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Povodně jsou příčinou krizových situací, které jsou provázeny nejenom rozsáhlými materiálními 
škodami, ale i ztrátami na životech. I následky povodní z tohoto roku prokázaly, že společnost je 
povodněmi stále silně zranitelná. Ochrana před povodněmi není nikdy absolutní, lze ale částečně 
omezit povodňové kulminační průtoky, ovlivnit časový průběh povodní a omezit rozsah škod. Jak 
konkrétně? Na to ve svém textu odpovídá ředitelka odboru ochrany vod Ministerstva životního 
prostředí Veronika Jáglová. STRANA 6

Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí: Snahou je procesovat věci stejně dobře, ale rychleji.

Nové projekty s podporou 
z OPŽP 
Červencový Řídící výbor OPŽP 
na svém červencovém zasedání 
doporučil ministrovi životního 
prostředí schválit dotace ve výší 
766 milionů korun 62 projektům 
ze tří prioritních os. STR. 30

Nové výzvy
Vše, co potřebujete vědět 
o prioritní ose 3 – Udržitelné vy-
užívání zdrojů energie a prioritní 
ose 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží. STR. 20

O prioritní ose 1 
Vedoucí odboru ochrany vod 
SFŽP ČR Ivana Vráblíková: 
„Projekty do vodohospodářské 
infrastruktury jsou složité na pří-
pravu. Většina jich řeší rozsáhlá 
území, stavby je třeba koordi-
novat s ostatními inženýrskými 
sítěmi, úpravou komunikací 
nebo dopravními omezeními.“ 
STR. 10 

Kanalizace za tři čtvrtě 
miliardy
Kanalizaci a vodovodní řad 
za více než 730 milionů korun 
plánují na Ivančicku. Vše má být 
hotovo do listopadu 2011. Na 
stamilionovém podniku Zlep-
šení kvality vod v řekách Jihlava 
a Svratka nad nádrží Nové mlýny 
se podílí několik obcí. 
STR. 32

CD jako příloha Priority
V řadě případů se ukazuje, že 
hlavním limitujícím faktorem 

rozvoje obcí se stává nedosta-
tečná úroveň jejich vodohospo-
dářské infrastruktury. Časopis 
Priorita tuto problematiku 
nepodceňuje. Na přiloženém 
CD najdete užitečné informace.

Rut Bízková: Svou práci 
jsme udělali dobře. I Řídící 
výbor plní svou roli, protože 
kdyby přišel a odhlasoval, 
co se mu dá, tak takový orgán 
bychom vlastně ani moc 
nepotřebovali.
STR. 30

 Největší přímé 
 nebezpečí – povodně 

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR

www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500
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ECHOEDITORIAL

Jeskyně Balcarka otevřena

Po náročné rekonstrukci byla 
v Moravském krasu slavnostně 
pro turisty otevřena jeskyně 
Balcarka. Práce v podzemí trvaly 
téměř dva roky. Celkovou částku 
17,5 milionu korun investovalo 
Ministerstvo životního prostře-
dí. V jeskyni je nové osvětlení, 
návštěvníci proto nahlédnou i do 
částí jeskyně, které dříve zůstávaly 
skryty. Ve Velkém dómu bylo po-
prvé ve východní Evropě použito 
osvětlení LED diodami, které 
vytvářejí zvláštní světelné efekty. 

Přestřižená páska v Lipníku
V červnu byl v čistírně odpad-
ních vod v Lipníku nad Bečvou 
slavnostně zakončen projekt do-
stavby kanalizační sítě Zlepšení 
kvality vod v oblasti soutoku řek 
Bečvy a Moravy, který byl spolu-
fi nancován z Fondu soudržnosti 
Evropské unie. Původní dokon-
čení projektu bylo plánováno na 
podzim tohoto roku, stavbu se 
však podařilo dokončit s pěti-
měsíčním předstihem. Slavnost-
ního symbolického přestřižení 
pásky v modernizované čistírně 
v Lipníku se zúčastnili významní 
hosté včetně zástupců Státního 
fondu životního prostředí ČR, 
Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva zemědělství a Mi-
nisterstva pro místní rozvoj.

Prodej biopotravin roste
Maloobchodní řetězce loni měly 
podíl na trhu s biopotravinami 
74 procent, což je o 6,5 procenta 
více než o rok dříve. Nejvíce biopo-
travin, celkem za 1,332 miliardy 
korun, Češi loni nakoupili 
v prodejnách maloobchodních 
řetězců. Maloobchodní řetězce tak 
měly loni podíl na trhu s biopotra-
vinami 74 procent, což je o 6,5 pro-
centa více než o rok dříve. Vyplývá to 
z ročenky Český trh s biopotravina-
mi 2009. ,,Razantní rozšíření nabíd-
ky biopotravin v maloobchodních 
řetězcích nastalo s příchodem jejich 
privátních značek na přelomu roku 
2007 a 2008,“ uvedla jedna 
z autorek ročenky Zuzana Čítková. 
„Do té doby byla nabídka omezena 
většinou na sortiment zdravé výživy, 
který byl vystaven v jednom regálu, 
zpravidla na málo frekventovaném 
místě,“ dodala.

porušení povinnosti provozova-
tele sledovat výkonové ukazatele 
a podávat pravidelné zprávy 
vlastníkovi) jsou stanovena 
pravidla a výše smluvních po-
kut. Obsahem hlavního textu 
praktické příručky je uvedení do 
této problematiky. Příloha č. 1 
Defi nice výkonových ukazatelů 
konkrétněji rozvádí souhrn vy-
braných výkonových ukazatelů. 
Ty jsou děleny na tzv. základní 
a dodatečné. Základní výkonové 

ukazatele jsou vhodné pro vět-
šinu vodohospodářských smluv, 
včetně nejmenších; dodatečné 
ukazatele se mohou uplatnit 
u větších smluv. Výkonové uka-
zatele jsou přesně defi novány, 
a to nejenom v podobě smluv-
ního vyjádření, ale i informa-
tivního vyjádření. Informativní 
vyjádření je vhodné jak pro 
nastavení referenční hodnoty, 
tak pro porovnání kvality služeb 
mezi různými provozovateli, 
procesem „benchmarkingu“. 
Pro každý smluvní výkonový 
ukazatel jsou stanoveny limitní 
hodnoty a pravidla pro výpočet 
smluvních pokutových bodů při 
jejich nesplnění. Výkonové uka-
zatele pokrývají nejenom oblast 
kvality základních služeb (záso-
bování pitnou vodou, odvádění 
odpadních vod), ale sledují 
i kvalitu základní preventivní 
údržby a kvalitu služeb odběra-
telům. Nedílnou součástí tohoto 
systému je povinnost provozo-
vatele poskytovat vlastníkovi 
v pravidelných intervalech 
zprávy o provozování, o nena-
dálých událostech a umožnit mu 
přístup do provozních prostor. 
Návrh na obsah pravidelných 

zpráv je doporučen v Příloze 
č. 2, přičemž se předpokládá, 
že z celého navrženého obsahu 
budou využity relevantní údaje.

Praktická příručka je kon-
cipována jako závazný doku-
ment pro úpravu současných, 
případně pro tvorbu nových 
provozních smluv na provo-
zování vodohospodářského 
majetku v oddílném modelu pro 
žadatele o dotaci z OPŽP. Tento 
přístup je vyžadován Evropskou 
komisí. Do nových provoz-
ních smluv musí být přístup 
praktické příručky aplikován 
v celém rozsahu, čímž bude 
požadavek na sledování kvality 
služeb provozovatele naplněn. 
U stávajících provozních smluv 
bude možné provést drobné dílčí 
úpravy ve výběru výkonových 
ukazatelů nebo limitních hodnot 
za předpokladu, že budou 
provozovatelem či vlastníkem 
řádně obhájeny. Příručka by 
měla sloužit nejenom vlastní-
kům a provozovatelům, ale také 
ostatním zástupcům městských 
a obecních samospráv, kteří 
mají zájem na zlepšování kvality 
dodávaných vodohospodářských 
služeb.  (RED)

Praktická příručka – Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR
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V rámci postup-
ného zavádění 
podmínek 
nejlepší mezi-
národní praxe 
do nových či 
stávajících 
provoz-
ních smluv 

v oblasti oddílného modelu 
provozování vodohospodář-
ských služeb, ve snaze pomoci 
konečným příjemcům, vypra-
covalo Ministerstvo životního 
prostředí dokument s názvem 
Praktická příručka – Smluvní 
výkonové ukazatele v oboru vo-
dovodů a kanalizací ČR. Tento 
dokument naplňuje požadavky 
nejlepší mezinárodní praxe 
v oblasti výkonových ukazate-
lů, monitorování a smluvních 
pokut. Dokument byl vypraco-
ván, aby jednoduchým a jasným 
způsobem přiblížil tuto proble-
matiku jak konečným příjem-
cům podpory, tak provozním 
společnostem.  Pro splnění 
požadavků OPŽP budou muset 
jednotliví koneční příjemci pod-
pory zavést principy popsané 
v tomto dokument do svých 
provozních smluv. Zároveň je 

tento dokument doporučen i pro 
úpravy provozních smluv  pro-
jektů schválených v rámci Fondu 
soudržnosti v letech 2004–2006, 
které ve svých rozhodnutích mají 
zvláštní podmínku pro úpravu 
provozních smluv.

Vodohospodářské služby 
mají ze své podstaty charakter 
silného místního monopolu. 
Současný vývoj se však snaží 
i v této oblasti umožnit exis-
tenci konkurenčního prostředí 
a zavést motivaci pro zlepšo-
vání služeb odběratelům. Tzv. 
oddílný model provozování je 
koncipován tak, že infrastruk-
tura je provozována osobou 
odlišnou od vlastníka na základě 
provozní smlouvy. Tudíž provo-
zovatel neodpovídá za obnovu 
a rozvoj, tj. zejména za rozšíření 
a zkvalitnění vodohospodářské 
infrastruktury, a proto nelze 
smluvně zajistit plnění kvality 
služeb týkajících se těchto čin-
ností. Nicméně systém sledování 
výkonu provozovatele zavedený 
v této příručce (pomocí výkono-
vých ukazatelů) je zaměřen na 
všechny ostatní aspekty, které 
může provozovatel v rámci svých 
schopností ovlivnit.

Praktická příručka vychází 
z principů nejlepší mezinárod-
ní praxe, kde je kladen důraz 
především na kvalitu posky-
tovaných služeb sledovanou 
pomocí smluvních výkonových 
ukazatelů. S výkonovými uka-
zateli souvisí jejich pravidelné 
monitorování, podávání zpráv 
o tomto monitorování, nastavení 
limitních hodnot platných pro 
jednotlivé ukazatele a v případě 
neplnění těchto limitů (příp. 

Na webových stránkách 
Státního fondu životního 
prostředí je zdarma 
k dispozici Anglicko-český 
a česko-anglický slovník 
životního prostředí 
a udržitelného rozvoje.

Odborná i laická veřejnost 
může od 1. července 2009 zdar-
ma využívat Anglicko-český 
a česko-anglický slovník život-
ního prostředí a udržitelného 
rozvoje. Slovník je k dispozici 
na stránkách SFŽP ČR 
www.sfzp.cz/ekoslovnik. 

Slovník je v současné době 
nejucelenější a nejobsažnější 
dílo svého druhu v ČR. Heslář 
bude průběžně doplňován 
o pojmy, které vyhledávací sys-
tém zaznamená jako nenaleze-
né.  Slovník je díky zařazeným 
definicím výbornou pomůckou 
pro překladatele, tlumočníky, 
studenty i odborníky, pracovní-
ky státní správy, firem i nezis-

kových organizací, kteří působí 
v oblasti životního prostředí. 

Uživatel zadá hledaný 
termín a fulltextový vyhledá-
vač najde všechna hesla, která 
obsahují dané slovo či jeho část. 

V anglicko-české části hesla 
obsahují vedle anglického a čes-
kého ekvivalentu i výslovnost 
(u naposledy zařazených hesel 
se bude ještě průběžně doplňo-
vat), defi nici v angličtině (v pří-
padě důležitých nebo obtížných 
pojmů) a také synonyma a po-
mocné termíny, které uživatele 
přivedou k dalším souvisejícím 
pojmům zařazeným do slov-
níku. Zájemci tak při hledání 
určitého pojmu mohou objevit 
i řadu termínů, které s daným 
slovem přímo souvisejí.

Uživatelé zde na jednom 
místě najdou pojmy z těchto 

tematických oblastí: ekologie, 
biodiverzita, ochrana příro-
dy, udržitelný rozvoj (včetně 
sociálních aspektů), ekosys-
témy, environmentální mana-
gement, energetická účinnost, 
odpovědnost firem, fair trade, 
globální změny klimatu, po-
pulace, lesnictví, radioaktivita, 
mezinárodní instituce, indiká-
tory, materiálové toky, analýza 
životního cyklu, ekologická 
architektura, vodní hospodář-
ství, ochrana ovzduší, hluk, 
zemědělství ve vazbě na životní 
prostředí, odpady, dobrovol-
né nástroje, IPPC, rozvojová 
problematika a další. 

Na přípravě slovníku se 
podílelo celkem 15 předních 
českých odborníků. Projekt 
byl financován z prostředků 
Operačního programu Infra-
struktura, jeho realizátorem 
je společnost SPF Group. 
Softwarovou aplikaci zajistila 
společnost REWIN, s. r. o.  

(RED)

Ministerstvo životního 
prostředí aktivně 
vystoupilo proti plánu 
na stavbu nových silnic 
a dálnic, který nedávno 
zveřejnilo Ministerstvo 
dopravy s Ministerstvem 
pro místní rozvoj. 

Plán má vláda projednat na 
konci července. Ministerstvo ži-
votního prostředí přitom již nyní 
žádá jeho přepracování. Plán 
například počítá s novou silnicí 
přes centrální část Šumavy, jinou 
napříč Jeseníky, další by měla 
vést podhůřím severních Čech. 
Dokument má přitom na mnoho 
let dopředu předurčit,  jak má 
být území státu využité. Na vyti-
povaných trasách nebude možné 
v případě schválení postavit 
cokoliv jiného. Nové silnice, 
kterých jsou odhadem stovky ki-
lometrů, nemají dopředu určené 
parametry. Konkrétní podobu 
úředníci stanoví až ve chvíli, kdy 
se je stát rozhodne postavit. Pod-
le dopravních expertů nemusí 

jít ale automaticky o dálnice. 
„V případě silnice S3, vedoucí přes 
Vimperk na hraniční přechod Strážné 
na Šumavě, by to ani nešlo, protože to 
nedovolují zákony. Jde totiž o průchod 
chráněnou krajinnou oblastí,“ říká 
Miroslav Vančura z brněnského 
Centra dopravního výzkumu. 
Jiná silnice označená jako S11 
má zase spojit velká severočeská 
města Liberec a Děčín. Jesenicko 

má propojit s republikou nový 
tunel. Úplnou novinkou, která 
není ani zanesena na pracovních 
plánech, je silnice, která má pro-
pojit západ státu s jeho výcho-
dem a vést jižně od dálnice D1 
mezi Plzní a Brnem.  Minister-
stvu životnímu prostředí ale vadí 
nedostatečné prověření vlivu 
plánovaných staveb na životní 
prostředí. (RED)

Výhrady MŽP k plánu na nové silnice a dálnice Slovník životního prostředí 
je na webu SFŽP ČR

Vážení čtenáři, 
opět listujete stránkami 
časopisu Priorita. Petr 
Valdman ve svém komentáři 
připomíná, že jsou tomu již 
dva roky od okamžiku, kdy 
byla vyhlášena první výzva 
k předkládání žádostí v rám-
ci OPŽP. 
Valdman rovněž poukazuje 
na skutečnosti, že OPŽP 
nezná termín klientelismus, 
a uvádí, že hodnotící kritéria 
jsou nastavena tak, že po-
kusy lobbistů cokoli ovlivnit 
nemají šanci na úspěch.
Hlavními tématy čísla Priori-
ty jsou voda a stále aktuální 
otázka povodní. Sérii článků 
a rozhovorů otevírá  text 
Veroniky Jáglové z MŽP, v 
něm autorka připomíná, že 
změna politických poměrů 
znamenala mimo jiné i odliš-
ný přístup k vodě. Voda byla 
před rokem 1989 považová-
na spíše za surovinu než za 
základní součást životního 
prostředí, kterou je třeba 
chránit a zachovat budoucím 
generacím v co největším 
množství a nejlepší jakosti. 
S vodou a čistotou vod po-
chopitelně souvisí celá řada 
dotačních programů OPŽP. 
Problematika povodní se 
dotýká téměř všech regionů 
České republiky. V rámci pri-
oritní osy 1 OPŽP byly proto 
vyčleněny fi nanční prostředky 
pro oblasti podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní a 
1.3.1 – Zlepšení systému po-
vodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany. 
Veronika Jáglová potvrzu-
je, že z těchto podpor lze 
spolufi nancovat širokou 
škálu projektů od tvorby di-
gitálních protipovodňových 
plánů až po studie provedi-
telnosti pro přírodě blízká 
protipovodňová opatření 
v povodí. 
Jak už upozorňujeme na 
titulní straně, v rozhovoru 
s náměstkyní ministra život-
ního prostředí Rut Bízkovou 
se vracíme k řídícímu výboru, 
který schválil dotace v celkové 
výši 766 milionů korun.
Doufáme, že jste s obsahem 
našeho časopisu spokojení. 
Pokud však máte nějaký ná-
pad na téma, o kterém byste 
se v Prioritě rádi dočetli, 
neváhejte nás kontaktovat.

ivo.horvath@sfzp.cz
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí

České republiky

Dva roky od vyhlášení první výzvy, úspěchy i varování 

Dobrý odpadový hospodář?

IVO KROPÁČEK
Hnutí DUHA

Jsou tomu už více, než dva roky od doby, kdy 
byla vyhlášena první výzva k předkládání 
žádostí do OP Životní prostředí. Dva roky 
plné práce, a to jak na straně žadatelů a posléze 
příjemců podpory, tak samozřejmě na straně 
zprostředkujícího subjektu a řídícího orgá-
nu. Čím nás uplynulé dva roky mile i nemile 
překvapily? Jednoznačným pozitivním faktem 
je dostatek kvalitních projektů, a to nejen díky 
zásobníkům z předchozích, na fi nanční zdroje 
EU chudších let. Zájem o všechny prioritní 
osy potvrzuje jejich správné vymezení v rámci 
programu a dává záruku bezproblémového vy-
čerpání alokace OP Životní prostředí a hlavně 
záruku podpory co nejefektivnějších, přírodě 
prospěšných projektů. 

Další pozitivní záležitostí je absence jaké-
hokoliv klientelismu při administraci žádostí 
i schválených projektů. Maximální otevře-

nost, založená na zveřejňování hodnotících 
kritérií tvořených souborem objektivních 
a vyčíslitelných parametrů projektu, nikoliv 
souborem subjektivních indikátorů, mini-
malizuje jakékoliv lobbistické pokusy už 
od začátku. Mechanismy vnitřní kontroly, 
nastavené na všech úrovních administrace, 

spolu s informačním systémem uchovávajícím 
každou změnu i té nejposlednější hodnoty, 
jsou samozřejmostí. Podpora v OP Životní 
prostředí je tedy poskytována s respektová-
ním základních principů EU – transparent-
nost, nediskriminace a rovný přístup.

A v neposlední řadě je třeba zmínit 
i výrazný nárůst projektů v realizaci, kte-
rých je k červnu letošního roku již více než 
tisíc z dvou a půl tisíce schválených žádostí. 
Podpora EU na projekty v realizaci přesahuje 
nyní deset miliard korun a každým dnem jsou 
dokončována další zadávací řízení a uzavírány 

nové smlouvy o dílo. Lze očekávat, že počet 
projektů v realizaci se do konce roku minimál-
ně zdvojnásobí a podpora EU na tyto projekty 
vzroste ještě více, neboť ve stadiu zadávací-
ho řízení jsou převážně vodohospodářské 
projekty s náklady nikoliv v jednotkách, ale 
v desítkách či stovkách milionů korun. Každý 

týden jsou rovněž podávány desít-
ky nových žádostí o platbu a fond 
uvolňuje podporu průběžně i na 
neuhrazené faktury. Nárůst počtu 
projektů v realizaci, stejně jako 
tempo vzrůstajícího počtu žádostí 
o platbu, je zárukou bezproblémo-

vého plnění pravidla n+3.  
Negativním faktem stále bohužel zů-

stává oblast zadávání veřejných zakázek. 
Ač jsme zaznamenali podstatné zlepše-
ní, máme v OP Životní prostředí první 
projekty, které nebudou spolufi nancovány 
ze zdrojů EU. Důvod je prostý – poruše-
ní zákona o zadávání veřejných zakázek 
s ovlivněním výběru nejvhodnější nabídky. 
A pokud příjemce podpory projekt již 
realizoval za své prostředky, nezbývá než 
ukončit jeho administraci. A může to být 
projekt sebekvalitnější.

PETR VALDMAN
Úsek řízení projektů, SFŽP ČR

Iniciativa 
JASPERS má 

sloužit především jako po-
moc žadatelům při přípravě 
žádostí na velký projekt, tj. 
nejen samotného formuláře 
žádosti, ale také např. studie 
proveditelnosti či fi nanční 
a ekonomické analýzy.

Dne 8. června 2009 se v pro-
storách Ministerstva životního 
prostředí uskutečnil seminář 
pro žadatele velkých projektů, 
jehož hlavním cílem bylo předat 
žadatelům dosavadní zkušenosti 
s administrací velkých projektů, 
upozornit žadatele na nejčastější 
chyby v dokumentech k žádosti 
a poradit, jakým způsobem se 
jich nejlépe vyvarovat. Tyto 
zkušenosti prezentovali zástup-
ci Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP ČR) i zástupci 

iniciativy JASPERS, jejichž 
experti se na hodnocení velkých 
projektů podílí.

Čím dříve, tím lépe
Čím dříve jsou experti JAS-
PERS do přípravy projektu 
zapojeni, tím větší je prav-
děpodobnost, že celý proces 
schvalování velkého projektu 
bude probíhat bez větších 
komplikací, a to jak na národní 
úrovni, tak na úrovni Evropské 
komise (EK). Přidanou hodno-
tou pro žadatele je skutečnost, 
že experti JASPERS se podílí na 
přípravě projektů také v dal-
ších evropských zemích (např. 
Maďarsko, Slovensko, Polsko) 
a některé z projektů, na nichž 
spolupracovali, již prošly schva-
lovacím procesem EK a experti 
tedy mají zpětnou vazbu, právě 
co se týče nároků a požadavků 
EK na velké projekty.   

V druhé polovině roku 2008 
se spolupráce MŽP s experty 
JASPERS zintenzívnila také ve 
fázi, kdy je žádost na velký pro-
jekt již předložena a posuzována 
SFŽP ČR a MŽP. Ke dni konání 
semináře experti posoudili šest 
velkých projektů (pět z oblasti 
vodohospodářské infrastruktury 
a jeden z oblasti sanace starých 
ekologických zátěží) a na zákla-
dě zkušeností z těchto projektů 
připravili prezentaci, v rámci kte-
ré poukázali na nejčastější slabá 
místa dokumentů předkládaných 
v rámci žádostí na velký projekt. 
Ta jsou zejména v následujících 
oblastech: analýza možností, 
náklady projektu a kapitálové 
náklady, fi nanční udržitelnost, 
ekonomická analýza a envi-
ronmentální aspekty projektů. 
Velkou část prezentace tvořily 
praktické připomínky k vyplnění 
samotného formuláře žádosti na 

velký projekt (Příloha XXI naří-
zení Komise [ES] č. 1828/2006).

Hlavní změny 
v administraci
Seminář byl zahájen Janem Kří-
žem, ředitelem odboru fondů EU 
MŽP. První část semináře tvořila 
prezentace expertů JASPERS, 
kterou přednesli ekonom David 
Tagg a inženýr Hans van Os. Ve 
druhé části semináře vystoupila 
Ing. Martina Prokopová z odboru 
PPP projektů SFŽP ČR, která 
představila hlavní změny v admi-
nistraci velkých projektů, k nimž 
došlo v průběhu několika posled-
ních měsíců, a rovněž nejběžnější 
nedostatky předkládaných doku-
mentů. Poslední část semináře pak 
byla věnována zadávání veřejných 
zakázek. O této problematice ho-
vořil Mgr. Martin Čech, vedoucí 
oddělení legislativy a veřejných 
zakázek SFŽP ČR. (RED)

Seminář o administraci velkých projektů 
za účasti JASPERS

Dohoda, kterou v Praze 
podepsal ministr životního 
prostředí Ladislav Miko 
společně s generálním ředi-
telem EUMETSAT Larsem 
Prahmem, je přirozeným 
vyvrcholením spolupráce 
s dlouhou tradicí.

Dne 22. června 2009 byla pode-
psána dohoda o přístupu České 
republiky k Evropské organizaci 
pro využívání meteorologických 
družic (EUMETSAT). 

Bývalé Československo 
uzavřelo s EUMETSAT dvou-
strannou dohodu o přístupu 
k informacím z meteorologických 
družic již v roce 1992. Informace 
na základě této dohody využívaly 
oba příslušné ústavy, Český hyd-
rometeorologický ústav a Sloven-
ský hydrometeorologický ústav, 
až do doby přechodu – a to již 
v době samostatných států – 
na status spolupracujících členů. 
Tento status Česká republika 
ukončí koncem tohoto roku 
a po schválení dohody parla-
mentem a ratifi kaci prezidentem 

republiky plynule přejde na plno-
právné členství v organizaci. 

Možnost pracovat 
pro EUMESAT
Údaje a výstupy z družic orga-
nizace EUMETSAT významně 
přispívají k předpovídání počasí 
a monitorování světového kli-
matu.

Jako plnoprávný člen bude 
Česká republika spolurozhodovat 
o EUMETSAT a plně se účastnit 
jejích nově vyvíjených programů, 
české podniky se budou moci 
ucházet o zakázky pro tuto orga-
nizaci, občané České republiky 
získají možnost pro EUMETSAT 
pracovat. Česká republika bude 
zároveň mít neomezený přístup ke 
všem datům ze sítě EUMETSAT.

Členství v EUMETSAT umož-
ní sdílet veškeré údaje a informa-
ce potřebné ke zkvalitňování me-
teorologických služeb, jako jsou 
zejména protipovodňová ochrana 
a prevence. V případě mimo-
řádných živelných událostí jsou 
jedním z klíčových informačních 
zdrojů pro krizové štáby a Armá-
du ČR. A v neposlední řadě jsou 
data poskytovaná EUMETSAT 
zásadní pro zajištění leteckého 

provozu nad ČR a bezpečnosti 
na komunikacích.

Ochrana lidského zdraví
Přínosem služeb EUMETSAT je 
tak vedle ochrany lidského zdraví 
a sociálních a ekonomických hod-
not společnosti také monitoring 
přispívající k ochraně životního 
prostředí a klimatu v podobě 
kvalitních dlouhodobých dat.

Připojení České republiky 
ke třiadvaceti členským státům 
EUMETSAT, mezi něž již patří 
i některé středoevropské a pobalt-
ské země, je významným krokem. 
EUMETSAT se snaží odrážet 
členství v Evropské unii. Tím, 
že Česká republika podepsala 
přístupovou dohodu v době svého 
předsednictví EU, bylo podpořeno 
naplňování tohoto cíle.  (RED)

ČR je členem EUMETSAT 

Ministr životního prostředí Ladislav Miko a generální ředitel 
EUMETSAT Lars Prahm podepisují dohodu o plném členství 
České republiky v této organizaci.

Pozitivní záležitostí je absence jakéhokoliv 
klientelismu při administraci žádostí 
i schválených projektů.

V třídění a recyklaci komunálních odpadů 
Česká republika zaostává za sousedy v Ně-
mecku a Rakousku, kde jsou až třikrát úspěš-
nější. Problém však není v lidech. Bariérou je 
kvalita recyklačních služeb pro domácnosti. 
Naprostá většina našich rodin nemůže třídit 
hlavní druhy odpadů včetně nejvíce zastou-
pených kuchyňských a zahradních odpadů. 
K barevným kontejnerům lidé musejí chodit 
přes sto metrů daleko. Navíc domácnosti ne-
jsou ani dostatečně motivovány. Pokud bude 
třídění snadné, další lidé se rádi přidají.

Pilířem nutných změn je nová odpadová 
legislativa, která by měla zvýšit poplatky za 
skládkování a zavést poplatky za spalování 
směsných komunálních odpadů. Z vybraných 
prostředků by měly obce, mikroregiony a 
kraje fi nancovat programy k minimalizaci od-
padů a zlepšení recyklace. Tak je tomu třeba 
ve velmi úspěšném belgickém Vlámsku, kde 
třídí a recyklují přes sedmdesát procent svých 
komunálních odpadů.

Ale i přes chybějící kvalitní legislativu 
se u nás našly obce, které si se snižováním 
množství netříděných odpadů a zvyšováním 
míry recyklace dokázaly dobře a zajímavě 
poradit. Za všechny příklady dobré praxe 

jmenujme Letohrad, Nový Bor a Mladou 
Boleslav. Tam  se třídění odpadů zvýšilo 
pytlovým systémem sběru a fi nančním 
bonusem pro domácnosti, které odpad třídí 
nejvíce. 

I další obce by měly využít zkušenosti 
úspěšných modelů z domova i mnoha evrop-
ských měst. Každý dobrý hospodář v době 
krize hledá, kde by mohl ušetřit. A odpady, 
tedy nevyužité suroviny, jsou optimálním 
adeptem k úsporám. A pokud budou projek-
ty dostatečně kvalitní, může se na fi nancování 

lepších recyklačních služeb podílet i Operač-
ní program Životní prostředí.

Času však není nazbyt. Přesto snahy ode-
jmout dotace kvalitním recyklačním projektům 
a vložit je do drahých a zbytečných megapro-
jektů spaloven, které zničí cenné suroviny, stále 
přetrvávají. 

Pracujme na kvalitních recyklačních projek-
tech. Klesne tak spotřeba přírodních surovin, 
a tudíž i závislost České republiky na jejich im-
portu. Navíc se omezí ekologické škody, které 
vznikají těžbou. Vyplatí se to hned několikrát.
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V oblasti ochrany 
vod se podaři-
lo dosáhnout 
zásadního obratu 
a celkově je 
možné konstato-
vat, že se jakost 
povrchových vod 
na území České 
republiky od roku 
1989 výrazně 
zlepšila. 

Tohoto 
významného 

zlepšení bylo dosaženo – kromě 
zrušení či omezení výroby nebo 
změny produkce řady průmys-
lových podniků v počátečním 
období po roce 1989 – zejména 
výstavbou nových a intenzifi kací 
či rekonstrukcí stávajících čistíren 
odpadních vod včetně souvise-
jících kanalizačních systémů. 
K zlepšení přispělo také snížení 
a racionalizace aplikace (dávko-
vání) hnojiv v zemědělské výrobě. 

I přes toto dosažené zlepšení 
nelze současný stav považovat 
za ideální, stále ještě existuje 

mnoho míst, kam je třeba inves-
tovat čas i fi nanční prostředky. 
Problematická je jakost vod 
v úsecích méně vodných toků 
s vysokým soustředěním nebo 
intenzitou (významem) zdrojů 
znečištění, případně i v závislosti 
na přírodních (geologických) 
podmínkách. Realizací opatření 
v ploše povodí a rozšířením nebo 
zkvalitněním systémů sloužících 

k odvádění a čištění odpadních 
vod dojde k zásadnímu snížení 
vnosu znečištění a eutrofi zace 
povrchových vod. 

Požadavky Evropské unie
Česká republika se po svém 
vstupu do EU v roce 2004 plně 
zapojila do aktivit souvisejí-
cích s členstvím včetně aktivit 
v oblasti ochrany vod. V souladu 

s tzv. rámcovou směrnicí vodní 
politiky (2000/60/ES) a jejími 
dceřinými směrnicemi (např. 
směrnice o ochraně podzemních 
vod [118/2006/ES], směrnice 
o normách environmentální 
kvality v oblasti vod [2008/105/
ES]) je důraz kladen na ochra-
nu vod a souvisejících vodních 
ekosystémů, na zajištění vodních 
zdrojů pro pitné, hospodářské 

a rekreační účely, 
na ochranu vod 
jako celku a na 
zmírňování ná-
sledků povodní 
a sucha. Základ-
ním principem je 

trvale udržitelné využívání vod. 
Členské státy musejí v souladu 
s výše uvedenou směrnicí vyhod-
notit stav všech vodních útvarů 
na svém území a za účelem jeho 
zlepšení zpracovat a přijmout 
plány povodí včetně programů 
opatření. 

Česká republika zajišťuje 
plnění výše uvedených cílů přede-
vším soustavnou koncepční čin-

OP Životní prostředí – ochrana vod a ochrana před povodněmi

VERONIKA 
JÁGLOVÁ
Odbor ochrany 

vod, Minister-

stvo životního 

prostředí

Po roce 1989 přestala být 
voda považována 
za surovinu ( jak tomu 
bylo dříve) a stále více 
je chápána jako základní 
součást životního prostředí, 
kterou je nutné chránit 
a zachovat v co největším 
množství a v co nejlepší 
jakosti i pro budoucí 
generace. 

ností, legislativními opatřeními 
a fi nanční podporou zaměřenou 
nejenom na realizaci opatření 
k naplňování směrnic EU v oblas-
ti VODA, ale také podporou vědy 
a výzkumu v této oblasti. 

Proces přímých vyjednávání 
mezi EU a Českou republikou 
o kapitole životního prostředí, 
který zahrnoval i podoblast 
jakost vod, byl uzavřen s tím, 
že v podoblasti jakosti vod bylo 
vyjednáno jediné přechodné 
období na implementaci směrni-
ce Rady 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod, do 
31. 12. 2010. Tato směrnice má 
pro ČR zásadní význam z po-
hledu ochrany vod i z důvodu 
ekonomicko-sociálních dopadů 
její implementace. ČR vyhlásila 
celé území jako citlivou oblast, 
a právě z toho důvodu bylo ČR 
přiznáno výše zmíněné přechod-
né období, zejména na výstavbu 
stokových soustav a zajištění 
sekundárního stupně čištění na 
čistírnách městských odpadních 
vod v aglomeracích kategorie 

2 000–10 000 ekvivalentních 
obyvatel (EO) a na čištění podle 
přísnějších požadavků (odstraňo-
vání celkového dusíku a fosforu) 
na všech čistírnách městských 
odpadních vod nad 10 000 EO. 

Pokud Česká republika 
uvedený termín nesplní, hrozí 
významné sankce. Do konce roku 
2010 musí být splněny rovněž 
požadavky na čištění městských 
odpadních vod dané národní 
legislativou, konkrétně vod-
ním zákonem č. 254/2001 Sb., 
respektive jeho „euronovelou“ 
č. 20/2004 Sb., v platném znění. 
Proto je tato problematika v sou-
časné době velmi aktuální. Podle 
materiálu Aktualizace strategie 
fi nancování požadavků na čištění 
městských odpadních vod, který 
byl v letošním roce předložen 
vládě, činí potřebná suma na spl-
nění všech požadavků 41 miliard 
korun.

Čištění odpadních vod
V roce 2008 žilo v domech 
připojených na kanalizaci 
8,459 mil. obyvatel ČR, to je 
81,1 % z celkového počtu oby-
vatel. Takto vysokým procen-
tem napojení na kanalizaci se 
ČR z pohledu vody řadí mezi 
nejvyspělejší státy Evropy, jakými 
jsou Německo nebo Nizozemí. 
Celkový počet čistíren odpadních 
vod na území České republiky 
evidovaných v ČSÚ k roku 2008 
je 2 091. I přesto v této oblasti 
čeká ČR ještě hodně práce.

Hlavním problémem ČR 
v rámci naplnění požadavků 
legislativy do konce roku 2010 je 
zajištění výstavby kanalizací a čistí-
ren odpadních vod v kategorii obcí 
a měst s počtem 2 000–5 000 EO 
a rekonstrukce a modernizace 
stávajících čistíren všech kate-
gorií. Tato priorita ve výstavbě 
čistíren odpadních vod je již od 
roku 2000 zohledněna v dotační 
politice SFŽP ČR a státního 
rozpočtu a v současné době je 
klíčové také využití prostředků 
Fondu soudržnosti EU v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP), respektive 
prioritní osy 1 (PO 1). 

Stejně problematické je také 
zajištění tzv. přiměřeného čištění 
odpadních vod v obcích s počtem 
EO menším než 2 000, které mají 
stávající souvislou kanalizaci pro 
veřejnou potřebu. I pro tyto obce 
existuje možnost získání dotací 

z PO 1 OPŽP. Protože malé obce 
mají největší potíže se zajištěním 
jak kvalifi kovaného názoru a pro-
jektu, tak fi nančních prostředků, 
zpracoval odbor ochrany vod ve 
spolupráci s odborníky z celé ČR 
publikaci Metodická příručka 
zneškodňování odpadních vod 
v obcích do 2 000 ekvivalentních 
obyvatel, která je k dispozici na 
internetových stránkách MŽP 
(http://www.mzp.cz/cz/zne-
skodnovani_odpadnich_vod). 
Tato publikace si klade za cíl kon-
centrovanou formou přinést co 
nejucelenější přehled odborných, 
legislativních a technických infor-
mací týkajících se problematiky 
odkanalizování malých aglome-
rací s příměstskou a venkovskou 
zástavbou. S cílem napomoci 
obecní samosprávě při jejím roz-
hodování a podat základní tech-
nické aspekty obsahuje informace 
i o tom, jak začít s přípravou 
akcí a kde hledat fi nanční zdroje. 
Doufáme, že tato publikace bude 
dobrým pomocníkem zejména 
pro chystanou podzimní výzvu 
PO 1 OPŽP.

Ochrana před povodněmi
Povodně jsou přírodní feno-
mén, který pro ČR představuje 
největší přímé nebezpečí v oblasti 
přírodních katastrof, neboť její 
území nepatří mezi regiony, kde 
se projevuje seismická a vulka-
nická aktivita nebo povětrnostní 
extrémy typu tornád a hurikánů. 
Povodně jsou příčinou mimo-
řádných událostí až krizových 
situací, které jsou provázeny 
nejenom rozsáhlými materiálními 

škodami, ale také ztrátami na 
životech obyvatel postižených 
území a rozsáhlou devastací kul-
turní krajiny včetně ekologických 
škod. 

Výše uvedené skutečnosti se 
potvrzují průběžně od druhé 
poloviny 90. let, zejména při 
katastrofálních povodních způso-
bených dlouhotrvajícími silnými 
srážkami v letních měsících roku 
1997 a 2002. I následky povodní 
z poslední doby prokázaly, že 
společnost je povodněmi stále sil-
ně zranitelná. Souběžně s hospo-
dářským rozvojem pokračovalo 
v posledních 100 letech využívání 
území ohrožených povodněmi 
pro rozvoj měst, obcí, průmyslu 
a zemědělství. 

Zároveň byl výrazně oslabo-
ván princip předběžné opatr-
nosti a byla přehlížena potřeba 
systematické prevence, protože 
katastrofální povodně s těžký-
mi a fatálními následky se na 
našem území vyskytly naposledy 
koncem 19. století. Také rozvoj 
vodohospodářských staveb na 
vodních tocích, spojený s výstav-
bou řady přehrad a vytvořením 
značných akumulačních objemů, 
vesměs úspěšně eliminoval nejen 
následky, ale i rozsah menších 
povodní. Tyto skutečnosti vedly 
k určitému ustrnutí péče o rozvoj 
preventivních opatření a k sní-
žení vnímavosti povodňového 
nebezpečí. 

Ochrana před povodněmi 
není nikdy absolutní, lze však 
částečně omezit povodňové kul-
minační průtoky, ovlivnit časový 
průběh povodní a omezit rozsah 

Jakost povrchových vod 
se od roku 1989 na území České 
republiky výrazně zlepšila.

Výstavba kanalizace 
v obci Kublov financovaná 
v rámci OPŽP.

TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY
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škod. Stejně jako v řadě evrop-
ských zemí, které byly v průběhu 
devadesátých let minulého století 
postiženy rozsáhlými povodněmi, 
vyvolaly katastrofální povodně 
pozitivní obrat ve vnímání význa-
mu povodňové ochrany i v ČR. 
Tento posun byl navíc umocněn 

značným objemem fi nančních 
prostředků, které bylo třeba 
především z veřejných rozpočtů 
vynaložit k odstranění škod způ-
sobených povodněmi. 

Tato problematika je v součas-
né době velmi aktuální a stávající 
situace pravděpodobně přispěje 

k urychlení výstavby již naplá-
novaných protipovodňových 
opatření zejména na drobných 
vodních tocích.

Nová evropská legislativa
Povodňové situace i očekávané 
důsledky klimatických změn byly 

v evropských státech impulsem 
ke zpracování řady koncepčních 
dokumentů a na úrovni Evropské 
unie vyústily vydáním nové směr-
nice č. 2007/60/ES o vyhodno-
cování a zvládání povodňových 
rizik.

Kromě rozšíření povinností 
vůči Evropské komisi bude zave-
dení této (povodňové) směrnice 
mít pro ČR i přínosy v oblastech, 
kterými se u nás povodňová 
ochrana příliš nezabývala. Pro 
vyhodnocování a zvládání po-
vodňových rizik podle směrnice 
je vyžadován větší důraz na 
spolupráci a sjednocení přístupů 
v mezinárodních povodích, na 
informování a zapojení veřejnosti 
a na širší pojetí povodňového 
rizika s ohledem na průmyslové 
znečištění, kulturní dědictví 
a různé typy povodní. V nepo-
slední řadě bude potřeba i větší 
propojení s územním plánováním 
a systematické zpracovávání pro-
tipovodňových opatření v rámci 
ucelených povodí. 

Právě implementace „povod-
ňové“ směrnice je nyní důležitým 
úkolem MŽP jakožto ústředního 
povodňového orgánu. V součas-
né době se pracuje na první fázi 
implementace, na předběžném 
vyhodnocení povodňových rizik 
a na vymezení oblastí s potenciál-
ně významným povodňovým rizi-
kem. Vyhodnocení se zpracovává 
centrálně pro celou ČR a zabývá 
se jím pracovní skupina složená 
ze zástupců MŽP, MZe, VÚV 
T. G. M., v. v. i., podniků povodí 
a ČHMÚ. Na základě tohoto vy-
hodnocení bude následovat dru-
há fáze – mapování povodňových 
rizik ve vymezených oblastech. 
Tyto práce již vyžadují dobrou 
znalost místních podmínek 
a vazbu na ně, a proto budou za-
jištěny formou projektů správců 
vodních toků. Proto následující 
výzvy pro PO 1 OPŽP, oblast 
podpory 1.3.1 – Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany, budou 
zaměřeny také na podporu 
projektů mapování povodňových 
rizik v oblastech s potenciálně vý-
znamným povodňovým rizikem. 
OPŽP se tak stává významným 
fi nančním zdrojem při zavádění 
povodňové směrnice. 

Aktuální výzvy OPŽP
Přestože má povodňová ochrana 
v ČR velkou tradici, je stále co 
zlepšovat, a to nejen na poli 
investic do úprav toků, staveb 
protipovodňových opatření, bu-
dování hlásných profi lů a varov-

ných systémů, ale také v oblasti 
tvorby a aktualizace mapových 
podkladů i vyhodnocování 
povodňových rizik. Nejméně 
nákladná, avšak z pohledu 
záchrany lidských životů a ma-
jetku nejúčinnější jsou opatření 
organizační. Podstatnou součástí 
je práce povodňových komisí 
na všech úrovních samosprávy 
a tvorba povodňových plánů pro 
oblasti s povodňovým rizikem. 
Právě na tuto oblast se zaměřuje 
podzimní výzva PO 1 OPŽP, 
v které budou v rámci hodnotí-
cích kriterií projektů významně 
upřednostněny projekty zaměře-
né na tvorbu digitálních povod-

ňových plánů, na vybavení a pro-
školení povodňových komisí, na 
naplnění následujících databází: 
povodňové komise, ohrožené 
objekty, evakuační místa, hlásné 
profi ly C, místa omezující odto-
kové poměry v Povodňovém in-
formačním systému ČR – POVIS 
(www.povis.cz). 

Pro maximální podporu 
potenciálních žadatelů, v tomto 
případě krajů, měst a svazků 
obcí, probíhá do července 2009 
série krajských seminářů, na 
kterých jsou účastníci infor-
mováni ze strany MŽP o nově 
zpracované Metodické příručce 

pro tvorbu digitálních povod-
ňových plánů, o možnostech 
a pravidlech OPŽP a o priori-
tách podzimní výzvy pro 1.3.1. 
Probíhá otevřená diskuse mezi 
odborníky na tuto problemati-
ku, budoucími žadateli, Odbo-
rem ochrany vod MŽP a SFŽP 
ČR, aby prostředky alokované 
pro tuto oblast mohly být plně 
využity pro podporu povodňo-
vých komisí a zvládání povod-
ňových situací. 

Zvládání povodňových 
situací
Problematika povodní se dotýká 
téměř všech regionů České 

republiky. Pre-
vencí, povodňo-
vou ochranou 
a hydrologickými 
předpověďmi se 
zabývají pře-
devším správci 

toků, ČHMÚ a MŽP jakožto 
ústřední povodňový orgán. 
Zvládání povodňových situací 
na lokální a regionální úrovni 
zůstává na bedrech samosprávy. 
Protože je to úkol nelehký, mi-
nisterstvo v rámci PO 1 OPŽP 
vyčlenilo fi nanční prostředky 
pro oblast podpory 1.3 – Ome-
zování rizika povodní, podob-
last 1.3.1 – Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany. Z této 
podpory lze spolufi nancovat ši-
rokou škálu projektů od tvorby 
digitálních povodňových plánů 
až po studie proveditelnosti pro 

přírodě blízká protipovodňová 
opatření v povodí.

Hlavní žadatelé
Přírodě blízká protipovodňová 
opatření (dále jen PBPO), která 
jsou v současnosti velmi často 
zmiňována nejen odborníky, ale 
i veřejností a médii, jsou jedním 
z opatření, která přispívají ke zvý-
šení retence vody v krajině a jsou 
významně podporována právě 
z PO 1 OPŽP, případně PO 6. 

V roce 2008 byly hlavními 
žadateli v této oblasti jednotlivé 
podniky povodí. Všechny před-
ložené projekty byly lokalizovány 
v prioritních oblastech ČR, které 
byly v Plánu hlavních povodí 
České republiky, schváleném 
usnesením vlády ČR č. 562 dne 
23. 5. 2007, vybrány jako prioritní 
oblasti pro zpracování koncepce 
a následný návrh konkrétních pří-
rodě blízkých protipovodňových 
opatření. Na základě této skuteč-
nosti byla proto jedním z hodno-
tících kritérií návaznost a soulad 
s vypracovanými návrhy PBPO. 
V této části projekty splnily dané 
kritérium v plné míře, a byly tak 
hodnoceny velmi kladně.

Zatím poslední, X. výzva 
OPŽP (příjem žádostí od 4. květ-
na 2009 do 30. června 2009), byla 
zaměřena na PO 1 se specifi kací 
pouze na oblast podpory 1.3.1 
pro přírodě blízká protipovod-
ňová opatření. Během této výzvy 
obdržel odbor ochrany vod 
8 projektů. Jednalo se o studie 
proveditelnosti a zpracování pod-

kladů a návrhů pro PBPO. Žada-
teli jsou opět jednotlivé podniky 
povodí a tyto projekty při svém 
zpracování vycházejí z Postupu 
pro komplexní řešení protipo-
vodňové a protierozní ochrany 
pomocí přírodě blízkých opatření 
(Věstník MŽP ČR 2008/11) – ze 
schválené a publikované metodi-
ky odboru ochrany vod.

Vysoká úroveň
Všechny projekty, které odbor 
ochrany vod doposud hodnotil, 
byly zpracovány na vysoké úrov-
ni, a byly proto vždy stanoviskem 
MŽP doporučeny k fi nancování 
z OPŽP. Pro podporu informova-
nosti a kvalitní přípravu projektů 
pro oblasti podpory 1.3, popřípa-
dě 6.4, odbor ochrany vod chystá 
pilotní projekt v povodí Horní 
Opavy, která patří do prioritních 
oblastí ČR, kde byla zpracována 
koncepce PBPO. Všem krajským 
úřadům a podnikům povodí 
v ČR byly rozeslány informace 
o koncepci PBPO, o jejich využití 
a možnosti dotace z OPŽP. Do 
budoucna se odbor ochrany vod 
chystá spolupráci ještě více pro-
hloubit a oslovit také jednotlivé 
obce.

Dovolím si svůj příspěvek 
zakončit citátem výrazného 
čínského fi lozofa Lao-c‘: „Moudrý 
člověk je jako voda. Voda prospívá všemu 
a s ničím nesoupeří.“ Proto i já pevně 
věřím, že fi nance z OPŽP do 
oblasti vody budou rozdělovány 
moudře a nebudou kráceny na 
úkor jiných prioritních os. 
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Každý měsíc doručíme ZDARMA 
do Vašich schránek.
Více informací na www.opzp.cz.

OBJEDNACÍ LÍSTEK 
zasílejte na adresu: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

objednatel: 
 veřejná správa  konzultant  odborník  žadatel o dotace  média   ostatní

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktní osoba:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

adresa:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel.:  ................................................................................................................................................  fax:  ........................................................................................................................................................... 

e-mail:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V případě zájmu o předchozí čísla časopisu Priorita nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 
267 994 125, e-mailu: dina.strnadova@sfzp.cz či na webových stránkách www.opzp.cz.

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.  
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 OPŽP – znovu 

 otevřená 

 šance pro vodu 
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 KalousSkládka 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
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 Sanace za desítky milionů 

 ochránila vodní zdroje 
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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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 To, co děláme, pomůže 

 především zákazníkům 

Třetí výzva vyvolala 

lavinu žádostí

Příval žádostí o podporu 

vodohospodářských projektů 

se podařilo zvládnout jen díky 

mravenčí práci projektových 

manažerů SFŽP ČR, kteří byli 

v neustálém kontaktu se žada-

teli a vedli je k dodání kom-

pletních podkladů, říká Ivana 

Vráblíková, vedoucí Odboru 

ochrany vod SFŽP ČR. STR. 6

SFŽP ČR posiluje 

a mládne

Práce projektových manažerů 

OP Životní prostředí láká. 

Řady pracovníků Státního 

fondu životního prostředí ČR 

v poslední době rozšířily de-

sítky mladých vysokoškoláků, 

kteří se nebojí ani nezbytné 

administrativy. STR. 46

 
Pozor na veřejné zakázky!

Zkušenosti z let 2004–2006 uka-

zují, že příjemci dotací z fondů 

EU nejčastěji chybují u veřej-

ných zákázek. Petr Valdman, 

náměstek ředitele SFŽP ČR, 

shrnuje, jak předcházet chybám 

a jaké jsou hlavní povinnosti 

vyhlašovatele. STR. 12

Litoměřická inspirace

I malé město může dokázat 

velké věci v oblastech obnovitel-

ných zdrojů, zvyšování energe-

tické soběstačnosti i podmínek 

pro zdravý život dětí. STR. 42

Jedním z mediálně frekventovaných témat souvisejících s OP Životní prostředí jsou vodohos-

podářské smlouvy. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR opakovaně kritizuje, že podmínky 

přijatelnosti smluv mezi municipalitami a provozovateli infrastruktury, vyjednané s Evropskou 

komisí, jsou pro provozovatele nevýhodné. Ministerstvo životního prostředí však vnímá pro-

blematiku v podstatně širších souvislostech, zejména ze zorného úhlu konečného spotřebitele 

a veřejného zájmu.  

STRANA 9
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 OPŽP pomáhá Česku 

 k čistšímu ovzduší 

OPŽP již brzy otevře 

VIII. výzvu

Další výzva pro předkládání 

žádostí bude vyhlášena pro 

prioritní osy 2, 5 a 7 OP Životní 

prostředí. STR. 2

Ekologicky šetrný život 

vyžaduje spíše invenci 

než hi-tech metody

Britský projekt BedZED před-

stavuje inspirativní propojení 

ekologických, ekonomických 

a sociálních přístupů při budování 

obytných, pracovních 

a společenských prostor na 

úrovni komunity. STR. 30

První rok OP Životní 

prostředí v číslech

Od podpisu programového 

dokumentu OP Životní prostředí 

Evropskou komisí v Bruselu uply-

nul 20. prosince 2008 právě rok.  

Základní ukazatele dokumen-

tují velký pokrok, kterého se za 

dvanáct měsíců podařilo v OPŽP 

dosáhnout. STR. 18

Boubínskému pralesu 

je 150 let

Chráněná krajinná území 

nejsou vymožeností druhé 

poloviny 20. století, jak se 

domnívá řada laiků. Příklad 

českého Boubínského pralesa 

svědčí o tom, že osvícení 

majitelé půdy i dobří hospodáři 

začali s cílevědomou ochranou 

fl óry a fauny výjimečných lokalit 

již podstatně dřív. STR. 32

Snižování znečištění ovzduší je nejen jedním z globálních témat dneška, ale i významným prak-

tickým úkolem Evropské unie i České republiky. V Česku mohou k jeho plnění výrazně pomoci 

finanční zdroje z OP Životní prostředí. Pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší přitom 

program představuje možná poslední příležitost, jak se včas vyrovnat se stupňujícími se požadavky 

na technickou úroveň, vybavení a provoz zdrojů. 

STRANA 9

Blížící se další výzva OPŽP 

rozšiřuje spektrum oblastí 

podpory, které umožňují 

snižování znečištění 

ovzduší v ČR. STR. 6

OPŽP 

blastí 

ňují 

6

Ondřej Vrbický: Přetrvávající české problémy s čistotou ovzduší lze řešit za pomoci fondů EU
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I když z celého „koláče“ OPŽP na ni vychází díl o velikosti 12,2 % finančních prostředku, v součas-
né chvíli je v ní schváleno nejvíce projektů ze všech prioritních os programu. Hlavními úkoly osy 6, 
která je zaměřená na zlepšování stavu české přírody a krajiny, jsou zastavení poklesu biodiverzity a 
zvyšování ekologické stability krajiny. Žádosti do PO 6 bylo možné podat prozatím ve dvou výzvách. 
A jak konstatuje ve svém článku Michal Slezák z Odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního 
vzdělávání SFŽP ČR, můžeme konstatovat, že již bylo podpořeno více než tisíc projektů. STRANA 6

František Pelc: Žadatelům z osy 6 bych před zahájením projektových prací doporučil navštívit AOPK ČR.

Naděje pro národní parky
Ministr životního prostředí 
Ladislav Miko: Připravíme 

program 
podpory obcí 
v národních 
parcích 
i chráněných 

krajinných oblastech. Přírodu 
totiž nelze účinně chránit bez 
pomoci lidí, kteří v daném úze-
mí žijí. STR. 4

Malá opatření s velkým 
významem
O průběhu administrace priorit-
ní osy 6 jsme podrobně hovo-
řili s Marcelou Hausvaterovou, 
zástupkyní vedoucího střediska 
AOPK ČR Hradec Králové a člen-
kou odborné skupiny pro vodní 
ekosystémy. STR. 10

Pohled do Zlína
Krajské pracoviště SFŽP ČR bylo 
zřízeno prvního ledna 2001. 
A přesto, že se za dobu své 
existence několikrát stěhovalo, 
o klienty nemá nouzi. A není se 
co divit, Zlínský kraj zahrnuje dvě 
chráněné krajinné oblasti – Bes-
kydy a Bílé Karpaty. Celkem 30 
procent celého území. STR. 14

Recyklace sutí ve Čkyni
Recyklace stavebních sutí. To 
je program, ke kterému se 
propracovávala rodinná fi rma 
Dosi Čkyně. Nakonec se ji to 
i díky Státnímu fondu životního 
prostředí ČR povedlo. STR. 28

Revoluční Växjö

Jak využít biomasu? Na tuto otáz-
ku více než pohotově odpovídají 
ve švédském městě Växjö. Do 
takzvaného „města bez fosilních 
paliv“ se ekologii jezdí učit nejen 
z dalekého Japonska. STR. 30

František Pelc, náměstek 
ministra životního 
prostředí: Spojujícím 
parametrem projektů 
z PO 6 by měl být 
přínos pro 
biodiverzitu 
ve všech jejích 
vrstvách.
STR. 9

 Prioritní osa 6 OPŽP
 drží významné prvenství 

Všechny projekty, které odbor 
ochrany vod doposud hodnotil, byly 
zpracovány na vysoké úrovni.
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Radost mám ze všech projektů. Je to jako ptát se matky, které dítě je jí nejmilejší 

Kolik projektů už bylo v prioritní ose 1 (PO 1) 
schváleno? 

Do současné doby se vyhlašování výzev 
a tím i charakter schválených projektů odvíjí 
od cíle splnit přechodné období, vyjednané pro 
podoblast „ jakost vod“ v přístupové dohodě 
k Evropské unii, tedy primárně řešit imple-
mentaci směrnice č. 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod. Do dnešního dne 
bylo k fi nancování schváleno 255 žádostí, z nich 
236 se týká investic do kanalizačních systémů 
a ČOV. Souhrnný požadavek na podporu 
schválených projektů z Fondu soudržnosti činí 
zhruba 20,3 miliardy korun, z toho do oblasti 
1.1 – Snížení znečištění vod – půjde 19,7 mi-
liard, na oblast 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody 
– se uvolní přibližně 350 milionů korun a na 
oblast 1.3 – Omezování rizika povodní –
248 milionů korun.

Kolik prostředků se v rámci PO 1 profi nanco-
valo? 

Ačkoliv bylo schváleno 255 žádostí, fi nanco-
vání bylo zahájeno u 14 projektů, z toho 
4 projekty lze brát jako dokončené, anebo 
takřka dokončené. Co se týče rozsahu, jsou 
to menší projekty o celkové výši investičních 
nákladů přibližně 70 milionů korun. Projekty 
týkající se vodovodů a kanalizací jsou náročněj-
ší na dobu realizace, stavba komplexního řešení 
ČOV a kanalizace v obci kolem 2 000 EO trvá 
jeden až dva roky.

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že 
projekty do vodohospodářské infrastruktu-
ry jsou obecně složité na přípravu. Většina 
projektů řeší rozsáhlá území, stavbu je třeba 
koordinovat s ostatními inženýrskými sítěmi, 
úpravou komunikací, dopravním omezením, 
je nutné řešit majetkové vztahy k dotčeným 
pozemkům, získat stavební povolení. V nepo-
slední řadě je třeba zmínit otázku výběrového 
řízení na zhotovitele stavby. Jeho příprava 
a vlastní průběh trvají řadu měsíců. Pro ukázku 
uvádím: Ze 48 projektů schválených v I. výzvě 
bylo u 20 projektů požádáno o prodloužení 
termínu k předložení podkladů nezbytných pro 
fi nancování. Jako důvod většina žadatelů uvádí 
vleklé stavební řízení anebo komplikace při 
výběrovém řízení. Je patrné, že důvodem pro 
zpoždění realizace nejsou podmínky přijatel-
nosti týkající se provozování infrastruktury, 
I. výzva (zmíněných 48 projektů) byla vypsá-
na ještě před schválením OPŽP, tedy tak, aby 
nekolidovala s podmínkami pro přijatelnost 
projektů. 

Znamená číslo jedna v názvu prioritní osy, že 
tyto projekty jsou nejdůležitější? 

V rámci Operačního programu Životní 
prostředí je celkem 8 prioritní os, které se kro-
mě ochrany vod týkají zejména oblastí ochra-
ny ovzduší, využívání obnovitelných zdrojů 
energie, řešení problematiky odpadů, ochrany 
přírody a krajiny. Lze těžko preferovat jednu 

složku životního prostředí nad druhou, bez je-
jich vyváženého poměru nelze zajistit udržitel-
ný stav. Nicméně jen na prioritní osu 1 připadá 
zhruba 40% podíl alokované částky příspěvku 
EU, tedy 1,998 z 4,917 miliard eur. Hodnota 
se odvíjí především z ekonomické analýzy 
celkových nákladů nezbytných na plnění 
požadavků směrnice č. 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod. Lze konstatovat, 
že samotné cíle prioritní osy 1 – zlepšení stavu 
povrchových a podzemních vod, zlepšení 
jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo 
a snižování rizika povodní – hovoří o významu 
vody a tím o významu této oblasti podpory: 
Voda je nezbytná k životu, ale zároveň může 
životy ohrozit.

Byly to právě projekty vodohospodářské 
infrastruktury, které brzdily schválení OPŽP 
v Bruselu. Provází prioritní osu 1 komplikace 

od samého začátku, nebo jde naopak o úspěš-
ný program? 

Je pravda, že schválení Operačního 
programu Životní prostředí bylo podmíněno 
takzvanými podmínkami přijatelnosti, které 
upravují oblast provozování a poskytování 
této služby u projektů do vodohospodářské 
infrastruktury podporovaných z OPŽP. 
Tyto projekty však není možné vnímat jako 
komplikované a neúspěšné, naopak dlouhá 
jednání mezi Českou republikou, respekti-
ve mezi Ministerstvem životního prostředí 
a Evropskou komisí, ukazují na významnost 
těchto projektů. Podmínky přijatelnosti 
vodohospodářských projektů jsou zakotveny 
v příloze č. 7 OPŽP, je rovněž rozpracována 
metodika pro žadatele rozvádějící uvedené 
podmínky přijatelnosti. Nyní byla nově 
publikována praktická příručka týkající se 
smluvních a výkonových ukazatelů v oboru 
vodovodů a kanalizací. Lze říci, že v současné 
době vše běží podle dohodnutých pravidel 
a že spolupráce s Evropskou komisí pokraču-
je bez problémů.

Jaká je míra úspěšnosti žadatelů u jednotli-
vých výzev?

Míra úspěšnosti podaných žádostí je 
poměrně vysoká a samozřejmě souvisí s tím, 
jaká je úroveň jejich přípravy. Řada projektů 
však nebyla akceptovaná, a to s ohledem na 
nesplnění obecných podmínek pro přija-
telnost projektů i podmínek výzvy. Většina 
akceptovaných projektů pak byla schválena 
k fi nancování. Jen pro představu: 
V I. a III. výzvě pro individuální projekty 
bylo podáno 420 žádostí, a jen 281 žádostí 
bylo akceptováno, z nich pak 233 bylo schvá-
leno k fi nancování, 34 žádostí k fi nancování 
doporučeno nebylo, 14 žadatelů od podání 
žádosti odstoupilo.

O prioritní ose 1 a o realizovaných 
projektech v rámci osy 
s Ivanou Vráblíkovou, vedoucí 
Odboru ochrany vod SFŽP ČR.

Dalo by se říci, že je fond v PO 1 vůči žadate-
lům vstřícný? Můžete uvést nějaký příklad, 
který to dokazuje? 

Troufám si říci, že fond je k žadatelům do-
konce velmi vstřícný. Hlavní vstřícnost spatřuji 
v úzké spolupráci s předkladateli žádosti ve 
fázi posuzování žádostí, kdy fond umožňuje 
úpravu žádostí, je nápomocen při jejich dolaďo-
vání tak, aby vůbec mohly vstoupit do fáze 
hodnocení.

V dalším kroku administrace projektů 
fond žadateli schvaluje předloženou zadá-
vací dokumentaci na vlastní realizaci stavby, 
zde je SFŽP ČR nápomocný při kontrole 
a posuzování dokumentace. Nezřídka se 
však stává, že žadatel příliš spoléhá na naši 
kontrolu, ale neuvědomuje si, že veškerá 
zodpovědnost leží na jeho straně. Chtěla 
bych apelovat na všechny předkladatele, 
aby fázi výběrového řízení nepodceňovali. 
Neboť právě kontrola průběhu zadávacího 
řízení patří ze strany Evropské komise k těm 
nejpřísněji posuzovaným.

Jak dlouho bude PO 1 ještě pokračovat? 
Kolik zbývá prostředků? 

Celý Operační program Životní prostředí se 
týká programového období 2007–2013, čerpání 
fi nančních prostředků se v prvních letech pro-
gramu řídí pravidlem n+3, v posledních letech 
n+2. Jak již bylo řečeno, pro prioritní osu 1 zbý-
vá ještě dostatek fi nančních prostředků, které 
je nutné vyčerpat. Při současném kurzu koruny 
vůči euru je na PO 1 alokováno přibližně 
52 miliard korun.

Vodohospodářské projekty souvisejí i s věč-
ným tématem povodní. Dalo by se říci, že díky 
realizovaným opatřením se někde povodňové 
škody zmírnily, nebo dokonce eliminovaly? 

Prioritní osa 1 se povodní a odstraňování 
jejich následků v první řadě netýká. I tak je 
v současné době na tuto podoblast podpory 
vyčleněno zhruba 100 milionů eur, které na 
fondu administruje oddělení ochrany přírody 
souběžně s obdobnými projekty prioritní osy 6. 
V rámci VI. výzvy bylo v podoblasti podpory 
1.3 sváleno 17 žádostí, nyní probíhá adminis-
trace X. výzvy, která se týká projektů v 1.3.1 
– Zlepšení systému předpovědní povodňové 
služby a hlásné povodňové služby.

V této souvislosti musím zmínit, že i při 
posuzování projektů kanalizačních systémů je 
zohledňován způsob řešení odvádění dešťových 
vod. Náklady na stavbu dešťové kanalizace jsou 
sice nezpůsobilým výdajem, ale ve vazbě na 
specifi cké podmínky přijatelnosti jsou prefero-
vány systémy oddílné kanalizace a zadržování 
dešťových vod v řešené lokalitě. 

Budou se v souvislosti s povodněmi měnit 
podmínky u PO 1? Budou se například ně-
jakým způsobem preferovat protipovodňová 
opatření, jako jsou suché poldry a podobně? 

Mezi technická opatření podporovaná z pri-
oritní osy 1 patří právě suché poldry a úpravy 

koryt přírodě blízkým způsobem. V současné 
době probíhá aktualizace Implementačního 
dokumentu týkající se podoblasti podpory 
1.3. Jejím cílem je optimalizace podmínek pro 
poskytnutí dotace.

Dalším velkým tématem PO 1 je čistota 
městských odpadních vod. Jak je tato 
kapitola úspěšná? Svého času hrozily České 
republice dokonce sankce za neplnění no-
rem v oblasti čištění odpadních vod. Je tato 
hrozba zažehnána? 

Tato záležitost je otázkou jednání České 
republiky s Evropskou komisí. Sledování stavu 
odkanalizování aglomerací nad 2 000 EO, 
tedy naplňování podmínek směrnice 
č. 91/271/EHS, o čištění městských od-
padních vod, sleduje MZe ve spolupráci 
s MŽP. Průběžně je zpracováván a vládě ČR 
předkládán materiál Aktualizace strategie 
fi nancování požadavků na čištění odpadních 
vod, poslední aktualizace byla schválena 
usnesením vlády dne 20. 4. 2009. V materiálu 
je uvedeno 307 aglomerací, které z pohledu 
MZe a MŽP splňují požadavky na čištění 
městských odpadních vod, a 328 aglomera-
cí, které musí být dořešeny ve stanoveném 
přechodném období. 

Pro úplnost uvádím, že v rámci OPŽP bylo 
schváleno k fi nancování přibližně 150 projektů 
týkajících se aglomerací nad 2 000 EO.

V oblasti čištění odpadních vod byly realizo-
vány projekty klasických ČOV, ale i těch koře-
nových. Preferuje fond určitý typ technologie 
pro ČOV, je nějakým způsobem rozlišeno, kte-
ré technologie je vhodná pro určitý modelový 
příklad? Kdo rozhoduje o tom, jaká techno-
logie se pro čistírnu odpadních vod v daném 
místě využije? 

Řešení vychází především z plánovacích 
dokumentů – z plánů rozvoje vodovodů a ka-
nalizací na území krajů a z platné legislativy. 
Při návrhu projektového záměru je třeba 
posoudit variantní řešení, zejména s ohledem 
na lokální podmínky a charakter recipientů 
odpadních vod, je třeba respektovat přede-
vším nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Hlavní 
posouzení toho, jaká technologie ČOV se 
v daném místě použije, závisí zejména na 
řešiteli projektového záměru. Je třeba zmínit, 
že podaná žádost na daný projekt musí být ve 
fázi minimálně vydaného územního rozhod-

nutí, součástí žádosti musí být i odborný po-
sudek od nezávislé odborně způsobilé osoby. 

Měnila se v průběhu prioritní osy 1 nějakým 
způsobem pravidla pro jednotlivé výzvy? 
Jestli ano, tak jakým způsobem? A z jakého 
důvodu? 

Pravidla pro administraci žádostí se po 
vyhlášení výzvy obecně nemění, průběžně se 
aktualizují Závazné pokyny pro žadatele a pří-
jemce, které některé oblasti upřesňují. Nicméně 
v průběhu administrace III. výzvy došlo ke 
změně metodiky pro výpočet fi nanční analýzy 
a tím k určení výše podpory u některých projek-
tů. K tomuto kroku byly MŽP spolu se SFŽP 
ČR nuceny přistoupit s ohledem na postoj 
Evropské komise. 

 Z jakého projektu realizovaného v rámci PO 
1 máte největší radost a proč? 

Jak jsem již uvedla, řada projektů se do fáze 
realizace teprve dostává. Radost mám ze všech 
– je to podobné, jako kdybyste se zeptal matky, 
které dítě je jí nejmilejší. Přesto mohu uvést 
alespoň některé. Radost mi rozhodně udělaly 
projekty z III. výzvy, které byly schváleny 
v listopadu 2008 a nyní již probíhají rozsáhlé 
stavební práce – Čistá Jizera I a II nebo projekt 
v městě Polná, který je již takřka dokončen. 
Jiným příkladem jsou již ukončené projekty 
z I. výzvy – kořenová ČOV v obci Cep, dostav-
by kanalizací v Hošťálkové a Bohuňovicích.

Se kterými dalšími subjekty a státními institu-
cemi (kromě žadatelů) fond na přípravě 
PO 1 spolupracuje? Je tato spolupráce kon-
struktivní? 

Při administraci žádostí spolupracujeme 
s odbornými orgány státní správy, především 
s krajskými úřady, Českou inspekcí životního 
prostředí, Ministerstvem zdravotnictví a kraj-
skými hygienickými stanicemi. Kromě toho 
jsme samozřejmě v úzkém kontaktu s Minis-
terstvem životního prostředí a Ministerstvem 
zemědělství. V otázkách zadávacích řízení se 
pak obracíme na ÚHOS. Pro úplnost uvádím, 
že v případě složitějších a nejednoznačných 
projektů se opíráme o posudky nezávislých 
odborníků. 

Spolupráci se všemi institucemi hodnotím 
jako velmi přínosnou, zejména ve fázi posuzo-
vání žádostí je odborné stanovisko nepostra-
datelné. Například informace a údaje zapraco-
vané ve stanoviscích KHS vstupují přímo do 
hodnocení žádostí v oblasti podpory 1.2.

Naráží realizace PO 1 na nějaké problémy 
související se špatnou legislativou?

Podle mého názoru zásadní problémy 
související se špatnou legislativou nejsou. 
Žádnou překážku ve fázi posuzování žádostí 
ani při jejich následné realizaci z tohoto pohle-
du nevidím. Tím nechci říct, že na problémy 
tohoto charakteru nenarážíme, díry v právních 
předpisech vnímáme, ale rozhodně nejsou pro 
administraci projektů určující.

IVO HORVÁTH

„
Dlouhá jednání mezi MŽP 

a Evropskou komisí ukazují 

na významnost těchto projektů.

TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY

PRIORITNÍ OSA 1
Dotace pro vodohospodářskou infrastruktu-
ru a snižování rizika povodní.
V rámci prioritní osy 1 jsou poskytovány 
dotace na výstavbu čistíren odpadních vod, 
kanalizace nebo úpravny vod. V OPŽP jsou 
pro tyto účely připraveny prostředky ve výši 
téměř dvou miliard eur.



12

ČÍSLO 7 / SRPEN 2009

13

Máme tady další vlnu povodní. Které jsou 
podle vás hlavní příčiny, že se povodně stále 
vracejí? 
Povodňové události zaznamenáváme na území 
ČR téměř každý rok, ale vlivem zdokonalování 
informačních technologií jsou v posledním 
období prožívány téměř v přímém přenosu. 
Hlavní příčinou jsou intenzivní dešťové srážky, 
na jaře i tání sněhové pokrývky, v zimním 
období ledové jevy. Výjimečně mohou vznik-
nout zvláštní povodně, a to vlivem přelití 
a následného protržení hráze vodního díla. 
Srážky jako přírodní fenomén nemůžeme vý-
znamných způsobem ovlivnit, ale můžeme se 
připravit na následný odtok, a to jak vhodným 
hospodařením v ploše povodí, tak v údolních 
nivách. Zde bychom měli vždy ponechat 
dostatečný prostor pro průchod povodňové 
vlny a neumisťovat zbytečně stavby, na kterých 
pak vznikají velké povodňové škody. Nemalý 
význam mají i kvalitní povodňové plány, proto 
připravujeme podzimní výzvu v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí, v oblasti 
podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, ze 
které budou podpořeny digitální povodňové 
plány samospráv, jež by měly identifi kovat 
lokální povodňová rizika a rozpracovat postup 
zvládání jednotlivých povodňových situací 
odpovědnými subjekty.   

Jakou roli v tomto ohledu sehrávají podniky 
povodí? Starají se dostatečně o koryta řek? 
Nejen státní podniky povodí, ale všichni 
správci vodních toků mají ze zákona povin-
nost udržovat koryto vodního toku v od-
povídajícím stavu a v upravených úsecích 
(převážně v intravilánu měst a obcí) musejí 
zabezpečit návrhovou průtočnou kapacitu. 
Jak své povinnosti plní, by měli posuzovat 
místní povodňové orgány v rámci pravidel-
ných povodňových prohlídek.

Při prvních povodních v České republice 
byly tyto podniky NKÚ kritizoval za to, že 

jejich péče o koryta není dostatečná, že se za-
měřují spíše na byznys s majetkem, který pod 
ně spadá. Zlepšila se od té doby situace? 
O tom nám nic není známo. Podle vodního 
zákona podniky povodí pořídily plány oblastí 
povodí, které byly zveřejněny k připomínkám 
veřejnosti a do konce roku 2009 by měly být 
schváleny na úrovni krajů. V těchto plánech 
jsou navržena opatření na dosažení tzv. 
dobrého stavu vod do roku 2015, respektive 
nejpozději do konce roku 2027, zabývají se 
také ochranou před povodněmi a hydromor-
fologií vodních toků. Přijatá opatření včetně 
protipovodňových pak budou zabezpečovat 
především podniky povodí z různých fi nanč-
ních zdrojů včetně OPŽP. 

Jaká protipovodňová opatření jsou podle vás 
nejúčinnější a dostatečně prosazována v České 
republice? 
Nejúčinnější opatření jsou ta, která minimalizují 
povrchový odtok srážkových vod. Vše by mělo 
začít u jednotlivých majitelů nemovitostí, kteří 
by se měli maximálně snažit zasakovat srážko-
vou vodu ze střech do půdy na svém pozemku, 
případně ji akumulovat v dešťových nádržích 
k opětovnému využití. Rovněž by měl být 
kladen velký důraz na způsob využívání území, 
který zpomaluje povrchový odtok, a v nepo-
slední řadě je třeba věnovat pozornost ochraně 
údolních niv před novou zástavbou, případně 
vymístit stávající objekty. V řadě případů se volí 
technická opatření k lokálnímu zlepšení povod-
ňové ochrany, ale vždy je nutné posoudit jejich 
vliv na dolní úsek vodního toku a na základě 
tohoto posouzení navrhnout případná doplňko-
vá protipovodňová opatření i na dolním toku. 
Jako nejlepší se zatím jeví rozumně navržená 
kombinace tzv. technických a přírodě blízkých, 
tedy „netechnických“ opatření.

Mohla byste uvést nějaký konkrétní příklad 
optimálního protipovodňového opatření, 
které pomáhá, které funguje? 

Uvedla bych například přírodě blízké pro-
tipovodňové opatření „poldr Žichlínek“ na 
toku Moravská Sázava v Olomouckém kraji 
nebo opatření v Modleticích (u Průhonic), 
kde byly u jednotlivých objektů průmyslové 
zóny požadovány retenční nádrže na zachyce-
ní srážkových vod, které jsou nyní využívány 
k údržbě zeleně. 

Co je v současnosti podle vás největším pro-
blém českého vodohospodářského systému 
v ochraně českých vod? 
Jako problém v dnešní době vidím nedostatek 
kvalitních vodařů zejména ve státní správě. 
Vodařů je obecně málo, je to relativně náročný 
obor, který se neustále vyvíjí, navíc většina jeho 
absolventů po studiích odchází do komerční 
sféry, především z fi nančních důvodů. Přitom 
dobrých a zkušených lidí ve státní správě je 
potřeba, protože vždy vše začíná a končí na 
stole „úředníků“, jejichž názor hraje důležitou 
roli a měl by být odborný a rozumný.
Jako další problém vidím relativně komplikova-
nou legislativu a její neprovázanost s ostatními 
obory, přestože voda je součástí v podstatě 
každého dalšího oboru či odvětví, ale málo-
kdo si to u nás dostatečně uvědomuje. A také 
náročná administrativa při povolování a hlavně 
v případě získávání fi nančních prostředků na 
plánované vodohospodářské akce komplikuje 
a velmi často protahuje veškeré realizace. 

Jsou české problémy s ochranou vod podobné 
těm, které řeší ostatní státy v EU? 
Česká republika jako členský stát EU musí 
plnit požadavky evropské legislativy a je 
součástí mnoha mezinárodních aktivit, které na 
evropské úrovni probíhají. I z těchto důvodů 
v oblasti ochrany vod a nakládání s ní řešíme 
podobné problémy jako jiné státy Evropy. 
Samozřejmě, že vodní hospodářství České 
republiky vykazuje určitá specifi ka, protože má 
u nás dlouholetou tradici, ale současně řešené 
problémy jsou srovnatelné se státy EU.

Vodařů je málo
Veronika Jáglová, ředitelka Odboru 
ochrany vod Ministerstva životního 
prostředí, má v těchto dnech perné 
chvilky. Přesto si na nás našla čas nejen 
pro rozhovor, ale napsala pro nás 
i článek OPŽP jako ochrana vod 
a ochrana před povodněmi, který 
najdete na str. 6.

Nedávno jste byl v Bruselu, kde jste jed-
nal o prioritní ose 1.
Ano, s Evropskou komisí se nám podařilo 
úspěšně dojednat možnou oddělitelnost 
infrastruktury, což znamená šanci pro zís-
kání dotace pro některé tzv. problematické 
aglomerace. Vyjednaný kompromis však 
neznamená „maximalizaci oddělování“, 
EK dala jednoznačně najevo, že jakékoliv 
umělé obcházení podmínek přijatelnosti je 
nepřípustné.   
Stále platí, že jediným cílem oddělování 
nesmí být získaní dotace, naopak musí být 
prokázáno, že oddělená infrastruktura je 
samostatně efektivně provozuschopná, že 
nedochází ke ztrátám synergií a celkově ke 
zvyšování provozních nákladů. Jsem rád, 
že se na tomto shodneme i s Ministerstvem 
zemědělství. 

Kolika aglomerací se tato změna týká? 
Problematických aglomerací je do patnácti. 
Samozřejmě záleží také na dohodě, jestli na 
tyto podmínky oddělitelnosti provozovatel 
přistoupí, ale my věříme, že minimálně 
polovině z nich nově vyjednaný přístup 
pomůže. 

Co tato změna znamená pro žadatele? 
Musí se pro OPŽP měnit směrnice a me-
todiky?  
Téměř ne, jedná se o změnu interpretace 
přílohy č. 7 OPŽP. Především je nutné nový 
přístup komise promítnout do metodiky 
pro žadatele. Většina žadatelů, kterých se 
tato změna týká, již má podaný projekt na 
fondu. O změně budou tedy fondem vyro-
zuměni ve chvíli, kdy tento přístup bude 
formálně odsouhlasen s MZe. To by se mělo 
odehrát v nejbližších dnech.     

Přejděme nyní k dalším krokům, které 
ministerstvo podniká, aby usnadnilo 
žadatelům cestu k dotacím.

Minulý týden jsme schválili a vydali 
Příručku pro výkonové ukazatele. Tento 
dokument má přiblížit vlastníkům infra-
struktury problematiku výkonových para-
metrů, včetně monitorování a reportování 
poskytovaných služeb. Kromě dokumentu, 
který garantuje splnění jedné z klíčových 
podmínek z přílohy č. 7 OPŽP – Podmín-
ky přijatelnosti, jsme rovněž přesvědčení, 
že aplikací příručky do provozních smluv 
dojde k celkovému zefektivnění a zprů-
hlednění poskytování služby provozování 
vodohospodářské infrastruktury ze strany 
soukromých operátorů. Pozitivní dopad 
lze očekávat především v oblasti udrži-
telnosti infrastruktury (pravidelné čištění 
stok, revize, opravy apod.), v komunikaci 

se zákazníkem (řízení stížností apod.) 
a v oblasti zabezpečení nepřetržitého 
provozu (např. dodávky pitné vody). 
Příručka je v Bruselu velice kladně hodno-
cena a představuje jediný dokument svého 
druhu v oboru vodovodů a kanalizací. 
Nesouhlasíme s kritikou, že výkonové uka-
zatele, které se mají zahrnout do smlouvy, 
automaticky prodraží provoz a navýší tak 
cenu vodného a stočného. Výkonové stan-
dardy včetně jejich monitoringu jsou v ji-
ných evropských státech běžnou součástí 
provozních smluv. Mělo by být přirozené, 
že vlastník infrastruktury chce mít přehled 
o tom, jak soukromý operátor plní své 
služby. Zavedení výkonových standardů 
naopak v tomto ohledu zabezpečí řádnou 
a dokumentovanou péči o pronajíma-
nou infrastrukturu, což v důsledku může 
znamenat značné úspory ve veřejných 
rozpočtech, po nichž se neustále požaduje 
fi nancování tohoto oboru. 

Co znamená příručka pro žadatele ve 
smyslu úpravy projektových žádostí 
a smluv? 
Parametry, které jsou uvedeny, je nyní 
nutno nově aplikovat do smluv. Příručka 
se vztahuje na oddílný model provozování. 
U komise jsme pak dojednali ještě přechod-
né období: kdo na Státní fond životního 
prostředí ČR předložil smlouvu zpraco-
vanou a upravenou podle katalogu výko-
nových parametrů do 30. 6. 2009, nebude 
muset smlouvu přepracovávat.  

A jak je to s finančním modelem a jeho 
slibovaným zjednodušením? 
Práce na zjednodušení fi nančního modelu 
pokračují. Zjednodušená verze již probíhá 
vnitřním připomínkovým řízením, chtěli 
bychom ji zveřejnit v letních měsících. Daří 
se nám v této oblasti spolupráce s Minister-
stvem fi nancí. 

Umělé obcházení podmínek je nepřípustné
S ředitelem odboru fondů EU 
Ministerstva životního prostředí 
Janem Křížem o změnách 
pro oblast OPŽP.

TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY
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Za prvé, poskytovatel se 
nedostane do rozporu s pra-
vidly veřejné podpory, pokud 
je pomoc poskytnuta subjek-
tům, jež nenaplňují znaky 
podniku z druhého bodu 
defi nice. Pojem „podnik“ je pro 
účely veřejné podpory podle 
Nařízení Evropské komise 
(ES) č. 364/2004 vykládán tím 
způsobem, že se jedná o každý 
subjekt, který vyvíjí ekonomic-
kou činnost, a to bez ohledu 
na jeho právní formu. Podni-
kem se tedy rozumí jakákoliv 
fyzická nebo právnická osoba, 
zisková nebo nezisková, jaké-
koliv sdružení nebo seskupení 
osob bez právní subjektivity, 

ziskové nebo neziskové, jakož 
i každý veřejný orgán, buď se 
samostatnou právní subjektivi-
tou, nebo spadající pod orgán 
veřejné moci, který takovou sa-
mostatnou právní subjektivitu 
má. Ekonomickou činností se 
přitom rozumí nabízení zboží 
a/nebo služeb na trhu. Pokud se 
podpora dotýká ekonomických 
aktivit, musí být v jejím případě 
zkoumány zbývající znaky urču-
jící veřejnou podporu. 

V případě, že by 
podpora měla směřovat 
subjektům, které znaky 
podniku naplňují, mohou 
poskytovatelé využít jedné 
z následujících možností.

Podpora malého rozsahu
Poskytovatel může poskyt-
nout příjemci podporu na 

jakýkoliv účel za podmínek 
stanovených v nařízení Evrop-
ské komise č. 1998/2006. Výše 
této podpory spolu s ostat-
ními podporami, které mají 
charakter de minimis a které 
příjemce obdržel za dobu 
předchozích tří let, nepřekročí 
výši 200 000 eur. Od 1. 1. 2007 
lze použít toto nařízení i na 
odvětví dopravy, s výjimkou 
podpory nabývání vozidel 
pro silniční nákladní dopra-
vu podnikům provozujícím 
tento druh dopravy pro cizí 
potřebu. Pro odvětví silniční 
dopravy je maximální částka 
podpory stanovena na 100 000 
eur. 

Podpora dle dočasného 
rámce
Poskytovatelé mohou podni-
kům poskytnout jednotlivé pod-
pory až do výše 500 000 eur na 
základě Českého přechodného 
rámce – Programu podpory do 
částky 500 000 eur (N 236/2009 
– Czech Republic – Limited 
Amounts of Compatible Aid Un-
der the Temporary Framework), 
a to za předpokladu, že se jedná 
o transparentní formu podpory, 
poskytnutou podniku, který se 
nenacházel v obtížích před 
1. 7. 2008 a nepůsobí v odvětví 
rybolovu a prvovýrobě země-
dělských produktů. Rovněž je 
vyloučena podpora exportu 
a upřednostňování domácího 
zboží a služeb. 

Notifikovat opatření 
u Evropské komise 
Pokud nelze podporu poskyt-
nout v rámci některého z výše 
uvedených režimů, například 
z důvodů překročení limitní 
částky, je možno navrhnout 
a u komise následně notifi kovat 
program plánované veřejné 
podpory. V notifi kaci musí 
členský stát poskytnout veškeré 
nezbytné informace tak, aby 
komise mohla přijmout roz-
hodnutí. V případě přírodní 
katastrofy je pravděpodobné, 
že komise rozhodne o souladu 
navrhovaného opatření s pravi-
dly veřejné podpory na základě 
článku 87 odstavce 
2b) Smlouvy o ES. 

(RED)

Povodňová podpora se musí 
řídit platnými pravidly

Nesouhlasí se štěrkovnou

Jasné ne štěrkopískovně 
v blízkosti své obce vyslovili 
obyvatelé Lutína a blízkých 
Olšan u Prostějova na veřejném 
zasedání, na němž se měly pů-
vodně projednávat podmínky, 
za kterých by těžba byla u obce 
možná. Odborníci z krajské-
ho úřadu si přišli vyslechnout 
podněty občanů, ale narazili 
na jednoznačný odpor. Celou 
debatu ukončili tím, že jediné 
jisté řešení, jak se obec využití 
velkých zásob štěrkopísku na 
svém území může vyhnout, je 
požádat Ministerstvo životního 
prostředí o vyřazení ze sezna-
mu ložisek surovin. 

Revitalizace rybníku 
v Knyku 
Oživení zhruba hektarového 
rybníka v Knyku nedaleko 
Havlíčkova Brodu přijde tamní 
samosprávu na více než dva 
miliony korun. Uvedl to starosta 
Miroslav Kotlas s tím, že devade-
sát procent všech nákladů spo-
jených s revitalizačními pracemi 
uhradí Státní fond životního pro-
středí ČR. „Z rybníka by mělo 
být odtěženo přibližně deset tisíc 
tun bahna,“ konstatoval Kotlas 
a dodal, že technika dodavatel-
ské fi rmy odváží bahno na sklád-
ku v katastru obce. Revitalizace 
by měla skončit ještě letos.

Zkrocení Cihlářského 
potoku
Radnice v Havlíčkově Brodě 
dokončuje přípravy rozsáh-
lé úpravy kaskády rybníků 
v údolí Cihlářského potoka. Do 
samotného zahájení prací zbývá 
jen několik málo měsíců. Na 
bezmála stomilionovou investici 
již město získalo dotaci. Projekt 
by měl snížit či omezit nebezpečí 
poškození nebo zničení majetku, 
které hrozí při každém větším 
rozvodnění Cihlářského potoka. 
Na konci údolí totiž stojí spousta 
cenných budov, sportovišť 
a dalších zařízení pro veřejnost. 
Projekt za 97 milionů z části za-
platí Evropská unie a Státní fond 
životního prostředí ČR. Dotace 
by měly činit 82 milionů korun.

ECHO

Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže vypracoval 
stručný informační materiál 
s názvem Povodně – infor-
mace pro poskytovatele 
veřejné podpory. Účelem 
materiálu je nastínit způ-
soby, jimiž je možno po-
skytnout pomoc subjektům 
zasaženým povodněmi, aniž 
by se poskytovatelé dostali 
do rozporu s pravidly po-
skytování veřejné podpory 
podle Smlouvy o Evropských 
společenství. 

Z hlediska klimatu mělo počasí 
v poslední dekádě června me-
dardovský charakter. Jelikož se 
dubnové a květnové teploty po-
hybovaly 4,8 ˚C, resp. 0,6 ˚C nad 
dlouhodobým normálem, byla 
pevnina dostatečně prohřátá. 
Na rozdíl od klasického medar-
dovského počasí, kdy nad teplý 
povrch obvykle proudí chlad-
nější a vlhký oceánský vzduch 
od Atlantiku, k nám tentokrát 
proudil chladný vzduch arktic-
kého původu od východu, který 
se nad Ukrajinou mísil s vlhkým 
vzduchem ze Středomoří. 

To vytvářelo velmi dobré 
podmínky pro vznik mohutné 

kupovité oblačnosti, doprováze-
né zejména v horských oblastech 
silnými přívalovými srážkami. Ty 
byly velmi nepravidelně rozlo-
ženy a na některých místech Je-
seníků a Beskyd vypadlo během 
krátkého období na malém území 
120 až 140 mm srážek. 

Situace trvala zhruba 10 dní, 
a tak se stejně intenzivní přeháň-
ky s podobnými důsledky rozší-
řily i do Čech. Svým způsobem 
šlo o mimořádnou situaci, neboť 
v posledních 20 letech u nás po-
zorujeme v červnu spíše zesilující 
trend poklesu srážkových úhrnů 
(o 15 %) doprovázený nárůstem 
teploty až o 2 ˚C.

Velmi dobré podmínky pro vznik 
mohutné kupovité oblačnosti

TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY

RNDr. Jan Pretel, CSc., 
vedoucí oddělení klimatické 
změny v Českém hydrome-
teorologickém ústavu, patří 
k předním mezinárodním 
odborníkům, je zástupcem 
České republiky v Meziná-
rodním panelu změn klimatu 
(byl rovněž jeho místopřed-
sedou).
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1. Finanční model určuje výši cen pro 
vodné a stočné alespoň 5 let dopředu – to 
je horší centrální plánování než v minulém 
režimu!
Finanční model neurčuje skutečnou závaznou výši 
cen pro vodné a stočné, pouze jakousi plánovanou 
výši. Smluvně nastavená pravidla pak určují sku-
tečnou výši cen dle několika faktorů: závazný strop 
nebo maximální výše určitých nákladových položek 
provozovatele; vývoj cenových indexů; skutečná 
výše nákladových položek, jejichž výši provozovatel 
nemůže ovlivňovat; skutečně dodaný objem vody. 
Tímto jsou jasně předem nastaveny podmínky, za 
kterých lze případně navýšit ceny. Za jiných podmí-
nek provozovatel cenu zvednout nemůže.

2. Finanční model diktuje vlastníkům 
výši nájemného – to je protiústavní ztráta 
svobody samosprávy!
Finanční model neurčuje výši nájemného, pouze 
kontroluje, zda systém vodovodů a kanalizací 

dlouhodobě vytváří dostatek finančních zdro-
jů k zajištění jeho udržitelného fungování. Výši 
nájemného nadále určuje vlastník vodohospo-
dářské infrastruktury. Evropská komise má obavy 
o udržitelnost fungování oboru, a proto vyžaduje 
tuto kontrolu.

3. Finanční model diktuje cenu pro vodné 
a stočné a tím rozbíjí cenovou solidaritu 
mezi vlastníky vodovodů a kanalizací!
Jak je uvedeno výše, fi nanční model neurčuje výši 
cen, tuto funkci naplňují smluvní pravidla. Státní 
fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 
zveřejnil nezávazný vzor takových pravidel (spolu 
s výpočtovým souborem vytvořeným v aplikaci MS 
Excel) v podobě tzv. vyrovnávacího nástroje. Tato 
pravidla umožňují „vyrovnávací platbu“ mezi pro-
vozovatelem a vlastníkem tak, aby výsledné ceny 
mohl určit vlastník vodohospodářské infrastruktury, 
a to zejména z důvodu udržení cenové solidarity. 
Pravdou ovšem zůstává, že fi nanční model přináší 

V čem je „fi nanční model“ strašákem 
pro soukromé provozovatele 
vodovodů a kanalizací?
Deset mýtů o přístupu k cenotvorbě v rámci OPŽP

Finanční model 
pro vlastníky a provozovatele 
vodohospodářské infrastruk-
tury byl zveřejněn v červenci 
2008 a jeho použití je povinné 
u některých projektů 
spolufi nancovaných v rámci 
fondů EU prostřednictvím 
OPŽP. Jeho tvorba byla reakcí 
na požadavky Evropské 
komise ve vztahu k tvorbě 
cen pro vodné a stočné tam, 
kde jsou soukromoprávní 
provozovatelé VH infrastruk-
tury, která je dotována 
z veřejných prostředků. 
Finanční model přitom 
vyvolává silné emoce...

značnou průhlednost tam, kde má více vlastníků 
jednu (stejnou) cenu.

4. Finanční model znamená snížení zisku 
soukromých provozovatelů natolik, že to 
je likvidační!
Zisky soukromoprávních provozovatelů v ČR jsou 
velice různorodé. Ačkoliv od roku 2004 cenové 
předpisy vyžadují určení výše přiměřeného zisku 
na základě návratnosti vloženého kapitálu, nebyl ve 
skutečnosti způsob jeho výpočtu stanoven. V ně-
kterých případech vložili investoři do provozních 
společností minimální kapitál – v těchto případech 
použití fi nančního modelu umožňuje generovat 
pouze odpovídající plánovaný zisk (např. ve výši 
okolo 3 % z obratu). V jiných případech investoři 
zaplatili značné sumy za koupi provozních společ-
ností. V takovýchto případech fi nanční model vyčís-
luje jejich vložený kapitál – z něho vyplývající zisk 
může být značný (např. více než 15 % z obratu). 
Navíc vyššího zisku může provozovatel dosáhnout 
bez ohledu na investovaný kapitál v případě, že 
dokáže snížit své provozní nebo investiční náklady 
pod strop domluvený s vlastníkem. Finanční model 
také ještě počítá se ziskem, který je nutný genero-
vat z titulu fi nancování obnovy existujícího majetku 
provozovatele, a zajistí vždy, aby provozovatel 
vytvářel dostatečný zisk k zaplacení svých daňových 
povinností vůči státu. Není proto překvapením, že 
v praxi lze identifi kovat řadu případů, kdy zisk pro-
vozovatelů je ve skutečnosti nižší než doporučený 
zisk vypočítaný dle fi nančního modelu.

5. Finanční model není v souladu 
s obecnými cenovými předpisy a tím je 
v podstatě protiprávní!

Základní koncepce fi nančního 
modelu doslova vychází z plat-
né vyhlášky k zákonu o cenách. 
Tzv. vyrovnávací nástroj (viz 
mýtus 3) jde v některých ohle-
dech nad rámcem cenového 
výměru, ale není s ním v nesou-
ladu. Zejména od roku 2009 je 
tento stav jasný: Postup OPŽP 
je explicitně zmíněn v cenovém 
výměru Ministerstva fi nancí 
jako postup, který je plně v sou-
ladu s cenovými předpisy. Navíc 
Ministerstvo fi nancí aktivně 
s resortem životního prostředí 
spolupracuje ve snaze sjednotit 
přístup výpočtu přiměřeného 
zisku u všech provozovatelů 
vodovodů a kanalizací v dalších 
letech.

6. Finanční model je 
natolik složitý, že ho 
nikdo, kromě jeho tvůrců, 
nemůže používat.
Největší provozní společnos-
ti v ČR jsou velké podniky 
a navíc členové mezinárodních 
uskupení. Z procesu testování 
fi nančního modelu je známo, 
že pro tyto silné hráče fi nanční 
model nepředstavuje žádnou 
nepochopitelnou „černou 
skřínku“. Nicméně je pravda, 

že stávající fi nanční model by pro potřeby většiny 
vlastníků a provozovatelů mohl být výrazně jed-
nodušší, a proto SFŽP ČR a MŽP chystají vydání 
jednodušší verze, která bude k dispozici v prů-
běhu letních měsíců tohoto roku. Aktuální verze, 
které jsou nyní k dispozici, zůstávají pořád platné 
a bude možné je používat i nadále.

7. Finanční model nelze aplikovat bez 
aktualizace finanční analýzy, a proto 
i bez rizika snížení podpory z OPŽP!
Finanční analýza je způsobem určení výše 
podpory z OPŽP pro vodohospodářské (a další) 
projekty. Tuto analýzu je nutné aktualizovat po 
výběru zhotovitele, na konci realizace projektu 
a pak v průběhu prvních let fungování dotované 
infrastruktury (tento způsob monitoringu vyža-
duje Evropská komise). Ve skutečnosti je velmi 
málo pravděpodobné, že by mohlo dojít k vrá-
cení dotace či její části právě pro rozpor mezi 
finančním modelem a finanční analýzou. Tuto 
skutečnost potvrzuje analýza desítek reálných 
projektů.

8. Na Slovensku finanční model není. 
Když ho Slováci nepotřebují, proč my?
Evropská komise dlouhou dobu blokovala schvá-
lení OPŽP v ČR kvůli obavám ze způsobu zapojení 
soukromých provozovatelů do českého vodá-
renství. Míra soukromého vlastnictví provozních 
společností je v ČR výrazně větší než na Slovensku. 
Navíc Slovensko má regulátora, který již několik let 
umožňuje pouze minimální navýšení cen pro vodné 
a stočné. To jsou hlavní důvody, proč opatření 
Evropské komise ve vztahu k ČR jsou silnější než 
ve vztahu ke Slovensku.

9. Aplikace finančního modelu 
představuje diskriminaci vůči oddílnému 
modelu provozování – proč není nic 
podobného u ostatních provozních 
modelů?
Finanční model reaguje na hlavní obavu Evrop-
ské komise a její podmínky pro uvolnění dotací. 
Protože oddílný model (tj. model, kdy provo-
zovatel najímá infrastrukturu od municipálního 
vlastníka) je v ČR rozšířeným způsobem provo-
zování a míra zapojení soukromých investorů 
do tohoto modelu je velmi vysoká, bylo logicky 
nutné začít s úpravou právě tohoto modelu pro-
vozování. Samozřejmě je žádoucí mít sjednocené 
podmínky pro všechny provozovatele vodovodů 
a kanalizací, a proto MŽP a SFŽP ČR připravují 
obdobný nástroj i pro ostatní provozní modely. 
Navíc spolupráce s Ministerstvem financí směřuje 
k sjednocení podmínek pro výpočet přiměřeného 
zisku pro celý obor.

10. Nic takového neexistuje jinde na 
světě – proč u nás ano?
Není to pravda. V jiných hospodářských odvětvích 
v ČR ( jako je např. energetika nebo telekomunika-
ce) jsou uplatněny srovnatelné postupy regulace 
(včetně fi nančních modelů), rovněž i v jiných 
zemích. Samozřejmě neexistuje země s naprosto 
identickým přístupem uplatňovaným v OPŽP, ale 
všechny jeho prvky jsou běžné v regulovaných 
síťových odvětvích, a to nejenom v anglosaském 
světě (viz např. regulace plynárenství ve Francii 
nebo distribuce elektřiny v ČR).  (RED)

ECHO

Odpadové dny v Ostravě
V rámci 
cyklu 
Odpadové 
dny 2009 
proběhly 

tři zásadní konference, zaměře-
né na nakládání s odpady. Mezi 
hlavními tématy programů všech 
tří konferencí nalézáme zejména 
integrované  systémy nakládání 
s komunálními a dalšími odpady. 
Druhým aktuálním tématem 
byly možnosti a způsoby využití 
odpadů v ČR, včetně energetic-
kého využití. Přednášející i účast-
níci konferencí se shodli na tom, 
že právě integrované systémy 
mohou významně přispět ke 
stabilizaci odpadového hos-
podářství v ČR, zvláště pokud 
využijí různých variant techno-
logií podle místních podmínek. 
Konferencí se zúčastnilo celkem 
asi tisíc účastníků, kteří repre-
zentují širokou odbornou veřej-
nost, samosprávu obcí a krajů, 
státní správu, průmysl, fi rmy 
nakládající s odpady, recyklátory 
i odborné instituce. 

Miliardy korun 
na revitalizace vodních toků 
Náklady na oživení vodních 
toků, aby byly znovu schopné 
při povodních lépe zadržovat 
vodu, by byly zhruba 115 miliard 
korun. Uvedl to ministr životního 
prostředí Ladislav Miko. Většina 
peněz by měla jít ze státního roz-
počtu, zhruba sedmi miliardami 
by mohla přispět Evropská unie. 
Revitalizaci potřebuje podle údajů 
ministerstva přibližně 45 000 kilo-
metrů řek, říček a potoků, jejichž 
koryto se v minulosti nevhodným 
zásahem člověka změnilo. Kolem 
toků mají znovu vzniknout nivy 
zarostlé původními porosty, které 
budou lépe zadržovat vodu v kra-
jině a brzdit povodňovou vlnu. 
Nová protipovodňová opatření 
mají zahrnovat i zemědělce. 

Na výběr je už ze stovek 
firem
Státní fond životního prostředí 
(SFŽP) spravující vládní pro-
gram Zelená úsporám vybral již 
téměř 3 500 fi rem, které mohou 
provádět zateplování dotované 
z tohoto programu. Společností, 
které se chtějí do programu 
zapojit, je ale celkem přes devět 
tisíc. Jak uvedla mluvčí SFŽP ČR 
Lenka Brandtová cílem fondu 
je zapsat do seznamu každou 
společnost, která projeví zájem a 
splní základní podmínky.

Výstavba kanalizace
v Janově nad Nisou.

TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY
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PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.1  Snížení znečištění vod
1.1.1  Snížení znečištění z komunálních zdrojů
I. Podporované aktivity v aglomeracích nad 2 000 EO:
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV v aglo-

meracích nad 2 000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku 
a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství 
v souladu s platnými předpisy ČR i EU, 

 výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících 
veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO.

II. Podporované aktivity v aglomeracích pod 2 000 EO:
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV nebo zajiš-

tění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2 000 
EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. 
v národních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich 
ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochran-
ných pásmech vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v chráněných 
oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního 
díla Nové Mlýny1) , v souladu s platnými předpisy ČR i EU,

 výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících 
veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 EO v územích vyža-
dujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných 
krajinných oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách 
soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, 
v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1).

 Omezení v rámci výzvy:
 Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje 

naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod. Budou přijímány projekty řešící aglome-
race uvedené na seznamu aglomerací, který je přílohou Aktualizace 
strategie fi nancování implementace směrnice Rady č. 91/271/
EHS, o čištění městských odpadních vod. V rámci tzv. skupinových 
projektů budou přijatelné i aglomerace do 2 000 EO v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu za předpokladu splnění čl. 2 odst. 5 
dodatku č. 1 ke směrnici MŽP č. 5/2008. 

V rámci této výzvy budou přijímány projekty zahrnující rekonstruk-
ce stokových systémů pouze za následujících podmínek:
 navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně 

souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění 

(EO) na kanalizační systém (čili je technicky nezbytná pro 
napojení nového znečištění v rámci projektu),

 objem rozpočtových nákladů v žádosti o podporu na rekonstruk-
ce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům 
na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce 
kanalizačních systémů nebudou přijatelné. 

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
Podporované aktivity (typy projektů):
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody a zdrojů 

pitné vody zásobujících více než 2 000 EO, 
 výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných 

sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě 
v obcích nad 2 000 obyvatel, 

 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody, zdrojů pitné 
vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících 
objektů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 
obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících 
zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných 
oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy 
Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v ochran-
ných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené akumulace 
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1).

 Omezení v rámci výzvy:
 Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplex-

ního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních 
vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána 
žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

1) Povodí vodního díla (dále jen VD) Nové Mlýny – rozumí se obce ležící v části 

povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí 

Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Zařazení povodí 

vodního díla Nové Mlýny do oblasti se zvláštní ochranou je dáno Usnesením 

vlády České republiky ze dne 6. května 2002, č. 456, Zpráva o hospodářské 

a sociální situaci Jihomoravského kraje.

Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 23. března 2009 do 14. prosince 2009.
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musejí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním doku-
mentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 5/2008, ve znění dodatku č. 1. 
Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s při-
měřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty, zvláště pak Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, jsou k dispozi-
ci na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky IX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.

IX. výzva OPŽP (velké projekty)

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

VÝZVY VÝZVY

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 pracho-
vých částic

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

na zdroje znečišťování ovzduší, které jsou provozovány 
v teplárenském režimu (společná výroba elektřiny a tepla) 
a dodávají nebo budou dodávat minimálně 50 % tepla do 
veřejné distribuční sítě s tím, že do těchto 50 % se nezapo-
čítávají dodávky tepla převyšující 35 tis. GJ/rok podnika-
telským subjektům, které jsou zároveň jedním koncovým 
odběratelem.

 Předmětem podpory budou tedy pouze velké projekty, 
podle kterých daný zdroj dodává minimálně 50 % tepla 
pro domácnosti nebo pro malé a střední odběratele z řad 
podnikatelských 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 – kapi-
tola 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 výro-

bu 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 
technologickou 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 – kapi-
tola 3.3.6.

Žádosti o podporu velkých projektů (celk. nákl. nad 25 mil. eur vč. DPH) v rámci prioritní osy 2 a prioritní osy 3 jsou přijímá-
ny kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musejí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Imple-
mentačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádosti jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 5/2008. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou.

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

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

IV. výzva OPŽP (velké projekty)
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VÝZVY

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

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:

 výstavbu a rekonstrukci lokálních zdrojů tepla využívajících 
OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy
Žádosti do podoblasti podpory 3.1.1 budou přijímány pouze 
podané v kombinaci s oblastí podpory 3.2. Přijímány nebudou 
žádosti na projekty, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje tep-
la spalujícího plynná fosilní paliva nebo kde dochází k odpojení 
od CZT (či náhradě dodávek energií z CZT). 
Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které do-
sáhnou hranice min. 35 bodů v součtu bodového hodnocení 
technické kvality a ekologické relevance.
Budou podpořeny pouze takové spalovací zdroje využívající 
OZE, které splňují defi nici nízkoemisního spalovacího zdroje 
podle specifi kace v metodickém pokynu MŽP č. 2/2009. Zdroje 
s ručním přikládáním paliva je nutné instalovat vždy s akumulační 
nádrží o objemu alespoň 55 litrů na instalovaný kilowatt tepelné-
ho výkonu zdroje.
Budou podpořena pouze taková tepelná čerpadla, jejichž topné 
faktory stanovené podle EN 255 (resp. podle EN 14511, čísla 
v závorce) při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti 
na typu technologie těchto minimálních hodnot:

 technologie země–voda: 4,3 (resp. 4,1) při teplotní charak-
teristice S0/W35,

 technologie vzduch–voda: 3,2 (resp. 3,0) při teplotní cha-
rakteristice A2//W35,

 technologie voda–voda: 5,0 (resp. 4,7) při teplotní charakte-
ristice W10/W35.

Oblast podpory 
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u ne-

podnikatelské sféry
3.2.1 Realizace úspor energie 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:

 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodo-
vých plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce 
otvorových výplní).

3.2.2 Využívání odpadního tepla 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:

 aplikaci technologií na využití odpadního tepla (např. reku-
perace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy
Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které do-
sáhnou hranice min. 50 bodů v součtu bodového hodnocení 
technické kvality a ekologické relevance.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky XI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

XI. výzva OPŽP

VÝZVY

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementač-
ním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.
V souladu s Rozhodnutím Komise N 236/2009 – Český přechodný rámec je možné pro projekty podléhající veřejné podpoře čerpat 
přímou podporu až do výše 500 000 eur.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště 
SFŽP do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Všechny 
závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz.

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,

 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 KO,
 e) systémy pro separaci nebezpečných KO,
 f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů;

 zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, 
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 využívání 

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 KO, 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 provozována 

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

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

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy
Nebudou přijímány projekty realizace regionálních systémů pro 
mechanickou a biologickou úpravu KO, projekty realizace speciálních 
zařízení na využití upraveného paliva z regionálních systému pro 
mechanickou a biologickou úpravu KO a projekty realizace zařízení 
na pyrolytický rozklad odpadů.

Oblast podpory 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
Podporované aktivity (typy projektů)

 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminova-
ných míst k sanaci;

 realizace průzkumných prací, analýz rizik:
 a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
 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 ekologických 
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.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 a prioritní osy 4 jsou přijímány od 3. srpna 2009 do 30. září 2009. 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na prioritní osu 3 
ve výši 5 mld. Kč, na prioritní osu 4 ve výši 3 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč na oblast podpory 4.1 a 1,5 mld. Kč na oblast podpory 4.2.

U prioritní osy 3 bude ukončen příjem žádostí o podporu před 30. zářím 2009, pokud bude u písemně došlých žádostí dosaženo 
objemu požadované dotace z prostředků EU 7,5 mld. Kč. 
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ENVIPORADNA ENVIPORADNA

PRIORITNÍ OSA 1

Je intenzifikace ČOV u obcí 
do 2 000 EO podporována? 
Za jakých podmínek?

U aglomerací pod 2 000 EO 
je podporována intenzifi kace 
ČOV v prioritní ose 1, konkrétně 
v oblasti podpory 1.1. Pokud obec 
splní veškeré podmínky uvedené 
v Implementačním dokumentu, 
může si podat žádost o dotaci. 
Veškeré potřebné informace 
naleznete na www.opzp.cz v sekci 
Dokumenty ke stažení – pro žada-
tele a příjemce – Implementační 
dokument (hlavně kapitoly 3, 4, 
5, 6, 8), směrnice MŽP č. 5/2008 
včetně jejích příloh, závazné poky-
ny, Příručka pro žadatele a příjem-
ce podpory z OPŽP.

Podnik s velkou rozlohou objektů 
má velmi zastaralou kanalizační 
síť, jíž dochází k únikům do povr-
chových vod. Je možné tuto kana-
lizační síť zrekonstruovat v rámci 
opatření 1.1.2 – Snížení znečištění 
z průmyslových zdrojů? 

V rámci podoblasti pod-
pory 1.1.2 – Snížení znečištění 
z průmyslových zdrojů – lze 
podporovat opatření vedoucí 
k přijatelnému snížení obsahu 
nebo k úplné eliminaci vypouštění 
zvláště nebezpečných látek do 
vod povrchových, tj. výstavbu 
zařízení určených k čištění nebo 
zneškodňování průmyslových 
odpadních vod s obsahem zvláště 
nebezpečné látky (tj. látky expli-
citně uvedené v části C přílohy 
1k nařízení č. 229/2007 Sb.). Je 
zřejmé, že rekonstrukce vnitřní 
areálové kanalizace nenaplňuje 
podporovaná opatření.

Délka realizace projektu je od-
hadovaná na 3,5 roku (počátek 
realizace je plánován přibližně 
na podzim roku 2010). Může být 
realizace projektu takto dlouhá?

Délka realizace projektu není 
omezována, nesmí však kolidovat 
s ukončením celého programu.

PRIORITNÍ OSA 2

V rámci vyhlášené VIII. výzvy 
MŽP k podávání žádostí v OPŽP 
zpracovávám v oblasti PO 2, 
podoblasti podpory 2.1.2, projekt 
na rozšíření stávající středotla-
ké sítě při současném zajištění 
přechodu na spalování plynných 
paliv u jednotlivých zdrojů. 
Doklady, které jsou požadovány 
jako příloha k formuláři žádosti 
o podporu v OPŽP pro jednotlivé 

prioritní osy, jsou v aktuálním 
znění uvedeny ve směrnici MŽP 
č. 5/2008. Z uvedené směrnice 
vyplývá, že u všech energetických 
projektů je požadován energetic-
ký audit zpracovaný na základě 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospo-
daření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášek č. 213/2001 
Sb. a č. 425/2004 Sb. Jak dále 
postupovat? 

Pro STL a CZT rozvody je 
potřeba energetické koncepce ve 
smyslu zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášek 
č. 213/2001 Sb. a č. 425/2004 Sb. 
Tato koncepce nám potvrzuje 
energetické úspory. Pro potřeby 
doložení snížení emisí je potřeba 
odborný posudek. Pokud ener-
getický auditor chce mít snížení 
emisí již ve své koncepci, měl by 
se s odborníkem kvůli posudku 
spojit již při přípravě žádosti, ač 
ho budeme vyžadovat až k RoPD.

Jaký finanční model máme využít 
pro projekt z oblasti podpory 2.1.2 
(přechod z parního na teplovodní 
systém vytápění – rekonstrukce 
tepelných rozvodů) v případě, kdy 
nedojde k rozšíření plynovodní 
sítě, ale dojde k navýšení přípojek 
k této síti (zvýší se počet objek-
tů, které budou prostřednictvím 
centrálního zásobování teplem 
vytápěny)? Z dostupných manuálů 
k jednotlivým modelům jsem bo-
hužel tuto informaci nezískal.

Ve vašem případě (rekonstruk-
ce tepelných rozvodů a navýšení 
počtu přípojek) použijte prosím 
energetický model přírůstkový. 
Pokud se bude jednat o veřejnou 
podporu, fi nanční analýzu není 
potřeba zpracovávat.

PRIORITNÍ OSA 3

Potřebuji informaci a radu k mož-
nosti žádat o dotaci v podoblasti 
podpory 3.2.1. Jedná se o zateple-
ní střechy základní školy, přičemž 
žadatelem o dotaci by byla obec. 
Základní škola je již tepelným čer-
padlem vybavena. Bylo by z toho-
to programu možné získat dotace, 
pokud by se jednalo o zateplení 
střechy s přidáním solárního pane-
lu, který by např. předehříval vodu 
pro čerpadlo? Střecha se bude 
rekonstruovat celá, ale žádost 
o dotaci by se týkala pouze zatep-
lení střechy a solárního panelu. 

Na váš záměr můžete podat 
žádost v rámci XI. výzvy, žádosti 
budou přijímány od 3. srpna do 
30. září 2009. Pokud však chcete 

zateplovat pouze střechu, musíte 
si dát pozor na podmínku, že 
budova jako celek musí splňovat 
tepelně technické parametry dané 
Implementačním dokumentem.

Chceme přejít od vytápění zemním 
plynem (kotelna je mimo budovu, 
my kupujeme teplou užitkovou 
vodu k vytápění objektu) k vytápě-
ní pomocí tepelných čerpadel. Již 
jsme po technické stránce problém 
nastudovali a přizvali jsme ke 
spolupráci odborníky (techniky 
i ekonomy i konzultanty přes 
podávání žádostí) a chceme zadat 
vypracování projektu. Máme šanci 
na získání dotace?

Mohli byste si eventuálně 
zažádat v rámci OPŽP, v prioritní 
ose 3, konkrétně v oblasti podpo-
ry 3.1, pokud byste splnili veškeré 
podmínky uvedené v Implemen-
tačním dokumentu a nevztaho-
vala by se na vás omezení v rámci 
vyhlášených výzev. Ve vašem 
případě bude problém splnit 
specifi cké kritérium přijatelnosti: 
dosažení úspory emisí CO2. Více 
informací naleznete na www.
opzp.cz v sekci Dokumenty ke 
stažení – pro žadatele a příjem-
ce – Implementační dokument 
(hlavně kapitoly 3, 4, 5, 6, 8), 
závazné pokyny, směrnice MŽP 
č. 5/2008 včetně jejích příloh, 
Příručka pro žadatele a příjemce 
podpory z OPŽP.

Je možné v rámci zkvalitnění 
ovzduší a snížení emisí získat 
dotaci na výměnu kotle na uhlí 
a nahradit jej kotlem na dřevní pe-
lety? Týkalo by se to družstevního 
panelového domu s 24 bytovými 
jednotkami, jejichž obyvatelé jsou 
zčásti vlastníci a zčásti nájemníci  
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bytů. Zmiňovaný dům  je situován 
v lokalitě, kde není zavedený plyn.

Družstva nejsou uvedena 
jako možní příjemci podpory 
v Implementačním dokumentu 
pro prioritní osu 3, konkrétně 
pro oblast podpory 3.1. Veškeré 
potřebné informace naleznete na 
www.opzp.cz v sekci Dokumenty 
ke stažení – pro žadatele a příjem-
ce – Implementační dokument 
(kapitola č. 3).

Hodláme přejít na vytápění hotelu 
dřevem. Výška investice se bude 
pohybovat kolem 2 mil. korun. 
Vytápěn bude celý hotel včetně 
ohřevu užitkové vody. Protože se 
z našeho hlediska jedná o ekolo-
gické topení, ptáme se, zda a za 
jakých podmínek je možné získat 
státní dotaci na výstavbu tohoto 
topení?

Lze si zažádat v rámci OPŽP, 
v prioritní ose 3, konkrétně 
v podoblasti podpory 3.1. Pod-
nikatelské subjekty ovšem nejsou 
uvedeny v seznamu možných 

příjemců podpory na straně 41 
Implementačního dokumentu. 
Jsou zde uvedeny pouze obchod-
ní společnosti vlastněné obcemi či 
jinými veřejnoprávními subjekty 
ze 100 %. Více informací naleznete 
na www.opzp.cz v sekci Doku-
menty ke stažení – pro žadatele 
a příjemce – Implementační 
dokument, Příručka pro žadatele 
a příjemce podpory z Operačního 
programu Životní prostředí, směr-
nice MŽP č. 5/2008 včetně jejích 
příloh, závazné pokyny.

. 
PRIORITNÍ OSA 4

Jsme provozovateli zařízení na 
zpracování autovraků na základě 
rozhodnutí, kterým byl vydán sou-
hlas k provozu zařízení dle odst. 
1 § 14 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, vč. schválení provoz-
ního řádu. Je možno v současnosti 
požádat o nějakou dotaci (i z EU), 
která by se týkala provozu a rozvo-
je autovrakoviště?

V rámci OPŽP, v prioritní ose 
4, konkrétně v oblasti podpo-
ry 4.1 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady, jsou podporovatelný-
mi zařízeními na úpravu nebo 
využívání odpadů, zejména na 
třídění, úpravu a recyklaci odpa-
dů: zařízení na úpravu autovraků, 
recyklaci pneumatik a využívání 
upotřebených olejů apod. Pokud 
splníte podmínky uvedené v Im-
plementačním dokumentu (včetně 
seznamu možných příjemců pod-
pory), v směrnici MŽP č. 5/2008 
a jejích přílohách a dle případ-
ných omezení dané výzvy, můžete 
si podat žádost o dotaci. Veškeré 
potřebné informace naleznete na 
www.opzp.cz v sekci Dokumenty 
ke stažení – pro žadatele a příjem-
ce – Implementační dokument – 
prioritní osa 4 (kapitoly 3, 4, 5, 6, 
8), směrnice MŽP č. 5/2008 a její 
přílohy, závazné pokyny, hodno-

tící kritéria, Příručka pro žadatele 
a příjemce podpory z OPŽP.

Může být obec jako nájemce 
pozemku žadatelem o podpo-
ru v oblasti 4.2 – Sanace staré 
skládky? Obec je v této situaci: 
Před několika lety prodala poze-
mek fyzické osobě, pozemek byl 
relativně v pořádku a bez známek 
staré zátěže. Fyzická osoba začala 
kopat základy pro domek a tehdy 
zjistila starou zátěž, dle pamětní-
ků tam vyvážela odpady dnes již 
neexistující firma. Vlastník chce po 
obci, aby zátěž zlikvidovala. Obec 
je ochotna se o problém postarat, 
najmout firmu, požádat o dota-
ci, zajistit projekt i vše potřebné 
a k tomu všemu si pozemek prona-
jmout. Je to řešení? A jak by měla 
být nájemní smlouva koncipována, 
aby mohla obec požádat v oblasti 
4.2 na sanaci prokazatelné staré 
zátěže?

Na tento případ je možno 
čerpat dotaci, ale je nutné nejdříve 
ověřit, zda se skutečně jedná 
o vážnou kontaminaci. Žadatel by 
měl kontaktovat Odbor ekologic-
kých škod MŽP, před podáním 
žádosti bude nutné zpracovat 
analýzu rizik právě ve spoluprá-
ci s tímto odborem. Nájemní 
smlouva na pozemek musí platit 
nejméně do doby závěrečného 
vyhodnocení akce.

Město by chtělo v nejbližší vyhlá-
šené výzvě pro rok 2009 žádat 
o dotaci na kompostárnu v rámci 
oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady. Do provozov-
ny bude přijímán odpad z městské 
zeleně a separovaný bioodpad od 
občanů. Vedle tohoto bychom rádi 
také odebírali bioodpad ze škol-
ních jídelen. V našem městě jsou 
dva typy jídelen. V jedněch si vy-
vařují školy samy, do jiných je jídlo 
dováženo jinými podnikatelskými 
subjekty. V souvislosti s veřejnou 
podporou bychom rádi věděli, zda 
se v případě těchto jídelen nebude 
jednat o veřejnou podporu, zda 
tímto odběrem neporušíme 
některá z pravidel. Odpad bude 
následně používán výhradně pro 
nekomerční účely.

Pokud se jedná o jídelny, 
není důležité, kdo vaří, ale kdo 
produkuje odpad. Pokud je 
odpad obce nebo města, nejedná 
se o veřejnou podporu. Pokud 
však odpad pochází z restaurací 
nebo jiných soukromých stra-
voven, jednalo by se o veřejnou 
podporu. Veřejné podpoře se dá 
poměrně jednoduše „vyhnout“, 
použijete-li podporu de minimis 

(pokud ji nemáte vyčerpanou). 
Je to podpora, kterou může 
každý subjekt čerpat jednou 
za tři roky ve výši 200 000 eur. 
Tento limit bude do příští výzvy 
k předkládání žádostí navýšen. 
Potom by vstupem mohl být 
odpad od kohokoli, i za úplatu.

PRIORITNÍ OSA 7

Mohla bych vás poprosit o posou-
zení možnosti zažádat o dotaci na 
vybudování kompletně nového 
environmentálně vzdělávacího 
centra? V současné době jsme 
neziskovou společností, bohužel 
našim předmětem činnosti není 
poskytování služeb v oblasti envi-
ronmentálního vzdělávání, zabý-
váme se spíše sociálními službami, 
protidiskriminačními aktivitami – 
v této oblasti pracujeme s mládeží, 
pořádáme vzdělávací a výcvikové 
tréninky a podobně. 

Vaše nezisková organizace je 
přijatelným žadatelem v prioritní 
ose 7. Není nutné být ve sdružení 
ekonomických center, ale rozhod-
ně doporučujeme, abyste se poku-
sili získat nějaké další partnery pro 
programy. V rámci hodnocení se 
také hodnotí zkušenosti s EVVO 
a kapacity. Změnu stanov také do-
poručujeme, aby činnosti sdružení 
odpovídaly EVVO. Upozorňuje-
me na nutnost důkladně prostu-
dovat kritéria přijatelnosti pro 
PO 7 v Implementačním doku-
mentu. Není přípustná žádná 
podpora bydlení formou tzv. 
„housingu“, není možné umístit 
do budovy byt správce, ubytovací 
kapacity proto spíše začleňte do 
jednoho objektu ekocentra. Nelze 
zaměňovat podporu EVVO za 
developerský projekt, ubytovací 
kapacity musejí odpovídat plá-
novaným aktivitám. Vybudování 
hospodářského stavení, které by 
soustřeďovalo činnosti venkova, 
je možné, ale upozorňujeme, že 
chov koní musí být omezený na 
pouze několik zvířat pro demon-
strační účely, nesmí jich být stádo, 
nelze podporu zaměňovat za pod-
poru zemědělství. Dílny je možné 
do projektu zařadit. Ozelenění je 
uznatelné (viz ID), podpora nauč-
ných stezek však ve výzvě nebude. 
Uznatelné náklady jsou uvedeny 
v kapitole 5 Implementačního 
dokumentu. Plán činností envi-
ronmentálního centra doložíte při 
podání žádosti (viz příloha 1
Směrnice 05/2008). Zdroje na 
dofi nancování, 10 % kofi nancová-
ní žadatele, musíte zajistit sami, 
např. oslovením kraje.

Rubrika OTÁZKY 
a ODPOVĚDI 
je připravována 
ve spolupráci se Zelenou 
linkou Operačního programu 
Životní prostředí a reaguje 
na aktuální dotazy 
zájemců o dotace.
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GALERIE OPŽP

Jedná se o provedení celkové rekon-
strukce Hostkovického rybníka, zahr-
nující úpravu tělesa hráze a objektů 
pro manipulaci s vodou a odstranění 
sedimentů ze zátopy rybníka. Vytvo-
řena byla litorální zóna na vtoku 
do rybníka, byla provedena revitali-
zace vodního toku a vznikly 
nové tůně. 
Hlavní přínosy – cílem projektu je 
zvýšení krajinné a druhové biodiver-
zity území vázané na vodní poměry 
v oblasti postihované povodňovými 
průtoky 

Prioritní osa 6 / oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny

Příjemce podpory – obec Třebětín
Ukončení projektu – březen 2009

Celková výše podpory  3 308 827 Kč
Podpora ERDF 3 125 003 Kč
Dotace SFŽP ČR 183 824 Kč

Obnova Hostkovického rybníka

Obnova borovic na Vratislavově náměstí 
v Novém Městě na Moravě
V březnu a dubnu 2008 bylo z Vrati-
slavova náměstí v Novém Městě na 
Moravě odstraněno 13 přestárlých 
borovic. Po vykácení byly vyfrézovány 
pařezy a odstraněny dlažební kostky. 
Poté došlo k výsadbě třinácti sazenic 
nových borovic černých. 
Hlavní přínosy – regenerace zeleně 
na centrálním historickém Vratislavově 
nám., vytvoření příjemného zeleného 
místa pro odpočinek na centrálním 
náměstí, zachování poměru zeleně 
ve středové části města v zastavěném 

území v úzké návaznosti na dodržení 
koncepce vzhledu náměstí.

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

Příjemce podpory – Nové Město 
na Moravě
Ukončení projektu – květen 2008

Celková výše podpory  697 749 Kč
Podpora ERDF  658 985 Kč
Dotace SFŽP ČR  38 764 Kč

Obsahem projektu je vybudování 
zařízení pro zraněné, handicapované 
či opuštěné živočichy. Ti získají klidové 
zateplené komory, zároveň vzniknou 
prostory pro dodržení karanténních 
opatření, prostory pro bezprostřední 
ošetření přijatých pacientů a sklado-
vé prostory. Projekt také obsahuje 
vybudování rehabilitační voliéry a velké 
rozlétávací voliéry. 
Hlavní přínosy – cílem projektu je roz-
šíření kapacity záchranné stanice pro 
zraněné, handicapované či opuštěné 
živočichy; projekt také zajišťuje sezna-

mování veřejnosti s přístupem k handi-
capovaným živočichům a předcházení 
vzniku handicapu – zařízení bude 
z určité části zpřístupněno veřejnosti 

Prioritní osa 6 / oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Příjemce podpory – AVES, o. s.
Ukončení projektu – březen 2009

Celková výše podpory 1 809 336 Kč
Podpora ERDF  1 708 818 Kč
Dotace SFŽP ČR 100 518 Kč

Výstavba rehabilitačního zařízení pro ohrožené, silně 
a kriticky ohrožené živočichy z volné přírody

GALERIE OPŽP

Bylo provedeno zateplení obvodových 
stěn stávajícího objektu kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou 
izolací z minerálních vláken. Instalace 
ústředního vytápění mateřské školy je 
řešena pomocí teplovodního systému 
s teplovodními spády 55/45 °C. Zdro-
jem tepla je tepelné vodní čerpadlo 
s akumulační nádobou osazenou 
elektrickými topnými tělesy.
Hlavní přínosy – snížení spotřeby 
energie o 196 GJ/rok a snížení emisí 
CO2 o 69 t/rok, zateplení ploch bu-
dovy o celkové rozloze 1 450 m2

Prioritní osa 3 / oblast podpory 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

Příjemce podpory – obec Golčův 
Jeníkov
Ukončení projektu – březen 2009

Celková výše podpory  1 812 741 Kč
Podpora FS 1 712 033 Kč
Dotace SFŽP ČR 100 708 Kč

Instalace tepelných čerpadel a zateplení obvodových 
plášťů a střešní konstrukce MŠ Golčův Jeníkov

Projekt řeší realizaci energetických 
úspor na objektu ZŠ Hrádek u Ro-
kycan. Za účelem zlepšení tepelně-
technických vlastností stávajících 
konstrukcí v rámci stavebních úprav 
byla na budově provedena zateplení 
obvodového nadzemního pláště bu-
dovy, zateplení střechy a odizolování 
podlahy v 1. NP nad nevytápěnými 
prostory. Součástí opatření je i výmě-
na výplní za nová okna s mikroventi-
lací a izolačními skly. 
Hlavní přínosy – snížení spotřeby 
energie o 906 GJ/rok a snížení emisí 

CO2 o 57 t/rok, zateplení ploch bu-
dovy o celkové rozloze 7 231 m2.

Prioritní osa 3 / oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)
Příjemce podpory – město Hrádek
Ukončení projektu – listopad 2008

Celková výše podpory  10 783 247 Kč
Podpora FS 10 184 178 Kč
Dotace SFŽP ČR 599 069 Kč

Zateplení budovy ZŠ Hrádek u Rokycan

Projekt řeší komplexní zateplení 
objektů ZŠ a MŠ v majetku obce 
Bystřice. Cílem projektu je snížení 
provozních nákladů a dosažení 
úspor energií. 
Hlavní přínosy – snížení spotřeby 
energie o 1 363 GJ/rok a snížení emi-
sí CO2 o 109 t/rok, zateplení ploch 
budovy o celkové rozloze 5 295 m2.

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

Příjemce podpory – obec Bystřice
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory  8 263 828 Kč
Podpora FS 7 804 726 Kč
Dotace SFŽP ČR 459 102 Kč

Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Bystřici – 
komplexní zateplení

Solární ohřev bazénové vody 
pro obec Štítná nad Vláří – Popov
Obec Štítná nad Vláří – Popov umís-
tila ve stávajícím objektu koupaliště 
(objekt šaten, sociálních zařízení) 
systém čtyřiceti solárních panelů 
(kolektorů) s technologií, která řeší 
ohřev vody ve veřejném dětském 
brouzdališti a bazénu. Výkon
 slunečních kolektorů je 80 kW 
(40 x 2 000 W). 
Hlavní přínosy – snížení spotřeby 
energie o 104 GJ/rok a snížení emisí 
CO2 o 34 t/rok.

Prioritní osa 3 / oblast podpory 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

Příjemce podpory – Štítná nad Vláří 
– Popov
Ukončení projektu – září 2008

Celková výše podpory  872 521 Kč
Podpora FS 824 048 Kč
Dotace SFŽP ČR 48 473 Kč

Rekonstrukce zdroje vytápění 
objektů ZŠ a MŠ městyse Lukavec, 
instalace tepelných čerpadel a solár-
ní soustavy. V rámci snižování ener-
getických nároků a ekologické zátěže 
okolního prostředí je pro přípravu 
tepla navržen nový energetický zdroj: 
tepelná čerpadla a solární soustava 
pro ohřev teplé vody. 
Hlavní přínosy – snížení spotřeby 
energie o 869 GJ/rok a snížení emisí 
CO2 o 37 t/rok.

Prioritní osa 3 / oblast podpory 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

Příjemce podpory – obec Lukavec
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory  8 013 558 Kč
Podpora FS 7 568 360 Kč
Dotace SFŽP ČR 445 198 Kč

Instalace TČ a solárních kolektorů – městys Lukavec



26

ČÍSLO 7 / SRPEN 2009

27

ENVIDATA SEMINÁŘE

Semináře jsou zaměřeny na zvyšování odborné znalosti zaměstnanců veřejné správy a státní správy zabývajících se 
administrací projektů podpořených z prioritní osy 6 OPŽP a současně na předání informací o OPŽP a souvislos-
tech při realizaci projektů vlastníkům lesů v České republice. Účastníkům seminářů budou prezentovány odborné 
informace k problematice ekologicky orientovaného pěstování lesů s důrazem na nepasečné formy hospodaření – 
stav v Evropě, stav v ČR, zakládání a obnova lesů na ekologických základech. Seminář se také zaměřuje na předání 
odborných informací k problematice využití těžebně-dopravních strojů v podmínkách lesního hospodářství ČR.  

Cílové skupiny 
 Zaměstnanci veřejné správy a státní správy, kteří se podílejí na administraci projektů podpořených 

z prioritní osy 6 OPŽP, a to ve všech fázích projektového cyklu, a rovněž vlastníci lesů v ČR 
(potencionální žadatelé).

Témata vzdělávacích akcí
 Teoretická část se skládá z přednášek, které budou doplněné ukázkou zdárné realizace projektu dotova-

ného z OPŽP. 
  Princip trvalosti lesa
  Obecné pojetí ekologické stability
  Operační program Životní prostředí
  Státní fond životního prostředí ČR
  Potenciální žadatelé OPŽP
  Zlepšování stavu přírody a krajiny, prioritní osa 6 – oblasti podpory
  Podpora biodiverzity
  Zásady ekologického pěstování lesů
  Optimalizace vodního režimu krajiny
  Hlavní faktory narušování stability lesních půd
  Dynamika přírodních procesů z hlediska ekologické stability
  Moderní šetrné technologie
  Těžebně-dopravní a výrobní stroje pro energetické využití těžebního odpadu

Odborní lektoři
Ing. Vít Obrdlík, projektový manažer
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., vysokoškolský učitel na LDF MZLU v Brně
prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. vysokoškolský učitel na LFD MZLU v Brně

Organizace seminářů 
 Jednodenní semináře budou v krajských městech ČR probíhat od srpna 2009 podle harmonogramu 

uveřejněného na webových stránkách www.seminareopzp.cz. Zde je možné se zaregistrovat pomocí on-
line formuláře v sekci REGISTRACE, nebo na telefonním čísle 545 135 227. Informace o seminářích jsou 
dostupné také na webu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně www.icv.mendelu.cz/cz. 

S E M I N Á Ř E
p r i o r i t n í  o s a  6  Operačního programu Životní prostředí

Projekt je spolufi nancován z Fondu soudržnosti – Technické asistence OPŽP

NUTS II Celková cena
Celkové způso-

bilé výdaje
Podpora FS

Podpora 
SFŽP ČR

Celková výše 
podpory

Délka 
kanalizace v m

Kapacita ČOV 
(ekv. obyvatel)

Jihovýchod 7 209 822 267 5 623 052 361 4 779 594 505 281 152 618 5 060 747 123 308 305 36 291
Jihozápad 3 050 278 886 2 621 706 750 2 204 537 645 131 085 338 2 335 622 983 136 295 24 035
Moravskoslezský  2 658 933 284 2 092 374 253 1 778 518 114 104 618 713 1 883 136 827 220 640 25 690
Severovýchod 5 868 170 503 4 473 653 241 3 713 130 514 223 682 662 3 936 813 176 326 751 22 525
Severozápad 1 375 007 189 1 003 714 038 776 268 189 50 185 702 826 453 891 15 576 37 220
Střední Čechy 3 951 475 130 3 259 386 814 2 767 103 289 162 969 341 2 930 072 630 286 846 15 634
Střední Morava 5 373 812 055 4 229 230 268 3 567 029 667 239 277 574 3 806 307 241 346 770 25 236
CELKEM 29 487 499 314 23 303 117 725 19 586 181 923 1 192 971 947 20 779 153 870 1 641 183 186 631

Schválené projekty OPŽP v oblasti podpory 1.1 dle okresů a podpor (k 18. 6. 2009)

NUTS II Celková cena
Celkové způso-

bilé výdaje
Podpora FS

Podpora 
SFŽP ČR

Celková výše 
podpory

Jihovýchod 21 098 173 20 174 513 17 148 336 1 008 726 18 157 062
Jihozápad 20 162 070 20 091 192 17 077 513 1 004 560 18 082 073
Moravskoslezský 17 716 000 14 418 550 12 255 768 720 928 12 976 695
Severovýchod 19 395 593 18 393 839 15 634 763 919 692 16 554 455
Severozápad 45 407 599 43 234 677 36 749 475 2 161 734 38 911 209
Střední Čechy 2 861 646 976 841 830 315 48 842 879 157
Střední Morava 2 131 052 1 790 800 1 522 180 89 540 1 611 720
Celkem 128 772 133 119 080 412 101 218 350 5 954 021 107 172 371

Schválené projekty OPŽP v oblasti podpory 1.3 dle okresů a podpor (k 18. 6. 2009)
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Na rozloze necelých pěti tisíc čtve-
rečních kilometrů u nás naleznete 
nejvyšší české pohoří Krkonoše 
a hned vedle nich Orlické hory. 
V ostrém kontrastu je proti horské 
i podhorské oblasti našeho kraje 
rovinaté okolí města Hradce Krá-
lové, architektonického prvore-
publikového salonu republiky na 
soutoku řek Labe a Orlice. 

Koho láká cizokrajná fauna, 
nemůže vynechat světoznámou 
ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem, kde se v jednom oka-
mžiku ocitnete v africkém safari, 
v mořském světě anebo dokonce 
v pralese Jižní Ameriky. Milovníci 
přírody a historie mohou navštívit 
pískovcová skalní města, hrady, 
zámky, kostely i kláštery, roman-
tické zříceniny, ty nejmenší přede-
vším přiláká atmosféra pohádky 
Českého ráje na Jičínsku.

Krajské pracoviště sídlí v dru-
hém podlaží budovy č. 383 na třídě 
ČSA, hned nad pobočkou České 
pošty. Na pracovišti zastihnete 
čtyřčlennou partu sympatických 
mužů – Ing. Drahomíra Rychecké-
ho, Ing. Roberta Müllera, Ing. Bo-
huslava Doubka a Jana Machka. 
Královéhradecké pracoviště SFŽP 
ČR je v provozu od července 1999, 
tehdy působilo na adrese třída 
ČSA 408, kde je dnes budova 
Magistrátu města Hradce Krá-

lové. V roce 2003 jsme se poprvé 
stěhovali, a to na adresu Sušilova 
1528. Vzhledem k rozšiřování pra-
coviště o agendu GIS, známé také 
jako Zelená úsporám, i v duchu 
projektu Dobrá adresa jsme se po 
dohodě s vedením fondu koncem 
letošního března opět přestěho-
vali. Vedle ekonomických měřítek 
jsme se při výběru nové adresy 
řídili především blízkostí krajského 
i městského úřadu, dostupností 
kapacitního parkoviště pro žadate-
le, bezbariérovým přístupem, ale 
také dostupností MHD. Stěhování 
probíhalo v hektické době – za me-

diální kampaně před vyhlášením 
podmínek programu Zelená úspo-
rám, při uzávěrkách a fi nálních 
kontrolách žádostí podle Příloh II. 
národních programů, v čase ukon-
čení výzvy a předkládání projektů 
v rámci OPŽP. Vše jsme však řádně 
připravili, sjednali stěhovací fi rmu, 
vyvěsili informace o změně adresy 
i o pracovní době při dvouden-
ním souběhu provozu pracovišť, 
a stěhování běželo i o víkendu jako 
po drátku. Telefony jsme stačili 

převést i rozšířit za jeden den, do-
konce nám operátor přiřadil linky 
jen v jednom čísle odlišné 
od těch původních. Dalo by se říci: 
skoro idylka. Žadatelé o podpo-
ru z OPŽP se k nám v poslední 
dny výzvy dostavili již na novou 
adresu, a tak jsme se těšili z nových 
prostor. Prvním a jediným neče-
kaným zásahem do našeho měsíc 
připraveného plánu byla kuriózní, 
čtrnáct dní probíhající anabá-
ze s internetovým připojením. 
Pracoviště bylo podle harmono-
gramu dostatečně a včas kapacitně 
zasíťováno, operátor oživil linku, 

ale našimi sítěmi 
nic neproudilo. 
Dvoutýdenní 
nic neřešící 
ping-pong mezi 
operátorem 
a poskytovatelem 

internetového připojení o příči-
nách nezdaru našeho připojení 
vyústil po trvalém dennodenním 
urgování potřeby připojení a tr-
valém hlášení poruchových stavů 
i konfi gurace modemu úžasným 
objevem ze strany poskytovatele 
internetu: „Musíte si zaktualizo-
vat váš fi rmware v našem ADSL 
modemu.“ Bylo nám líto, že naše 
dobře zorganizované stěhovací 
úsilí zkomplikovala neochota a ne-
splněné sliby o konečném termínu 

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Krajské pracoviště Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky je 
od začátku dubna opět 
v samém centru Hradce 
Králové, vedle budovy 
krajského úřadu.

V Hradci Králové je fond na dobré adrese
ROBERT MÜLLER
Krajské pracoviště Hradec Králové, SFŽP ČR

Královéhradecký kraj leží 
téměř celý na severovýcho-
dě Čech, některé pozemky 
v současném katastru Pece 
pod Sněžkou však do roku 
1959 náležely Polsku a leží 
tudíž na historickém území 
Slezska. Rozsáhlé roviny 
křídové tabule Polabí silně 
kontrastují s nejvyšším po-
hořím Čech, Krkonošemi 
a jejich „menším bratrem“ 
Orlickými horami. Oblast 
je protkaná říčkami a řeka-
mi povodí Labe.

dořešení problému s připojením ze 
strany poskytovatele internetu. Vše 
je však za námi, a tak první žada-
telé v rámci doplňování poslední 
výzvy OPŽP mohli od 10. dubna 
upravovat svoje chybně vyplněné 
žádosti v prostředí Benefi ll již 
přímo na našem pracovišti a také je 
hned i tisknout, potvrdit a předat. 

Spokojenost nadevše
Na našem krajském pracovišti 
máme i jedno prvenství. V Hradci 
Králové se vystřídalo nejvíce kraj-
ských zástupců. Prvním východo-
českým pracovníkem fondu byla 
Iva Šedivá, poté Martin Adamíra, 
Miroslav Zmeškal a Michal Ma-
chačný. Poslední dva postupně vy-
střídali v roce 2007 Robert Müller 
a v roce 2008 Drahomír Rychec-
ký. Doufáme, že zde současná 
čtveřice nějaký ten rok vydrží a že 
naši zákazníci budou spokojeni 
nejenom s adresou a vybavením 
našeho pracoviště, ale zejména 
s jeho poskytovanými službami.

Jako pro celou republiku, tak 
i pro Královéhradecký kraj je 
velkou výzvou čerpání fi nančních 
prostředků z fondů Evropské unie. 
Jednou z největších investičních 
akcí v kraji je v současné době pro-
jekt Čistá Cidlina, v rámci kterého 
bude vybudováno více než 55 km 
kanalizačních stok a bude zrekon-
struováno nebo nově postaveno 
6 čistíren odpadních vod. To vše té-
měř v srdci Českého ráje, v aglome-
racích obcí Jičín, Lázně Bělohrad, 
Miletín, Pecka, Libáň a Ostroměř. 
Celá akce, jejímž investorem je 
Vodohospodářská a obchodní spo-
lečnost, a. s., je fi nancována jednak 
z dotace EU, konkrétně z Fondu 

soudržnosti ve výši 11,136 mil. eur, 
jednak z půjčky SFŽP ČR ve výši 
0,8 mil. eur, ale také z vlastních 
zdrojů investora ve výši 13 mil. eur. 
Celkový objem investice tedy činí 
bezmála 25 milionů eur (necelých 
660 milionů korun).

Další šancí je možnost čerpání 
fi nančních prostředků z OPŽP. 
Z dosavadní zkušenosti lze konsta-
tovat, že nejúspěšnější jsou žadate-

lé, kteří dostatečnou péči věnovali 
nejen přípravě a zpracování vlast-
ního projektu, ale i celé žádosti, 
patřičně prokonzultovali jednotlivé 
problémy s námi, techniky nebo se 
zelenou linkou pro žadatele a pře-
devším kvalitně připravili přílohy 
žádosti. Úspěšnost a odevzdaný 
počet podaných žádostí v Hradci 
Králové jsou téměř přímo úměrné 
jednotlivým konzultacím k projek-
tům realizovaným před vlastním 
podáním žádosti. Je tedy proka-
zatelné, že konzultace jsou pro 
žadatele prospěšné a zvyšují šanci 
na akceptaci žádosti. Jsou však 
i tací, kteří mají tři žádosti vyplně-
né a zkompletované za necelé dva 
týdny a přinášejí je horkou jehlou 
sešité v poslední chvíli a s leckterý-
mi nedodělky. Ani tehdy není vše 
ztraceno: Projdeme s nimi žádost, 
pustíme žadatele k našemu počí-
tači, necháme ho znovu a správně 
přepočítat všechny strany, doplní-
me nezbytné dokumenty a razítka. 
Po třech hodinách práce s naším 

pečlivým metodickým vedením je 
již žádost formálně úplná a za-
psaná i upravená, po nějaké době 
dokonce akceptovaná a v realizaci. 
Příště se již žadatel jistě polepší. 
Věříme, že se tento trend aktivně 
spolupracujících žadatelů více rozšíří 
a přinese do Královéhradeckého 
kraje potřebné množství fi nančních 
prostředků, tolik všemi obyvateli 
očekávaných. Na závěr bychom rádi 

připomněli, že 
v prvních výzvách 
náš kraj smutně 
uzavíral konec 
statistik v po-
čtu podaných 
i akceptovaných 

žádostí. V současné době je však 
situace jiná, počet konzultací i zá-
jem jsou podstatně intenzivnější, 
v počtu žádostí se nacházíme na 
předních příčkách. 

Tip na krátkou procházku 
pro žadatele na našem 
krajském pracovišti
V bezprostřední blízkosti kraj-
ského pracoviště se na soutoku 
řek Labe a Orlice nachází nád-
herný park s mnohými botanic-
kými i historickými skvosty. Jsou 
to Jiráskovy sady, které vznikly 
na zbořených hradbách hradec-
ké pevnosti. Ještě okolo roku 
1868 tu byl park pro důstojníky 
a jejich hosty. Ten byl v roce 
1896 postupně rozšířen o zasypa-
ný hradební příkop, celková plo-
cha parku dosáhla 5,77 hektaru. 
V roce 1922 sady převzalo město 
a v roce 1927 tu založilo původní 
alpinium. Mohutná vichřice 
4. července 1929 zničila v sadech 
přes 300 stromů.

V areálu se rovněž nachází 
fl oristická škola, která se ve spo-
lupráci s technickými službami 
o park stará a každoročně láká 
návštěvníky na přehlídky fl oris-
tického umění. Původní stavbu 
pevnosti si můžeme připomenout 
hned u vchodu do areálu, kde se 
nachází zbytek pevnostního ob-
jektu – bývalá střílnová kasemata. 
V jejich blízkosti byla artézská 
studna, která dodávala vodu pro 
nedaleký, dnes již bývalý pivovar. 
Zachovalá pevnostní poterna dnes 
tvoří přirozenou součást parku. 
Poterna, tunel asi 2 m vysoký, byla 
na obou stranách opatřena dveřmi 
a sloužila k přesunu vojáků. 
Projdeme-li tímto tunelem dnes, 
vejdeme do růžového sadu. Vedle 
růží nás upoutá krása rododen-
dronů a venkovních azalek. Bal-
vany pocházejí z Českomoravské 
vysočiny, drobné kusy čediče jsou 
pozůstatky městských hradeb. 
Rekonstrukce původního alpinia 
byla realizována podle projektu 
dr. Špouly v roce 1992. Na levém 
konci poloostrova je umístěna 
romantická plastika Soutok Labe 
s Orlicí od Josefa Škody, odhalená 
v roce 1934. 

V areálu Jiráskových sadů se 
nachází roubený kostelík posta-
vený v letech 1502–1510 obyvateli 
Habury u Medzilaborců, který je 
zasvěcen sv. Mikuláši. Do Hradce 
Králové se dostal z východního 
Slovenska v červnu 1935. Kos-
tel se ve své historii stěhoval již 
podruhé. Poprvé to bylo v letech 
1744–1745 z Habury do Velké 
Polany. Ve Velké Polaně byl v roce 
1915 silně poničen ruskou armá-
dou. Po vzniku Československa 
byl znovu opraven. Po roce 1934 
již však nebyl využíván, hrozil 
jeho zánik, a tak byl místními 
zastupiteli nabídnut 
k odkoupení. Zastupitelstvo města 
Hradce Králové v čele se starostou 
Josefem Pilnáčkem schválilo 
16. dubna 1935 odkoupení kostela 
za 12 000 tehdejších korun. Kostel 
byl postupně rozebrán a vlakem 
převezen do Hradce Králové, 
kde byl během června a července 
téhož roku sestaven. Dne 28. října 
1935 byl představen veřejnosti 
jako památka padlých Česko-
slovenských legionářů za první 
světové války. Kostel je dodnes 
v majetku města a aktivně slouží 
pravoslavné církvi.

Zleva: 
Bohuslav 
Doubek, 
Jan Machek, 
Drahomír 
Rychecký.

Vedle ekonomických měřítek jsme se 
při výběru nové adresy řídili především 
blízkostí krajského i městského úřadu.

Nejúspěšnější jsou žadatelé, kteří 
dostatečnou péči věnovali nejen přípravě 
vlastního projektu, ale i celé žádosti.
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ŘÍDÍCÍ VÝBORŘÍDÍCÍ VÝBOR

Projekty zaměřené na oblast 
zlepšování kvality ovzduší, 
omezování emisí, omezování 
průmyslového znečištění a re-
generaci urbanizované krajiny 
předpokládají celkové náklady 
ve výši 1,8 miliard Kč. Podpora, 
kterou výbor doporučil MŽP 
schválit, dosahuje částky téměř 

800 milionů. Nejvyšší dotaci – 
přes 200 milionů – dostala CE-
NIA, česká informační agentura 
životního prostředí, na vybudo-
vání celostátního informačního 
systému pro sběr a hodnocení 
informací o znečištění. 

„Co se týká schválených projektů 
a objemů dotační alokace, tak se dá 

říci, že tento řídící výbor byl vydatný tak 
průměrně. Nicméně jednání se dá pova-
žovat za úspěšné, protože byly schváleny 
projekty, které pomohou snížit emisní 
zátěže a zvýšit kvalitu ovzduší v České 
republice,“ říká Jan Kříž, ředitel 
odboru fondů EU na MŽP.

Aby se nám lépe dýchalo
Do třiapadesáti projektů na 
zlepšování kvality ovzduší 
a omezování emisí směřuje přes 
půl miliardy korun. Tyto pro-
jekty se zaměřují zejména na 
rekonstrukci lokálních kotelen 
včetně případného zlepšení 
energetických vlastností obálky 
budov, budování rozvodů tepla 
za účelem napojení nových 
odběratelů tepla z centrálních 
zdrojů tepla, rekonstrukci 
velkých spalovacích zdrojů 
znečištění, instalaci fi liačních 
zařízení na nespalovací zdroje 
znečištění a v neposlední řadě 
instalaci zařízení na odstra-
ňování těkavých organických 
sloučenin VOC pomocí kataly-
tické oxidace.    

Největším projektem z prio-
ritní osy 2 je rekonstrukce kotlů 
s využitím prvků fl uidní techniky 

Nové projekty získají fi nanční podporu z OP Životní prostředí
Řídící výbor OPŽP na svém 
červencovém zasedání 
doporučil ministrovi 
životního prostředí 
schválit dotaci ve výši 
766 milionů Kč 
dvaašedesáti projektům 
ze tří prioritních os.

ECHO

Plán na opatření v krajině
Ještě do konce působení součas-
ného kabinetu předloží Minister-
stvo životního prostředí (MŽP) 
do vlády ekologickou koncepci 
opatření v krajině, která by měla 
snižovat rizika povodní. Uvedl 
to ministr životního prostředí 
Ladislav Miko. Povodně totiž 
v současné době ohrožují podle 
odborníků až 400 000 obyvatel 
Česka. Mezi nejvíce ohrožená 
území patří severní, střední 
i jižní Morava, východní Čechy 
a částečně i jižní Čechy. Podle 
Mika tak ohrožují povodně zhru-
ba pět procent všech obyvatel 
ČR a sedm procent hmotného 
majetku. „Letošní povodně 
zasáhly 427 obcí z celkových 
zhruba šest tisíc obcí v ČR. To 
je prostě obrovské číslo a není 
možné vůči tomu zůstat lhostej-
ní,“ zdůraznil Miko.

Plýtvání vodou?
Podle Pražských vodovodů 
a kanalizací spotřebuje prů-
měrný obyvatel Prahy 128 litrů 
vody denně, tedy zhruba 46 
kubíků vody ročně. Pražané 
spotřebují nejvíc vody na hlavu 
z celé ČR. Čtvrtina této vody 
pochází z podzemních zásob. 
Úpravna vody v Káraném ode-
bírá za rok 18 700 000 kubíků 
podzemní vody. Tato voda je 
spolu s vyčištěnou vodou z Jizery 
dodávána káranskými řady do 
hlavního města. Zbylých 75 % 
dodává úpravna vody Želivka, 
ta ale odebírá povrchovou vodu 
z nádrže Švihov. Podle kontrol, 
které provedli inspektoři ČIŽP 
a kontrolní pracovníci SFŽP ČR, 
tak v roce 2008 dostalo pokuty 
za neoprávněné odběry 61 fi rem 
v celkové částce skoro 
šest milionů Kč.  

Ministerstvo zaškolí
MŽP společně s dalšími insti-
tucemi, které zajišťují podporu 
vzdělávání k úsporám energie 
a k využívání obnovitelných 
zdrojů, chce rozšířit odbornou 
přípravu pracovníků, například 
elektrikářů, kteří přicházejí do 
styku s obnovitelnými zdroji 
energie. Podle prognózy MŽP 
by mělo zvýšení podílu výroby 
energie z obnovitelných zdrojů 
a vyšší podíl výstavby nízkoe-
nergetických či pasivních domů 
vytvořit 31 až 37 000 pracov-
ních míst. Pracovníci v této 
oblasti by měli mít v zacházení 
s obnovitelnými zdroji energie 
potřebnou kvalifi kaci. 

O řídícím výboru 
s náměstkyní ministra 
životního prostředí 
Rut Bízkovou.

IVO HORVÁTH

Jste s průběhem řídícího výbo-
ru spokojená?
Jsem spokojená ze dvou důvo-
dů. Jednak řídící výbor schválil 
to, co jsme mu navrhli. Tím 
de facto řekl, že jsme udělali 
svou práci dobře. Většina těch 
projektů, které byly předloženy, 
byla vyhodnocena jako podpo-
rovatelná. To znamená, že svou 
práci udělali dobře i žadatelé. 
Třetí dobrá věc je, že na řídícím 
výboru došlo trochu ke žhavé 
diskusi. To znamená, že i řídící 
výbor plní svou roli, protože 
kdyby přišel a odhlasoval, 
co se mu dá, ve stylu „hlavně 
abychom šli brzy domů“, tak ta-
kový orgán bychom vlastně ani 

moc nepotřebovali. Díky tomu, 
že se nás členové řídícího výbo-
ru ptali na jednotlivé podrob-
nosti, byli kritičtí, tak vlastně 
řádně plnili svou funkci. A to je 
dobře, protože si nemyslím, že 
jsme jediní chytří, kteří udělali 
všechno nejlépe. Jsme ale určitě 
ti, kteří udělali věci nejlépe, jak 
mohou. 

Dalo by se říci, že se žadatelé 
poučili z chyb, které před nimi 
dělali jiní?
V tomto případě ne. Dnes jsme 
měli na řadě prioritní osy, které 
zatím nebyly příliš frekven-
tované. Na prioritní osu 2, 
Zlepšování kvality ovzduší, byla 
zatím v předchozím období 
pouze jedna výzva. Projekty, 

Rut Bízková: Svou práci jsme udělali dobře
můžeme-li to srovnat, jsou 
o něco lepší. Víme, že u většiny 
z nich žadatelé využili možnosti 
konzultací s pracovníky fondu. 
Ti jim poradili, jak mají své 
projekty připravit, jak je mají 
celé napsat. Hlavně díky tomu 
žadatelé věděli, do čeho jdou, 
a nedělali zbytečné chyby při 
psaní žádostí.

Jeden projekt (kotelna pro spo-
lečnost Dalkia) byl schválen 
podmínečně.
Veřejná podpora je vždycky 
velký problém, protože vyžaduje 
individuální posouzení. Veřejná 
podpora má obecně závazné 
regule, ty jsou ale velmi fl exibilní 
a může docházet k čemukoli… 
Pak potřebujeme arbitra – Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže, 
aby nám řekl, jak máme postu-
povat. Diskuse bývají poměrně 
dlouhé, není to jednoduché. 
Předmětem diskuse je druh a míra 

veřejné podpory. Myslím ale, že 
žadatel bude nakonec spokojen.

Hovořilo se o procesním auditu 
na fondu.
Snahou MŽP je procesovat věci 
stejně dobře jako dosud, ale 
rychleji. Platí to, co jsme si na 
řídícím výboru říkali: stejné-
ho cíle je možné dosáhnout 
různými cestami. Naší snahou 
bude v průběhu léta zefektivnit 
procesy na fondu tak, aby bylo 
dosaženo vytyčených cílů. Aby 
přitom lidé na fondu nebyli 
příliš zahlceni a stačili na svou 
práci. A aby ta práce byla udě-
laná tak dobře, abychom mohli 
dostat od evropského auditora 
jedničku. 

Neobáváte se, že se bude muset 
část prostředků Evropské unii 
vracet?
Všechny země a všechny 
operační programy vracejí 

prostředky, takže by to nebyla 
žádná výjimka. Někdo vracel 
více, někdo méně. Závisí to na 
tom, jak jsou nastaveny všech-
ny procesy včetně těch kont-
rolních, jakým způsobem byly 
prostředky poskytovány. 

Máte nějaké mezinárodní srov-
nání, kolik prostředků se kde 
vrací?
Hodně vraceli například 
v Řecku. Kolik přesně, nemám 
aktuálně informaci. U nás by 
to mohly být za minulé hodno-
tící období jen desetiny procen-
ta. Nicméně i když jsou vydané 
prostředky v řádu miliard, 
stejně každý vrácený milion 
bolí. Z informací, které dosud 
máme, by mohlo jít o několik 
desítek milionů korun. 
Ale to ještě není uzavřená zále-
žitost. A ve srovnání s ostatními 
operačními programy si stojíme 
dobře.   (RED)

ROZHOVOR

v teplárně Strakonice (celkové 
uznatelné náklady 0,5 miliardy, 
celková výše dotace 161 milio-
nů). Druhým fi nančně nejnároč-
nějším projektem je rekonstrukce 
centrálního rozvodu tepla na 
teplovodní systém v areálu ne-
mocnice T. Bati ve Zlíně (celkové 
uznatelné náklady 43 milionů, 
dotace ve výši necelých 
26 milionů).

Zeleň ve městě – i málo 
nákladná opatření mají 
velký význam
Podpora regenerace urbanizo-
vané krajiny patří k nejrychleji 
čerpaným částem operačního 
programu. Celková alokace pro 
oblast podpory 6.5 činí 2,325 
miliardy a k čerpání je schvále-
no téměř 40 % této částky. Řídí-
cí výbor doporučil ke schválení 
další 3 projekty s podporou ve 
výši 4 miliony Kč. 

„Od dob prvorepublikových 
okrašlovacích spolků nebylo v městech 
systematicky a ve větším rozsahu 
investováno do intravilánové zeleně, 
proto byl a je zájem obcí o tyto projekty 
logický,“ říká náměstek MŽP 
František Pelc. 

Z OPŽP se čerpá 
nejrychleji
Příjemci podpory získávají 
peníze z OPŽP průběžně 
a nemusí čekat až na ukončení 
projektu. Státní fond životní-
ho prostředí posílá finanční 
prostředky i na dosud ne-
proplacené faktury. To je pro 
realizátory projektů zejména 
v době finanční krize výrazná 
pomoc. 

Do poloviny července 
poslal Státní fond životního 
prostředí na účty realizátorů 
projektů přes 2 miliardy Kč. 
Nejvíce peněz – téměř 1 miliar-
da – byla vyplacena projektům 
realizovaným v rámci prioritní 
osy 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie. 

Státní fond životního pro-
středí ČR plánuje, že do konce 
roku 2009 převede na účty 
příjemců podpory celkem 
20 miliard korun, což předsta-
vuje dvě třetiny alokace OPŽP 
pro roky 2007 a 2008.

„Bez problému a dokonce s ročním 
předstihem tak splníme pravidlo n+3, 
tedy pravidlo, že alokace pro určitý 
rok musí být vyčerpána nejpozději 

o tři roky později,“ komentuje 
plány SFŽP ČR náměstek 
Petr Valdman. „Záleží však i na 
příjemcích podpory, jak rychle dokáží 
dovést schválené projekty do etapy 
realizace.“

Na řídícím výboru také 
zazněla kritika směřující na 
adresu SFŽP ČR. „Jsem velmi 
rád, že na řídícím výboru proběhla 
diskuse, i když pro nás nebyla úplně 
přívětivá. Není co tajit, potřebujeme 
zefektivnit a zjednodušit procesy. Tyto 
požadavky byly vzneseny ze strany 
některých členů řídícího výboru s tím, 
že to bereme velmi vážně. Právě pro-
bíhá procesní audit.“ Podle Kříže 
je na druhou stranu nutné brát  
v úvahu, že v OPŽP jsou pře-
rozdělovány evropské peníze. 
„Kontrolní mechanismy jsou přímo 
na úrovni evropského společenství 
a ustupovat od nějakých kontrol není 
možné.

OPŽP se podle našeho názoru 
řadí k úspěšným programům počtem 
podpořených projektů i množstvím 
alokovaných prostředků. Neděláme 
věci špatně, ale netvrdím, že je nemů-
žeme dělat ještě lépe, a z toho důvodu 
provádíme audit.“   

 (RED)
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PROJEKTY PROJEKTY

Na mnohasetmilionovém 
podniku, pracovně nazvaném 
Zlepšení kvality vod v řekách 
Jihlava a Svratka nad nádrží 
Nové mlýny, se podílí několik 
obcí. Část nákladů si rozdělí 
Ivančice, Oslavany, Padochov 
a Moravské a Nové Bránice. 
Bude to jedna z nejvyšších 
investic Ivančicka poslední 
doby. Přinese dostavbu 
a opravu vodovodní a kanali-
zační sítě v obcích Ivančice 
a Oslavany a novou kanalizač-
ní síť v Padochově. 

Půl na půl
„Polovinu staveb postavíme nově, 
polovinu zrekonstruujeme,“ nastínil 
místostarosta Ivančic Pavel 
Dočkal obrysy záměru pro 
časopis Priorita. Nelze si však 
myslet, že touto akcí bude 
vyřešena celá problematika 
rekonstrukcí. „V rámci rekonstruk-
ce bude v současné době řešena situace 
u nejhavarijnějších kanalizačních sta-
veb,“ vysvětlil Dočkal, který je 
zároveň předsedou Svazku vo-
dovodů a kanalizací Ivančice. 

Právě ten má řízení celé akce 
na starosti. „Jsem také přesvědčen, 
že bez týmu, který mám kolem sebe, 
počínaje profesionálními zaměstnanci 
svazku přes zpracovatele žádosti až po 
ostatní členy předsednictva svazku, 
bychom nikdy nedosáhli dobré úrovně 
žádosti,“ popisuje současnou 
situaci Dočkal. 

Z Oslavan do Ivančic
O tom, že modernizace vodo-
vodu a kanalizace je více než 
nutná, svědčí i slova starosty 
Oslavan Víta Aldorfa: „Napří-
klad naše čistírna odpadních vod je 
z padesátých let, je to již skoro technic-
ká památka.“

Aldorf tak připomenul 
jednu z částí plánu, v které čis-
tírnu nahradí čerpací stanice. 
Splašky z Oslavan poputují do 
Ivančic, kde se voda pročistí. 
„Současný stav neodpovídá našim po-
třebám, do obecních vodovodů dlouho 
nikdo neinvestoval,“ říká Dočkal 
o situaci, která má kořeny 
v minulých letech. Při řešení 
projektu byla provedena stu-
die, která kromě jiného jasně 
ukázala, že mnohem ekonomič-
tější bude intenzifikovat ČOV 

v Ivančicích tak, aby mohla 
sloužit dvěma obcím. 

Kde svazek na rozpočet 
s celkovými výdaji přes sedm 
set třicet milionů korun vezme 
peníze? „Evropská unie poskytne 
sedmdesát dva procent, od státu 
dostaneme pět procent a zbytek je 
na obcích,“ vypočítal Dočkal 
jednotlivé podíly. Ivančice 
do projektu vloží osmdesát 
a Oslavany šedesát šest milionů 
korun. O zbylé výdaje se mezi 
sebou rozdělí další zúčastněné 
obce. 

V únoru projekt zhodnotili 
experti Evropské investiční 
banky ze skupiny JASPERS. 
Ta kontroluje takzvané „velké 
projekty“, u kterých celkové 
náklady přesahují částku dva-
cet pět milionů eur.

Velkých projektů 
není mnoho
„Všechny požadavky jsme splnili,“ 
řekl místostarosta Dočkal. Sta-
novisko JASPERS je důležité 
pro rozhodnutí Státního fondu 
životního prostředí ČR (SFŽP 
ČR), jenž poskytuje další 
důležitou podporu. Dočkalova 
slova potvrdila i mluvčí fondu 
Lenka Brandtová: „Projekt dostal 
doporučení a byl odeslán do Bruselu.“ 

Protože podaných „velkých 
projektů“ není mnoho, má 
ivančický svazek šanci, že jeho 
program úředníci v Bruselu vy-
hodnotí jako první. „Na vyřízení 
mají tři měsíce. Očekáváme, že náš 
záměr schválí,“ myslí si Dočkal. 
I tak by možné komplikace 
mohlo přinést poddolované 
území Oslavan, starosta Aldorf 
to však odmítá. „Zpracovali jsme 
mapu poklesů, z ní vyplývá, že by 

stavitelům neměl vzniknout vážnější 
problém.“ 

Kdo oním stavitelem bude, 
v tom zatím jasno není. „Na 
zpracovatele, vedoucího stavby a do-
davatele ještě budeme muset vypsat 
výběrové soutěže,“ uvedl ivančický 
místostarosta. Největší potíží 
tak asi nebudou peníze, ale 
samotné provedení stavby. 
Opravy totiž ochromí páteřní 
část Ivančic: ulice Oslavan-
skou, Kounickou a Tesaříkovu 
i Palackého náměstí.  

 (RED)

Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava 
a Svratka nad nádrží Nové Mlýny
Kanalizaci a vodovodní řad 
za více než 730 milionů 
korun plánují na Ivančicku. 
Vše má být hotovo 
do listopadu 2011. 

ČOV IVANČICE
Celkové náklady:                  737 591 944 Kč
Celkové uznatelné náklady:          523 030 798 Kč
Příspěvek FS:                   444 576 178 Kč
Příspěvek SFŽP ČR:  26 151 540 Kč

Délka kanalizace: 17 567 m – novostavba kanalizace
 8 852 m – rekonstrukce kanalizace

Počet ekvivalentních obyvatel nově připojených 2 064 obyvatel (=EO)

Statutární město Kladno 
investuje téměř 60 milionů ko-
run do energeticky úsporného 
objektu. Ten bude využíván 
širokou veřejností pro akti-
vity související s ekologií. 
Jeho součástí bude i čistírna 
odpadních vod. 

Nejen zotavovací akce
Zhruba devadesát procent 
nákladů na stavbu, jejímž 
zhotovitelem je společnost 

Skanska CZ, pokryjí zdroje 
z fondů Evropské unie a stát-
ního rozpočtu. Budova bude 
sloužit jako víceúčelové školicí 
centrum ekologické výchovy. 
„Budou se zde pořádat především zo-
tavovací akce pro děti a mládež typu 
škol v přírodě, také nejrůznější akce 
s ekologickou tématikou pro veřejnost 
či školení a semináře pro pracovní 
kolektivy soukromých firem i veřejné 
správy,“ říká kladenský primá-
tor Dan Jiránek a dodává, že 
ubytovací kapacita objektu 
činí 35 míst. 

Dům jako rarita
Objekt, jenž do konce roku 
na Čabárně vyroste, je řešen 
jako pasivní dům, které jsou 
v Česku doposud spíše raritou. 
„V případě centra ekologické výchovy 

jsou navrženy tepelné izolace v tloušť-
ce 20 až 60 centimetrů v závislosti na 
skladbě obvodového pláště. Kromě 
toho při stavbě použijeme i další 
technologie snižující spotřebu energie, 
například řízené větrání s rekuperací 
či solární systém na ohřev vody,“ 
vysvětluje projektový manažer 
Skanska CZ Petr Flek. 

Stromy a popínavá zeleň
Ekologicky šetrná nebude pou-
ze budova, ale také samotná 
výstavba. „Okolní plochy o výměře 
zhruba 4 000 metrů čtverečních 

budou osázeny stromy, keři či 
popínavou zelení. Založeno zde bude 
rovněž několik trávníků a zazeleněna 
bude i většina střešních ploch a teras. 
V blízkosti areálu centra navíc 
vznikne i rozsáhlá permakulturní 

zahrada,“ doplňuje 
kladenský primá-
tor. 

Budovu navrhla 
architektonická 
kancelář IAV. Kom-
pozičně je řešena 
jako hmotný kubus 
s vystupujícími 

prosklenými arkýři na severní 
straně. Na západní a východní 
straně projekt počítá s tera-
sami a zimní zahradou. Plášť 
budovy bude ze svisle klade-
ných modřínových fošen, ve 
spodních partiích se obloží 
cembonitovými deskami.

Čistírna jako součást 
stavby
Technické zázemí projekt 
situoval do suterénu. Vlastní 
prostory pro výuku se nachá-
zejí v prvním patře. Zde je také 
administrativní zázemí a jídel-
na. Druhé patro je celé určeno 
ubytování.

Součástí celé stavby bude 
i čistírna odpadních vod. 
„V budoucnu budou na tuto čističku 
moci být napojeny i blízké rodinné 
domky, které spadají do katastru obce 
Cvrčovice. V tomto směru bude tedy 
záležet na aktivitě této obce,“ řekl 
první náměstek kladenského 
primátora Miroslav Bernášek, 
jenž zároveň projevil uspoko-
jení nad tím, že takto ojedinělý 
projekt, který podpoří eko-
logické vzdělání veřejnosti, 
vzniká právě v Kladně. 

85 % nákladů z fondů EU
Stavba bude realizována během 
šesti měsíců a se slavnostním 
otevřením se počítá v závěru le-
tošního roku. Celkové fi nanční 
náklady vyčleněné v rozpočtu 
města na tuto akci činí 60 milio-
nů korun, přičemž 85 % výdajů 
půjde z evropských fondů 
a dalších 5 % ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. Ze 
zdrojů města bude fi nancováno 
zhruba deset procent celkových 
nákladů.  
 (RED)

Na Čabárně startuje stavba 
ekologického centra
Unikátní budova centra 
ekologické výchovy vyroste 
v následujících měsících 
v blízkosti bývalé hornické 
kolonie Čabárna u Kladna. 

Stavba bude realizována během 
šesti měsíců a se slavnostním 
otevřením se počítá v závěru 
tohoto roku.

PRIORITNÍ OSA 7
Cílem podpory je vybudování 
plošné a dostupné sítě center 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty, informačních 
center a environmentálních 
poraden.
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ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

Odense leží na ostrově Fyn, 
jehož je správním střediskem. 
Se zhruba 185 tisíci obyvateli 
je třetím největším městem 
Dánska. Název města pochází 
ze slov Odins Vi, tedy Odinovo 
místo, a odkazuje na severskou 
mytologii. Odnese, jako jedno 
z nejstarších měst Dánska, 
oslavilo v roce 1988 tisíc let od 
svého založení. Známá je místní 
rakev svatého Knuta, která byla 
zejména ve středověku oblíbe-
ným poutním místem. 

Město leží na dánském ostro-
vě Fyn v Odenském zálivu, na 
Odenské řece (Odense Å). 
2. dubna 1805 se zde naro-
dil slavný spisovatel, básník 
a pohádkář Hans Christian 
Andersen, jehož rodný dům 
slouží jako muzeum. V městě je 
i muzeum klasického skladatele 
Carla Nielsena. V jižní části 
města bylo vybudováno muze-
um v přírodě. Skanzen předsta-
vuje typickou vesnici na ostrově 
Fyn. Do muzea bylo přemístěno 
několik desítek historických sta-
veb. Město má zoologickou za-
hradu a sídlí v něm Jihodánská 
univerzita, za zmínku stojí, že 
místní pivovar Albani vaří mezi 
jinými i pivo Odense Pilsner.

Nejen cyklistika jede
Odense se může pochlubit více 
než 500 kilometry širokých bez-
pečných cyklostezek, na nichž je 

pro cyklisty uzpůsobeno úplně 
vše: Cyklisté mají přednost 
v dopravě, využívají informací 
tamější zelené vlny (lze najít 
i video zprávy na YouTube) 
a každý rok se mohou sjet na 
jednom z největších světových 
cyklistických veletrhů. 

Vstřícnost města k cyklistům 
se odráží i v oblibě tohoto dru-
hu dopravy i sportu. Podle in-
formací tamějších cyklistických 
klubů se za posledních deset let 
zvýšilo už tak vysoké číslo cyk-
listů o více než 20 procent. Bez 
zajímavosti není, že hlavně díky 
kvalitním podmínkám, které 
město pro cyklisty vytvořilo, bez 
přestání ubývá i počet nehod. 
Vyšší počet cyklistů nutí řidiče 
k opatrnější jízdě. V Odense je 
jízda na kole natolik rozšířená, 
že se dotýká i tamějších zisků 
dealerů aut. Ze statistik vyplývá, 
že dva ze tří obyvatel města 
nevlastní automobil. 

Odense je jako město cyklis-
tiky tak vyhlášené, že dokonce 
místního fotografa Metteho 
Johnsena přimělo dokumento-
vat cyklistický život tak náruži-
vě, až z toho vznikla fotografi c-
ká kniha se snímky pořízenými 
během jedné celé sezony – let 
2004 až 2005. O úspěchu knihy 
svědčí i to, že ji mnoho oden-
ských cyklistických klubů stále 
inzeruje na svých webových 

stránkách k prodeji za 149 dán-
ských korun, tedy asi za 20 eur. 

Co se týče sportů, je v přípa-
dě Odense na místě zmínit ještě 
jednu „mini“ přednost. Je jí 
minigolf. Ostatně z Poháru ná-
rodů, druhého nejdůležitějšího 
turnaje mezinárodní termínové 
listiny, konaného v Odense, si 
před třemi roky zlaté medaile 
přivezl čtyřčlenný český tým ju-
niorských minigolfi stů. Úspěch 
vybojoval na zdejším hřišti, 
které posloužilo jako vzor pro 
hřiště, na němž se ve stejném 
roce uskutečnilo i mistrovství 
světa.

A když již zmiňujeme mi-
nigolf, byla by škoda nezmínit 
i tradiční a vyhlášený odenský 
mezinárodní fi lmový festival. 
Letošní ročník je inzerován pod 
hlavičkou Odense Internatio-
nal Film Festival Off 09 a jako 
obvykle je zaměřen na krátké 
fi lmy a dokumenty, a pokud se 
festival koná v rodišti Hanse 
Christiana Andersena, nechybějí 
v jeho programu ani fi lmy pro 
děti a fantasy fi lmy. Přehlídka 
začíná každý rok koncem srpna.

Energetická politika
Odense pracuje od roku 1979 
systematicky na způsobech 
energetických úspor. „Inteligent-
ní řízení energetického a dopravního 
systému v kombinaci s pravidelnými 

Odense: Město s helmou na hlavě
Dánské město Odense je 
často označováno jako 
hlavní město cyklistiky. 
Avšak v Odense nemyslí 
jenom na kola, od roku 
1979 systematicky pracují 
na způsobech energetic-
kých úspor. A to jak jinak 
než s ohledem na neustálé 
zvyšování kvality života. 

komunikačními kampaněmi vytvo-
řily z Odense místo, kde se žije podle 
mnohých opravdu dobře,“ píše se 
například v průvodci města. 
Ostatně město nevynechá 
jedinou příležitost, aby své 
obyvatele povzbuzovalo k ome-
zování spotřeby vody a ener-
gií. A navíc hraje i férovou 
hru. Vytvořilo on-line systém, 
v němž si mohou obyvatelé 
Odense kdykoli přesně ověřit 
svou spotřebu. Systém, který je 
neustále zdokonalován, přitom 
funguje již od roku 1990. 
A nejenom to. Mezi roky 1998 
a 2005 Odense investovalo přes 
pět milionů eur do termoizolací 
škol, městských kanceláří nebo 
obytných budov. Díky tomu 
došlo až k 24procentnímu sní-
žení spotřeby tepla, 14procent-
nímu snížení celkové spotřeby 
elektřiny a 54procentní úspoře 
vody. Vyjádřeno v penězích 
tyto úspory představují celko-
vou uspořenou částku ve výši 
přesahující sedm milionů eur. 
„Odense je hrdé na svou tepelnou sít, 
která vyrábí teplo a elektřinu už od 
roku 1929,“ uvádí průvodce měs-
tem a dokládá i přesné údaje: 
Teplárenská síť Odense v délce 
1 700 kilometrů dodává teplo 
prakticky do každé budovy – až 
pro 98 procent budov včetně 
samostatných rodinných domů. 
Vyrobené teplo přispívá až 

k 60procentnímu snížení náku-
pu fosilních paliv. 

A ještě jedna zajímavost: 
Systém skladování tepla, který 
byl v Odense implementován, je 
největším v Dánsku a je schopen 
na více než pět hodin pokrýt 
úplnou tepelnou spotřebu celé-
ho města.

Přístup k elektřině
Ukázkově Odense vystupuje, 
i co se týče přístupu k výrobě 
elektřiny. Prvním větrným 
turbínám s výkonem jen 22 
kW dalo město zelenou již na 
začátku 80. let minulého století. 
Od té doby se jejich výkon 
každé čtyři roky zdvojnásobil. 
Moderní elektrárny již generují 
více než stonásobek této ener-
gie. Výmluvně o jejich využití 
mluví i fakt, že v současnosti 
největší větrná farma na moři 
v Nysted, u jižního pobřeží 
Lollandu v Dánsku, slouží právě 
Odense. Její kapacita 165 MW 
plně postačuje ke krytí potřeb 
celého města. Tyto zkušenosti 
slouží jako inspirace i ostatním 
městům, a to nejenom těm 
dánským. V nedávné době byla 
dokončena instalace šestime-
gawattových turbín pro farmu 
Burbo Banks poblíž anglického 
Liverpoolu. Celkový výkon 90 
MW postačí k zásobování více 
než 80 000 domácností. Pro 
příští rok se připravuje projekt 

největších větrných farem na 
moři, britských Lynn a Inner 
Dowsing, o kapacitě 180 MW. 
Na rok 2009 je pak naplánován 
projekt Gunfl eet Sands – na 
východní pobřeží Anglie bude 
dodáno 30 větrných elektráren 
o celkové kapacitě 108 MW. 

Ekologická turistika
Je zřejmé, že město jako Ode-
nse, hlavní město cyklistiky 
a průkopník v inovativních 
ekologických postupech, k sobě 
vábí tisíce turistů, jenomže 
v Odense vědí, že by byl hřích 
vydělávat pouze na nich. I proto 
se Odense profi luje jako místo 
vhodné pro kongresovou turis-
tiku se „zeleným“ zaměřením. 
Vždyť jako jedno ze svých měst 
si ho zvolila i Evropská unie, 
která v něm pravidelně pořádá 
své konference. Jednou z nich 
byla i ta v rámci projektu sítě 
evropského fondu SAFO, jehož 
cílem je udržitelné zdraví zvířat 
a bezpečnost potravin v eko-
logickém zemědělství. Tedy 
zlepšení zdraví hospodářských 
zvířat a zajištění nezávadnosti 
potravin v systému ekologické-
ho zemědělství ve stávajících či 
přistupujících zemích Evropské 
unie. Město Odense tak napří-
klad při páté konferenci SAFO 
navštívilo 65 delegátů z 23 států 
a dalších více než tisíc účastníků 
konference.  (RED)

ECHO

Banky vstoupily do programu
Zelená úsporám.
Největší dotační program 
v České republice, navýšil počet 
míst, kde bude možné podá-
vat žádosti. Do programu se 
již defi nitivně zapojila Česká 
spořitelna, Československá ob-
chodní banka, Komerční banka, 
LBBW Bank CZ a UniCredit 
Bank Czech Republic. Banky již 
také oznámily, že budou nabízet 
úvěrové produkty k fi nancování 
investic, podpořených dotacemi 
z programu Zelená úsporám.

Desky za zateplení
Na dvou moravskotřebovských 
školách slavnostně odhalili 
pamětní desky, které mají 
připomínat zásluhy těch, kteří 
zajistili peníze na zateplení 
těchto školských zařízení a tím 
také úspory energií. Nové pláš-
tě a výměny oken přišly na je-
denáct milionů korun. Polovinu 
peněz dostala moravskotřebov-
ská speciální škola. „Opravili 
jsme za ně fasádu a zateplili 
budovu školy, družiny a inter-
nát,“ sdělila ředitelka Pavlína 
Baslerová. Pamětní deska se 
objevila rovněž na budově 
integrované střední školy v Mo-
ravské Třebové. „Zateplili jsme 
naši budovu v Brněnské ulici 
a vyměnili jsme také okna,“ 
přiblížil rozsah rekonstrukce 
ředitel Miloš Mička. Kromě ev-
ropských peněz přispěl oběma 
zařízením Státní fond životního 
prostředí ČR a Pardubický kraj.

Prázdninový režim pro 
kamiony
Od 3. 7. začaly na českých silni-
cích platit prázdninové zákazy 
jízd kamionů. V červenci a srpnu 

nesmějí 
kamiony vy-
jíždět na sil-
nice v pátek 
odpoledne 

mezi 17. a 21. hodinou, v sobotu 
dopoledne od 7:00 do 13:00 
a v neděli odpoledne od 13:00 
do 22:00 hodin. Od září bude 
pro kamiony platit zákaz opět 
jen v neděli odpoledne. Podle 
sdružení Česmad Bohemia by 
letošní prázdninové zákazy jízd 
kamionů měly přinést menší 
komplikace, protože kamionů na 
našich silnicích kvůli krizi ubylo, 
a to asi o jednu pětinu. Minister-
stvo životního prostředí znovu 
prosazuje, aby páteční zákaz jízd 
kamionů platil nejen o prázdni-
nách, ale i po celý rok.
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CIHELNÝ RECYKLÁT
U většiny drtících linek se získá-
vá zrnitostí do zhruba 80 mm, 
a to nejméně ve třech frakcích: 
0–16 mm, 16–32 mm a 32–
80 mm. Producenti tohoto mate-
riálu jsou ovšem schopni vytřídit 
i jiné požadované frakce. Takový 
recyklát nabízí podstatně širší 
možnosti využití, než je doposud 

všeobecně známo. Jednou z nich je výroba cihlobetonu. Cihlo-
beton lze používat jako výplňové zdivo ve skupině monolitických 
konstrukcí nebo pro výrobu prefabrikovaných prvků k přípravě 
vibrolisovaných tvárnic či stěnových prvků, jejichž slisování by 
předem eliminovalo možné dotvarování konstrukce pod zatíže-
ním vzhledem k nižší hodnotě statického modulu. Další variantou 
je výroba stavebních směsí jako plniva malt pro zdění s využitím 
frakcí drobných, do 4 mm, a vzdušným či hydraulickým vápnem. 
Tyto malty jsou výhodnější svým vyšším tepelným odporem než 
malty s přírodním kamenivem. Také je možno jej používat jako 
pojiva, v cementu nebo v kombinaci pro vápenocementové malty. 
Podle přídavku pojiva se může dosáhnout různých pevností malt 
od 1 do 10 MPa. Využití nalézá v stabilizovaných podkladech 
a nestmelených vrstvách vozovek. V poslední době byla také 
zkoušena výroba nepálených lisovaných cihel rozměrů 300 x 150 
x 100 mm ze směsi cihelného recyklátu frakce 0–16 mm a hlíny 
s l0% příměsí cementu, ale i bez příměsi cementu. Dosahované 
pevnosti v tlaku po 14 dnech sušení jsou závislé na kvalitě hlíny, 
dosahovaly však až 8 MPa. 

BETONOVÝ RECYKLÁT 
Používá se jako plnivo do beto-
nů. Použití betonového recyklátu 
je dnes zakotveno i v některých 
normách. Recyklát je poměrně 
rozšířený například v podklad-
ních vrstvách vozovek stmele-
ných cementem, v ochranných 
vrstvách silničních komunikací 
a v pražcovém podloží ( jako 

mechanicky zpevněná zemina), hlavně se používá jako náhrada 
přírodního kameniva do konstrukčních betonů nižších tříd. Užití 
betonového recyklátu je možné i v živičných směsích pro výstav-
bu a opravy živičných vozovek za předpokladu dodržení receptur 
a pracovních postupů předepsaných příslušnými normami, např. 
ČSN 73 6121 – Hutněné asfaltové vrstvy.

ASFALTOVÉ RECYKLÁTY 
Jsou velmi vhodné zejména 
pro technologie za studena za 
použití emulzí, případně v kom-
binaci s cementem, kdy dochází 
k obalení ekologicky závadných 
částic a tím ke snížení možnosti 
znehodnocení odpadních vod 
a blízkého okolí. 

Poznámka: Na rozdíl od některých zemí EU (SRN, Rakouska, Švýcar-
ska, zemí Beneluxu) v podmínkách ČR dosud neexistují obecně platné 
normy pro jakost recyklátů. Výjimku tvoří pouze některé normy pro 
stavbu komunikací a OTP pro stavbu železničního svršku a spodku.

ním železa ze starých skládek 
strusky některých  sléváren 
a hutí. Ve většině případů však 
byla struska uložena zpět do 
skládky, takže v tomto případě 
nelze hovořit o recyklaci.

Co se týká samostatných dr-
tičů, i ty se podle Škopána jeví 
v současné době jako velmi dis-
kutabilní. „Je to dáno zejména 
tím, že jsou provozovány takřka 
výhradně fi rmami, které mají 
tuto činnost jen jako doplněk. 
Jsou to zejména stavební fi rmy, 
které chtějí snížit náklady na li-
kvidaci či zpracování stavebních 
sutí využitím vlastního zařízení. 
A bohužel používají malé a jed-
noduché mobilní drtiče,“ tvrdí 
Škopán prostřednictvím stránek 
asociace. Kvalita výstupních 
recyklátů je pak špatná a tyto 
materiály lze použít pouze na 
zásypy či jiné obdobné účely. 
Nehodí se však pro aplikaci nos-
ných vrstev například podloží 
komunikací nebo parkovišť.

Malé, kontejnerové, 
čelisťové
Podle asociace se za současných 
podmínek jeví nejúnosnějším 
využívání malých kontejne-
rových čelisťových drtičů, 
zejména jednovzpěrných, které 
jsou navíc vybaveny podávacím 
vibračním předtřídičem. Získa-
ný recyklovaný materiál, který 
je navíc možno jednoduchým 
mobilním třídícím zařízením 
přetřídit podle potřeby alespoň 
na dvě frakce, lze pak využít na 
různé terénní úpravy, zásypy 
nebo například podloží chodní-
ků. Recyklát z čelisťového drtiče 
má sice horší tvarové vlastnosti 
než při použití odrazového, 
na druhou stranu však mnoho 
výhodných vlastností těchto 
drtičů převažuje právě pro toto 
nasazení. Je to zejména jejich 
malá prašnost a také nízké 
zatížení okolí hlukem. Proto-
že se jedná většinou o využití 
v blízkosti nejrůznější zástavby, 
jsou tyto vlastnosti pro provozo-
vatele výhodou. Je však třeba 
zdůraznit, že se v tomto případě 
nejedná o recyklaci v pravém 
slova smyslu, protože recyklova-
ný materiál je většinou znehod-
nocován a použit pro podřadné 
účely. V zahraničních prame-
nech je tato činnost označována 
jako „Down-Cycling“.

Podle Asociace pro rozvoj 
recyklace stavebních materiálů 
existuje v České republice nyní 
zhruba 30 fi rem, které recyklují 
stavební odpad. Jejich počet 
však stoupá. Oproti tomu Česká 
inspekce životního prostředí 
uvádí, že vedle stovek legálních 
sběrných dvorů jsou v ČR tisíce 
černých skládek se stavebním 
odpadem, přičemž jejich počet 
také stoupá. Co s tím? 

Odpovědí může být toto 
zjištění asociace pro rozvoj 
recyklace: „Současný trend ros-
toucích cen stavebních recyklátů 
vede k poklesu cen pro původce 
stavebních odpadů a tím i k dal-

šímu snížení jejich snahy zbavit 
se stavebního odpadu pololegál-
ním či ilegálním způsobem.“ 

V procesu recyklace jedno-
značně platí, že kvalita recyklátů 
a efektivnost celého procesu jsou 
přímo úměrné kvalitě demoličních 
prací, tedy roztřídění materiálů 
z demolice přímo v místě jejich 
vzniku. Proč? „Třídění již na stav-
bě je mnohem účinnější a levnější 
než u výrobce recyklátů. Je to 
dáno zejména tím, že při demolici 
lze od minerální sutě snadněji 
oddělit veškeré cizorodé materiá-
ly, zejména dřevo, plasty, dehtové 
lepenky nebo kovy, než je to mož-
né z netříděné sutě, která vzniká 
při nešetrné celkové demolici,“ 
uvádí na stránkách asociace její 
prezident Miroslav Škopán. Podle 
něj se z hlediska získání kvalit-
ního recykláže za poslední roky 
v domácích podmínkách ustálila 
všeobecně uznávaná a používaná 
konfi gurace, která se dá charakte-
rizovat třemi základními procesy: 
třídění, drcení, následné třídění. 
V ideálním případě by další 
technologickou operací měla být 
i separace lehkých a prachových 
částic, případně praní stavebního 

odpadu. Byť je tato činnost v re-
cyklačních zařízeních vyspělých 
zemí Evropské unie již zcela běž-
ná, u nás si o ní prozatím můžeme 
nechat jen zdát. V České republice 
se prozatím nesplňují ani ony tři 
výše popsané základní operace, 
byť mnohé z fi rem nabízí komplet-
ní recyklaci, avšak využívají pouze 
část základního řetězce, provozují 
nejrůznější třídící zařízení bez 
drtiče, nebo naopak provozují 
jen drtič bez předtřídění, anebo 
bez následného třídění. „Vede je 
k tomu takřka vždy snaha snížit 
provozní náklady na minimum,“ 
uvádí Škopán na stránkách asoci-
ace. Problémem prý je, že většina 
z fi rem, které se u nás zabývají 
recyklací, buď využívá jenom 
samostatné třídiče, nebo jenom 
drtiče. A právě tato praxe sebou 
nese mnoho minusů.

Třídění po povodních
Začněme třídiči. Ty se podle 
Škopána osvědčily například při 
recyklaci výkopové zeminy, ob-
rovský kus práce vykonaly napří-
klad při odstraňování následků 
povodní na Moravě, uplatňují se 
u fi rem, které se zabývají získává-

Recyklace je řešení
V návaznosti na článek 
v minulé Prioritě o fi rmě 
Dosi Čkyně, která s pomocí 
Státního fondu životního 
prostředí ČR jako jedna 
z mála v České republice 
rozjela komplexní program 
recyklace stavební suti, při-
nášíme – i na základě vašich 
čtenářských ohlasů – další 
informace z oblasti recyklace 
stavebních materiálů. 

NAKLÁDÁDNÍ S ODPADY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ECHO

Nová čistička v Žirovnici

Obec Žirovnice může začít s re-
konstrukcí čistírny odpadních vod. 
O přidělení dotací na její renovaci 
požádala tamní radnice již loni. 
Počátkem tohoto roku jí byla 
odsouhlasena fi nanční injekce 
ve výši třiadvaceti milionů korun. 
„Projekt ještě připomínkoval Stát-
ní fond životního prostředí ČR. 
Jeho připomínky jsme doplnily. 
Teď je na řadě samotná rekon-
strukce,“ uvedl starosta Žirovnice 
František Plešák. Celkové náklady 
na renovaci čistírny přesáhnou 
dvacet devět milionů korun. Kdo 
realizaci renovace provede, ještě 
není jasné.

Nový portál
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
spustilo nový portál www.ippc.
cz, který si klade za cíl zlepšit in-
formovanost českých podnikatelů 
o systému integrované prevence 
znečištění (IPPC). Směrnice 
o integrované prevenci a omezení 
znečišťování (IPPC) z roku 1996, 
kterou Česko implementovalo 
v roce 2002, tedy ještě před 
svým vstupem do unie, zavedla 
povolovací systém na prevenci 
a omezení znečišťování z různých 
průmyslových zařízení. Na novém 
projektu se pomocí informační 
podpory podílejí také Minister-
stvo životního prostředí, Česká 
inspekce životního prostředí nebo 
agentura CENIA (Česká informač-
ní agentura životního prostředí), 
která funguje jako státní příspěv-
ková organizace MŽP.

Stromořadí v Dolní Bečvě
Nedávné slavnostní umístění trva-
lé pamětní desky bylo posledním 
krokem k otevření stromové aleje 
podél hlavní silnice v Dolní Bečvě. 
Stromořadí tvoří třiadvacet javorů 
babyka. Jejich výsadba a potřebné 
terénní úpravy stály bezmála 265 
tisíc korun. Osmdesát dva procent 
z této částky tvořil příspěvek 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Dalšími pěti procenty při-
spěl Státní fond životního prostře-
dí ČR. Dolní Bečva uhradila třináct 
procent nákladů. Úkolem aleje 
je oddělit frekventovaný silniční 
tah od rozrůstající se zástavby 
rodinných domů a zahrad v místní 
části Na Rovni mezi potoky Horní 
a Dolní Rozpitý.

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR 

Občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se 
řešením problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a de-
moličních odpadů; poradenství, podpora a zastupování svých členů 
v odborných, právnických a organizačních otázkách v oblasti recyklace 
stavebních materiálů a při návazných jednáních s jinými subjekty; pří-
prava koncepcí recyklace stavebních materiálů, jejich podpora v rámci 
tvorvy právních, normových a plánovacích předpisů v celorepubliko-
vém rozsahu a odborná kontrola dosahovaných výsledků.
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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

PERSONÁLNÍ INZERCE

C H C E T E  S E  P O D Í L E T 

N A  A D M I N I S T R A C I 

E V R O P S K Ý C H  F O N D Ů ?

Specialista energetické náročnosti budov a OZE 
pro krajské pracoviště SFŽP ČR Ústí nad Labem.
Nástup možný od 1. 9. 2009 , nejpozději však  od  1. 10. 2009 / 

Místo výkonu práce: Krajské pracoviště Ústí nad Labem

Projektový manažer/ projektová manažerka 
Odboru ochrany ovzduší a OZE
Nástup dle dohody / Místo výkonu práce: Praha 4 – Budějovická

Nabízíme:

• pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2013

• perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí prestižní státní organizace

• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

• platové zařazení dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb.

• nekuřácké pracovní prostředí

•  5 týdnů dovolené

V případě zájmu o jednu z těchto pozic nám zašlete strukturovaný životopis 

(Europass) na e-mail: simona.svecova@sfzp.cz.

w w w . s f z p . c z

VISEGRÁDSKÁ SKUPINA
Ve dnech 9.–10. července 2009 se 
uskutečnilo v polském Krakově již 
16. zasedání ministrů životního 
prostředí zemí Visegrádské skupiny, 
Českou republiku zastupoval náměs-
tek ministra Karel Bláha. Ministři 
se v úvodu setkaní zabývali proble-
matikou znečištění ovzduší. Vlády 
Visegrádské skupiny se budou snažit 
o splnění ambiciózních limitních hod-
not, stanovených evropskou legisla-
tivou pro jemné prachové částice PM 
10 a PM 2,5, ve stanovených lhůtách.

 METODICKÁ PŘÍRUČKA  

 Zneškodňování  

 odpadních vod v obcích  

 do 2 000 ekvivalentních obyvatel 

FOND NA FÓRU 
HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN

Dne 27. 5. se uskutečnil seminář Fórum 
Hospodářských novin. Předmětem 
diskuse, které se účastnili, vedle ředitele 
SFŽP ČR Petra Štěpánka, například 
exministr životního prostředí Martin 
Bursík,  Eva Tylová, ředitelka České 
inspekce životního prostředí a Ra-
dek Špicar ze Škody Auto, bylo, jaká 
protikrizová opatření mají větší efekt 
na českou ekonomiku – šrotovné na 
auta, nebo program Zelená úsporám 
na podporu zateplování a ekologického 
vytápění? Většina účastníků fóra se 
přitom shodla, že účinnějším opatřením 
je právě program Zelená úsporám.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Jak jsme již uvedli na straně 30, Řídící 
výbor OPŽP na svém červencovém 
zasedání doporučil ministrovi životní-
ho prostředí schválit dotaci ve výší 
766 milionů Kč dvaašedesáti projek-
tům ze tří prioritních os.

Metodická příručka
V řadě případů se ukazuje, že hlavním limitují-
cím faktorem rozvoje obcí se stává nedostateč-
ná úroveň jejich vodohospodářské infrastruktu-
ry. Zejména nakládání s odpadními vodami se 
dostává do kolize s potřebami a stále přísnější-
mi požadavky na ochranu životního prostředí. 
Požadavky týkající se ochrany vod navíc nejsou 
s ohledem na unikátní polohu České republiky 
jen regionální otázkou, ale v širších souvis-
lostech ovlivňují významná evropská povodí 
Labe, Odry a Dunaje. Časopis Priorita tuto 
problematiku nepodceňuje. Z tohoto důvodu 
najdete na přiloženém CD příručku s názvem 
Zneškodňování odpadních vod v obcích do 
2000 ekvivalentních obyvatel.

Přednášející: 
Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje, Moravskoslezský kraj, Ostrava, Vladimír Baginský, 

Energetická Agentura Moravskoslezského kraje, Ostrava, Jaroslav Jakubes a Vladimíra Henelová, 

ENVIROS, s.r.o., Praha, Ivan Houska, ELTODO-CITELUM, s.r.o., Praha, Vítězslav Grygar, eCentre, a.s., Praha, 

Petr Laník, Komerční banka, a.s., Praha, Petr Krzywoň, Třanovice služby, o.p.s., Ivo Slavotínek, Enesa, 

a.s., Praha, Jan Sponar, Úřad městské části Brno – Nový Lískovec, Jiří Svoboda, Master Therm CZ, Praha 

Energetický management
měst a obcí

Vydělávejte na úsporách!

Odborný seminář

B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 222 781 017, Fax: +420 222 780 147, E-mail: mfaktorova@bids.cz, www.bids.cz, www.energiepromesta.cz

Spolufinancováno:

Záštitu semináři udělili:

Partneři:

Komerční banka, Enviros, Enesa, Eltodo Citelum, eCentre, MasterTherm, Osram

Předseda vlády ČR Jan Fischer, Státní fond životního přostředí,
 Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz měst a obcí ČR, 

Moravskoslezský kraj, Město Ostrava
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje

 Financování energeticky úsporných projektů – dotace z evropských  
 i národních fondů, bankovní produkty
 Efektivní energetický management – plánování a tvorba  

 energetických koncepcí, optimalizace spotřeby energií
 Energetika budov, využití metody EPC 
 Optimalizace nákupu energie
 Veřejné osvětlení efektivně a úsporně
 Obnovitelné zdroje pro města a obce – biomasa, solární energetika,  

 tepelná čerpadla a další 
 Zkušenosti zástupců měst a obcí 

Další semináře projektu Energetický management měst a obcí:
22. října 2009

 Ústí nad Labem
leden 2010

Praha 

12. listopadu 2009
Brno 

únor 2010
Hradec Králové

26. listopadu 2009
Plzeň

březen 2010
Zlín

10. září 2009, Ostrava

On-line registrace na seminář
www.bids.cz/emmo-ostrava
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