příjemce podpory. Ani 
skutečnost, že fond neshledal 
při kontrole výběru zhotovite-
le závady a administraci akce 
neukončil, příjemce podpory 
této odpovědnosti nezbavuje.
Na zakázky v režimu zákona 

se plně vztahuje národní 
legislativa. V případě, kdy se 
jedná o zakázky stojící mimo 
režim zákona (např. sektoroví 
a dotovaní zadavatelé u podli-
mitních zakázek), je příjemce 
podpory povinen zadat zakáz-
ku nediskriminačně a trans-
parentně. V případě zakázek, 
u kterých předpokládaná 
hodnota zakázky přesahuje 20 
mil. korun, je příjemce pod-
pory povinen zadat zakázku 
postupem stanoveným § 27 
(otevřené řízení) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.  

Závazné pokyny pro žadatele a 
PETR VALDMAN
Úsek řízení projektů SFŽP ČR

investice – stavba, dodávka) 
v souladu s tímto zákonem je 
základní povinností příjemce 
podpory. Ze zkušeností víme, 
že při zadávacím řízení dochází 
k největším pochybením pří-
jemců podpory, přičemž chyb-
ně provedené zadávací řízení 
(porušení zákona) vede v lep-
ším případě k opakování soutě-
že, v horším i k ukončení spo-
lufi nancování projektu. Rovněž 
všechny audity ze strany orgánů 
EU, ať už z Evropské komise 
či Evropského účetního dvora, 
intenzivně prověřují právě tuto 
oblast. Z tohoto důvodu SFŽP 
ČR věnuje kontrole postupů při 
výběru zhotovitele maximální 
pozornost. Kapitola 4 závaz-
ných pokynů podrobně rozepi-
suje nejen požadované postupy 
příjemců podpory, ale i postupy 
fondu při kontrole tohoto důle-
žitého procesu. 

Odůvodněná volba

Na všechny zakázky, ať již v re-
žimu zákona či mimo něj, jsou 

aplikovány další požadavky. 
Rozhodne-li se zadavatel pro za-
dání veřejné zakázky podle zá-
kladního hodnotícího kritéria – 
ekonomické výhodnosti nabíd-
ky, stanoví vždy dílčí hodnotící 
kritéria. Při stanovení a vyme-
zení dílčích hodnotících kritérií 
musí zadavatel zejména stanovit 
nabídkovou cenu s min. vahou 
60 % a mít jednoznačně odůvod-
něnu volbu jednotlivých dílčích 
hodnotících kritérií včetně vah. 
Podmínkou pro poskytnutí pod-
pory je rovněž omezení míry 
subdodávek na stavebních pro-
jektech. Maximální přípustný 
objem subdodávek na akci může 
dosáhnout max. 30 % z objemu 
stavebních nákladů akce.

Při zjištění nedostatků, které 
ovlivnily nebo mohly ovlivnit 
výběr dodavatele, bude další ad-
ministrace akce v rámci OPŽP 
pozastavena a podpora nebude 
poskytnuta. Proto je účelné, aby 

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) zajišťuje 
operativní provádění OPŽP a vykonává činnosti 
zprostředkujícího subjektu. 

Zadávací řízení zakázky na realizaci podporovaného opatření 
je fondem kontrolováno průběžně ve třech fázích.
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si zadavatel vymínil v zadávací 
dokumentaci možnost zrušení 
zadávacího řízení na dodavatele 
pro případ, že na akci nebude 
podpora v rámci OPŽP poskyt-
nuta, případně aby odpovídající 
podmínku obsahovala smlouva 
s vítězným uchazečem.

Zásady fi nancování 
a realizace projektů

Finanční toky evropských fon-
dů probíhají prostřednictvím 
státního rozpočtu ČR v soula-
du se zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, 
a vyhláškou č. 560/2006. Ka-
pitola 6 závazných pokynů 
detailně popisuje všechny po-
stupy, jejichž dodržováním ze 
strany příjemců podpory bude 
zajištěno plynulé fi nancování, 
a tedy i bezproblémová realiza-
ce projektu. 

Pomínkou je fi nanční 
harmonogram

Administrace žádostí o platbu 
může být zahájena po vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce, v případě podpory fondem 
po nabytí účinnosti smlouvy 
o poskytnutí podpory (dota-
ce, půjčka), u půjčky z fondu 
po nabytí účinnosti zástavní 
smlouvy. Podmínkou zahájení 
administrace žádostí o platbu 
je také zpracování fi nančního 
harmonogramu plnění (zákla-
dem je defi nice objektů a fi -
nanční harmonogram z uzavře-
ných smluv o dílo) a fi nančně 
platebního kalendáře. 

Finanční podpora je převá-
děna zásadně bezhotovostním 
platebním stykem v měně CZK 
na předem určený bankovní 
účet příjemce podpory (není 
povinností zřizovat zvlášt-
ní samostatný bankovní účet 

příjemce podpory v OPŽP

pro fi nancování projektu). 
Realizace plateb příjemcům 
podpory probíhá s výjimkou 
tzv. projektů menšího rozsa-
hu průběžně podle postupu 
realizace (výstavby) projektu 
a parciálně podle procent při-
znané podpory. U projektů 
menšího rozsahu (s rozsahem 
celkových způsobilých výdajů 
projektu do výše 1 mil. korun) 
fond provede uvolnění podpo-
ry na bankovní účet příjemce 
podpory jednorázově po do-
končení realizace projektu. 
Fond zásadně nezasílá fi nanční 
podporu přímo na účet doda-
vatele. Příjemce podpory po-
dává žádost o platbu v elektro-
nickém prostředí BENE-FILL 
zásadně u SFŽP ČR, v listinné 
podobě doplněnou o povinné 
přílohy platí naprosto stejné 
pravidlo.

Fond provádí kontrolu žá-
dosti o platbu z hlediska sou-
ladu výdajů požadovaných 
k proplacení s rozhodnutím/
smlouvou, prověřuje oprávně-
nosti fakturace v návaznosti 
na smluvní vztahy vzešlé ze 
zadávacího řízení, kontrolu-
je věcné správnosti položek 
a vazby předložených pod-
kladů na předmět podpory 
rozhodnutí/smlouvy, včetně 
termínů realizace, kontroluje 
vazby jednotlivých položek na 
základ pro stanovené podpory 
a věcnou a fi nanční oprávně-
nost faktur. Součástí kontroly 
věcné správnosti fakturova-
ných prací, služeb a dodávek 
je i kontrola na místě realiza-
ce, prováděná ve stanovených 
intervalech. V případě zjištění 
neshod při kontrole podané 
žádosti o platbu fond požádá 
příjemce podpory o nápravu/
doložení relevantních dokla-
dů v určeném termínu. Lhůta 
pro poskytnutí podpory se 
po uvedenou dobu přerušuje. 
Pokud příjemce podpory ani 
v určeném termínu požadova-

né doklady nedoloží, dochází 
k pozastavení fi nancování pro-
jektu.

Probíhá i ověřování skuteč-
ného stavu fyzické realizace 
projektu v porovnání s časo-
vým plánem. Výsledky kontro-
ly na místě realizace projektu 
se zanesou do kontrolního 
protokolu, který zpracovává 
příslušný pracovník fondu. 
Příjemce podpory má tento 
protokol k dispozici a je povi-
nen jej uchovávat jako součást 
projektové složky v rámci ar-
chivace nezbytných dokladů. 
V případě zjištění odstranitel-
ných nedostatků kontrolující 
osoba upozorní příjemce pod-
pory a stanoví podle uvážení 
a konkrétního případu termín 
jejich odstranění a další termín 
následné kontroly. 

Závazné pokyny jsou 
opravdu závazné

Závazné pokyny, jejichž ak-
tuální znění je na interneto-
vých stránkách OPŽP, jsou 
závazným dokumentem jak 
pro žadatele, tak pro příjemce 
podpory. Jejich respektováním 
a dodržováním ze strany pří-
jemců podpory jsou minima-
lizovány možné chybné kroky 
při realizaci projektů, mnohdy 
s dopadem na poskytnuté fi -
nanční prostředky. Ověřování 
naplňování závazných pokynů 
je jednou ze základních čin-
ností fondu. 

Cílem kontrol prováděných 
fondem, ať již kontrol zadáva-
cího řízení nebo kontrol reali-
zace a fi nancování, je zejména 
zajistit, aby v rámci projektů, 
na které je poskytována pod-
pora, byly hospodárně a efek-
tivně využívány poskytnuté 
fi nanční prostředky. Jen za to-
hoto předpokladu budou spl-
něny cíle OPŽP.

LEGISLATIVA



priorita46 ČÍSLO 3 / ŘÍJEN 2008

Potaš, sklo a lesní 

Egypťané dokázali vyrobit láhve 
a vázy o 1 500 let později tak, že 
roztavili sklo, z něj vytahovali 
tenké proužky, kladli je na že-
leznou tyč a ovinovali je kolem 
jádra z hlíny a písku. Jindy tako-
vé jádro naopak do roztaveného 
skla ponořovali. Kolem roku 100 
př. n. l. došlo k revoluční změ-
ně ve výrobě skla. Převratnou 
technologií se stalo vyfukování 
skla. Železná trubka se jedním 
koncem namočila do roztavené-
ho skla a to se druhým koncem 
vyfukovalo ven. Důležitou pod-
mínkou pro výrobu skla ve stře-
dověku byl dostatek dřeva, vody 
a křemičitého písku. A právě tyto 
podmínky velmi dobře splňova-
ly oblasti Šumavy, Krušných, Ji-
zerských a Orlických hor. Výro-
ba skla nejenom na našem území 
byla zpočátku doménou církve 
a především mnichů Benediktý-
nů, kteří vyráběli skla do oken 
kostelů a klášterů. První zmínky 
o jejich výrobě jsou již z 9. stole-
tí. Až ve 13. století vznikají první 
světské sklárny v pohraničních 
lesích. Zpočátku hutě vyráběly 
jednoduché okenní terčíky, poz-
ději perličky a duté sklo. K výro-
bě skla bylo zapotřebí velkého 
množství dřeva. Jednak na ohřev 
pecí, jednak a hlavně na výrobu 
salajky či potaše – základní su-
roviny pro výrobu skla. Proto se 
skláři stěhovali za dřevem hlou-
běji do horských lesů.

První skláři přišli na Šumavu 
pravděpodobně z Bavorska, kde 
je několik skláren doloženo již 
ve 13. století. Patří mezi ně na-
příklad i obec Engelshütt, kte-
rá je vzdušnou čarou vzdálena 
jen 11 km od Nýrska. Obě obce 
spojovala přeshraniční obchod-
ní cesta. Je tedy možné, že i na 

české straně Šumavy byly první 
sklárny již koncem 13. století. 
Jaký výrobní program měly tyto 
nejstarší sklárny, nelze přesně 
doložit, ale je pravděpodobné, 
že ve velké míře vyráběly přede-
vším páteříky – korálky. Ve dru-
hé polovině 14. století jsou do-
loženi skláři také v Klatovech.

Přírodní suroviny

Výroba potaše spolu s některý-
mi dalšími obory (pálení dře-
věného uhlí, kolomaznictví, 
smolařství) patří do skupiny tzv. 
lesních řeme sel, kterou charak-
terizují silná vázanost na zdro-
je přírodních surovin, zvláštní 
technologické postupy založené 
především na ovlivňování při-
rozených chemických přeměn 
a specifi cké sociálně-ekonomic-
ké postavení výrobců. V přípa-
dě draslářství se ve sledovaném 
období projevuje i ojedinělá et-
nická vyhraněnost povolání.

Tradiční výroba potaše 
a chemicky příbuzných slouče-
nin je na našem území dolože-
na od středověku. Největšího 
rozmachu však dosáhla až v 18. 
století, hlavně v jeho druhé po-
lovině. Tehdy se jednalo o jeden 
z klíčových výrobních oborů, 
na jehož dodávkách mj. zcela 
závisela sklářská a textilní výro-
ba. Historický ani etnografi cký 
výzkum se však draslářství v mi-
nulostí prakticky vůbec nevěno-
val, proto na rozdíl od mno ha ji-
ných, i marginálnějších odvětví 
nám o něm scházejí i nejzáklad-
nější informace. Tato stať je pro-
to vůbec prvním pokusem o po-
pis a zho dnocení vývoje, dnes 
prakticky zapomenutého, ve své 

době však mimořádně důležité-
ho odvětví řemeslné a industri-
ální výroby – draslářství.

V roce 1775 pracovalo pod-
le údajů manufakturních tabel 
v nezemědělské výrobě (bez 
přadláctví) 54 818 osob, na 
konci století (1798) 149 194 
osob (opět mimo přadláky). 
Draslářství se počtem pracov-
níků – ve zmíněných letech 331, 
resp. 842 – řadilo k malým od-
větvím. Ve srovnání s ostatními 
typy chemických výrob (šmol-

kárny, kamencárny, vitriolové 
hutě) se však jednalo o odvětví 
bezkonkurenčně nejsilnější.

Drobná potašová konjunk-
tura, vymezená roky 1776 až 
1780, patrně souvisela s uvol-
něním obchodu s draslem po 
skončení platnosti posledního 
potašového monopolu na jaře 
1776. O důvodech poklesu 
výroby na počátku 80. let 18. 
stol. se naproti tomu můžeme 
jen dohadovat. Od roku 1782 
všechny sledované parametry 

Už v pravěku lidé vyráběli hroty šípů z přírodní formy 
skla, které se říká obsidián. Původ vlastní výroby skla 
není znám, ale víme, že tuto techniku používali lidé už 
kolem roku 3 tis. př. n. l. 

VLADIMÍR ŠKARDA
Odbor komunikace SFŽP ČR
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Melasové draslářství

Staletí trvající hledání efek-
tivní náhrady za výlučnou 
draslářskou surovinu, dřevěný 
popel, bylo úspěšně završeno 
ve 2. čtvrtině 19. století. No-
vou surovinovou bází se stal 
odpad vznikající při destilaci 
lihu z cukrovarnické melasy 
– tzv. melasové výpalky, resp. 
výpalkové uhlí. Výrobu potaše 
z melasových výpalků zavedl 
v Čechách K. Rademacher. 
Jeho továrna, kterou zalo-
žil společně s E. Procházkou 
roku 1857 v pražském Karlíně, 
byla prvním závodem tohoto 
typu v celé habsburské monar-
chii. V dalších letech vznikala 
v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku celá řada chemických 
továren specializujících se na 
průmyslové zpracování mela-
sy. Převratnost výroby potaše 
z melasových výpalků tkvěla 
především v tom, že se odvětví 
úplně zbavilo závislosti na po-
pelu ze dřeva, zatímco obrovská 
kvanta laciné melasy dodávané 
českými cukrovary umožňova-
la vyrábět potaš skutečně levně 
a ve velkém. V českých zemích 
byla aplikace zmíněných tech-
nologií zcela zásadním bodem 

zlomu, právě melasové dras-
lářství nejvíce přispělo k záni-
ku tradičního řemesla.

Obrovské zásoby drasel-
ných a hořečnatých solí v okolí 
Stassfurtu (Sasko-Anhaltsko) 
a počátky průmyslového vy-
užívání stassfurtských alkálií 
spadají do poloviny 19. století. 
Těžba zdejších ložisek se pak 
rychle a bouřlivě rozvíjela až 
k 350 tisícům tun ročně.

Minerální potaš rychle a de-
fi nitivně ukončila etapu tradič-
ního vaření fl usu z dřevěného 
popela a dramaticky ohrozila 
i jen před několika desetiletími 
vzniknuvší draslářství melasové. 
Přesto se ve 2. polovině 19. sto-
letí potaš v Čechách v omezené 
míře i dále vyráběla tradičním 
způsobem. Ale drobné draslár-
ny už nemohly konkurovat vel-
kým průmyslovým podnikům.

V přežívajících fl usárnách, 
jejichž zákazníky byli drobní 
vesničtí řemeslníci (např. kože-
luhové), upadala i technologie. 
Poslední fl usárny v Čechách za-
nikly funkčně, nikoliv stavebně 
na přelomu 19. a 20. století, spo-
lečně s nimi zmizelo i povědomí 
o původních technologiích, kte-
ré se udržely v nezměněné po-
době po tisíciletí.

řemesla
OHLÉDNUTÍ

rostly, ale drobné výkyvy na vý-
vojové křivce nezpůsobují ani 
tak okolnosti rozvoje oboru sa-
motného, jako spíše nedokona-
lost a neúplnost statistik. Pod-
le počtu potašářských mistrů 
v 90. letech 18. století lze tvrdit, 
že tehdy v Čechách vyrábělo 
potaš určitě více než 400 hutí. 
Protože se objem výroby ve 
srovnání s dobou před 50 lety 
taktéž zdvojnásobil, nezměnila 
se ani charakteristika velikost-
ního složení provozoven.

Drtivá většina drasláren 
byla majetkem vrchností, která 
je pronajímala draslářům nebo 
při nich drasláře zaměstnávala. 
Ve vlastní režii vrchností byly 
potašárny provozovány jen výji-
mečně. Občasně jsou doloženy 
i draslárny obecní nebo v ma-
jetku měšťanů a zcela ojediněle 
fl usárny vlastněné židovskými 
výrobci. Dominikální varny po-
taše byly součástí systémů vrch-
nostenských hospodářství, což 
zaručovalo alespoň omezenou 
jistotu dodávek surovin – hlav-
ně dřeva z panských lesů a po-
pela nuceně odváděného pod-
danými. Pronajímání drasláren 
židovským pachtýřům je jednou 
z nejzákladnějších charakteris-
tik studovaného odvětví, a když 
i většinu obchodu s draslem 
měli v rukou Židé a židovské 
obchodní společnosti, není 
divu, že lidová ústní tradice 
přiřkla draslářství označení „ži-
dovské řemeslo“. Potaš byla ce-
lou druhou polovinu 18. století 
důležitou komoditou na vnitř-
ním trhu i předmětem přeshra-
niční obchodní výměny, která 
se odehrávala v rámci habsbur-
ské monarchie i mezi Čechami 
a sousedními německými státy 
i vzdálenějšími krajinami. S vý-
jimkou produkce drasláren, 
fungujících v úzké symbióze se 
sklářskými hutěmi, bělidly, pa-
pírnami apod., se jednalo o ko-
merčně vyráběné zboží určené 
k prodeji na místním, ale mnoh-
dy i evropském trhu.

Jako potaš se v minulosti 
označovala zásaditá žíravina 
s různým obsahem K2CO3. 
Prastarým výrobním postu-
pem samozřejmě nebylo 
možné dosáhnout 100% kon-
centrace této sloučeniny v po-
taši, proto podle koncentrace 
K2CO3 od 30 do 90 % dělíme 
potaš na několik druhů. Tato 
látka je známa již několik stole-
tí, její hlavní použití se dodnes 
téměř nezměnilo. Od počátku 

se bez ní neobejde výroba 
skla. V minulosti však méně 
kvalitní druhy potaše byly po-
užívány např. i k bělení a pra-
ní prádla nebo k vydělávání 
kůží. Pro označování směsí 
obsahujících K2CO3 máme 
ovšem u nás hned několik 
názvů, které někdy i označují 
speciální druhy potaše, jindy 
pouze potaš obecně. Těmi 
druhými jsou hlavně draslo, 
fl us a salajka.

Chemické souvislosti
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poradenské a informační aktivity 
poskytovány zdarma. Dokumen-
tace potřebná pro účast v OPŽP 
se však pro žadatele o dotace 
vypracovávat nebude, protože 
její zpracování je nákladem, kte-

rý je úspěšnému žadateli hrazen 
v rámci podpory z OPŽP.

Na letošní rok je rovněž plá-
nována příprava obdobné pora-
denské sítě, a to pilotně ve speci-
fi ckých územích.        

Během července a srpna Státní 
fond životního prostředí (SFŽP 
ČR) vyhodnotil poptávkové ří-
zení na další síť pilotních RPIM, 
tentokráte pro odpady. Z přijatých 
nabídek, kterých se sešlo 21, hod-
notící komise vybrala na další stra-
ně uvedené dodavatele, kteří bu-
dou poskytovat stejný poradenský 
servis jako v případě zmíněných 
RPIM pro oblast vody. To zname-
ná, že budou poskytovat podporu 
potenciálním žadatelům, jejichž 
projekty přispějí ke snižování 
produkce odpadů, k zvýšení vy-
užívání odpadů jako náhrady pri-
márních přírodních zdrojů a k mi-
nimalizaci negativních vlivů na 
zdraví lidí a životní prostředí. Po-
radenská místa zahájí svou činnost 

během srpna a jejich fungování je 
v pilotním ověřování naplánováno 
do konce tohoto roku.

Cílem je z vybraných do-
davatelů vybudovat síť pora-
denských míst, která bude čítat 
celkem 14 RPIM. Tato síť bude 
schopna obsáhnout celé území 
České republiky jako v případě 
RPIM pro vodu. Jediným rozdí-
lem ve srovnání RPIM pro vodu 
a RPIM pro odpady bude sku-
tečnost, že jednotlivá poradenská 
místa nebudou mít akční rádius 
dle územních jednotek NUTS 
II, jako tomu bylo u RPIM pro 
vodu. Poradny budou pracovat 
v rozsahu jednotlivých krajů. 
Stejně jako v případě poraden-
ských míst pro vodu i zde budou 

Regionální poradenská a informační místa 
pro prioritní osu 4 – Odpady

Články o Regionálních poradenských a informačních místech 
(RPIM) se pomalu stávají seriálem. Po informaci z minulého 
čísla Priority o vzniku RPIM pro prioritní osu 1 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 
se v tomto článku lze dočíst o zahájení provozu dalších RPIM, 
tentokráte pro prioritní osu Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) 4 – Odpady, konkrétně pro opatření 4.1 – 
Zkvalitnění nakládání s odpady.

LEO STEINER
Úsek projektové přípravy a kontroly SFŽP ČR

Na webových stránkách www.opzp.cz najdete již implemen-
tovanou databázi RPIM 1 a RPIM 2, která je dalším cenným 
nástrojem pro žadatele a příjemce.

objednací lístek   

Zasílejte na adresu Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 – Chodov

objednatel  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktní osoba  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adresa  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel.:  ................................................................................ fax:  ...................................................................................  e-mail:  ..............................................................................................................................................................

V případě zájmu o předchozí čísla časopisu Priorita nás neváhejte kontaktovat na telefoním čísle 267 994 300 či faxovém čísle 272 936 597.

�

Podepsání smlouvy na RPIM-2. Na snímku Iva Svobodová, 
(Envicon) s Petrem Štěpánkem (SFŽP ČR).

Většina měst a obcí 
na dotace dosáhne 
„Podmínky pro přijatelnost 
provozních smluv při posky-
tování dotací na vodohospo-
dářské projekty jsou nasta-
vené ve prospěch vlastníků 
infrastruktury a konečných 
spotřebitelů,“ říká Jan Kříž, 
ředitel Odboru fondů EU 
z Ministerstva životního 
prostředí. str. 14 

Haag: první PPP projekt 
v holandské správě vod 
Výsledkem spolupráce mezi 
Delfl and Water Board 
a konsorciem společností 
Delfl uent BV je čistá voda 
v Haagu a okolí. Stavba jedné 
z největších evropských 
čističek odpadních vod 
začala v Harnaschpolderu 
v Schipluidenu. str. 8

Modernizace čistíren – 
tlačí nás čas
Při vstupu do Evropské unie 
se Česká republika zavázala, 
že do roku 2010 zlepší systém 
čištění odpadních vod. 

Proces, který by měl pokračo-
vat ještě dva roky, zdaleka není 
u konce. str. 10

Nová čistírna odpadních 
vod ve Štěpánově
Zajištění peněz na rozvoj 
a obnovu vodohospodářské 
infrastruktury zvyšováním 
stočného je kontroverzní 
cesta, protože výše stočného 
musí zůstat podle směrnic EU 
sociálně únosná a nemá pře-
sáhnout 2 % příjmu domác-
nosti. str. 26

Již měsíc a půl jsou otevřeny další dotační příležitosti pro zlepšování vodohospo-
dářské infrastruktury. V pondělí 3. března 2008 byl zahájen příjem žádostí v rámci 
3. výzvy Operačního programu Životní prostředí do prioritní osy 1 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Poslední termín k ode-
vzdání žádostí je stanoven na 30. dubna 2008.  STRANA 30
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Fond proto dbá na to, aby infor-
mační servis o nabídce dotací a o 
podmínkách čerpání byl dostup-
ný ve vysoké kvalitě a rychlosti 
všem potenciálním žadatelům, 
na druhou stranu však pro pří-

jemce podpory stanovuje přísná 
pravidla tak, aby se na minimum 
omezila příležitost pro podvody 
a chyby.

S cílem ještě více vylepšit pra-
vidla pro využití evropských i ná-

rodních dotací a tím posílit po-
zitivní efekty projektů se Státní 
fond životního prostředí rozhodl 
objednat si externí protikorupční 
audit. Hlavním cílem auditu, kte-
rý začne v září 2008, je identifi ko-
vat riziková a slabá místa procesu 
přerozdělování prostředků z fon-
dů Evropské unie a z národních 
zdrojů a navrhnout opatření na 
jejich odstranění.

STRANA 27

 Protikorupční audit  
 pomůže bránit zneužívání 
 evropských a národních dotací 

Státní fond životního prostředí soustavně usiluje o to, 
aby rozdělování evropských i národních dotací probíhalo 
spravedlivě, transparentně a způsobem, který přinese 
požadovaný efekt v oblasti ochrany životního prostředí.

Velké dobrodružství 
administrace pro krajinu 
Prioritní osa 6 Operačního 
programu Životní prostředí je 
v mnohém specifi cká, příprava 
na regionální úrovni však byla 
zahájena. 
Zkušenosti z administrace 
popisuje Lenka Tóthová 
z AOPK... str. 6

 Plán výzev OPŽP na období  
 2008–2009   str. 4 

Hodnotící kritéria 
pro prioritní osu 6 
byla upravena
Podle nových kritérií budou 
posuzovány žádosti v nedávno 
vyhlášené šesté výzvě OPŽP. 
Nejvýraznější změnou je
 úprava kritéria Hledisko 
přiměřenosti nákladů a tvorba 
nového „ceníku“, podle 
kterého budou žádosti 
hodnoceny... str. 5 

Osm set tisíc korun 
za elektřinu bylo moc
„Z výhody se časem stalo 
břemeno“, tvrdí o vytápění 
školy akumulačními kamny 

Ondřej Havlovic, starosta 
Zbraslavic... str. 12

Publicita je důležitou 
součástí realizace 
každého projektu
S využíváním prostředků z fondů 
EU jsou spojeny také povinnosti 
publicity a propagace, které jsou 
formulovány v rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, v Závazných 
pokynech pro žadatele a příjem-
ce podpory v OPŽP a v grafi ckém 
manuálu OPŽP... str. 36

na dotace dosáhne 
„Podmínky pro přijatelnost 
provozních smluv při posky-
tování dotací na vodohospo-
dářské projekty jsou nasta-
vené ve prospěch vlastníků
infrastruktury a konečných 
spotřebitelů,“ říká Jan Kříž, “
ředitel Odboru fondů EU 
z Ministerstva životního
prostředí. str. 14

Haag: první PPP projekt
v holandské správě vod
Výsledkem spolupráce mezi
Delfl and Water Boardfl
a konsorciem společností 
Delfl uent BV je čistá vodafl
v Haagu a okolí. Stavba jedné 
z největších evropských
čističek odpadních vod
začala v Harnaschpolderu
v Schipluidenu. str. 8

Modernizace čistíren –
tlačí nás čas
Při vstupu do Evropské unie 
se Česká republika zavázala, 
že do roku 2010 zlepší systém
čištění odpadních vod.

Proces, který by měl pokračo-
vat ještě dva roky, zdaleka není 
u konce. str. 10

Nová čistírna odpadních 
vod ve Štěpánově

p

Zajištění peněz na rozvoj
a obnovu vodohospodářské 
infrastruktury zvyšováním 
stočného je kontroverzní 
cesta, protože výše stočného 
musí zůstat podle směrnic EU
sociálně únosná a nemá pře-
sáhnout 2 % příjmu domác-
nosti. str. 26

odohospo-
ostí v rámci 
Zlepšování 
mín k ode-
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Fond proto dbá na to, aby infor-
mační servis o nabídce dotací a o
podmínkách čerpání byl dostup-
ný ve vysoké kvalitě a rychlosti
všem potenciálním žadatelům,
na druhou stranu však pro pří-

jemce podpory
pravidla tak, ab
omezila příležit
a chyby.

S cílem ještě
vidla pro využit

 Protikorrruuuuupppppčční a
 pomůžee bbbbbrrrrráánit 
 evropskkýýýýýccccchhhhh a ná

Státní fond životního prrrossttřřřeeeddíí í sssoustavně u
aby rozdělování evropsskkýýccchhh i nnáárrodních dot
spravedlivě, transparennttnněěě aaa zzpppůůůsobem, kte
požadovaný efekt v obllaassttii oooccchhrraany životníh

Odstraňování starých 
ekologických zátěží
„Za starou ekologickou zátěž 
považujeme takové znečištění 
podzemních nebo povrchových 
vod, horninového prostředí 
nebo stavebních konstrukcí, 
které bylo způsobeno zejmé-
na činností bývalých státních 
podniků před jejich privatiza-
cí,“ říká v rozhovoru Veronika 
Smolková, vedoucí odboru 
SFŽP ČR... str. 6

Poklad na lodi připlul 
do Brna ze SFŽP ČR
O tom, že ekologie a ochrana 
životního prostředí je v centru 
pozornosti, svědčí mimo jiné 
i to, že veletrhy navštívila řada 
významných osobností a hostů 
z ČR i zahraničí. Veletrhy 
zahájili místopředseda vlády 
a ministr životního prostředí M. 
Bursík, ministr zemědělství P. 
Gandalovič a zástupce minis-
terstva průmyslu a obchodu E. 
Geuss... str. 8

Veřejná podpora 
u projektů prioritní osy 4
Projekty oblasti podpory 4.1 – 

Zkvalitnění nakládání s odpady 
– lze rozdělit na dvě základní 
velké skupiny, a to na projekty 
generující příjem a na projekty 
zakládající veřejnou podporu. 
Třetí, nejmenší skupinou jsou 
projekty rekultivací starých 
skládek… str. 10
…prozradil v rozhovoru o mo-
dernizaci nakládání s odpady 
ve svém městě starosta Žam-
berku Tomáš Kalous... str. 20
Tomáš Kalous Tomáš Kalous

Skládka průmyslových odpadů v Novém Rychnově, o které je řeč, byla evidována jako dlouho-
dobá havárie na podzemních vodách a na regionálním seznamu priorit starých ekologických zátěží 
kraje Vysočina se nacházela na prvním místě. Cílem sanace bylo zejména zlepšit kvalitu podzem-
ních a povrchových vod v širokém okolí skládky a zamezit možnému znečištění zdrojů pitné vody 
pro obec Dolní Cerekev. Tato lokalita byla v minulosti vybrána pro ukládání nebezpečných průmyslo-
vých odpadů ze dvou podniků v okrese Pelhřimov.  strana 22

ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ

 Sanace za desítky milionů 
 ochránila vodní zdroje 
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Hlavní město Praha – Ekodomov, o. s.

V Podbabě 29b, 160 00  Praha 6

T 234 697 402, T/F 220 920 268, F 910 256 149 

E info@ekodomov.cz, www.ekodomov.cz

Ing. Jan Šarapatka, V Podbabě 29b, 160 00  Praha 6

T 234 697 402, M 739 318 658, E jan.sarapatka@ekodomov.cz

Jihomoravský – GEOtest Brno, a. s.

Šmahova 112, 659 01  Brno

T 548 125 111, F 545 217 979 

E trade@geotest.cz, www.geotest.cz

Ing. Jan Hillermann, Ph.D., Šmahova 112, 659 01  Brno 

T 548 125 334, M 724 962 807, F 545 217 979, E hillermann@geotest.cz

Jihočeský – Regionální rozvojová agentura 

jižních Čech RERA, a.s. 

B. Němcové 49/3, 370 01  České Budějovice

T 386 720 853, F 386 720 860

E info@rera.cz, www.rera.cz

Ilona Ledajaksová, B. Němcové 49/3, 370 01  České Budějovice 

T 386 720 853, F 386 720 860, E ledajaksova@rera.cz

Karlovarský – Mott Macdonald Praha, spol. s r. o. 

Národní 15, 110 00  Praha 1, T +420 221 423 901, F + 420 221 412 810

E mottmac@mottmac.cz, www.mottmac.cz

Ing. Jaroslav Glogar, Závodu Míru 27/129, 360 17  Karlovy Vary 

M +420 602 117 106, T +420 221 423 901, E jaroslav.glogar@mottmac.com

Ing. Tomasz Knopp, 

M + 420 725 719 833, tel: +420 221 423 906, tomasz.knopp@mottmac.com

Královehradecký – Sdružení Mott Macdonald Praha, spol. s r. o. 

a Centrum evropského projektování a. s. 

Národní 15, 110 00  Praha 1, T +420 221 423 901, F + 420 221 412 810 

E mottmac@mottmac.cz, www.mottmac.cz

Ing. Jaroslav Glogar, Soukenická 54, 500 03  Hradec Králové 

M +420 602 117 106, T +420 221 423 901, E jaroslav.glogar@mottmac.com

Ing. Lenka Bacovská, 

M +420 724 049 639, T +420 495 817 563, E bacovska@cep-rra.cz

Liberecký – Envicon, s. r. o.

Jablonecká 41/27, 460 05  Liberec 5

T 485 243 081, F 485 234 082 

E ida.svobodova@separace.eu, www.separace.eu

Ing. Ida Svobodová, vedoucí týmu, Jablonecká 41/27, 460 05  Liberec 5

T 485 243 081, M 602 964 364, E: poradci-lk@separace.eu

Moravskoslezský – GEOtest Brno, a. s.

Šmahova 112, 659 01  Brno

T 548 125 111, F 545 217 979, E trade@geotest.cz, www.geotest.cz

Ing. Romana Ormandy, 28. října 287, 709 00  Ostrava 

T/F 596 626 580, M 606 724 168, E: ormandy@geotest.cz

Olomoucký – Energie z obnovitelných zdrojů, o. s. 

Krameriova 1127/33, 790 01  Jeseník, T 606 725 323

E OZE@centrum.cz

Ing. Antonín Brandstätter, Náměstí Svobody 822, 790 01  Jeseník 

M 606 725 323, E OZE@centrum.cz

Pardubický kraj – OHGS, s. r. o. – 17. listopadu 1020, 562 01  Ústí n. Orlicí

T 465 526 075, F 465 526 075 

E ohgs@ohgs.cz, www.ohgs.cz

Mgr. Jaroslav Špajs, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

T 465 526 075, M 739 027 952, E spajs@ohgs.cz

Plzeňský – Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.

T 377 237 675, 377 237 679, F 377 235 320

E info@rra-pk.cz, www.rra-pk.cz 

Bc. Marek Sýkora, Riegrova ul. č.p. 1, 301 11  Plzeň 

T 377 237 675, E sykora@rra-pk.cz

Středočeský – Ekodomov, o. s. – V Podbabě 29b, 160 00  Praha 6

T 234 697 402, T/F 220 920 268, F 910 256 149 

E info@ekodomov.cz, www.ekodomov.cz 

Ing. Magdalena Férová, Jana Palacha 166 284 01 Kutná Hora

T 315 810 074, M 739 592 870, E magdalena.ferova@ekodomov.cz

Ústecký – Envicon, s. r. o. – Jablonecká 41/27, 460 05  Liberec 5

T 485 243 081, F 485 243 082 

E ida.svobodova@separace.eu, www.separace.eu

Ing. Ida Svobodová, vedoucí týmu; Ing. M. Rybář, pracovník kanceláře 

Budova Krajského úřadu Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem 

T 475 657 111, M 602 876 461, E poradci-uk@separace.eu

Vysočina – Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o. 

Jiráskova 65,  Jihlava, 586 01, T 567 303 323, F 567 303 033 

E eav@eav.cz, www.eav.cz

Ing. Michaela Bačáková, Jiráskova 65, 586 01   Jihlava 

T 567 303 320, E bacakova@eav.cz

Zlínský – Ing. Markéta Hošková – Osvoboditelů 3778/304, 760 01  Zlín

T 577 006 297, F 577 006 290, E Hoskova72@seznam.cz 

Ing. Markéta Hošková, vedoucí týmu 

ENVIprojekt s. r. o., Na požáře 144, 760 01  Zlín

T 577 006 297, M 737 521 057, E Hoskova72@seznam.cz

RPIM

Kontaktní informace o RPIM-2 v krajích ČR: 

Co je to RPIM? 
Regionální poradenské informační místo pro OPŽP, jejichž síť 
buduje Státní fond životního prostředí ČR na podporu zájem-
ců o dotace při zpracování žádostí do OPŽP.
Poradenské služby poskytují zájemcům o dotace zdarma.
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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

...v Ústí nad Labem
Na snímku zleva Petr Štěpánek (SFŽP ČR), lékař Petr Kle-
piš, který zhodnotil aktuální výsledky analýz vlivu životního 
prostředí na zdraví člověka se zaměřením na Ústecký kraj, 
Leo Steiner (SFŽP ČR) a Radek Vonka, náměstek a zástupce 
hejtmana Ústeckého kraje.

Fotovoltaickou nabíječku pro 
mobilní telefon i další elektro-
nická zařízení a knihu Krajina 
Krkonoš v proměně staletí si ze 
své návštěvy na Ministerstvu 
životního prostředí (MŽP) od-
nesl premiér Mirek Topolánek. 
„Oceňuji především to, že se ministru 

Martinu Bursíkovi podařilo stabili-

zovat organizačně i personálně resort 

v nelehké situaci, v níž jej přebíral,“ 

uznal Topolánek. 
Vyzdvihl také, že MŽP řeší 

obrovské množství témat, kte-
rá jsou kontroverzní, mediálně 
zajímavá a politicky citlivá. 
„Cením si toho, jak je Martin Bursík 

schopen tato témata předkládat nejen 

veřejnosti, ale i vládě. Že je schopen 

nalézat kompromisy, které však nena-

rušují podstatu věci,“ dodal. 
Jako úspěch vyzdvihl odblo-

kování Operačního programu 
Životní prostředí a vyřešení fi -
nancování vodohospodářské in-
frastruktury a ztransparentnění 
poměrů v resortu.

Ministr Martin Bursík ozna-
čil ochranu klimatu za prioritu 
resortu pro nadcházející období 
a také pro předsednictví Evrop-
ské unii. Novou klimatickou po-
litiku pro ČR představí ministr 
životního prostředí ještě v tom-
to roce. 

–RED–

Premiér Topolánek na MŽP Semináře o dotacích z fondů EU

...v Kvildě
Tomáš Říčka (VŠE, Wisdoma) přednáší starostům 
na seminářích Dotace pro Šumavu I, II.

Informace z dalších seminářů v Otrokovicích, Milovicích, Českých 
Budějovicích, Liberci, Znojmě a dalších najdete na www.opzp.cz.
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Agentura ochrany přírody a krajiny
Agentura ochrany přírody a krajiny je v rámci prioritní osy 6 pověřena pro 
SFŽP ČR provádět příjem žádostí a provádět formální kontrolu, hodnocení 
ekologické relevance a hodnocení technické úrovně projektů.

Akceptace
Potvrzení formální úplnosti a přijatelnosti žádosti (projektu); umožňuje po-
stoupení žádosti v procesu administrace k věcnému hodnocení žádosti (pro-
jektu).

Bene-fi ll
Elektronické (internetové) prostředí pro vyplnění formuláře žádosti do OPŽP 
a komunikaci se SFŽP ČR při podání i následné administraci žádosti, dostup-
né na adrese http://zadosti-opzp.sfzp.cz nebo odkazem z www.opzp.cz.

Finanční kontrola a auditní orgán OPŽP
Ministerstvo fi nancí ČR – centrální harmonizační jednotka a útvary interního 
auditu a kontroly MŽP.

Implementační dokument OPŽP
Dokument obsahující podrobné informace o implementaci (realizaci) ope-
račního programu a o operační úrovni prioritních os a oblastech podpory; je 
důležitým podkladem pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při 
identifi kaci jejich projektových záměrů.

Individuální projekt
Viz „Projekt individuální“.

JASPERS Iniciativa
JASPERS je forma technické pomoci pro žadatele projektů předkládaných 
v rámci OPŽP, a to zejména prioritních os č. 1, 2, 3 a 4, přičemž žadatel může 
konzultační činnost expertního týmu JASPERS využít při přípravě projektu, 
zpracování studie proveditelnosti, posouzení technického řešení, zpracování 
fi nanční a ekonomické analýzy apod.
Pro možnost vyžití iniciativy JASPERS žadatel kontaktuje sektorového koor-
dinátora.
Sektorovým koordinátorem je MŽP, Odbor fondů EU, Oddělení projektů II.

Kontaktní osoba žadatele
Viz „Osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR“.

Krajské pracovní skupiny
Jsou ustanoveny na úrovni všech regionů NUTS III v ČR, členy jsou zástupci 
regionální správy, MŽP, SFŽP ČR a dalších resortů. Vzhledem k detailní zna-
losti priorit a potřeb na regionální úrovni je vyjádření KPS důležitým podkla-
dem při hodnocení velkých projektů a je povinnou součástí žádosti velkých 
projektů. U ostatních projektů se KPS vyjadřuje k již předloženým žádostem.

Monitorovací výbor OPŽP 
Ustaven pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a moni-
torování, též zprostředkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU.

Národní strategický referenčního rámec ČR
Dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami Společenství 
a který určuje propojení mezi prioritami Společenství a národním programem 
členského státu, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé programy spolu-
fi nancované z rozpočtu EU (SF/CF). Je předmětem dialogu mezi členským 
státem a Evropskou komisí, která jej schvaluje v souladu čl. 28 odst. 3 nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006.

Oblast podpory
Podrobnější členění prioritních os vymezující, jaké typy projektů mohou být 
v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR 
Osoba zplnomocněná statutárním zástupcem žadatele k jednání se SFŽP ČR 
ve věci příslušné žádosti, tj. ve vztahu k podání žádosti do OPŽP:
– k poskytování a přebírání dokumentů a veškerých dat a informací v souvis-

losti s příslušnou žádostí, 
– k parafování stran vytištěného formuláře žádosti z prostředí Bene-fi ll
– případně k dalším úkonům, ke kterým byla statutárním zástupcem 

taxativně zplnomocněna,
– při případných opravách, doplnění žádosti apod. se pracovníci SFŽP ČR 

obracejí na tuto osobu.

Platební a certifi kační orgán
Ministerstvo fi nancí – ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové 
fi nanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU; 
schvaluje kritéria pro výběr projektů, kontroly a monitorování, zprostředko-
vává vazbu na sociální partnery a orgány EU.

Podací místo
Pracoviště pověřené příjmem žádostí od OPŽP v listinné podobě: 
– pro individuální projekty = krajské pracoviště SFŽP ČR místně příslušné 

podle místa realizace akce (pro prioritní osu 6 lze pro podání žádosti vyu-
žít i krajské středisko AOPK místně příslušné podle místa realizace akce),

– pro velké projekty = centrála SFŽP ČR v Praze.

Podoblast podpory
Upřesnění oblasti podpory.

Prioritní osa
Logické celky rozdělující Operační program Životní prostředí podle tematic-
kého zaměření.

Programový dokument OPŽP
Dokument vymezující cíle a rámec podpory v rámci OPŽP na základě analýzy 
současné situace v oblasti životního prostředí ČR, vymezuje strategii pro řeše-
ní identifi kovaných problémů, včetně provázání OPŽP s jinými strategickými 
dokumenty, charakterizuje jednotlivé prioritní osy, popisuje implementační 
opatření a defi nuje fi nanční zajištění.

Projekt
Konkrétní ucelený projektový záměr, který žadatel předkládá s cílem 
získat dotaci v rámci OPŽP. Projekt je prezentován ve formě žádosti 
a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat 
formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. při-
spívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů příslušného 
opatření.
Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících 
k předem stanovenému a jasně defi novanému cíli, která má určený 
začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich 
kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření 
cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zú-
častněných lidí.
V rámci OPŽP se rozlišují individuální projekty a velké projekty.

Projekt individuální
Projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady nepřesahují částku 
25 mil. eur.

Projekt velký
Projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 
25 mil. eur (čl. 39 nařízení č. 1083/2006/ES, který defi nuje možnost fi nancovat 
velký projekt jako výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu).
Převod měn EURO a CZK se provádí dle měsíčního průměru kurzu ČNB 
(www.cnb.cz) platného 3 měsíce před podáním žádosti, tento kurz je rozhodu-
jící při zařazení projektu do kategorie individuální či velký projekt.

Defi nice pojmů
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Projekt vytvářející příjmy
Pro účely OPŽP je defi nován jako jakákoli operace zahrnující investici do 
infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, 
nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov 
nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu.

Příjmy generované projektem
Poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej 
nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za 
úplatu (dle článku 55 odst. 1 nařízení č. 1083/2006/ES).

Referenční období
Počet let, pro které se v analýze nákladů a přínosů uvádí prognóza.

Registrace akce
Potvrzení o kladném rozhodnutí ŘO ve věci poskytnutí dotace z OPŽP 
a postoupení žádosti k následné administraci a podpoření, o registraci akce 
je vydán registrační list, který obsahuje výchozí částku dotace a rámcové 
podmínky jejího poskytnutí;

Řídící orgán OPŽP
MŽP (na základě usnesení vlády č. 175 ze dne 22. února 2006). Řídící or-
gán je zodpovědný za provádění a realizaci celého operačního programu 
a deleguje výkony některých činností na SFŽP ČR. Odpovídá za účinnost, 
správnost řízení a provádění operačního programu a za činnosti stanovené 
v článku č. 60 „obecného nařízení“.

Řídící výbor OPŽP
Projednává zásadní otázky koncepce a realizace OPŽP a zajišťuje sledování 
provázanosti operačního programu s ostatními resortními politikami a do-
poručuje výběr projektů.

Směrnice MŽP č. 5/2008
V textu příručky myšlena směrnice MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí 
o poskytování fi nančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufi -
nancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní pro-
středí).

Soukromý subjekt
Fyzické nebo právnické osoby, které nejsou veřejnoprávním subjektem.

Statutární zástupce žadatele
Legislativou defi novaný zástupce žadatele, kompetentní k právním úkonům 
za žadatele.
Ve vztahu k podání žádosti do OPŽP zodpovídá za věcnou správnost 
a úplnost údajů ve formuláři žádosti a v předložených přílohách žádosti, 
parafuje vytištěné formuláře vyplněných žádostí z Bene-fi llu, případné opra-
vy či doplnění žádosti, podepisuje čestná prohlášení a zplnomocňuje osoby 
pověřené jednáním se SFŽP ČR. 

Termín dokončení (realizace projektu)
Datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle přísluš-
ných ustanovení stavebního zákona v platném znění, nebo termín schválení 
protokolu o předání a převzetí díla (v případech, kde se na realizaci projektu 
nevyžaduje stavební povolení).

Termín zahájení (realizace projektu)
U stavebních projektů den předání staveniště podle protokolu o předání sta-
veniště, u nestavebních projektů den uzavření smlouvy o dílo nebo kupní 
smlouvy.

Veřejná podpora
O veřejnou podporu se jedná v případech, kdy jsou splněny všechny čtyři 
následující podmínky: podpora je poskytována formou dotace, zvýhodně-

né půjčky apod., podpora je poskytnutá členským státem EU nebo z veřej-
ných zdrojů, podpora naruší nebo hrozí narušením hospodářské soutěže 
tím, že zvýhodňuje určité podnikání, podpora je poskytnuta v míře, jíž 
může být dotčen obchod mezi členskými státy.
Poskytnutí veřejné podpory je možné pouze podnikům, nikoliv jednot-
livcům.
Podrobněji viz ID OPŽP, kapitola 8.1.

Veřejné výdaje
Výdaje, které pocházejí ze státního rozpočtu, státních fi nančních aktiv, 
státních fondů, územních rozpočtů, z rozpočtu EU, rozpočtu meziná-
rodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo 
jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející 
z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více re-
gionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednají-
cích v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES 
ze dne 31. 3. 2004.

Veřejné výdaje celkové
Souhrn všech veřejných výdajů vztahujících se k projektu.

Veřejnoprávní subjekt
Subjekt, který je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování 
potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu 
a současně má právní subjektivitu a současně je fi nancován převážně stá-
tem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními sub-
jekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo 
dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními 
nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výzvy pro podávání žádostí
Defi nují šíři oblasti podpory, do které jsou žádosti přijímány, časový 
harmonogram a základní pravidla příjmu žádostí; jednotlivé výzvy jsou 
zveřejňovány v tisku, na www.opzp.cz a na internetových stránkách 
SFŽP ČR a MŽP.

Zpracovatel elektronické verze žádosti
Osoba, která má založen uživatelský účet v prostředí Bene-fi ll a disponující 
údaji potřebnými k vyplnění elektronické verze žádosti. Svěřené kompeten-
ce zpracovatele elektronické verze žádosti jsou plně záležitostí žadatele. 

Zprostředkující subjekt OPŽP
Státní fond životního prostředí ČR. Zajišťuje operativní provádění operač-
ního programu. Odpovídá za implementaci a realizaci OPŽP v souvislosti 
s komunikací s příjemcem podpory, příjmem, kontrolou a hodnocením 
žádostí, kontrolou a monitoringem a dalšími procesy nezbytnými k dokon-
čení a vyhodnocení projektů.

Způsobilé výdaje celkové
Souhrn všech výdajů vztahujících se k projektu, které jsou vynaloženy 
v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OPŽP, jsou přímo a vý-
hradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí jeho rozpočtu, jsou řádně 
doloženy účetními doklady (tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, leasin-
govou smlouvou, odpisovým plánem, pokladním dokladem apod.), jsou 
prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce podpory s výjimkou věcných 
příspěvků a jsou uskutečněny po termínu způsobilosti, kterým je datum 
akceptace žádosti Státním fondem ŽP (pokud není v ID OPŽP stanoveno 
jinak) – podrobněji viz ID OPŽP, kapitola 5. Výše způsobilých výdajů se 
u projektů generujících příjem sníží o výši příjmů vygenerovaných projek-
tem v referenčním období.

Způsobilé veřejné výdaje celkové
Část způsobilých výdajů celkových, které jsou zároveň výdaji veřejnými.


