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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 
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Do konce letošního března 
SFŽP ČR schválil 429 pro-
jektů na likvidaci odpadů. 
Nejúspěšnější byli žadatelé 
z Jihomoravského kraje, kteří 
uspěli s 60 projekty, na druhé 
příčce jsou Středočeši, za nimi 
pak Zlíňané. V Jihomoravském 
kraji se díky dotacím z Ope-
račního programu Životní 
prostředí (OPŽP) zbaví téměř 
119 km2 starých nevyhovujících 
skládek. Z hlediska plochy 
nových sběrných dvorů jsou na 
tom nejlépe v okrese Břeclav, 
kde vzniknou dvory s celkovou 
plochou 26 km2. 

Každý kraj na svém území 
vytváří pro rozvoj odpadového 
hospodářství strategický rámec. 
Příjemcem dotací z OPŽP pro 
tuto oblast jsou města, obce, 
jejich svazky, mikroregiony 
a podnikatelské subjekty. Kraj 
však dává vyjádření ke konkrét-
ním projektům a žádostem, jeho 
doporučení je k přiznání pod-
pory nezbytné. Ve spolupráci 
se SFŽP ČR a Ministerstvem 
životního prostředí kraj meto-
dicky pomáhá při vyhledávání 
vhodných projektů. Vybrané 
projekty rovněž částečně 
spolufi nancuje. (RED)

Ministerstvo životního prostředí 
a Česká inspekce životního pro-
středí (ČIŽP) uspořádaly v rám-
ci českého předsednictví (3.–5. 
června 2009) valné shromáždění 
sítě pro implementaci a prosazo-
vání práva životního prostředí 
IMPEL. Valné shromáždění za-
hájil ministr životního prostředí 
Ladislav Miko a Eva Tylová, 
ředitelka ČIŽP. „IMPEL hraje 
důležitou roli při posilování ochrany 
životního prostředí a pomáhá zajistit, 
aby legislativa v Evropské unii byla lépe 
vymahatelná,“ uvedl ministr život-
ního prostředí Ladislav Miko.

Na třetím valném shromáž-
dění byla schválena závěrečná 
zpráva z projektu Rezoluce 
o řešení konfl iktů v životním 
prostředí prostřednictvím dia-
logu, jenž má přispět k zlepšení 
komunikace mezi veřejností 
a úřady, které povolují a kon-
trolují činnost průmyslových 
zařízení z hlediska uplatňování 
práva životního prostředí.

Představena však byla 
i zpráva z projektu, který se 

zabýval přeshraniční přepravou 
elektroodpadu. Cílem projektu 
bylo zjistit slabé články řetězce 
sběru elektroodpadů v Evropě, 
kde dochází k jeho únikům 

a prodejům do rozvojových 
zemí, vytipovat možné strategie 
pro předcházení a zamezení 
této činnosti a ověřit nástroje, 
které mohou využívat 
kontrolní orgány.

V rámci zasedání se uskuteč-
nily také workshopy, na kterých 
delegáti diskutovali o budoucí 
náplni a výzvách pro další práci 
sítě IMPEL.

Delegáti schválili novou komu-
nikační strategii, která zajistí větší 
zviditelnění sítě IMPEL v rámci 
Evropy, budou zřízeny nové we-
bové stránky v angličtině. „Je potře-

ba více rozšiřovat informace o konkrétních 
výsledcích projektů IMPELu a podporo-
vat zpětnou vazbu a vzájemné informování 
mezi evropskými institucemi a členskými 
státy IMPELu,“ uvedla Eva Tylová, 
ředitelka ČIŽP. Cílovými skupina-
mi pro výměnu informací mají být 
především organizace životního 
prostředí v členských státech 
IMPELu, Evropský parlament, 
Evropská komise a Rada EU, ale 

Valné shromáždění sítě IMPEL v Praze Mizející skládky
také organizace zabývající se ži-
votním prostředím, které nejsou 
součástí sítě IMPEL. „V rámci 
spolupráce s evropskými institucemi by 
měly být navázány pravidelné kontakty 
a organizovány schůzky s Komisí, Vý-
borem pro životní prostředí Evropského 
parlamentu a předsednictvem Evropské 
unie,“ dodal Gerald Wolters, 
předseda Výboru IMPEL.

IMPEL byl založen v roce 
1992 jako neformální organizace, 
ve které si mohou její zástupci 
vzájemně poskytovat nejrůznější 
informace, diskutovat o pro-
blematických otázkách a také 
nabízet praktické rady. 

Tímto způsobem se její 
členové dozvědí o metodách 
„nejlepší praxe“ pro inspekce, 
monitorování a prosazování 
práva v Evropské unii. Členy 
IMPELu jsou zástupci agentur 
a inspektorátů životního 
prostředí všech států Evropské 
unie a Norska a kandidátských 
zemí. V roce 2008 se IMPEL 
stal mezinárodním neziskovým 
sdružením.  (RED)

Předseda Výboru sítě 
IMPEL Gerald Wolters 
na tiskové konferenci 
před zahájením Valného 
shromáždění IMPELu.

Ministerstvo životního 
prostředí bodovalo v soutěži
MŽP se umístilo na druhém 
místě v soutěži Nejlépe komu-
nikující úřad roku. Soutěž je 
součástí projektu European 
Monitor of Government 
Communication (EMGC), který 
organizuje společnost West-
minster. Na prvním místě se 
v kategorii ministerstev umístilo 
Ministerstvo vnitra ČR. Projekt 
EMGC má za sebou již třetí 
ročník. Soutěž je rozvržena do 
sedmi kategorií. Kromě minis-
terstev se hodnotí také ostatní 
státní instituce, krajské úřady, 
magistráty, městské části 
Prahy a Brna a obecní a měst-
ské úřady.

Evropská bilance
Ministerstvo životního prostře-
dí bilancovalo výsledky české-
ho předsednictví v oblasti ži-
votního prostředí za období od 
1. ledna do 15. května 2009. 
Co se povedlo? Šest legislativ-
ních předpisů – směrnice 
o biocidech, nařízení EMAS, 
nařízení o ekoznačení, 
nařízení o látkách poškozují-
cích ozónovou vrstvu, směrnice 
o těkavých aromatických uhlo-
vodících (VOC), nařízení o ob-
chodu s výrobky z tuleňů – se 
podařilo dojednat mezi Radou 
EU a Evropským parlamentem 
a přijmout je v prvním čtení. 
České předsednictví zároveň 
úspěšně vedlo mnohá meziná-
rodní vyjednávání a pořádalo 
několik významných akcí v ČR.

Zelené dotace lze 
již vyřídit i v bankách

Lidé, kteří chtějí zateplovat 
dům či vyměnit kotel a k tomu 
využít dotace z programu 
Zelená úspora, mohou už 
zcela bez problémů chodit 
se žádostmi i do bank. Jako 
první nabídla tuto možnost 
Česká spořitelna, od začátku 
července pak další čtyři banky. 
Státní fond životního prostředí 
vybral pět bank, které se na 
dotacích budou podílet. Spolu 
s Českou spořitelnou jsou 
jimi Komerční banka, ČSOB, 
UniCredit Bank a LBBW Bank. 
Se všemi už má fond podepsa-
né smlouvy. Od zapojení bank 
si slibuje především více míst, 
kde budou moci lidé žádat, 
i nabídku úvěrů šitých na míru 
zateplování. 

Česká republika musí 
v rámci využívání 
Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního 
fondu a Fondu soudržnosti 
poskytnout Evropské 
komisi informaci 
o nastavení řídících 
a kontrolních systémů 
pro programové období 
2007 až 2013. 

Informace zahrnuje popis 
organizace a procesů u řídících 
orgánů, platebního a certifi-
kačního orgánu a zprostředku-
jících subjektů, zpráva se týká 
také auditního orgánu a ostat-
ních subjektů vykonávajících 
audity. Součástí je i zpráva 
o výsledku posouzení nasta-
vení řídících a kontrolních 
systémů a vydání výroku k je-
jich souladu s ustanoveními 
článků 58 až 62 nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006. Uvedené 
skutečnosti byly ověřovány 

v rámci tzv. „auditu shody“. 
Hlavním cílem tohoto auditu 
bylo ověřit, zda sufitní orgán, 
platební a certifikační orgán, 
řídící orgány a zprostředkující 

subjekty jsou připraveny na 
správu finančních prostředků 
ze zdrojů Evropské unie a že 
řídící a kontrolní systémy 
v České republice jsou nasta-
veny v souladu s odpovídající 
legislativou evropského spole-
čenství.

Ministerstvo životního pro-
středí, řídící orgán Operačního 
programu životní prostředí, 
a Státní fond životního pro-
středí České republiky, zpro-
středkující subjekt Operačního 
programu životní prostředí, 
doložily Ministerstvu fi nancí 
ČR, auditnímu orgánu všech 
operačních programů, řádné 
nastavení řídícího a kontrolní-
ho systému pro administraci 
projektů. Tato zpráva byla 
postoupena Evropské komisi.

Operační program Životní 
prostředí je ze všech ope-
račních programů prvním, 
kterému se podařilo doložit 
nastavení implementace v sou-
ladu s požadavky legislativy 
evropského společenství. 

 (RED)

Operační program Životní prostředí 
jako první uspěl v auditu shody Poslanecká sněmovna schválila ve 

třetím čtení návrh novely zákona 
o odpadech, která výrazně rozši-
řuje možnosti zákazníků zbavit 
se vysloužilých baterií ekologicky. 
Také zjednodušuje adminis-
trativu a upravuje pravidla pro 
recyklační poplatek za přeregis-
traci starších automobilů. Návrh 
novely připravilo Ministerstvo 
životního prostředí a v polovině 
prosince 2008 jej schválila vláda. 
„Schválená novela zákazníkům 
zásadně zjednoduší odevzdávání 
vysloužilých baterií a monočlán-
ků. Baterie by už proto neměly 
končit na skládkách, ve spalov-
nách nebo v příkopech, ale na 
recyklačních linkách,“ vysvětlil 
ministr životního prostředí Ladi-
slav Miko. 

Každý poslední prodejce, 
který má baterie a monočlánky ve 
své nabídce nebo prodává zboží 
na baterie, bude muset fungovat 
zároveň jako místo zpětného 
odběru. Nově se tak budou moci 
baterie a monočlánky běžně 
odevzdávat ve všech prodejnách 
elektronického zboží, fotoapará-
tů a videí, hodin nebo počítačové 
a telekomunikační techniky. 
Pro ostatní prodejny povinnost 

platí v případě, že jejich rozloha 
přesáhne 200 m2. Výjimku mají 
pouze hotely, restaurace, dro-
gerie a čerpací stanice. Všechna 

odběrní místa budou muset být 
viditelně označena a všichni pro-
dejci budou povinni zákazníky 
o nejbližším sběrném místě infor-
movat. Novela také zjednodušuje 
a zlevňuje administrativu naklá-
dání s odpady. „Téměř třiceti tisíc 
podnikatelů, kteří dnes musejí 
zaznamenávat a hlásit produkci 
odpadů, novela této povinnosti 

zbavuje. Jde především o drobné 
podnikatele, kterým tato novela 
velice pomůže,“ říká ministr ži-
votního prostředí Ladislav Miko. 

Hlášení o produk-
ci odpadů se bude 
podávat elektronicky, 
zejména se však zvýší 
minimální hranice 
pro povinnost ohla-
šování o produkci 
a nakládání s odpady 
z 50 na 100 kg u ne-
bezpečných odpadů 
a z 50 na 100 tun 
u ostatních odpadů.  
Poslední změnou, 
kterou novela upra-
vuje, je osvobození 
historických vozidel 
od povinnosti za-
placení recyklačního 
poplatku při první 

registraci vozidla v ČR nebo jeho 
první přeregistraci po 1. lednu 
2009. Od poplatku jsou osvoboze-
ni také dědicové, těžce zdravotně 
postižení řidiči a také ti, kteří mu-
sejí vůz přeregistrovat v důsledku 
zániku společného jmění manže-
lů. Novelu musí ještě projednat 
Senát a podepsat prezident.   
 (RED)

Novela nejen pro baterie prošla

Součástí je i zpráva o výsledku posouzení nastavení 
řídících a kontrolních systémů a vydání výroku 
k jejich souladu s ustanoveními článků 58 až 62 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Vážení čtenáři, 
opět se vám dostalo do ruky 
další číslo časopisu Priorita 
a doufáme, že budete spokojeni 
s jeho obsahem. Opět moni-
torujeme aktuální dění okolo 
OPŽP a to doslova, protože 
vám mj. přinášíme reportáž 
z Monitorovacího výboru 
OPŽP. Připravili jsme pro vás 
všechny pravidelné rubriky, kro-
mě nich jsme tentokrát zařadili 
jednu nepravidelnou rubriku 
s názvem Mediální partnerství, 
ve které vás budeme informovat 
o pořadatelství nejrůznějších 
akcí, na kterých se podílí, nebo 
bude podílet SFŽP ČR spolu 
s časopisem Priorita.
Státní fond životního prostředí 
se rozhodl zapojit do srovnávací-
ho výzkumu Město pro byznys, 
pořádaného týdeníkem Eko-
nom. Výzkum má za cíl podpořit 
podnikatele přímo v regionu 
jejich působení. Jde o průzkum 
mezi radnicemi, který zjišťuje, 
jak samosprávy podporují pod-
nikání v místě svého působení. 
Zdánlivě tato aktivita nemá nic 
společného s posláním SFŽP ČR 
a zaměřením časopisu Priorita. 
Slovo „zdánlivě“ je na místě. 
Aktivita Město pro byznys totiž 
souvisí se zvyšováním kvality 
života v obci. A něco podobného 
má zahrnuto v celé řadě svých 
aktivit i fond. 
Hlavním tématem aktuálního čís-
la je, jak již avizujeme na obálce, 
prioritní osa 6. Jejím hlavním po-
sláním je přínos pro biodiverzitu 
ve všech jejích vrstvách. V rámci 
téma prioritní osa 6 (PO6) 
rovněž přinášíme rozhovor 
s náměstkem ministra životního 
prostředí Františkem Pelcem. 
Ten doslova uvádí, že pro kvalitu 
zeleně ve městech se toho ne-
udělalo tolik, jako v rámci PO6 
od dob okrašlovacích spolků 
za první republiky. Toto tvrzení 
určitě potěší všechny, kdo se na 
přípravě těchto projektů podílejí. 
Celé číslo 6 časopisu Priorita je 
doslova protknuto pozitivními 
informacemi, například hned 
vedle našeho editorialu vám 
zajisté neunikl nikoliv nepod-
statný titulek o tom, že OPŽP 
jako první uspěl v auditu shody. 
Další z potěšujících informací 
je v článku o Monitorovacím 
výboru. V něm citujeme Christo-
se Gogose, zástupce Evropské 
komise. Ten vyjádřil s průběhem 
OPŽP spokojenost.

VAŠE REDAKCE
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Krize a fl exibilita kohezní politiky EU

Schválením žádostí práce nekončí

PETR VALDMAN
Úsek řízení projektů, SFŽP ČR

V rámci prioritních preferovaných oblastí 
je Evropskou komisí doporučováno 
zaměřit se na oblasti s vysokým rozvojovým 
potenciálem.

Nové vedení Ministerstva životní 
prostředí si klade vysoké cíle. 
„Hlavním úkolem je pochopitelně dokončení 
úspěšného českého předsednictví, zejména 
vyjednávání o nové světové klimatické doho-
dě, která by měla být přijata letos v prosinci 
v Kodani. Chci však pracovat i na domácích 
tématech, především na ochraně přírody. 
Povedu o nich věcnou a otevřenou diskusi,“ 
řekl ministr životního prostředí 
Ladislav Miko na své první tiskové 
konferenci, která se konala 21. 
května na MŽP. 

„Z mých zkušeností z evropských in-
stitucí plyne, že ochrana přírody pomáhá 
prosperitě místních obcí a regionálnímu 
rozvoji. Proto připravíme komplexní 
program podpory obcí v národních par-
cích i chráněných krajinných oblastech. 
Přírodu totiž nelze účinně chránit bez 
pomoci lidí, kteří v daném území žijí,“ 
vysvětluje Ladislav Miko. 

MŽP zpracuje faktografi ckou 
zprávu o stavu přírody v České 
republice, která ilustruje, kde 
jsou problematická místa. „Rád 
bych, aby se mnohdy emotivní a vyhro-
cená debata vrátila na věcnou úroveň. 
Na rozhodování o životním prostředí by 
se měla v maximální možné míře podílet 
veřejnost,“ shrnuje ministr. 

Kvalitní ochrana přírody 
zvyšuje stabilitu krajiny a pomáhá 
snížit dopady klimatických změn. 

Ministerstvo proto připraví také 
teze národní strategie adaptace 
na změny klimatu, která navrhne, 
jak nahrazovat náchylné smrkové 
lesy smíšenými, obnovit meandry 
a mokřady podél řek pro zadržo-
vání častějších povodní nebo při-
pravit zemědělství na sušší roky. 

„Chtěl bych přispět k ukončení vlek-
lých sporů o konkrétní podobu některých 
kontroverzních dopravních staveb. Pro 
vládu připravím návrh řešení, která 
budou respektovat krajinu a hlavně 
zdraví místních lidí,“ doplňuje nový 
ministr životního prostředí. 

MŽP bude pokračovat v ma-
sivní podpoře zelené ekonomiky – 
především prostřednictvím pro-

gramu Zelená úsporám a Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Ekologicky šetrné technologie při-
nášejí nejen čistší vzduch a méně 
skleníkových plynů, ale také 
oživení ekonomiky, nová pracovní 
místa a snížení naší závislosti na 
dovozech energií. 

„Při přípravě návrhu nové energe-
tické koncepce České republiky určitě ve 
vládě uplatníme velmi kvalitní návrh 
politiky ochrany klimatu, připravený 
mým předchůdcem v úřadu. Nová ener-
getická koncepce musí také občanům za-
ručit, že kvůli uhelným dolům nepřijdou 
o své domovy – limity těžby hnědého uhlí 
tedy musejí zůstat zachovány,“ shrnuje 
Ladislav Miko. 

Zveme do kina
V pátek 5. června, symbolic-
ky na Světový den životního 
prostředí, vstoupily do českých 
kin dva vynikající dokumenty 
o životním prostředí. Distribuci 
fi lmu Architekt odpadu režiséra 
Olivera Hodge a fi lmu Home 
Yanna Arthuse-Bertranda 
podpořilo MŽP.

„Pro tak osobitý snímek, jako 
je Architekt odpadu, bylo 
těžké získat fi nance, nakonec 
se nám díky podpoře MŽP 
podařilo snímek do českých 
kin dostat,“ říká Zuzana 
Pudilová z Aerofi lms.

Dokument o architektu Micha-
elu Reynoldsovi, který již přes 
30 let staví v Novém Mexiku 
pasivní domy s využitím odpa-
dů, dokáže diváky strhnout fas-
cinujícím příběhem. Reynolds 
je jakýmsi Donem Quijotem 
dnešní doby. Při slavnostní 
premiéře snímku prvního 
června v kině Světozor uvedl 
sociální ekolog Ivan Rynda: „Je 
důležité, že Reynoldsova sna-
ha nezůstala u ekoaktivismu, 
ale že pochopil, že je nutné 
změnit systém, který pravidla 
nastavuje, pakliže jsou tato 
pravidla zastaralá.“

Druhým fi lmem, který minis-
terstvo podpořilo je, francouz-
ský dokument z dílny produ-
centa Luca Bessona a režiséra 
Yanna Arthuse-Bertranda. Je 
natočen z ptačí perspektivy na 
50 místech světa. Díky němu 
sledujeme dech beroucí krásu 
Země i nenávratné důsledky 
lidské činnosti. Během posled-
ních 50 let změnilo lidstvo svě-
tové životní prostředí více než 
během celé své historie. Podle 
tvůrců fi lmu žijeme v rozhodu-
jící éře, kdy je třeba skutečně 
zajistit, aby další rozvoj byl 
dlouhodobě udržitelný. Všichni 
jsme osobně zodpovědní za 
budoucnost naší Země. Fil-
mem v jeho české verzi provází 
Zdeněk Svěrák.

Ministr životního prostředí 
a předseda Rady EU pro životní 
prostředí Ladislav Miko se zúčast-
nil druhého přípravného jednání 
fóra největších světových eko-
nomik o klimatických změnách, 
které proběhlo 25.–26. května ve 
Francii. Hlavním tématem jednání 
byla nová klimatická dohoda 
v Kodani, její fi nancování a šíření 
relevantních technologií.

Jednalo se o druhé ze tří 
přípravných jednání fóra (Major 
Economies Forum, MEF) před 
jeho červencovým zasedáním na 
úrovni hlav států v Itálii. Cílem 
těchto setkání je pokročit v jed-
náních vedoucích k úspěšnému 
uzavření nové klimatické doho-
dy v prosinci v Kodani. MEF, 
původně jako MEM (Major 

Economies Meeting) založené 
bývalým americkým preziden-
tem Georgem W. Bushem, bylo 
obnoveno a obměněno novou 
americkou administrativou. 

Představitelé 17 největších 
světových ekonomik, které 
vypouštějí téměř 80 % všech 
světových emisí skleníkových 
plynů, diskutovali v Paříži o ře-
šení klimatických změn, o šíření 
mitigačních a adaptačních tech-

nologií a o fi nancování ochrany 
klimatu. „Aby nová klimatická 
dohoda, která má být přijata v prosinci 
2009 v Kodani, mohla fungovat, 
musejí k ní přistoupit všichni významní 

producenti skleníkových plynů. Největší 
ekonomiky světa by si měly stanovit am-
biciózní, dosažitelné a věrohodné emisní 
závazky,“ říká Ladislav Miko, mi-
nistr životního prostředí České 
republiky a předseda Rady EU 
pro životní prostředí. 

Architekt

Yann 
Arthus-
Bertrand

Ladislav Miko: Ochrana přírody 
pomáhá prosperitě obcí 

Kodaňská klimatická dohoda – 
intenzita jednání se stupňuje 

Zleva: Karolína Šůlová, tiskové oddělení MŽP, Ladislav Miko, 
ministr životního prostředí, a Jan Dusík, 1. náměstek ministra ŽP.

Období posledních několika týdnů a měsíců 
probíhá ve znamení nalézání nástrojů a postupů 
k překonání nastalé fi nanční a ekonomické krize. 
Kohezní politika EU a využívání strukturálních 
fondů v jejím rámci představují jednu z podstat-
ných oblastí přijatého Plánu oživení evropské 
ekonomiky.

Jakou roli mohou v této souvislosti 
strukturální fondy hrát? Především se hovoří 
o tzv. procesu přeprogramování strukturálních 
fondů, během něhož by se maximální možná 
alokovaná suma fi nančních prostředků v rámci 
programovacího období 2007–2013 měla 
přesunout co možná nejvíce do přítomnosti 
(a plnit tak roli potřebného, ale obezřetného 
a kontrolovaného fi skálního stimulu, jehož 
nebezpečnost v případě, že by byl samostatně 
režírován pouze národními vládami, by mno-
hé členské země mohl uvrhnout do dlouho-
dobé a nákladné dluhové pasti); konkrétní 
obsah vyhlášených výzev by zároveň v rámci 
jednotlivých operačních programů měl co 

nejvíce odpovídat a být v souladu s potřebami 
protikrizových opatření. Procedura projekto-
vého managementu by měla projít další fází 
výrazného zjednodušení a členské země by 
se měly maximálně postarat o to, aby účinně 
řešily problém s kofi nancováním z národních 
zdrojů, resp. aby neschopnost opatřit si po-
třebné národní zdroje pro účely spolufi nanco-
vání nebyla příčinou významného odkládání 

řešení a realizace projektů na ekonomicky 
příznivější časy.

Vzniklá krize rovněž podnítila k řešením spo-
čívajícím ve faktickém prodloužení konečné fáze 
předchozích programovacích období 2000–2006 
a umožňujícím dokončit a završit ještě rozpraco-
vané projekty až do posledního června letošního 
roku. Tím je dána šance jednotlivým zemím 
a regionům řádně dopracovat tyto projekty 
a předpokládané alokace v podobě nepřekroči-
telných výdajových limitů v největším možném 
rozsahu využít, a tím i stimulovat příslušnou 
oblast poptávky.

Evropská komise současně vyzývá k vět-
šímu a rozšířenějšímu využívání zálohového 
a etapového fi nancování a k zjednodušení 
fi nančního managementu projektů, pod-
porovaných v plném rozsahu z Evropského 
sociálního fondu, a určitých typů projektů 
fi nancovaných i z Evropského fondu regionál-
ního rozvoje a Fondu kohezního. Uplatnění 
zálohového fi nancování by v roce 2009 mělo 

přinést dodatečných více než 
11 mld. eur (oproti původnímu 
rozložení alokací) ve prospěch ko-
nečných příjemců v rámci celé EU.

V rámci prioritních prefe-
rovaných oblastí je Evropskou 
komisí doporučováno zaměřit se 
na oblasti s vysokým rozvojovým 

potenciálem (v podobě investic do energetické 
efektivnosti, čistých technologií, služeb v ob-
lasti životního prostředí apod.). Vedle toho se 
projevuje snaha udržet a povzbudit investice 
do oblastí veřejné infrastruktury.

Tato opatření byla považována a hodnocena 
jako poměrně zásadní, až radikální, nicméně 
stále v mezích pravidel stanovených před počát-
kem nynějšího programovacího období. V jistém 
ohledu za výrazně průlomový lze však označit 
aktuální návrh Evropské komise na dočasné zru-
šení povinnosti, podle které členské země musejí 
spolufi nancovat projekty hrazené z ESF.

S nárůstem schválených projektů v OPŽP 
přibývá i počet projektů v realizaci. A úměrně 
tomu se zvyšuje tlak příjemců na co nejrychlejší 
uvolnění peněz na jejich účet. Občas se objeví 
článek v regionálním tisku, v němž je nepropla-
cení dotace rovnou nazýváno jakýmsi dluhem 
fondu. K tomu přidejme komentáře k pro-
blematice jistě zasvěcených politiků o nízkém 
čerpání a velmi odborné analýzy porovnávající 
mezi sebou různé operační programy – a pro-
blém je na světě. 

Rozdělme si administraci žádosti na tři 
základní etapy. První etapa, je ukončena 
schválením žádosti, je jednoznačně časově 
ohraničena. Pevně dané lhůty pro žadatele – 
příjem žádostí „od–do“ a doplnění žádosti 
max. do 3 dnů apod. – žadatele či fi rmu, zajiš-
ťující podání žádosti, celkem spolehlivě udržují 
v pohotovosti: Nesplnění daného termínu au-
tomaticky znamená stop žádosti. Na konci této 
etapy obdrží žadatel registrační list, stává se 
z něho příjemce, a v řadě případů pak poněkud 
ztrácí zájem o další etapy. 

Druhou etapou je kromě projektové přípravy 
(dokumentace pro stavební řízení) zejména 
provedení řádného zadávacího řízení. Nejsme 
oponenti zpracovatelů zadávací dokumenta-
ce, abychom nacházeli chyby a opravovali je. 
Nejsme ani detektivové, abychom pátrali po 

rozdílech v rozsahu projektu mezi žádostí o pod-
poru a zadávací dokumentací. Poměrně obstojně 
známe zákon o veřejných zakázkách, jsme dost 
vytrénovaní všemi audity národními i evropský-
mi. Nemůžeme spolufi nancovat projekt, pokud 
má porušení zákona negativní dopad na hospo-
dárné vynakládání veřejných prostředků.  

Třetí etapa spočívá v doložení dokumentů, 
a to zejména o zadávacím řízení na všechny 
způsobilé výdaje. Jen tak může být po kon-
trole vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(smlouva se uzavírá pouze na prostředky fondu, 
a to paralelně s přípravou rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace, a i když je to ve všech dokumentech 
zmíněno, stále to řadě příjemců jasné není). 
Tato etapa, která je ohraničena lhůtou 12 měsíců 

od vydání registračního listu, je pro některé 
příjemce tou nejkritičtější. Stavba je zahájena, 
dodavatelská fi rma vystaví první faktury, jenže je 
nelze ze strany fondu spolufi nancovat, protože 
dosud nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Bohužel až v tuto chvíli začne tato etapa 

příjemce zajímat a postupně zjišťuje, 
co vše měl dodat, a nedodal, co měl 
vyplnit do informačního systému 
BENE-FILL, a nevyplnil. Lhůty 
splatností faktur dodavatelům se 
dostávají do kolize s reálnou možností 
provést kontrolu konečně dodaných 
úplných podkladů, zajistit exporty dat 
do systému ISPROFIN, a tedy moci 

vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Vážení příjemci dotace, věnujte náležitou 

pozornost i druhé a třetí etapě. Vše, co máte 
provést a doložit, máte uvedeno v směrnici 
a v Závazných pokynech pro příjemce podpo-
ry z OPŽP. Využívejte všechny komunikační 
prostředky, které jsou v OPŽP nastaveny. Pokud 
máte najatou fi rmu, která vám zajišťuje komu-
nikaci s fondem, zajistěte si zpětnou vazbu. 
Plánujte všechny své kroky včetně realizačních 
termínů tak, aby bylo reálné vydat rozhodnutí 
o poskytnutí dotace co nejdříve po zahájení 
stavby či dodávky. Jen tak můžete plnohodnot-
ně využít možnosti průběžného fi nancování 
neuhrazených faktur, kterou nabízí OPŽP jako 
jediný ze všech operačních programů v ČR.  

Vážení příjemci dotace, věnujte náležitou 
pozornost i druhé a třetí etapě. Vše, co 
máte provést a doložit, máte uvedeno 
v směrnici a v Závazných pokynech 
pro příjemce podpory z OPŽP.

PETR ZAHRADNÍK
EU Office České spořitelny 

a člen Národní ekonomické 

rady vlády
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Prioritní osa 6 
(PO 6) Operační-
ho programu Ži-
votní prostředí je 
zaměřena na zlep-
šování stavu české 
přírody a krajiny. 
Hlavními cíly jsou 
zastavení pokle-
su biodiverzity 
a zvýšení ekolo-
gické stability 
krajiny. Žádosti do 
PO 6 bylo dosud 
možné podat ve 

dvou výzvách, které proběhly 
ve znamení obrovského zájmu 
žadatelů a odpovídajícího množ-
ství podpořených žádostí. Po 
ukončení administrace VI. výzvy 
můžeme konstatovat, že již bylo 
podpořeno více než tisíc projektů. 
Specifi kem PO 6 je velké množství 
fi nančně spíše méně náročných 
projektů, hodnota průměrného 
projektu se pohybuje v řádu 
jednotek milionů korun. Ochrana 
přírody a krajiny je velmi široký 
pojem, a tak PO 6 umožňuje 
realizovat velmi široké spektrum 

činností, které jsou konkrétně 
vymezeny šesti oblastmi podpo-
ry, z nichž každá je zaměřena na 
specifi ckou problematiku.

Oblast podpory 6.1 – 
Implementace a péče 
o území soustavy 
Natura 2000
Povinnost vyhlásit a zajistit ochra-
nu soustavy Natura 2000 vznikla 

přistoupením České republiky 
k Evropské unii. Natura 2000 je 
soustava chráněných území, které 
na svém území podle jednotných 
principů vytvářejí všechny státy 
Evropské unie. Cílem sousta-
vy je zabezpečit ochranu těch 
druhů živočichů, rostlin a typů 
přírodních stanovišť, jež jsou 
z evropského pohledu nejcen-
nější, nejvíce ohrožené, vzácné 
či svým výskytem omezené jen 

na určitou oblast (endemické). 
Vytvoření soustavy Natura 2000 
ukládají dva nejdůležitější právní 
předpisy EU na ochranu přírody; 
za přípravu soustavy Natura 2000 
v České republice je zodpovědné 
Ministerstvo životního prostředí, 
samotnou přípravou podkladů 
a vyhlašování těchto lokalit pro-
vádějí kraje a Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR. Je to ovšem 

legislativně, časo-
vě a samozřejmě 
i fi nančně dosti 
náročný proces. 
S podporou 
OPŽP v součas-
né době probíhá 

příprava vyhlášení lokalit soustavy 
Natura 2000 již ve 12 krajích.

Oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity
Hlavním cílem této oblasti pod-
pory je zajištění péče o přírodní 
a přírodě blízké biotopy a ohro-
žené druhy rostlin a živočichů. 
Spektrum podporovaných čin-
ností je velmi rozmanité. Podpo-
řené projekty zahrnují specifi cká 

Prioritní osa 6 umožňuje realizovat velmi široké spektrum činností

MICHAL 
SLEZÁK
Odbor ochrany 

přírody, odpadů 

a environmentál-

ního vzdělávání, 

SFŽP ČR

Prioritní osa 6 má z celého 
„koláče“ OPŽP dílek sice jen 
v rozsahu 12,2 % fi nančních 
prostředků, ale v současné 
době už je v ní schváleno 
nejvíce projektů ze všech 
prioritních os programu. 

„ochranářská“ opatření typu jed-
norázových zásahů, zaměřených 
na redukci křovin v lokalitách 
ohrožených rostlinných druhů, 
na podporu ohrožených druhů 
ptáků, na likvidaci invazních dru-
hů rostlin (křídlatka) i živočichů 
(norek americký), ale stejně tak 
na poměrně rozsáhlé a investičně 
náročné stavební projekty, jakými 
jsou budování rybích přechodů 
na vodních tocích, rekonstrukce 
nebo výstavba stanic pro handi-
capované živočichy či podpora 
návštěvnické infrastruktury 
včetně návštěvnických středisek 
ve zvláště chráněných územích. 
Nejčastějším typem žadatele jsou 
v této oblasti podpory pocho-
pitelně organizace zaměřené 
na ochranu přírody, zejména ty 
nevládní, ale také státní. Velmi 
zajímavým a rozsáhlým pro-
jektem podaným v VI. výzvě 
OPŽP je například žádost Správy 
Krkonošského národního parku. 
Projekt Stabilizace významných 
lesních ekosystémů Krkonoš-
ského národního parku má za 
cíl zajistit zlepšení přírodních 

poměrů v lesních porostech, zlep-
šení stavu lesních půd a vodního 
režimu na celém území Krnapu, 
a to prostřednictvím výsadeb 
stanovištně vhodných druhů 
lesních dřevin v letech 2009–2013. 
Součástí projektu je rovněž cílená 
podpora vytváření biotopů pro 
tetřívka obecného.

Oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur
V důsledku scelování pozemků 
a zavádění zemědělské velkový-
roby došlo v průběhu 20. století 
k destrukci rozptýlené zeleně 
v krajině a rovněž k oslabení zdra-
votního stavu a tím i ekologických 
funkcí lesů. Rozptýlená zeleň 
v krajině je přitom zásadní z hle-
diska ekologické stability krajiny 
a je nezbytná pro existenci mnoha 
živočišných i rostlinných druhů. 
S podporou OPŽP jsou zakládá-
ny skupiny stromů, remízy, aleje 
a současně je podporováno zlep-
šení stavu lesů prostřednictvím 
výsadeb stanovištně vhodných 
dřevin. 

Na místě je malá hádanka: 
Víte, co je ÚSES neboli územní 
systém ekologické stability?

Zákon o ochraně přírody a kra-
jiny říká, že se jedná o „vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměně-
ných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu“. 

Stále ještě nevíte, co si pod 
tím představit? Řeč je přitom jen 
o soustavě dostatečně rozsáhlých 
plošných a liniových prvků zele-
ně, tedy prostě o vzájemně pro-
pojené soustavě skupin stromů, 
remízů a alejí. Ty by dnes již měly 
být zaneseny v každém územním 
plánu, ovšem problémem je, že 
málokde jsou tyto ekosystémy 
i ve skutečnosti. Pro reprezen-
tanty obcí je nepochybně větší 
prioritou budování chodníků, ka-
nalizace, vodovodu či hřišť než vy-
sazování stromků někde v polích. 
Budování ÚSES žádá vypořádání 
leckdy komplikovaných majet-
koprávních vztahů, jednodušší 
situace nastává až po provedení 
komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území obce. Pak se 
dotace na podporu vybudování 
tzv. společných zařízení (mezi 
které patří i plochy zeleně) sama 
nabízí. V každém případě obce, 
které se do realizace ÚSES pustí, 
zaslouží velkého uznání. V rámci 
6. výzvy OPŽP bylo takových 
žadatelů podpořeno 12.

Oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu 
krajiny
„Ubývá míst – kam chodívala 
pro vodu – starodávná milá…“ 
Poznáváte verše básníka Jana Ská-
cela, zhudebněné Jiřím Pavlicou? 
Nejen jim byla voda inspirací, me-
taforou času a života. Přitom voda 
a život spolu nesouvisejí pouze 
v symbolické rovině či v poezii, 
voda v krajině vytváří cenné bioto-
py, které jsou domovem mnoha na 
vodu vázaných druhů rostlin a ži-
vočichů. Vodou nejsou jen zurčící 
potoky, divoké podhorské říčky, 
mohutné toky v nížinách či pro 
Česko tak typické rybníky. Jsou jí 

také tajemná rašeliniště, pod-
máčené, druhově bohaté louky 
nebo lužní lesy – žádný z těchto 
krásných a cenných biotopů by 
nemohl existovat bez trvalé, nebo 
alespoň přechodné přítomnosti 
vody. Člověk se již několik gene-
rací snaží vodu spoutat a přinutit, 
aby ve zděných, napřímených 
korytech co nejrychleji opusti-
la naše území, aby nezabírala 
pozemky vhodné k zemědělskému 
využití a neohrožovala zástavbu. 
Tento způsob nakládání s vodou 
je z hlediska ochrany přírody 
a krajiny vyloženě negativní, avšak 
i z pohledu vodního hospodář-
ství a ochrany před povodněmi 

NĚKOLIK TIPŮ NA PŘÍPRAVU ÚSPĚŠNÉHO 

PROJEKTU DO PRIORITNÍ OSY 6 OPŽP 

Nejbližší výzva pro PO 6 je plánovaná na říjen–listopad 2009, a proto už 
je nejvyšší čas pro přípravu projektových dokumentací a příloh k žádos-
tem. V této souvislosti bych si dovolil zdůraznit několik bodů, klíčových 
pro přípravu úspěšné žádosti a úspěšné realizace projektu:

 Neztraťte se v dokumentech OPŽP. Zachovejte chladnou hlavu 
a nepropadejte panice tváří v tvář řadě dokumentů. Pro vás 
jako žadatele je podstatný zejména Implementační dokument, 
z něhož se dozvíte, na jaká opatření můžete podporu čerpat 
(seznam podporovaných aktivit), a Příloha I směrnice MŽP 
č. 5/2008, v které naleznete seznam povinných příloh 
k žádosti o podporu.

 Záměr předem konzultujte, nejlépe ještě před zahájením sa-
motné projektové přípravy, a to na místně příslušném krajském 
středisku AOPK ČR (www.ochranaprirody.cz). Dotazy je možné 
směřovat rovněž na SFŽP ČR.

 Spočítejte si, kolik dostanete bodů. Před podáním žádosti si mů-
žete na základě zveřejněných hodnotících kriterií spočítat, kolik 
dostanete bodů, a rovněž zjistit, zda vašemu projektu nehrozí 
zamítnutí. V této souvislosti doporučujeme věnovat pozornost 
zejména kritériu „hledisko přiměřenosti nákladů“, které je posu-
zováno na základě tabulky Náklady obvyklých opatření.

 Pečlivě vybírejte konzultační a poradenskou společnost, řadu 
administrativních úkonů můžete s pomocí projektových
manažerů SFŽP ČR zvládnout sami.

 Ve všech fázích posuzování projektu spolupracujte, pokud 
v žádosti něco chybí nebo není jasné, nic není ztraceno – vždy 
dostanete šanci na doplnění nebo nápravu.

 Konzultujte výběrové řízení předem. V případě výběrových říze-
ní, konaných dle zákona 137/2006 Sb., je nutno zadávací doku-
mentaci poslat k posouzení SFŽP ČR. Doporučujeme tak učinit 
rovněž u zakázek malého rozsahu – i u nich se často chybuje. 
Pokud dostaneme výsledky výběrového řízení, které už skončilo 
a při kterém došlo k pochybení, jedinou možností nápravy bývá 
často opakování celého výběrového řízení. 

Vytvoření soustavy Natura 2000 
ukládají dva nejdůležitější právní 
předpisy EU na ochranu přírody.

Výstavba retenční nádrže 
v k.ú. Kejžlice, 
okres Pelhřimov.
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je problematický a v některých 
případech vysloveně kontrapro-
duktivní. Soustředění povodňové-
ho průtoku do kapacitního koryta 
má sice v daném místě ochranný 
účinek, avšak koncentruje průběh 
povodňové vlny a zrychluje její 
postup do nižších částí povodí. 
OPŽP naopak nabízí podporu 
opatřením, která mají za cíl napra-
vit škody způsobené dřívějšími 
jednostranně pojatými technický-
mi úpravami vodních toků a jejich 
niv. Nabízí podporu revitalizacím 
vodních toků a nádrží. Revitaliza-
ce vodních toků a nádrží mají za 
cíl obnovu nebo zlepšení funkcí 
vodních toků a nádrží z přírodo-
vědeckého a krajinářského hledis-
ka, avšak zároveň také zlepšení 
ochrany před povodněmi, což 
spolu s dalšími opatřeními může 
sehrát velmi významnou roli. 
Řadu příkladů je možno nalézt 
doslova několik kilometrů za naší 
západní hranicí, kde se s mnohem 
menší podporou z evropských 
fondů realizují revitalizační opat-
ření s významnou protipovodňo-
vou funkcí. U nás zatím drtivou 
většinu podpořených projektů 
představují revitalizace vodních 
nádrží, ale objevuje se také čím 
dál více projektů revitalizací vod-
ních toků, mokřadů a tůní. Pro 
další úspěchy revitalizací vodních 
toků je zejména nezbytné, aby 

revitalizace „vzali za své“ správci 
vodních toků – podniky povodí 
a Zemědělská vodohospodářská 

správa. OPŽP nabízí v tomto 
smyslu jedinečnou šanci, a bylo 
by proto škoda, kdyby obrovská 
suma alokovaná na největší oblast 
podpory PO 6 byla využita „jen“ 
na revitalizace českých rybníků.

Oblast podpory 6.5 – 
Podpora regenerace 
urbanizované krajiny
Zakládání a obnova parků, stromo-
řadí, významných skupin stromů 
v sídlech, na hřbitovech, v lesopar-
cích, školních zahradách – 
to vše může být podpořeno 
z OPŽP. Tato oblast podpory je 
v rámci PO 6 druhou nejžádanější, 
a to zcela oprávněně. Kvalita živo-
ta v sídlech je spojována s kvalitou 
prostředí, v které přítomnost, či 
nepřítomnost zeleně hraje zásadní 
roli. Sídelní zeleň je v současné 
době vystavena velkým tlakům ze 
strany nejrůznějších budovatel-
ských záměrů, zejména ve větších 
městech, situace v Praze je pak 
ukázkovým příkladem. Praha však 

o podporu z prioritní osy 6 žádat 
nemůže – nesplňuje totiž pod-
mínky pro čerpání z Evropského 

fondu pro regi-
onální rozvoj. 
Je už zkrátka 
bohatá i na ev-
ropské poměry. 
Za povšimnutí 
tak stojí zejména 

počin města Brna, které v VI. 
výzvě uspělo se třemi rozsáhlými 
projekty zaměřenými na kom-
plexní regeneraci zeleně několika 
městských sídlišť.

Oblast podpory 6.6 – 
Prevence sesuvů a skaních 
řícení, monitorování 
geofaktorů a následků 
hornické činnosti 
a hodnocení neobnovitelných 
přírodních zdrojů včetně 
zdrojů podzemních vod
Tato oblast podpory se od ostat-
ních v PO 6 poněkud odlišuje: Je 
zaměřena čistě na přírodu neživou 
neboli na nejrůznější geologické 
a hydrogeologické fenomény. 
Největší zájem je o čerpání pod-
pory na projekty prevence sesuvů 
a skalních řícení, což v některých 
lokalitách představuje skutečný 
problém o to více, že v minulosti 
bylo i získání prostředků na tyto 
činnosti komplikované. Vítanou 
příležitostí, zejména pro menší 

obce, je také možnost čerpání 
podpory na vyhledávání nových 
zdrojů pitné vody pro zásobování 
obyvatelstva – v tomto případě je 
podporováno zřízení průzkum-
ných vrtů.

Oblast podpory 6.7 – 
Povodně
Přestože tato oblast podpory ne-
patří do PO 6, je dobré ji na tomto 
místě zmínit, protože s PO 6 souvi-
sí a zároveň je i v stejném termínu 
vyhlašována. Předmětem pod-
pory jsou zejména projekty, které 
nějakým způsobem omezují rizika 
povodní. Jedna skupina projektů 
je zaměřena na zlepšování systémů 
povodňové služby a na preventivní 
protipovodňovou ochranu – jedná 
se zejména o budování a moder-
nizaci varovných a výstražných 
systémů včetně měřících stanic 
a o zpracování povodňových map 
a podkladových analýz. V rámci 
druhé podoblasti podpory je 
možno podpořit projekty zamě-
řené na eliminaci povodňových 
průtoků systémem přírodě blíz-
kých protipovodňových opatření. 
V tomto případě se jedná buď 
o úpravy koryt a niv vodních toků 
v zastavěných územích obcí, nebo 
o výstavbu poldrů nebo soustav 
poldrů o celkovém objemu nad 
50 000 m3 spolu s revitalizací toků 
a niv v zátopě.

Největší zájem je o čerpání podpory 
na projekty prevence sesuvů 
a skalních řícení.

Jak vnímáte současné využívání fi nančních pro-
středků v PO 6? Určena je spíše pro fi nančně méně 
náročné projekty… 

Máte pravdu, že opatření v oblasti ochrany příro-
dy a krajiny jsou relativně méně fi nančně náročná, na 
druhou stranu však žádostí je hodně. Právě proto, a to 
je důležité, se k odbornému vyhodnocení, zejména 
s ohledem na krajinné podmínky a priority politiky 
ochrany přírody, využívá středisek Agentury ochrany 
přírody a krajiny. Ta jsou v každém krajském městě. 
Řekl bych, že dobrá a na slušné úrovni je i součinnost 
mezi AOPK ČR a SFŽP ČR. Takže oprávněným 
předpokladem se ukazuje i postupné narůstání čerpá-
ní, zejména v oblastech podpory, v kterých příprava 
projektů vyžaduje delší přípravu zahrnující často 
složitá jednání s vlastníky, zpracování dokumentace, 
získání řady povolení a výjimek. 

Jaké projekty, zejména svým zaměřením, jsou vhod-
né pro PO 6? Mohl byste uvést nějaký konkrétní 
příklad ,,ideálního“ projektu PO 6? 

Prioritní osa 6 je velmi široce zaměřená. Spojují-
cím parametrem všech podpořených projektů z této 
osy by však měl být přínos pro biodiverzitu ve všech 
jejích vrstvách. Jako příklad bych tedy uvedl modelo-
vě vhodný projekt revitalizace Božídarského rašeli-
niště v Krušných horách, kde je řešena lesní i nelesní 
krajina z hlediska obnovy přirozených funkcí krajiny 
a vodního režimu. V Krkonošském národním parku 
je to pak projekt rekonstrukce lesů s cílem nahradit 
druhově nepůvodní lesní porosty, zvýšit druhovou 
rozmanitost skladby lesa a ekologickou stabilitu. 
Těch projektů je samozřejmě více. Tyto uvádím jenom 
namátkově.

Pokud se podíváte na oblasti podpory v PO 6, které 
z nich jsou podle vás nejvíce využívané a proč? 

V již realizovaných dvou výzvách pro osu 6 bylo 
největší množství projektů podpořeno v rámci oblasti 
podpory 6.4 a 6.5. Důvodem byla podpora obno-
vy vodních nádrží (v případě 6.4) a veřejné zeleně 
a parků v městech a obcích (v případě 6.5.). Od dob 
prvorepublikových okrašlovacích spolků nebylo 
v městech systematicky a ve větším rozsahu investová-
no do intravilánové zeleně, proto byl a je zájem obcí 
o tyto projekty logický. V případě obnovy rybníků se 
jedná o obecně pozitivně přijímané opatření k zlep-
šení vodního režimu v krajině, které je zpravidla 
vázáno na jednoho nebo několik málo vlastníků, kteří 

mají přirozený zájem na vylepšení 
stavu majetku s využitím veřejné 
podpory. 

Které oblasti podpory v PO6 jsou 
naopak méně využívané a proč? 

Málo projektů je zatím fi nan-
cováno z oblasti podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity. Nespokojen 
jsem také s malým množstvím 
předložených projektů na realizaci 
prvků ÚSES a jako zcela nedo-
statečné vidím množství projektů 

zaměřených na zlepšení morfologie vodních toků 
– na podélné revitalizace. Revitalizace potoků a řek 
je totiž velmi komplikovaný projekt, u kterého je 
nezbytné koordinovat přístup několika desítek či 
stovek vlastníků. Navíc se v této oblasti ukazuje do-
cela vlažný přístup správců toků. Pro poradu vedení 
ministra v současnosti připravujeme materiál, který 
by měl ostatní limitující faktory co nejvíce omezit. 
Jinak v naší krajině budou stále převládat zkanalizo-
vané vodoteče nad potoky přirozeného charakteru, 
které plní širokou škálu ekologických funkcí.

Existují nějaké, ať už formální, nebo praktické zá-
brany, které brání většímu využívání podpory PO 6? 

Zejména u oblastí podpory zmíněných výše je příči-
nou nedostatečného čerpání bezesporu nutná 
10% spoluúčast. Je třeba si uvědomit, že realizace prv-
ku ÚSES, opatření v prospěch ohroženého druhu, či 
revitalizace toku vlastníkům či hospodářům nepřinášejí 
žádný přímý užitek. Pokud musejí žadatelé náklady 
na tyto projekty částečně hradit, je pak jasné, že se do 
nákladné přípravy projektů a jejich předkládání nijak 
nehrnou. Jsem také přesvědčen, že v implementaci OP 
ŽP je nastaveno mnoho zbytečných bariér a složitostí 
na národní úrovni, které, jak ukazuje praxe, by stálo za 
to odbourat. Právě o nich na ministerstvu v rámci pří-
pravy změny implementačního dokumentu jednáme. 
Věřím, že většinU z nich se nám podaří odstranit do 
podzimu. Podobně jako se nám již podařilo odstranit 
překážky pro čerpání prostředků na implementaci 
a péči o soustavu chráněných území Natura 2000, které 
využívají zejména krajské úřady.

Co byste doporučil žadatelům o podporu v rámci 
PO 6, aby byli v čerpání podpory úspěšní? 

Každému žadateli z osy 6 bych ještě před zaháje-
ním projektových prací doporučil navštívit příslušné 
regionální pracoviště AOPK ČR a zde celý záměr 
předem prokonzultovat. Následně pak konzultovat 
záměr i v průběhu zapracovávání projektu a žádosti.

 Jaké další rezervy vidíte v plnění PO 6?
Myslím, že bude potřeba ještě jednoznačněji roz-

dělit zodpovědnosti mezi AOPK ČR a SFŽP ČR, aby 
občas nedocházelo k určité dvojkolejnosti postupu. 
Obecně však musím říci, že se Ministerstvu životního 
prostředí v součinnosti se SFŽP ČR a AOPK ČR 
podařilo nastavit funkční model v čerpání prostředků 
v ose 6, a to z hlediska jak objemu průběžně čerpaných 
prostředků, tak i jejich ekologické efektivity.  (RED)

Prioritní osa 6 jako okrašlovací spolek

ROZHOVOR 

s Františkem Pelcem, náměstkem ministra životního prostředí, ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny MŽP

„
Každému žadateli bych ještě před 

zahájením projektových prací 

doporučil navštívit příslušné 

regionální pracoviště AOPK ČR.

Výstavba retenční nádrže 
v k.ú. Kejžlice, 
okres Pelhřimov.
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Jak svých minulých zkušeností z národ-
ních programů využíváte ve své současné 
roli jako hodnotitelka projektových žádos-
tí z prioritní osy 6 (PO 6)? 
Při hodnocení záměrů předkládaných 
v rámci OPŽP jsem svých zkušeností, které 
jsem dříve načerpala při přípravě revitalizací 
drobných vodních toků jako pracovnice Ze-
mědělské vodohospodářské správy (ZVHS), 
využila v prvních dvou výzvách jen zčásti. 
Drtivá převaha doposud předložených žá-
dostí se totiž týkala obnovy či výstavby ma-
lých vodních nádrží, případně poldrů. Po-
délné revitalizace byly v Královéhradeckém 
regionu v období od začátku administrace 
OPŽP do současnosti předloženy dvakrát. 
A to je ve srovnání s celostátním průměrem 
ještě slušný počet, podle informací kolegů 
z jiných regionů nebyly podélné revitalizace 
v jejich působnosti řešeny vůbec. 

V Hradeckém kraji bylo po dvou ukonče-
ných výzvách v rámci PO 6 předloženo 43 
žádostí. Z toho bylo 34 schváleno řídícím 
výborem. Mají žadatelé dostatečné množ-
ství informací pro přípravu a administraci 
projektů?
Informací je určitě dost, je však otázkou, 
zda jsou žadatelé schopni se v takovém 
množství informací vyznat, vstřebat je 
a využít ve svůj prospěch. Situace je pro 
žadatele navíc ztížena skutečností, že 
řada informací se v průběhu fungování 
OPŽP měnila a do současné doby stále 
mění. Žadatelé mají sice možnost nechat si 
zpracovat žádost specializovanou fi rmou 
a náklady na zpracování žádosti zahrnout 
do uznatelných nákladů, nicméně kvalita 
zpracovatelů žádostí je různá a v přípa-
dě, že žádost není dobře připravena a je 
zamítnuta, tyto náklady zůstávají na vrub 
žadatele. To je podle mě problém zejména 
malých obcí a drobných žadatelů, hospo-
dařících s omezeným rozpočtem. Výhodu 
při získávání informací mají naproti tomu 
žadatelé z větších měst či státních podniků, 
jako jsou Lesy České republiky či podniky 
povodí. Ti mají buď vyčleněné pracovníky, 
zabývající se přípravou žádostí pro svého 
zaměstnavatele v rámci běžné pracovní 
náplně, nebo jim tuto činnost smluvně 
provádí specializovaná fi rma.

Jak vnímáte komunikaci mezi administráto-
ry OPŽP? 
Komunikace mezi AOPK ČR a SFŽP ČR 
probíhá především na úrovni vedení obou 
institucí. V praxi to funguje tak, že po 
ukončení hodnocení dané výzvy vedení 
AOPK ČR vyzve krajské pracovníky k for-
mulování připomínek, ty jsou na ústředí 
setříděny, posouzeny a roztříděny. Poté 
následuje konzultace s vedením fondu. 
Informace o přijatých změnách jsou poskyt-
nuty krajským pracovištím AOPK ČR. Proti 
takovému postupu nemám výhrady, uvítala 
bych však možnost lepší komunikace s pro-
jektovými manažery při řešení konkrétních 
problémů u jednotlivých akcí, týkajících se 
například uznatelnosti některých sporných 
nákladů, hodnocení nákladovosti opatření 
a jiných otázek. Přineslo by to úsporu času 
a možnost vyvarovat se případných chyb 
při hodnocení dalších žádostí. 

V druhé výzvě bylo tzv. hledisko přiměřenosti 
nákladů posuzováno podle ceníku AOPK 

ČR, jenže toto cenové kritérium se mnoha 
projektům stalo osudným. 
V současné době je vypracován nový do-
kument pod názvem Náklady obvyklých 
opatření OPŽP, který má žadatelům pomoci 
s efektivním sestavením rozpočtu projektu. 
Uvedený problém však vznikl hlavně proto, 
že ceníky AOPK ČR, podle kterých byla 
nákladovost posuzována, byly zveřejněny až 
v průběhu výzvy, a žadatelé, respektive projek-
tanti tudíž nemohli provést příslušné úpravy 
projektů. Byla to právě vysoká nákladovost, 
která způsobila, že z celkového počtu 10 
žádostí v oblasti podpory (OP) 6.4 dvě z nich 
neprošly technicko-ekologickým hodnocením. 
V následující výzvě jsme již žádnou předraže-
nou akci nezaznamenali. Náklady obvyklých 
opatření ještě nejsou stanoveny pro všechny 
typy opatření, jako například pro rybí přecho-
dy. To vidím jako problém, protože speciálně 
výstavba rybích přechodů je v řadě případů 
poměrně nákladná a určitá hranice přiměře-
nosti nákladů by zde měla být nastavena. 

V minulých letech mohli zájemci o zlepšení 
vodního režimu v krajině čerpat fi nanční 
prostředky z národního Programu revitaliza-
ce říčních systémů (PRŘS). V roce 2010 ten-
to program končí a pro jeho snížený rozpočet 
je v současné době možné poskytnout dotaci 
pouze na akce, u kterých bylo zahájeno 
fi nancování z tohoto programu v předcho-
zích letech. Oblast podpory 6.4 a podoblast 
podpory 1.3.2 se tak pro nové žadatele nyní 
stávají jedinými zdroji fi nančních pro-
středků. Považujete OPŽP za adekvátního 
následovníka PRŘS? Promítly se zkušenosti 

I málo nákladná opatření mají velký význam
S Marcelou Hausvaterovou, zástupkyní 
vedoucího střediska AOPK ČR Hradec 
Králové a členkou odborné skupiny 
pro vodní ekosystémy, o průběhu 
administrace prioritní osy 6.

s administrací PRŘS nějakým způsobem do 
OPŽP? 
V Královéhradeckém kraji jsou z tohoto 
národního programu díky ZVHS rozpracovány 
4 poměrně významné revitalizace drobných 
vodních toků. Pro nově zahajované akce by 
adekvátní náhradou za tento program měly být 

OPŽP, OP 6.4 a částečně i OP 6.2 (pro výstavbu 
rybích přechodů). V průběhu prvních dvou 
výzev se však tento předpoklad potvrdil pouze 
u výstavby, obnovy či rekonstrukce rybníků 
a poldrů (navíc oproti PRŘS tento dotační titul 
umožňuje dotovat i odbahnění nádrží). Uvede-
né opatření je výrazně lepší náhradou za PRŘS, 
a to pro vyšší procento poskytnuté dotace. Za-
tímco u PRŘS činila maximální výše dotace pro 
obce 80 %, pro fyzické a právnické osoby 60 % 
a jen u organizačních složek státu dosahovala 
100 %, v oblasti podpory 6.4 OPŽP činí dotace 
90 % z takzvaných uznatelných nákladů na akci, 
což je pro žadatele velice atraktivní. Naopak 
podélné revitalizace vodních toků, hlavně ty, 
které kromě zpřírodnění vlastního koryta řeší 
možnost rozlivu vody do vymezené nivy a které 

bylo možno dotovat v rámci PRŘS až do výše 
100 % u všech typů žadatelů, jsou v rámci 
OPŽP významně znevýhodněny, či alespoň 
podle pravidel platných pro minulé výzvy byly. 

Proč byly tyto revitalizace znevýhodněny?
Výše dotace je u nich totiž také „pouze“ 90 %, 
a to je kámen úrazu. Projektová příprava podél-
ných revitalizací je totiž velmi zdlouhavým, slo-
žitým a v řadě případů dopředu těžko odhad-
nutelným procesem, který obsahuje řadu úskalí, 
jejichž vlivem může několikaleté úsilí padnout 
vniveč. Navíc většina z možných typů žadatelů, 
uvedených v implementačním dokumentu, 
nemá o tento typ opatření vůbec žádný zájem. 
Jedno z hodnotících kriterií je sice nastaveno 
tak, aby podélné revitalizace byly v bodovém 
hodnocení, které se v rámci technicko-ekologic-
kého hodnocení provádí, zvýhodněny oproti 
ostatním akcím, ale zatím se tato skutečnost při 
předkládání projektů moc neprojevila. Všechny 
akce, které měly při hodnocení úspěch, byly to-
tiž doposud akceptovány bez ohledu na počet 
dosažených bodů při technicko-ekologickém 
hodnocení. Selekce žádostí (vyjma těch, které 
jsou naprosto nepřijatelné a dostanou tzv. „čer-
venou nulu“) v tomto směru zatím nefunguje. 
Doufejme, že začne fungovat v následujících 
výzvách, kdy již bude omezen balík fi nančních 
prostředků v poměru k množství předložených 
žádostí. Doufám rovněž, že deklarovaná 100% 
dotace podélných revitalizací vejde do praxe 
a že správci vodních toků, zejména ZVHS, 
která je u nás v kraji průkopníkem podélných 
revitalizací, bude moci předložit žádosti v rámci 
OPŽP. Do třetice doufám, že i správci vodohos-
podářsky významných vodních toků (v našem 

kraji jsou to pracovníci podniku Povodí Labe), 
kteří zatím podélným revitalizacím vodních 
toků moc nefandí, se začnou touto proble-
matikou systematicky zabývat. Jsou k tomu 
sice nuceni rámcovou směrnicí o vodách a její 
implementací do našich národních předpisů, 
mj. i v podobě v současnosti dokončované 1. 
etapy plánu oblasti povodí Horního a Střední-
ho Labe, zatím se jim to však z našeho pohledu 
moc nedaří. Výběr revitalizačních akcí je navíc 
v řadě případů dosti kontroverzní.

V rámci PO 6 jsou předkládány fi nančně 
méně náročné projekty, u kterých se cena 
za realizaci opatření pohybuje maximálně 
v řádu milionů korun. Jak vnímáte současné 
využívání fi nančních prostředků v této ose? 
Ve srovnání s ostatními oblastmi podpory 
jsou to asi opravdu méně fi nančně nároč-
né projekty. Náklady na některá opatření, 
zejména na podporu biodiverzity v rámci PO 
6.2, na obnovu krajinných struktur v PO 6.3 
nebo na zakládání či obnovu zeleně v zasta-
věných územích či při jejich okrajích v rámci 
PO 6.5, v řadě případů ani milionových částek 
nedosáhnou. Menší náklady těchto opatření 
jsou dány jejich charakterem, ve většině pří-
padů jsou nestavební povahy. Tato skutečnost 
však rozhodně nesnižuje jejich význam pro 
přírodu a krajinu. Obecně není možné tvrdit, 
že nákladnější opatření znamená, že je lepší. 
V mnoha případech i málo nákladná opatření 
mají velký význam. Z uvedeného důvodu 
doposud stále běží Program péče o krajinu, 
zaměřený speciálně na drobná opatření ve vol-
né krajině. Přitom je zatížen méně náročnou 
administrací než OPŽP.  (RED)

„
Řada informací se v průběhu 

fungování OP Životní 

prostředí  měnila.

Obnova vodní plochy Bahník 
v Přírodní památce Byšičky.
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MONITOROVACÍ VÝBORMONITOROVACÍ VÝBOR

Monitorovací výbor dohlíží 
nad realizací OPŽP a zejména 
zajišťuje dosažení cílů programu 
při efektivním využití veřejných 
prostředků. 

Zasedání monitorovacího 
výboru zahájila jeho předsedkyně, 
náměstkyně ministra a ředitelka 
sekce ekonomiky a životního 
prostředí Ing. Rut Bízková. Ve 
svém úvodním slově představila 
program zasedání. Tím bylo pro-
jednání a schválení změn ve statu-
tu MV OPŽP, projednání výroční 
zprávy OPŽP za rok 2008 a zpráva 
o průběhu realizaci OPŽP. 

Výroční zpráva musí být před-
ložena Evropské komisi. Ta se pak 
do deseti pracovních dnů vyjádří, 
jestli předložený materiál obsahu-
je všechny potřebné náležitosti. 

Dosavadní čerpání
Data pro zprávu byla čerpána 
z informačního systému OPŽP, 
z vlastních zdrojů MŽP a SFŽP 
ČR a ze statistických údajů. Ze 
zprávy o průběhu realizace OPŽP, 
obsahující data k 31. 3. 2009,
vyplynulo, že bylo vyhlášeno 
devět výzev pro podávání žádostí 
o poskytnutí dotace. Ve sledova-
ném období pak byly vyhlášeny 
čtyři výzvy. V jejich rámci bylo 
v prioritních osách 1–7 podáno 
3 665 projektových žádostí o pod-
poru v celkové výši 59 919,15 mil. 
korun (2115,04 mil. eur), z toho 
2 349 projektových žádostí v sou-
hrnné výši 36 693,86 mil. korun 
(1295,23 mil. eur) bylo schváleno. 

Největší počet projektů byl 
schválen v rámci prioritní osy 
6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny. Bylo jich 1 067. Objem 
schválených prostředků byl na-
opak nejvyšší v rámci prioritní 
osy 1 – Zlepšování vodohospo-
dářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní. 251 žádostí v této 
PO získalo souhrnně 21 437,5 
mil. korun (756,7 mil. eur).

Účastníci výboru ocenili fakt, 
že k 31. 3. 2009 došlo k výrazné-
mu pokroku v počtu předlože-
ných žádostí o platbu a k nárůstu 
fi nančních prostředků proplace-
ných příjemcům. Což dokládají 
i evidovaná čísla. Z nich vyplývá, 
že byly předloženy žádosti o plat-
bu v celkové výši 1 511,72 mil. 
korun (53,36 mil. eur). 

Pozitivní bylo i zjištění, že 
k výraznému nárůstu v předlo-

žených žádostech o platbu došlo 
v prioritní ose 4, v níž objem 
prostředků činí 484,77 mil. korun 
(17,11 mil. eur). V současném 
sledovaném období proplacené 

prostředky v rámci prioritní os 
1–7 činí 1 268,72 mil korun (44,78 
mil. eur), dalších 55,37 mil. korun 
(1,95 mil. eur) pak v PO 8, celkem 
tedy 1 324,1 mil. korun (46,73 mil. 
eur), zatímco k 15. 9. 2008 bylo 
proplaceno pouze 15,76 mil. korun 
(0,55 mil. eur). Největší podíl na 
rozhodnutích i proplacených pro-
středcích mají prioritní osy 3 a 4. 
Certifi kované výdaje předložené 
EK jsou nulové. Ke sledovanému 
datu nebyly doposud předloženy 
žádné prostředky k certifi kaci.

Program zasedání se současně 
zabýval informacemi o dosavad-
ním čerpání technické pomoci 
OPŽP. Součástí jednání bylo také 
vyhodnocení informací o rea-

lizaci komunikace 
OPŽP. O prioritní ose 
8 výbor informovala 
Lucie Fruhwirtová 
z odboru fondů Ev-
ropské unie, oddělní 
technické asistence. 
Ta kromě přesných 
údajů uvedla i některé 

konkrétní příklady realizovaných 
projektů. Jedním z nich bylo 
například vytvoření webové 
aplikace pro využití formuláře 
pro kategorizace priority staré 
ekologické zátěže (při podávání 
žádostí o stanovisko MŽP v rámci 
OPŽP), konkrétně aplikace pro 
příjem elektronické informace 
o SEZ k žádosti o podporu 
z opatření 4.2. Období realizace 
u tohoto projektu bylo stanoveno 
od 2008 do roku 2013. Náklady 
činily 493 850 korun. 

Jiným projektem, který Lucie 
Fruhwirtová prezentovala, byl 
projekt analýzy potřebnosti a vyu-
žívání environmentálních pora-
den a poradců na území České 
republiky, identifi kování potřeb 
a současného stavu environmen-
tálních poradenských center, které 
by posloužily jako podklad pro 
budování infrastruktury EVVO, 
a sledování rozvoje environmen-
tálního poradenství v období 
realizace 2008–09/2009 s náklady 
ve výši 1 700 000 korun. 

Devět výzev
Petr Novák, vedoucí oddělení 
monitoringu při Odboru fondů 
Evropské unie Ministerstva 
životního prostředí, ve své pre-
zentaci připomenul, že přehled 
plánovaných výzev k podávání 
žádostí o podporu na rok 2009 je 
zveřejněn na webových  strán-
kách www.opzp.cz. 

S dosavadním průběhem 
OPŽP vyslovil Novák spokoje-
nost. Úspěch by se podle něj měl 

stále rozvíjet. „Charakteristickým 
projektem například prioritní osy 6 
je třeba revitalizace Vinohradského 
potoka. O dotaci na ní si zažádalo město 
Uherský Brod. Cílem byla úprava koryta 

Vinohradského potoka a výsadba dopro-
vodné zeleně kolem toku,“ uvedl Petr 
Novák ukázkový příklad. A proč 
právě tento? „Bylo to realizováno 
rychle a efektivně,“ vysvětlil Novák. 
Projekt byl realizován mezi zářím 
2008 a květnem 2009. Celkové 
náklady činily 2 673 770,40 korun 
a uznatelné náklady 2 289 118 ko-
run. Podpora z ERDF pak činila 
1 945 750,30 korun, podpora ze 
SFŽP 114 455,90 korun. Propla-
cené prostředky dosáhly výše 
1 605 993 korun.

Ve svém prostoru Novák záro-
veň prezentoval informační systém 

SFZP-CENTRAL. Ten představuje 
kompletní řízení projektů operač-
ních programů od žádosti přes 
vyhodnocení a monitoring až po 
platební příkazy a vymáhání pohle-

dávek. Systém byl 
ve verzi 1 nasazen 
pro Operační 
program Infra-
struktura a je stále 
v provozu. Vývoj 
verze 2 byl zahájen 

na jaře 2006, na podzim 2007 pak 
byl systém nasazen na Operační 
program Životní prostředí.

Podstatná část IS řeší shod-
né úlohy, například zadávací 
dokumentace (formální kontrola, 
žádosti o platbu). Financování růz-
ných OP se řídí stejnými pravidly. 
Další velká část systému obsahuje 
univerzální komponenty a nástro-
je: framework BENE-FILL.

Více komunikace
Pro lepší komunikaci přítomní 
zástupci Svazů měst a obcí nabídli 
k dispozici SFŽP ČR a MŽP své 

informační kanály, jejichž prostřed-
nictvím je mohou obě instituce 
podrobněji informovat, jak správně 
žádat o dotace. 

Vedoucí oddělení vnitřní a vnější 
komunikace Petra Kolínská ze 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR informovala monitorovací 
výbor o úspěchu časopisu SFŽP ČR 
Priorita, který byl oceněn v profesní 
soutěži fi remních časopisů Zlatý 
středník. Kolínská také uvedla, že 
SFŽP ČR získal i další ceny, napří-
klad v tradiční soutěži Hvězda 3D 
reklamy za společenskou hru Dotace 
a v soutěži Kalendář na rok 2009.

Zasedání monitorovací výboru 
se účastnil i zástupce Evropské ko-
mise Christos Gogos, který vyslovil 
s realizací operačního programu 
spokojenost. Všem přítomným na-
víc připomněl, že kvalitní komuni-
kace je základem kvalitní realizace 
operačního programu. 

Předběžný termín dalšího 
jednání monitorovacího výboru je 
naplánován na začátek prosince 
tohoto roku.  (RED)

Bilance monitorovacího výboru 
Ve čtvrtek 28. května 
se v pražském hotelu 
Olympik uskutečnilo 
již páté zasedání 
Monitorovacího výboru 
Operačního programu 
Životní prostředí. 

Zasedání monitorovacího 
výboru se účastnil 
zástupce Evropské 
komise Christos Gogos 
(na snímku vlevo) s Petrem 
Valdmanem z Úseku řízení 
projektů SFŽP ČR.

Monitorovací výbor 
zahájila Rut Bízková, 
náměstkyně ministra 
životního prostředí. 
Na snímku vedle Jan Kříž, 
Odbor fondů EU, MŽP.

Zleva: Petra Kolínská 
(SFŽP ČR), Petr Novák 
a Eva Richtrová (oba MŽP).

Christos Gogos: Kvalitní komunikace 
je základem kvalitní realizace 
operačního programu.

Výroční zpráva musí být předložena 
Evropské komisi. Ta se pak 
do deseti pracovních dnů vyjádří, 
jestli předložený materiál obsahuje 
všechny potřebné náležitosti.
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Informační servis a administrativ-
ní služby obyvatelům Zlínského 
kraje, které vyplývají z činnosti 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR, a následně zpětnou vazbu, 
informace a práci ze Zlínského 
kraje kolegům v Praze zajišťuje 
od roku 2001 Krajské pracoviště 
SFŽP ČR (KP) ve Zlíně. Jako 
ostatní KP i zlínské pracoviště se 
za dobu své působnosti několi-
krát stěhovalo, nicméně ani ne-
ustálé změny adresy nezabránily 
žadatelům, aby si svého úředníka 
vystopovali a získali od něj veške-
ré požadované informace.

V současné době zlínské KP 
sídlí na prestižní adrese J. A. Bati 
5520, hned vedle budovy kraj-
ského úřadu, a protože kance-

láře jsou v budovách bývalého 
obuvnického areálu postaveného 
celosvětově známým podnikate-
lem Tomášem Baťou (pro neznalé 
místních poměrů – areál bývalého 
Svitu v centru krajské metropole 
je v současné době revitalizován 
a bývalé obuvnické dílny a tovární 
haly se postupně mění v obcho-
dy, banky, restaurace, sídla fi rem 
a kanceláře státních a krajských 
úřadů a institucí), krajské praco-
viště logicky nasálo něco z ba-
ťovského ducha, a pracuje tedy 
se stoprocentním nasazením čtyř 
pracovníků (jmenovitě Jarmila 
Stískalová, Radka Machová, 
Miroslav Zmeškal a Lubomír 
Čech), kteří se věnují konzultační 

činnosti a zajištění vymezených 
administrativních činností při 
příjmu a následném zpracování 
žádostí v rámci jednotlivých pro-
gramů SFŽP ČR („po baťovsku“ 
ovšem můžeme vykazovat 99,99 % 
nasazení s tím, že je stále prostor 
k zlepšování služeb). 

Programová podpora
Co se náplně práce týče, činnost 
KP sice zůstává v průběhu let 
víceméně stejná, k změně došlo 
ovšem jak v poměru cílových 
skupin klientů, kteří se na KP 
obracejí (v počátku jimi byli hlavně 
zástupci orgánů místní samosprávy, 
jednotlivých obcí a měst, avšak 
vzhledem k rozšíření programů pro 
cílovou skupinu fyzických osob 
nepodnikajících jsou dnes klienty 
krajských zastoupení především 
řadoví občané), tak i v oblastech 
programové podpory. Nejdříve KP 
poskytovalo pouze poradenství 
a zajišťovalo příjem žádostí do 
národních programů, které byly 
fi nancovány ze zdrojů ČR – potaž-

mo z příjmů SFŽP ČR v podobě 
zákonem stanovených úhrad a po-
platků. Postupně, tak jak se SFŽP 
ČR stal implementační agenturou 
pro realizaci projektů ISPA, jsme 
se začali zabývat podmínkami 
pro čerpání fi nancí na ekologické 
projekty z EU, fi nancí, které po 

vstupu České republiky do EU pře-
šly z uvedeného nástroje ISPA do 
kohezního fondu, zaměřeného na 
velké infrastrukturní projekty v ob-
lasti životního prostředí a dopravy, 
a do strukturálních fondů – v rámci 
životního prostředí byl pak SFŽP 
ČR ustanoven zprostředkujícím 
subjektem a platební jednotkou pro 
Operační program Infrastruktura. 
Tyto změny se patřičným způso-
bem logicky promítaly i do náplně 
práce krajských pracovníků. 

Specifická nespecifičnost
Jakou oblast činnosti KP tedy 
vybrat, aby bylo možno vhod-
ně ilustrovat činnost SFŽP ČR 
v rámci podmínek Zlínského kraje? 

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Jako většina krajských 
pracovišť SFŽP ČR 
i středisko ve Zlíně bylo 
zřízeno k 1. lednu 2001. 
Tehdy tu, v jihovýchodní 
výspě země, nastoupil první 
pracovník zodpovědný 
za dobré jméno SFŽP ČR. 

Baťovský duch krajského pracoviště ve Zlíně
RADKA MACHOVÁ
Krajské pracoviště Zlín, SFŽP ČR

Zlínský kraj spravuje velkou 
rozlohu chráněného krajin-
ného území. Velkoplošná 
území zahrnují dvě chráněné 
krajinné oblasti, Beskydy 
a Bílé Karpaty, která zahrnují 
zhruba 30 % území. CHKO 
Bílé Karpaty patří mezi 
šest biosférických rezervací 
UNESCO v republice. 
Na území kraje se také 
nachází množství 
přírodních rezervací 
a přírodních památek.

Zlínský kraj je specifi cký snad nej-
více svou „nespecifi čností“. Není 
krajem s nejhoršími hodnotami 
znečištění ovzduší, nemá význam-
né ekologické zátěže z průmyslové 
činnosti z dob minulých, nespra-
vuje žádný národní park, v kterém 
je režim ochrany přírody podřízen 
výjimečnosti krajinné lokality při 
respektování zajištění společenské 
a oddechové funkce, ani se v něm 
neřeší jiné „akutní“ problémy v ob-
lasti životního prostředí.

Zkusíme vaši pozornost zamě-
řit na akce, které nejsou ve středu 
zájmu médií. Jejich realizace nutně 
nespočívá v uplatňování nejno-
vějších ekologických in-trendů 
a na první pohled vůbec nesplňují 
všechna ta „nej“ kritéria, která 
zajišťují zájem společnosti o envi-
ronmentální projekty. Přesto jsou 
potřebné a fi nanční pomoc, která 
městům a obcím plyne přes SFŽP 
ČR, je právě tím faktorem, který 
dokáže místní samosprávě pomoci 
s jejich realizací. 

Tyto projekty byly podány bě-
hem I. a III. výzvy OPŽP v rámci 
prioritní osy 3 (PO 3) – pro ne zce-
la zasvěcené: v programové oblasti 
zaměřené na projekty udržitelného 
využívání energie.

 Úspěšnost projektů v této 
oblasti je v Zlínském kraji vel-
mi vysoká, hlavně díky kvalitě 
projektových záměrů a celkové 
připravenosti jednotlivých žádostí 
a podkladů nutných pro technické 
a ekonomické posouzení kvality 
projektů. Na úspěšnost má vliv 
i úzká součinnost žadatelů – poten-
ciálních klientů SFŽP ČR – s pra-
covníky fondu už v stádiu přípravy 
projektů, kdy se při konzultacích 
zpravidla ujasní projektový záměr 
tak, aby co nejlépe splňoval 
podmínky jednotlivých výzev dané 
prioritní osy a zároveň maximálně 
přispěl k zlepšení kvality ovzduší 
v místních podmínkách. Velký kus 
práce na přípravě projektů v této 
fázi odvede Energetická agentura 
Zlínského kraje, o. p. s., úzce spo-
lupracující jak s místním krajským 
zastoupením SFŽP ČR, tak s pro-
jektovými manažery pražského 
úseku řízení projektů, poskytující 
kompletní informační a zpracova-
telský servis klientům především 
z municipální sféry. Průměrná 
úspěšnost při fi nálním posouzení 
žádostí pak díky této součinnosti 
přesahuje 90 %. 

 V rámci PO 3 proto bylo už 
v I. výzvě podpořeno 6 projektů, 
které celkově obdržely přes 63 
milionů korun, což je v průměru 
70 % částky z celkových nákladů 
na realizaci těchto akcí. Byly to 
projekty na zateplení obecních 
objektů a školských zařízení v měs-
tech Uherské Hradiště, Uherský 
Ostroh, v městysu Osvětimany 
a v obcích Nedakovice, Spytihněv 
a Štítná nad Vláří.

V III. výzvě OPŽP vyhlášené 
v závěru roku 2007 v PO 3, v pod-
oblasti podpory 3.2.1 – Realizace 
úspor energie, byly přijímány pou-
ze projekty na snižování spotřeby 
energie zlepšením tepelně-technic-
kých vlastností obvodových kon-
strukcí budov (zateplení obvodo-

vých plášťů a střešních konstrukcí, 
výměna či rekonstrukce otvorových 
výplní) a na zavádění měřicí a regu-
lační techniky v systémech vytápění 
a chlazení. Projekty v rámci této 
výzvy pak byly omezeny pouze na 
realizace ve školách a školských 
zařízeních zřizovaných dle zákona 
č. 561/2004 Sb. V celé ČR bylo 
v III. výzvě v PO 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie – podáno 
681 žádostí (schváleno a podpoře-
no bylo 434), v Zlínském kraji bylo 
přijato 65 žádostí, 49 z nich bylo 
podpořeno.

Byly to drobné projekty, jejichž 
význam spočívá především v elimi-
naci znečištění z lokálních zdrojů 
vytápění malé až střední velikosti, ze-
jména v objektech místní samosprá-

vy a ve školských zařízeních. Kromě 
nezpochybnitelného přínosu pro 
oblast životního prostředí v konkrét-
ním místě regionu, kde k realizaci 
akcí došlo, projekty přispěly také 
k nenásilnému zvyšování informova-
nosti obyvatel o možných způso-
bech ochrany životního prostředí 
a k zvýšení povědomí o činnosti 
SFŽP ČR a ostatních institucí 
zainteresovaných v této oblasti. Jak 
dokumentují fotografi e úspěšných 
realizací, v těchto případech jsou dů-
ležitými prvky projektů také zvýšení 
nejen materiální hodnoty budovy 
vlivem zlepšení tepelně-technických 
vlastností, ale i estetické hodnoty 
zateplovaného objektu. I touto for-
mou se zlepšuje a zpříjemňuje život 
v obcích Zlínského kraje.

Rok 2001 – 169 žádostí (Zlínský 
kraj) přijatých do jednotlivých 
programů dle Příloh I a II směr-
nice MŽP (v rámci celé republiky 
přijato celkem 1990 projektů).

Rok 2002 – v národních pro-
gramech přijato za Zlínský kraj 
289 projektů (za celou ČR 2 560 
žádostí), v rámci projektů ISPA 
byl v tomto roce schválen projekt 
Čistá Bečva, který s příspěvkem 
ve výši 32,3 mil. eur (+ 80 mil. 
korun ze SFŽP) řešil odkanalizo-
vání čištění odpadních vod v 15 
městech obcích v povodí řeky 
Bečvy (výstavba 2 ČOV, intenzifi -
kace 6 ČOV a výstavba kanaliza-
ce pro 15 obcí).

Rok 2003 – 231 podaných žádostí 
za Zlínský kraj (2 327 žádostí v rám-
ci celé ČR), výrazně se zvýšil podíl 
žádostí v programech OZE – FO.

Rok 2004 – 126 žádostí v národ-
ních programech (1 451 v rámci 
ČR), 31. 7. 2004 byl ukončen pří-
jem žádostí v 1. výzvě OPI – v Zlín-
ském kraji přijaty 2 žádosti (117 
podaných projektů v celé ČR).

Rok 2005 – v národních pro-
gramech přijato 27 žádostí (411 
v ČR), OPI 12 (166 v ČR), činnost 
KP se od tohoto roku začala ori-
entovat především na programy 
OZE (poradenství, příjem žádostí, 
kompletní administrace).

Rok 2006 – 81 žádostí fyzických 
osob přijatých v rámci progra-
mů dle přílohy II (OZE).

Rok 2007 – 143 žádostí FO 
v rámci programů OZE.

Rok 2008 – 227 žádostí FO 
v rámci programů OZE.

Rok 2009 – 143 žádostí FO 
v rámci programů OZE (přijato 
do 31. 3. 2009, kdy byl program 
uzavřen), od tohoto data pří-
prava na administraci programu 
Zelená úsporám a od 7. 4. 2009 
poradenská činnost k tomuto 
programu.

NĚKOLIK ČÍSEL K PŘIJATÝM ŽÁDOSTEM ZA JEDNOTLIVÉ ROKY
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Zleva: 
Jarmila Stískalová, 
Radka Machová, 
Miroslav Zmeškal 
a Lubomír Čech
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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 
nezapočítávají dodávky tepla převyšující 35 tis. GJ/rok 
podnikatelským 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

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 přiměřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty, zvláště pak Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, jsou k 
dispozici 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

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

VÝZVY VÝZVY
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Přihláška do akreditovaného kurzu projektových manažerů 
se zaměřením na Operační program Životní prostředí

Jméno

Příjmení

Titul

Adresa

Telefon

E-mail

Fax

www

Stručný popis pracovní činnosti (max. 250 znaků)

Tématické zaměření v rámci OPŽP (priority OPŽP)

Vodohospodářská infrastruktura

Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

Obnovitelné zdroje

Odpadové hospodářství

Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Environmentální vzdělávání

Vyplnil
Podpis

Datum

PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sni-
žování rizika povodní

Oblast podpory 
1.3 Omezování rizika povodní
1.3.1  Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 investiční podporu zpracování podkladových analýz, digitálních mapových 
podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření 
na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2 a 6.4) s vazbou na 
protipovodňovou ochranu a plány oblasti povodí;* podporu tvorby webového 
portálu zpřístupňujícího návrhy opatření pro veřejnost i žadatelé o podpory,

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

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Imple-

mentačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy

* Investiční podpora se v této výzvě vztahuje pouze na projekty, které se nacházejí 
ve vyjmenovaných povodích – Odry, Bečvy, Svratky, Dyje, Nežárky, Dědiny, 
Ploučnice a horního Pomoraví (oblast povodí Moravy nad Olomoucí). Projekty 
musejí vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření, 
které MŽP v rámci těchto povodí provedlo (zveřejněné na www.mzp.cz). 

**  Investiční podpora se v této výzvě vztahuje bez omezení na projekty úprav koryt 
a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu, prováděné přírodě blízkým způso-
bem, v současně zastavěných územích obcí a s omezením na ostatní navržené 
projekty, které se nacházejí na území vyjmenovaných povodí – Odry, Bečvy, 
Svratky, Dyje, Nežárky, Dědiny, Ploučnice a horního Pomoraví (oblast povodí 
Moravy nad Olomoucí). 

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 elek-
třiny

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

 výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla 
využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně 
v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,

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

3.1.2  Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,
 výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 výstavby elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
 výstavby větrných elektráren,
 výstavby geotermálních elektráren.

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

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 instalaci kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, 

včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,

 instalaci kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický 
parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),

 kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z geotermální energie.
 V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyro-

beného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20  %. 
Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2.

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Imple-

mentačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy

 Přijímány nebudou žádosti na projekty, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje 
tepla spalujícího plynná fosilní paliva a u lokálních zdrojů, ani žádosti na projekty, 
kde dochází k odpojení od CZT. 

 Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 
35 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

 Instalace fotovoltaických systémů budou podporovány jen tehdy, pokud jsou 
integrovány do budovy.

 Budou podpořeny pouze takové spalovací zdroje využívající OZE, které splňují 
defi nici nízkoemisního spalovacího zdroje podle specifi kace v metodickém poky-
nu MŽP č. 2/2009. Lokální zdroje s ručním přikládáním paliva je nutné instalovat 
vždy s akumulační nádrží o objemu alespoň 55 litrů na instalovaný kilowatt 
tepelného výkonu zdroje.

 Budou podpořena pouze taková tepelná čerpadla, jejichž topné faktory stano-
vené podle EN 255 (resp. podle EN 14 511, 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 charakteristice S0/W35,
 – technologie vzduch–voda: 3,2 (resp. 3,0) při teplotní charakteristice A2//W35,
 – technologie voda–voda: 5,0 (resp. 4,7) při teplotní charakteristice W10/W35.

Oblast podpory 
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské 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 obvodových 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. rekuperace, výměníky na 
využití odpadního tepla apod.).

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Imple-

mentačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy

 Žádosti do oblasti podpory 3.2 budou přijímány pouze podané v kombinaci 
s podoblastí podpory 3.1.1.

 Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 
50 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

Zároveň sdělujeme, že v první polovině července 2009 bude vyhlášena samostatná 
výzva na oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry (bez podmínky kombinace s podoblastí 3.1.1), a to za stejných 
podmínek hodnotících kritérií, které má výzva stávající. V rámci této výzvy bude 
zároveň umožněno podávat žádosti do oblasti podpory 3.1, pokud budou opatření 
v kombinaci s podoblastí podpory 3.2.1. Příjem žádostí bude probíhat od 3. srpna 
2009 do 30. září 2009. 

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 a prioritní osy 3 jsou přijímány od 4. května 2009 do 30. června 2009. 
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musejí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumen-
tem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba doručit na 
příslušná pracoviště do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Všechny 
závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz.

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

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

X. výzva OPŽP

VÝZVY

„Vlastní kurz bude zahájen na podzim 
letošního roku, zájemci mají nyní mož-
nost se přihlásit,“ říká Leo Steiner, 
náměstek úseku projektové 
přípravy a kontroly SFŽP ČR. 
Zajímavostí kurzu je forma 
e-learnigového/internetového 
vzdělávání. Je to efektivní a za-

jímavý nástroj vzdělávání šetřící 
především čas a peníze. „Kurz 
je otevřený všem zájemcům a je díky 
podpoře z technické pomoci Operačního 
programu Životní prostředí zdarma,“ 
doplňuje Leo Steiner. 

V rámci prvních dvou běhů se 
v kurzu vyškolilo 600 účastníků. 

Více než polovina z nich byla 
úspěšná a získala certifi kát.

Bližší informace včetně elek-
tronické přihlášky najdete na 
webových stránkách www.opzp.cz 
v sekci Akreditované vzdělávání 
v Operačním programu Životní 
prostředí.

Podzimní kurzy
Na podzim letošního roku 
bude na základě velkého 
zájmu otevřen již třetí běh 
akreditovaného kurzu 
projektových manažerů 
environmentálních projektů 
podpořených z OPŽP. 

Přihlášky vyplňujte na www.opzp.cz (nebo zasílejte poštou na Milena Kühnová, úsek projektové přípravy a kontroly SFŽP ČR,
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4).
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ENVIPORADNA ENVIPORADNA

Rubrika OTÁZKY a OD-
POVĚDI je připravována 
ve spolupráci se Zelenou 
linkou Operačního programu 
Životní prostředí a reaguje 
na aktuální dotazy zájemců 
o dotace.

PRIORITNÍ OSA 7

Mohla bych vás tímto poprosit 
o posouzení možnosti zažádat 
o dotaci na vybudování kom-
pletně nového environmentálně 
vzdělávacího centra? V současné 
době jsme neziskovou společ-
ností, bohužel našim předmětem 
činnosti není poskytování služeb 
v oblasti environmentálního 
vzdělávání, zabýváme se spíše 
sociálními službami, protidis-
kriminačními aktivitami – v této 
oblasti pracujeme s mládeží, 
pořádáme vzdělávací a výcvikové 
tréninky a podobně. V součas-
nosti bychom naše působení rádi 
posunuli dále, a to do otázek 
environmentálního vzdělávání. 
Máme vizi vybudovat ekocent-
rum, na které bychom rádi za-
žádali o dotaci. Je nutné již před 
registrací žádosti být ve sdružení 
ekologických center, nebo je 
nutné změnit stanovy a rozšířit 
působnost občanského sdružení, 
popřípadě obojí? Ekologické 
centrum, které hodláme vybu-
dovat, bude představovat jedna 
reprezentativní budova, v které 
budou umístěny přednáškové 
sály, učebny, informační cent-
rum a podobné zázemí. V areálu 
také hodláme vystavět ukázkové 
domy nízkoenergetického či 
pasivního bydlení (4–5 domů), 
které by sloužily jako ubytovací 
kapacita v případě pořádání 
seminářů, škol v přírodě apod. 
Další investicí by bylo vybudo-
vání „hospodářského stavení“, 
které by soustřeďovalo činnosti 
venkova – chov koní, zpraco-
vání dříví, kovárna a podobně. 
Tyto aktivity by prováděli naši 
klienti. Myslíme si, že hospo-
dářská budova bude praktickým 
cvičením nabytých teoretických 
znalostí hlavně pro děti před-
školního a školního věku, kterým 
v otázkách tohoto vzdělávání 
budeme také rádi pomáhat. 
Přemýšlíme také o vybudování 
naučné stezky a o osázení celého 
objektu původní zelení. Prosím 
o názor, zda je možné (alespoň 
rámcově) tyto aktivity zahrnout 
do uznatelných nákladů. Jsme si 
vědomi, že budovy musí spl-
ňovat nízkoenergetický nebo 
vyšší standart pro energetickou 
náročnost budovy. Další otázka 
se týká přípravy plánu činností 
environmentálního centra: Je 
tento plán nutné mít hotový již 
při registraci žádosti? Jako nezis-
ková organizace nedisponujeme 
přílišnými finančními prostředky, 
je tedy možné v rámci jakýchkoliv 

národních (ministerstva, kraje) 
dotací získat finanční pomoc na 
dofinancování?

Vaše nezisková organizace je 
přijatelným žadatelem v prio-
ritní ose 7. Není nutné být ve 
sdružení ekonomických center, 
ale rozhodně doporučujeme, 
abyste se pokusili získat nějaké 
další partnery pro programy. 
V rámci hodnocení se také 
hodnotí zkušenosti s EVVO 
a kapacity. Změnu stanov také 
doporučujeme, aby činnosti 
sdružení odpovídaly EVVO. 
Upozorňujeme na nutnost 
důkladně prostudovat kritéria 
přijatelnosti pro PO 7 v Imple-
mentačním dokumentu. Není 
přípustná žádná podpora byd-
lení formou tzv. „housingu“, 
není možné umístit do budovy 
byt správce, ubytovací kapacity 
proto spíše začleňte do jedno-
ho 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 
demonstrační účely, nesmí jich 
být stádo, nelze podporu zamě-
ňovat za podporu zemědělství. 
Dílny je možné do projektu 
zařadit. Ozelenění je uznatelné 
(viz ID), podpora naučných 
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 nan-
cování žadatele, musíte zajistit 
sami, např. oslovením kraje.

Zajímám se o projekt v ose 7. 
Příloha č. 7 uvádí limity podpor. 
Žadatelem je občanské sdružení 
fyzických a právnických osob, 
nezisková organizace. Projekt 
bude generovat příjmy. Do které 
skupiny žadatelů patříme?

Musíte se nalézt v seznamu 
možných příjemců podpory pro 
prioritní osu 7. Musíte být také 
zřízeni dle právního předpi-
su, který je uveden v seznamu 
možných příjemců podpory pro 
jednotlivé typy žadatelů.

Obsahem projektu je pořízení 
(nákup technologie) pojízdné 
ekoporadny (autobusu), jež by 
jezdila po lokalitách, v kterých 

se vyskytují environmentální 
problémy (výskyt velkých šelem, 
kůrovcová kalamita, povodně, 
odpady…). Lze získat dotaci na 
tento projekt?

Tento záměr není podporo-
vatelný v rámci OPŽP, dle ID je 
nákup autobusu nezpůsobilým 
výdajem. 

PRIORITNÍ OSA 4

Jsme provozovateli zařízení 
na zpracování autovraků ve 
Středočeském kraji, a to na 
základě vydaného rozhodnu-
tí, kterým byl vydán souhlas 
k provozu zařízení dle § 14 
odst. 1 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, vč. schválení 
provozního řádu. Je možno 
v současnosti požádat o něja-
kou dotaci (i z EU), která by 
se týkala provozu a rozvoje 
autovrakoviště?

V rámci OPŽP, v prioritní 
ose 4, konkrétně v oblasti pod-
pory 4.1 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady, je zařízení na úpravu 
nebo využívání odpadů, zejmé-
na na třídění, úpravu a recyk-
laci odpadů, podporovatelné 
(zařízení na úpravu autovraků, 
recyklaci pneumatik a využívání 
upotřebených olejů, apod.). Po-
kud splníte podmínky uvedené 
v Implementačním dokumentu 

(včetně seznamu možných 
příjemců podpory) a v směrnici 
MŽP 5/2008 a jejích přílohách 
a budete-li se řídit případnými 
omezeními dané výzvy, můžete 
žádost o dotaci podat. Veškeré 
potřebné informace naleznete 
na www.opzp.cz v sekci Doku-
menty k stažení – Pro žadatele 
a příjemce – Implementační 
dokument – prioritní osa 4 
(kapitola 3, 4, 5, 6, 8), směrni-
ce MŽP 5/2008 a její přílohy, 
Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory, hodnotící 
kritéria, Příručka pro žadatele.

Může být kompost využíván 
pro rekultivaci skládky? Nebo je 

takové použití kompostu nevhod-
né, a proto tento projekt bude 
náležet do VP?

Pokud bude projekt mimo 
rámec veřejné podpory a budete 
chtít používat kompost na rekul-
tivaci skládky, musí být splněny 
tyto podmínky: 1) pokud bude 
žadatelem obec, musí být obec 
i vlastníkem skládky, 2) pokud 
bude žadatelem svazek obcí, 
musí být vlastníkem skládky ales-
poň jedna obec ze svazku a bude 
se moci využít jen poměrná část 
kompostu na rekultivaci skládky, 
a to podle počtu obyvatel. 

Pokud bude projekt v rámci 
veřejné podpory, je možné využít 
kompost na jakékoliv plochy 

(v rámci zachování vlastnických 
vztahů a dodržení zákona) a lze 
jej i prodávat.

Může žadatelem o podporu v ob-
lasti 4.2 – Sanace staré skládky 
být obec jako nájemce pozemku? 
Obec je v této situaci: Před několi-
ka lety prodala pozemek fyzické 
osobě, pozemek byl relativně 
v pořádku a bez známek staré zá-
těže. Fyzická osoba začala kopat 
základy pro domek a tehdy zjistila 
starou zátěž, dle pamětníků tam 
vyvážela odpady dnes již neexis-
tující firma. Vlastník chce po obci, 
aby zátěž zlikvidovala. Obec je 
ochotna se o problém postarat, 
najmout firmu, požádat o dotaci, 
zajistit projekt i vše potřebné 
a k tomu všemu si pozemek 
pronajmout. Je to řešení? A jak by 
měla být nájemní smlouva konci-
pována, aby mohla obec požádat 
v oblasti 4.2 na sanaci prokazatel-
né staré zátěže?

Na tento případ je možno 
čerpat dotaci, ale je nutné nejdří-
ve ověřit, zda se skutečně jedná 
o vážnou kontaminaci. Žadatel 
by měl kontaktovat Odbor 
ekologických škod MŽP, před 
podáním žádosti bude nutné 
zpracovat analýzu rizik právě ve 
spolupráci s tímto odborem. Ná-
jemní smlouva na pozemek musí 
platit nejméně do doby závěreč-
ného vyhodnocení akce.

Lze skládku, která je na pozemku 
jiného vlastníka, sanovat z do-
tačních titulů, zejména ze SFŽP? 
Jakou variantu rizikové analýzy 
ve vztahu k požádání o dotaci na 
sanaci skládky objednat? Co by 
měla riziková analýza obsahovat?

Ano, v rámci OPŽP lze 
sanovat skládku i na pozemcích, 
které žadatel nevlastní, a to za 
předpokladu, že s vlastníky uzavře 
nájemní smlouvy na dobu mini-
málně 5 let po dokončení realizace 
projektu. Analýza rizika musí být 
v souladu s metodickým pokynem 
MŽP č. 12/2005. Analýzu rizik je 
třeba zpracovat tak, aby dosta-
tečně určila rizika a byla dosta-
tečným podkladem pro určení 
nejlepší varianty způsobu sanace.

Může žadatelem o podporu na 
odpadové centrum města být 
samotné město, ale následným 
provozovatelem centra Technické 
služby, a. s., v jeho stoprocentním 
vlastnictví? Jaká je v takovém 
případě možná maximální výše 
podpory? Jakým způsobem k žá-
dosti o dotaci ošetřit vztah mezi 
městem, žadatelem a TS, a. s., 

provozovatelem. Co je nutné 
doložit, jaký druh smlouvy, příp. 
jaký jiný dokument? Je nutné 
provozovatele vybírat na základě 
vyhlášení výběrového řízení? 
Předpokládaný projekt vykazuje 
příjmy, které jsou však mnohem 
nižší než roční provozní náklady. 
Bude to považováno za projekt 
vykazující příjmy? Je nutné k žá-
dosti přikládat územní rozhodnutí 
i stavební povolení?

Ano, žadatelem může být 
město a provozovatelem technic-
ké služby v jeho 100% vlastnictví. 
Pokud bude prokázána provozní 
ztráta, bude dotace činit 90 %. 
Když nebude prokázána pro-
vozní ztráta, bude výše podpory 
určena výstupem z fi nanční 
analýzy, max. však 90 %. Pokud 
nebude provozovatelem město 
nebo jeho technické služby 100% 
vlastněné městem, je potřeba 
vybrat provozovatele v transpa-
rentním výběrovém řízení. Pro 
podání žádosti dostačuje územní 
rozhodnutí, stavební povolení 
může být doloženo později.

PRIORITNÍ OSA 3 

Součástí projektu podávané-
ho v rámci osy 3, kombinace 
zateplení a obnovitelného zdroje 
(tepelná čerpadla), budou i roz-
vody topení po budově. Vzhledem 
k tomu, že je to nezpůsobilý 
výdaj, musíme k žádosti doložit 
stavební povolení s nabytím 
právní moci, nebo stačí žádost 
o vydání stavebního povolení, při-
čemž k nabytí právní moci teprve 
dojde? A s tímto postupem obec-
ně souvisí další otázka: Pokud je 
výdaj nezpůsobilý, je nutné jej 
realizovat? Předpokládáme, že 
pokud bychom nezapočítávali 
efekt z výměny topení do celko-
vého přínosu projektu, nebylo by 
nutné tuto část ani realizovat.

Povinou přílohou k žádosti je 
územní rozhodnutí (popř. územní 
souhlas) v souladu se zák. č. 
183/2006 Sb. – v případě staveb-
ních investic na stavbu v celém 
rozsahu s potvrzením nabytí práv-
ní moci, popřípadě stanovisko 
příslušného stavebního úřadu, že 
stavba je v souladu s územně-plá-
novací dokumentací a nepodléhá 
územnímu řízení. Přílohou může 
být také stavební povolení, ovšem 
jen pokud bylo vydáno. V přípa-
dě, že nebude provedení otopné 
soustavy navrženo (doporučeno) 
k realizaci v energetickém auditu 
a v projektové dokumentaci, 
nemusí být ani uskutečněno.

ZELENÁ 
LINKA 800 260 500
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ENVIDATA ENVIDATA

Kraj Okres Počet projektů
Celková cena 

(Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (Kč)
Podpora ERDF 

(Kč)
Podpora SFŽP 

ČR (Kč)
Celková výše 
podpory (Kč)

Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Jihočeský České Budějovice 1 141 787 570 129 451 743 110 033 982 19 417 761 129 451 743

Jihomoravský Brno-město 2 11 503 269 11 094 385 9 430 227 1 664 158 11 094 385

Karlovarský Karlovy Vary 1 22 325 005 21 587 505 18 349 379 3 238 126 21 587 505

Královéhradecký Hradec Králové 1 16 780 483 14 797 323 12 577 725 2 219 598 14 797 323

Liberecký Liberec 1 4 268 440 4 268 440 3 628 174 640 266 4 268 440

Moravskoslezský 
Frýdek-Místek 1 18 442 000 18 442 000 15 675 700 2 766 300 18 442 000

Ostrava-město 1 7 299 780 6 345 538 5 393 707 951 831 6 345 538

Olomoucký Olomouc 1 10 136 413 10 136 413 8 615 951 1 520 462 10 136 413

Plzeňský Plzeň-město 1 6 036 000 5 506 000 4 680 100 825 900 5 506 000

Praha Praha 1 12 186 300 12 113 000 10 296 050 1 816 950 12 113 000

Středočeský 
Benešov 1 174 957 110 154 843 287 131 616 794 23 226 493 154 843 287

Kladno 1 17 399 156 16 576 659 14 090 160 2 486 499 16 576 659

Ústecký Ústí nad Labem 1 15 841 000 14 951 000 12 708 350 2 242 650 14 951 000

Vysočina Jihlava 2 7 837 613 7 837 613 6 661 971 1 175 642 7 837 613

Zlínský Zlín 1 54 844 209 54 619 209 46 426 328 8 192 881 54 619 209

Celkem 17 521 644 348 482 570 115 410 184 598 72 385 517 482 570 115

Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.2 – Obnova krajinných struktur

Jihočeský 
Písek 1 14 373 462 12 700 492 10 795 418 635 025 11 430 443

Prachatice 1 235 860 235 635 180 260 31 811 212 071

Strakonice 1 2 070 717 2 021 317 1 546 307 90 959 1 637 267

Jihomoravský 

Brno-venkov 2 4 397 108 4 397 108 3 737 542 219 855 3 957 397

Břeclav 4 28 099 057 27 223 657 21 440 274 3 061 017 24 501 291

Vyškov 1 12 764 614 12 197 110 10 367 542 609 854 10 977 396

Znojmo 2 2 349 280 751 304 638 608 37 565 676 174

Karlovarský Karlovy Vary 5 40 005 682 30 831 984 25 442 107 2 306 680 27 748 786

Královéhradecký 
Náchod 1 1 329 270 1 033 705 790 784 139 550 930 334

Trutnov 4 139 728 127 117 069 640 98 903 739 6 458 937 105 362 676

Liberecký 
Jablonec nad Nisou 1 900 985 632 699 484 015 28 471 512 486

Liberec 1 2 946 024 1 888 905 1 605 569 94 445 1 700 015

Semily 2 19 677 500 16 092 907 13 678 971 804 645 14 483 616

Moravskoslezský 

Bruntál 1 7 829 019 6 168 680 5 243 378 308 434 5 551 812

Karviná 1 8 281 364 7 774 452 6 608 284 388 723 6 997 007

Nový Jičín 2 24 967 963 24 208 571 18 519 556 3 268 158 21 787 714

Ostrava-město 1 5 139 440 4 987 331 3 815 307 673 290 4 488 597

Pardubický 
Chrudim 1 21 184 162 21 184 162 18 006 538 1 059 208 19 065 746

Pardubice 1 1 606 162 1 349 716 1 032 532 182 212 1 214 745

Olomoucký Olomouc 2 3 337 000 3 268 900 2 778 565 163 445 2 942 010

Plzeňský
Klatovy 2 12 227 172 8 279 869 7 037 889 413 993 7 451 882

Plzeň-jih 2 4 275 030 4 124 160 3 452 104 259 640 3 711 744

Plzeň-město 1 2 498 950 1 856 646 1 420 334 250 647 1 670 981

Středočeský 

Benešov 5 105 188 462 89 585 756 70 000 650 8 626 530 78 627 180

Beroun 2 32 838 496 26 465 600 20 246 184 3 572 856 23 819 040

Kladno 2 5 069 749 4 995 374 4 246 068 249 769 4 495 837

Praha-východ 1 27 036 800 22 515 000 17 223 975 3 039 525 20 263 500

Rakovník 2 5 827 600 4 593 050 3 620 613 513 132 4 133 745

Ústecký 

Děčín 4 13 741 990 11 114 099 9 446 984 555 705 10 002 689

Chomutov 2 592 903 562 943 478 502 28 147 506 649

Litoměřice 2 59 846 067 48 592 187 37 173 023 6 559 945 43 732 968

Louny 2 10 966 689 9 749 493 7 751 112 1 023 431 8 774 543

Ústí nad Labem 1 2 494 050 2 309 250 1 962 863 115 463 2 078 325

Vysočina
Havlíčkův Brod 2 6 123 292 3 267 017 2 499 267 441 047 2 940 314

Jihlava 1 400 000 346 000 264 690 46 710 311 400

Zlínský 
Vsetín 1 1 371 000 1 371 000 1 048 815 185 085 1 233 900

Zlín 1 4 742 256 4 742 256 4 030 918 237 113 4 268 030

Celkem 68 636 463 302 540 487 974 437 519 286 46 681 021 484 200 308

Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.3 – Podpora biodiverzity

Jihočeský

České Budějovice 2 4 967 134 4 918 659 4 180 860 245 933 4 426 793

Český Krumlov 1 364 578 364 578 278 902 49 218 328 120

Jindřichův Hradec 1 2 135 605 2 135 125 1 814 856 106 756 1 921 612

Prachatice 1 3 413 200 2 479 234 2 107 349 123 962 2 231 311

Jihomoravský

Brno-venkov 7 6 957 848 6 356 014 5 402 612 317 801 5 720 413

Břeclav 3 4 888 691 4 267 913 3 627 726 213 396 3 841 122

Hodonín 7 17 952 724 17 339 534 14 611 956 993 623 15 605 579

Vyškov 14 26 345 787 25 551 775 20 393 567 2 603 029 22 996 596

Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.3 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Karlovarský 
Cheb 2 1 827 918 1 632 257 1 387 418 81 613 1 469 031

Karlovy Vary 2 2 597 088 1 336 074 1 041 638 160 828 1 202 465

Královéhradecký 

Hradec Králové 1 944 027 793 300 539 444 95 196 634 640

Jičín 1 329 950 327 215 278 132 16 361 294 493

Náchod 2 3 586 225 3 205 730 2 715 457 169 700 2 885 157

Rychnov nad Kněžnou 1 621 805 620 965 475 038 83 830 558 868

Liberecký 
Česká Lípa 5 13 554 787 9 367 553 7 962 420 468 378 8 430 798

Jablonec nad Nisou 1 2 326 459 2 326 459 1 977 490 116 323 2 093 813

Liberec 1 1 176 582 1 141 774 970 508 57 089 1 027 597

Moravskoslezský 

Bruntál 3 2 478 721 2 478 269 1 918 936 311 506 2 230 442

Frýdek-Místek 1 531 669 446 781 379 764 22 339 402 103

Nový Jičín 1 2 300 389 2 300 389 1 955 331 115 019 2 070 350

Opava 7 7 545 630 5 564 896 4 531 534 476 873 5 008 406

Olomoucký

Jeseník 3 8 203 254 7 848 796 6 558 626 505 290 7 063 916

Olomouc 6 6 753 231 6 001 215 5 101 033 300 061 5 401 093

Prostějov 1 877 876 654 202 556 072 32 710 588 782

Přerov 4 5 382 965 5 349 737 4 547 276 267 487 4 814 763

Šumperk 1 1 212 440 1 204 810 921 680 162 649 1 084 329

Pardubický 
Chrudim 1 150 000 150 000 127 500 7 500 135 000

Pardubice 2 31 772 137 27 108 354 23 042 101 1 355 418 24 397 519

Ústí nad Orlicí 2 10 477 363 8 530 006 7 250 505 426 500 7 677 005

Plzeňský 

Domažlice 1 2 056 178 1 917 596 1 629 957 95 880 1 725 836

Klatovy 1 21 479 166 21 474 078 18 252 966 1 073 704 19 326 670

Plzeň-jih 2 3 501 475 2 968 355 2 523 102 148 418 2 671 519

Rokycany 1 278 864 278 864 213 330 37 647 250 977

Tachov 1 532 826 414 171 352 045 20 709 372 754

Středočeský

Mělník 1 989 131 928 275 789 034 46 414 835 448

Beroun 1 1 093 859 1 076 239 914 803 53 812 968 615

Kladno 1 3 039 926 2 032 664 1 727 764 101 633 1 829 398

Mladá Boleslav 1 5 522 415 4 839 457 4 113 538 241 973 4 355 511

Nymburk 3 6 527 786 6 527 679 5 548 527 326 384 5 874 911

Praha-východ 1 2 398 429 2 398 429 2 038 665 119 921 2 158 586

Ústecký 

Děčín 1 4 184 850 4 184 850 3 557 123 209 243 3 766 365

Chomutov 3 4 127 947 3 854 150 3 276 028 192 708 3 468 735

Litoměřice 1 17 367 988 14 761 382 12 547 175 738 069 13 285 244

Most 1 1 409 948 1 409 948 1 198 456 70 497 1 268 953

Teplice 2 659 858 611 902 520 117 30 595 550 712

Vysočina

Havlíčkův Brod 2 1 246 542 1 210 842 1 029 216 60 542 1 089 758

Jihlava 3 1 558 157 1 504 651 1 278 953 75 233 1 354 186

Pelhřimov 1 1 017 301 1 002 449 852 082 50 122 902 204

Třebíč 2 6 452 896 5 226 442 4 442 476 261 322 4 703 798

Žďár nad Sázavou 1 3 709 148 3 690 692 3 137 088 184 535 3 321 623

Zlínský 
Zlín 2 1 289 945 1 200 714 1 020 607 60 036 1 080 643

Uherské Hradiště 2 4 436 057 4 371 274 3 715 583 218 564 3 934 147

Celkem 119 266 556 775 239 686 718 201 334 364 14 304 344 215 638 708

Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Jihočeský

České Budějovice 17 51 306 659 49 992 414 41 146 451 3 846 717 44 993 168

Český Krumlov 13 32 909 087 32 098 084 25 298 297 3 589 971 28 888 268

Jindřichův Hradec 27 106 709 648 105 116 172 81 888 314 12 716 232 94 604 545

Písek 12 52 712 352 48 405 060 40 056 869 3 507 682 43 564 551

Prachatice 4 35 439 438 34 681 995 29 196 303 2 017 493 31 213 796

Strakonice 11 27 686 651 26 966 741 21 598 561 2 671 506 24 270 066

Tábor 11 515 406 617 502 160 459 422 472 515 29 471 894 451 944 409

Jihomoravský

Blansko 4 15 803 863 13 471 608 11 335 629 788 818 12 124 447

Brno-venkov 10 48 283 988 48 022 461 40 449 676 2 770 539 43 220 215

Břeclav 2 11 739 225 11 259 144 9 043 560 1 089 669 10 133 229

Hodonín 4 32 575 776 28 173 040 23 947 084 1 408 652 25 355 736

Vyškov 6 65 066 937 64 619 834 53 866 560 4 291 291 58 157 851

Znojmo 14 86 293 938 80 446 236 67 135 963 5 265 648 72 401 611

Karlovarský 
Cheb 7 16 217 759 15 018 891 12 202 173 1 314 828 13 517 002

Karlovy Vary 8 44 865 859 41 708 179 34 114 576 3 422 785 37 537 361

Sokolov 1 4 709 617 3 419 178 2 906 301 170 959 3 077 260

Královéhradecký 

Hradec Králové 2 29 871 526 28 301 609 24 056 368 1 415 080 25 471 448

Jičín 3 29 703 968 24 759 216 19 733 783 2 549 511 22 283 294

Náchod 2 8 334 940 6 426 689 5 462 686 321 334 5 784 020

Rychnov nad Kněžnou 3 19 027 916 17 143 878 14 321 883 1 107 607 15 429 490

Trutnov 3 8 705 939 8 602 939 7 191 266 551 379 7 742 645

Celková výše podpory schválených projektů prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny OP Životní prostředí (k 22. 5. 2009)

Kraj Okres Počet projektů
Celková cena 

(Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (Kč)
Podpora ERDF 

(Kč)
Podpora SFŽP 

ČR (Kč)
Celková výše 
podpory (Kč)
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Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Liberecký 
Česká Lípa 2 24 301 087 24 294 645 18 772 227 3 092 954 21 865 181
Liberec 2 56 584 660 56 560 179 48 076 152 2 828 009 50 904 161
Semily 3 4 945 894 4 677 496 3 893 474 316 272 4 209 746

Moravskoslezský 

Bruntál 7 33 624 235 32 857 649 25 657 170 3 914 712 29 571 882
Frýdek-Místek 2 11 708 099 10 870 936 8 393 591 1 390 250 9 783 841
Karviná 1 3 593 741 3 381 480 2 874 258 169 074 3 043 332
Nový Jičín 2 10 957 724 10 314 623 8 767 430 515 731 9 283 161
Opava 1 4 422 330 4 386 630 3 728 636 219 332 3 947 967
Ostrava-město 2 20 793 341 19 509 430 16 583 016 975 472 17 558 487

Olomoucký

Jeseník 2 10 298 116 8 751 628 7 438 884 437 581 7 876 465
Olomouc 3 19 069 440 18 281 513 15 539 286 914 076 16 453 362
Prostějov 4 11 634 924 10 993 274 9 017 617 876 330 9 893 947
Přerov 5 12 453 754 12 405 380 10 334 929 829 891 11 164 820
Šumperk 1 2 484 290 2 484 290 2 111 647 124 215 2 235 861

Pardubický 

Chrudim 8 25 716 135 24 747 123 20 316 237 1 956 173 22 272 410
Pardubice 2 12 966 116 10 645 554 9 048 721 532 278 9 580 999
Svitavy 2 9 726 446 8 900 883 7 112 200 898 594 8 010 795
Ústí nad Orlicí 3 21 139 814 21 094 314 17 602 200 1 382 682 18 984 882

Plzeňský 

Domažlice 12 101 266 467 99 519 345 80 951 047 8 616 360 89 567 407
Klatovy 11 41 799 011 41 365 900 34 269 188 2 960 122 37 229 310
Plzeň-jih 13 52 670 759 51 888 973 43 068 064 3 632 011 46 700 075
Plzeň-město 1 1 184 778 1 184 778 1 007 061 59 239 1 066 300
Plzeň-sever 11 27 849 146 26 721 229 21 510 860 2 538 244 24 049 104
Rokycany 5 24 528 498 23 864 505 20 059 432 1 418 622 21 478 054
Tachov 5 22 000 340 21 943 340 18 023 438 1 725 566 19 749 005

Středočeský

Benešov 16 164 178 569 155 827 548 123 377 109 16 867 682 140 244 791
Beroun 2 5 862 931 5 794 838 4 925 612 289 742 5 215 354
Kladno 5 26 269 959 25 114 254 19 631 421 2 971 407 22 602 828
Kolín 3 24 562 515 24 530 427 18 765 776 3 311 608 22 077 384
Kutná Hora 7 54 759 295 51 815 132 43 435 987 3 197 631 46 633 618
Mělník 1 3 133 721 3 133 721 2 663 663 156 686 2 820 349
Mladá Boleslav 4 18 342 822 17 138 197 13 743 579 1 680 799 15 424 377
Nymburk 6 54 821 408 54 195 481 44 478 316 4 297 616 48 775 931
Praha-východ 8 73 609 735 73 202 006 57 993 447 7 888 358 65 881 805
Praha-západ 4 11 861 855 11 631 720 9 359 805 1 108 742 10 468 548
Příbram 9 37 456 510 37 396 841 29 945 920 3 711 235 33 657 155
Rakovník 3 8 609 693 8 602 119 7 311 801 430 106 7 741 907

Ústecký 

Děčín 6 78 656 972 77 679 858 65 568 551 4 343 321 69 911 872
Chomutov 3 13 181 337 11 078 009 9 416 308 553 900 9 970 208
Litoměřice 2 5 872 213 5 726 965 4 867 920 286 348 5 154 268
Teplice 2 14 299 852 14 267 285 11 702 883 1 137 673 12 840 556

Vysočina

Havlíčkův Brod 24 217 007 075 207 434 175 172 599 922 14 090 832 186 690 754
Jihlava 55 255 554 853 252 858 346 201 596 147 25 975 209 227 571 356
Pelhřimov 35 128 380 513 126 138 664 97 905 886 15 618 813 113 524 699
Třebíč 38 214 438 085 210 825 552 170 878 001 18 864 992 189 742 993
Žďár nad Sázavou 36 152 101 699 151 462 292 124 000 615 12 315 444 136 316 059

Zlínský

Kroměříž 6 25 695 789 23 826 108 20 252 192 1 191 305 21 443 497
Uherské Hradiště 3 4 086 716 4 013 910 3 411 823 200 695 3 612 519
Vsetín 4 35 809 164 32 530 777 25 698 541 3 579 159 29 277 700
Zlín 3 9 088 426 2 308 290 1 842 327 235 134 2 077 461

Celkem 559 3 448 732 554 3 330 971 438 2 726 955 132 270 917 820 2 997 872 953

Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Jihočeský 

České Budějovice 1 125 810 80 113 68 096 4 006 72 102
Český Krumlov 1 661 654 644 126 547 507 32 206 579 713
Jindřichův Hradec 2 2 422 974 2 413 524 2 012 179 159 992 2 172 171
Písek 1 935 627 841 379 715 172 42 069 757 241
Prachatice 2 1 463 432 1 339 159 1 138 285 66 958 1 205 243
Strakonice 4 15 345 535 12 211 258 10 379 569 610 563 10 990 132
Tábor 4 13 916 902 9 784 007 8 281 081 524 525 8 805 606

Jihomoravský

Blansko 5 24 614 220 21 677 964 18 426 269 1 083 898 19 510 168
Brno-město 5 65 372 311 52 625 127 44 731 358 2 631 256 47 362 614
Brno-venkov 1 7 542 719 6 585 659 5 597 810 329 283 5 927 093
Břeclav 5 53 614 559 33 409 245 28 397 858 1 670 462 30 068 320
Hodonín 6 27 145 840 18 098 703 15 383 898 904 935 16 288 833
Vyškov 7 7 438 241 6 990 641 5 928 126 363 450 6 291 576
Znojmo 6 18 453 567 16 848 481 13 438 896 1 724 736 15 163 632

Karlovarský 
Cheb 6 60 833 290 40 603 381 34 512 874 2 030 169 36 543 043
Karlovy Vary 9 64 650 689 43 774 470 37 208 300 2 188 724 39 397 023
Sokolov 2 10 685 573 9 277 356 7 885 753 463 868 8 349 620

Královéhradecký 

Jičín 1 1 981 766 1 504 993 1 279 244 75 250 1 354 494
Náchod 3 8 620 191 8 210 511 6 978 934 410 526 7 389 459
Rychnov nad Kněžnou 2 8 337 366 8 261 053 6 619 176 815 771 7 434 947
Trutnov 2 4 627 018 4 096 931 3 377 195 304 941 3 682 135

Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Liberecký 

Česká Lípa 4 24 004 273 18 156 552 15 433 069 907 828 16 340 897
Jablonec nad Nisou 2 1 050 668 1 010 475 858 904 50 524 909 428
Liberec 5 9 443 532 7 631 015 6 344 466 523 447 6 867 913
Semily 3 5 833 115 5 425 926 4 612 037 271 296 4 883 333

Moravskoslezský 

Bruntál 8 23 543 326 22 901 635 19 466 389 1 145 081 20 611 470
Frýdek-Místek 5 35 195 944 14 393 279 12 234 287 719 664 12 953 951
Karviná 4 31 715 354 20 532 096 17 452 282 1 026 605 18 478 886
Nový Jičín 7 14 452 372 12 434 553 10 500 672 690 426 11 191 098
Opava 4 13 983 429 12 035 562 9 997 658 834 349 10 832 006
Ostrava-město 2 4 512 598 2 251 543 1 913 812 112 577 2 026 389

Olomoucký 

Jeseník 6 26 327 605 20 489 974 16 349 546 2 091 430 18 440 975
Olomouc 10 19 781 328 18 403 775 15 643 209 920 189 16 563 398
Prostějov 4 8 898 045 7 530 168 6 400 643 376 508 6 777 151
Přerov 6 23 620 376 21 065 146 17 905 374 1 053 257 18 958 631
Šumperk 5 23 930 897 19 909 139 16 012 166 1 906 059 17 918 225

Pardubický 

Chrudim 1 1 984 322 1 927 602 1 638 462 96 380 1 734 842
Pardubice 3 9 046 057 8 297 262 7 052 673 414 863 7 467 536
Svitavy 4 15 076 902 13 979 716 11 882 759 698 986 12 581 744
Ústí nad Orlicí 4 7 721 428 7 358 322 6 254 573 367 916 6 622 489

Plzeňský 

Domažlice 1 431 146 305 929 260 040 15 296 275 336
Klatovy 5 64 535 183 47 008 554 39 957 271 2 350 428 42 307 699
Plzeň-jih 2 8 531 568 1 387 228 1 138 999 109 507 1 248 506
Plzeň-město 3 44 869 132 3 576 407 3 039 946 178 820 3 218 766
Plzeň-sever 1 1 500 899 608 852 517 524 30 443 547 967

Středočeský

Benešov 4 30 553 887 29 713 599 25 256 559 1 485 680 26 742 239
Beroun 1 7 642 372 7 636 422 5 841 862 1 030 917 6 872 779
Kladno 1 9 483 600 5 616 237 4 773 801 280 812 5 054 613
Kolín 1 2 051 111 2 026 698 1 722 693 101 335 1 824 028
Kutná Hora 2 64 089 720 53 274 231 45 283 096 2 663 712 47 946 808
Mělník 4 6 270 269 5 886 685 5 003 682 294 334 5 298 017
Mladá Boleslav 4 13 633 668 7 820 279 6 647 237 391 014 7 038 251
Nymburk 1 9 791 511 3 827 052 3 252 994 191 353 3 444 347
Praha-východ 6 32 432 605 31 187 024 26 508 970 1 559 351 28 068 322
Praha-západ 8 84 506 718 74 466 901 63 296 866 3 723 345 67 020 211
Příbram 5 14 871 334 13 899 153 11 791 206 718 032 12 509 238

Ústecký 

Děčín 3 12 328 369 9 211 518 7 829 790 460 576 8 290 366
Chomutov 1 27 974 364 26 674 120 22 673 002 1 333 706 24 006 708
Litoměřice 3 23 723 478 20 905 382 17 769 575 1 045 269 18 814 844
Most 1 1 253 104 1 065 064 905 304 53 253 958 558
Teplice 3 4 463 003 3 834 696 3 259 492 191 735 3 451 226
Ústí nad Labem 3 9 908 154 6 507 206 5 531 125 325 360 5 856 485

Vysočina

Havlíčkův Brod 2 2 628 612 2 628 612 2 234 320 131 431 2 365 751
Jihlava 7 31 805 756 30 589 986 26 001 488 1 529 499 27 530 987
Pelhřimov 3 7 578 341 6 566 822 5 581 799 328 341 5 910 140
Třebíč 6 12 663 064 10 998 338 9 107 586 790 918 9 898 504
Žďár nad Sázavou 4 9 470 803 9 456 453 8 035 592 472 682 8 508 274

Zlínský

Kroměříž 1 3 504 157 3 504 157 2 680 608 473 049 3 153 657
Uherské Hradiště 13 28 297 237 26 219 838 22 286 862 1 310 992 23 597 854
Vsetín 5 3 175 756 3 149 304 2 676 908 157 465 2 834 373
Zlín 7 9 856 573 7 820 004 6 647 003 391 000 7 038 004

Celkem 273 1 282 736 349 992 384 571 838 373 761 54 764 626 893 138 388

Schválené projekty OPŽP oblasti podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skal. řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných 
přírod. zdrojů včetně zdrojů podzem. vod

Jihočeský 
České Budějovice 2 4 628 110 4 628 110 3 933 894 231 406 4 165 299
Český Krumlov 3 4 582 749 4 110 579 3 493 992 205 529 3 699 521
Jindřichův Hradec 1 1 027 976 1 015 503 863 178 50 775 913 953

Jihomoravský
Brno-město 2 8 808 850 8 808 850 7 487 523 440 443 7 927 965
Vyškov 2 3 493 315 3 493 315 2 969 318 174 666 3 143 984

Karlovarský Karlovy Vary 2 27 101 833 9 984 925 8 487 186 499 246 8 986 433

Královéhradecký 
Náchod 1 10 975 153 9 396 655 7 987 157 469 833 8 456 990
Trutnov 1 4 622 405 4 235 671 3 600 320 211 784 3 812 104

Moravskoslezský Karviná 3 23 543 219 23 081 965 19 619 670 1 154 098 20 773 769

Olomoucký
Olomouc 3 7 419 613 7 220 804 6 137 683 361 040 6 498 724
Prostějov 1 432 090 414 996 352 747 20 750 373 496

Plzeňský 
Klatovy 2 2 395 248 2 316 514 1 969 037 115 826 2 084 863
Plzeň-jih 1 1 700 629 1 532 066 1 302 256 76 603 1 378 859
Tachov 1 397 817 397 817 338 144 19 891 358 035

Ústecký 
Děčín 4 13 162 450 13 061 003 11 101 853 653 050 11 754 903
Teplice 1 6 630 379 6 173 110 5 247 144 308 656 5 555 799

Vysočina
Havlíčkův Brod 2 1 157 368 1 157 368 983 763 57 868 1 041 631
Třebíč 1 2 404 170 2 404 170 2 043 545 120 209 2 163 753

Zlínský Vsetín 1 806 152 794 633 675 438 39 732 715 170
Celkem 34 125 289 526 104 228 054 88 593 846 5 211 403 93 805 249

ENVIDATA ENVIDATA

Kraj Okres Počet projektů
Celková cena 

(Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (Kč)
Podpora ERDF 

(Kč)
Podpora SFŽP 

ČR (Kč)
Celková výše 
podpory (Kč)

Kraj Okres Počet projektů
Celková cena 
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Celkové způsobilé 
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Podpora ERDF 
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Celková výše 
podpory (Kč)
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Mezi obcemi Jehnědno a Údraž je 
nevyužívaná zamokřená lokalita, 
která je sycena podzemní vodou 
a Okrouhlickým potokem. Výstavba 
rybníka je navržena především jako 
součást systému ekologické stability 
krajiny. Rybník je navržen jako prů-
točný. Objem stálého nadržení činí 
12 500 m3, celkový objem 17 200 m3, 
délka hráze je 75 m. 
Hlavní přínosy – objem stálého 
nadržení 12 500 m3.

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny
Příjemce podpory – Bohumil Hronek 
Ukončení projektu – březen 2009

Celková výše podpory  4 016 890 Kč
Podpora FS  3 414 356 Kč
Dotace SFŽP  602 533 Kč

Rybník Hronek v k. ú. ÚdražZateplení Základní školy Toužim

Zateplení toužimské základní školy 
fasádním polystyrenem o tloušťce 
120 mm. Dveřní a okenní výplně 
jsou z PVC s pětikomorovým profi -
lem, součástí dodávky okenních vý-
plní jsou vnější a vnitřní parapety. 
Cílem projektu je snížení spotřeby 
energie v budovách Základní školy 
Toužim a nastavení optimálního 
ekonomického a ekologického hos-
podaření s energií. 
Hlavní přínosy – zateplení ploch 
budovy o celkové rozloze 6 512 m2, 
snížení spotřeby energie o 2 754 GJ/
rok a snížení emisí CO2 o 157 t/rok.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)
Příjemce podpory – město Toužim
Ukončení projektu – březen 2009

Celková výše podpory  8 791 637 Kč
Podpora FS  8 303 213 Kč
Dotace SFŽP  488 424 Kč

Kompletní rekonstrukce stávající 
teplovodní hnědouhelné kotelny na 
teplovodní plynovou kotelnu. Zdro-
jem tepla pro vytápění jsou dva nové 
teplovodní kotle na plynná paliva 
o výkonu 2 x 460 kW. Kotle jsou ve 
stávající kotelně s drobnými staveb-
ními úpravami. Odtah spalin od kotle 
je vyveden na střechu do volného 
prostoru. Díky nové technologii účin-
nost výroby tepla vzrostla na 92 %. 

Hlavní přínosy – nový instalovaný 
tepelný výkon 920 kW, snížení emisí 
CO2 o 349 t/rok.

Prioritní osa 2 / Oblast podpory 2.1 – 
Zlepšení kvality ovzduší
Příjemce podpory – město Kralovice
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory  3 745 924 Kč
Podpora FS  3 537 817 Kč
Dotace SFŽP  208 107 Kč

Plynofi kace kotelny a regulace vytápěcího 
zařízení v Základní škole Kralovice 

Projekt řeší snížení tepelných ztrát 
objektu Základní školy ve Studen-
ci. Zateplením objektu se snížily 
emise i zátěž ze zdroje tepla – hně-
douhelné kotelny. Došlo k význam-
né úspoře emisí oxidu uhlíku. 
Hlavní přínosy – zateplení ploch 
budovy o celkové rozloze 3 567 m2, 
snížení spotřeby energie o 839 GJ/
rok a snížení emisí CO2 o 84 t/rok.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)
Příjemce podpory – obec Studenec 
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory  8 611 316 Kč
Podpora FS  8 132 910 Kč
Dotace SFŽP  478 406 Kč

Snížení energetické náročnosti ZŠ ve Studenci

Projekt byl zaměřen na nákup 
mobilní recyklační linky na zpraco-
vání stavební suti. Kromě využití 
při likvidaci starých nevyužitých 
objektů (stavební suť) může být 
linka použita také k recyklaci 
a drcení kamení a jiných přírod-
ních materiálů (např. recyklace 
výsypek, nepoužité lomové frakce, 
při práci v lomu, při stavbě dálnic – 
především se jedná o terénní záře-
zy (stavby tunelů)). 
Hlavní přínosy – jedinečná tech-
nologie umožňující stoprocentní 
recyklaci.

Prioritní osa 4 / Oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady
Příjemce podpory – Stanislav Čmakal
Ukončení projektu – květen 2008

Celková výše podpory  39 873 438 Kč
Podpora FS  33 892 422 Kč
Dotace SFŽP  5 981 016 Kč

Nákup mobilní recyklační linky Krajské středisko ekologické výchovy – II. etapa

V Pardubickém kraji se od roku 2003 
buduje krajské pobytové středisko 
ekologické výchovy. V květnu 2007 
byla dokončena I. etapa. Tento 
projekt řeší další fázi budování 
střediska – vybudování nezbytného 
venkovního zázemí pro provádění 
ekovýchovných programů a ekopo-
radenství. Jedná se o samostatnou 
budovu venkovní učebny, o nezbytné 
související prostory spolu s demon-
strační fotovoltaickou střechou 
a o terénní úpravy okolí. 
Hlavní přínosy – užitná plocha re-
konstruovaná v rozsahu 161 m2.

Prioritní osa 7 / Oblast podpory 7.1 – 
Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích pro-
gramů, poskytování environmentální-
ho poradenství a environmentálních 
informací
Příjemce podpory – Ekocentrum 
Paleta
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory  7 542 090 Kč
Podpora FS  7 123 085 Kč
Dotace SFŽP  419 005 Kč

Retenční nádrž je významným krajin-
ným prvkem, plní funkci krajinotvor-
nou, retenční a funkci biotopu pro 
vodní a vodou vázané organismy. 
Jedná se o průtočnou nádrž, jejíž za-
topená plocha při normální hladině 
bude po rekonstrukci činit 2,1094 ha 
a retenční prostor 41 420 m3. 
Hlavní přínosy – krajinotvorba, 
retenční prostor 41 420 m3. 

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny
Příjemce podpory – Lesy České 
republiky, s. p.
Ukončení projektu – leden 2009

Celková výše podpory  3 478 480 Kč
Podpora FS  3 285 231 Kč
Dotace SFŽP  193 249 Kč

Revitalizační opatření na Bolíkovském potoce

Projekt je zaměřen na pořízení 
technologií pro úpravu a recyklaci 
stavebních odpadů. Je v něm zahrnu-
to pořízení mobilní drticí jednotky na 
pásovém podvozku, mobilní třídicí 
jednotky, pásového hydraulického 
nakladače a přídavných zařízení 
k němu.
Hlavní přínosy – množství materiálo-
vě využitých odpadů. 

Prioritní osa 4 / Oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady
Příjemce podpory – Jozef Anovčín 
Ukončení projektu – říjen 2008

Celková výše podpory  8 304 000 Kč
Podpora FS  7 058 400 Kč
Dotace SFŽP  1 245 600 Kč

Mobilní technologická zařízení na úpravu a využití 
stavebních odpadů

GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP
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ZDRAVÁ MĚSTA ZDRAVÁ MĚSTA

Společnost s ručením omezením 
Dosi Čkyně byla jako rodinná 
fi rma založena v roce 1993. Od 
svého vzniku se soustředila na 
stavební činnost a na obchodní 
činnost. „Začátky byly velmi složité 
hlavně proto, že jsme nic neprivatizovali 
a že jsme začínali prakticky od nuly, 
alespoň co se týče fi nančních prostřed-
ků. I proto jsme za dobu naší existence 
museli celkem třikrát nově defi novat 
naše priority i celkové zaměření fi rmy,“ 
vzpomíná jednatel fi rmy Dosi 
Jaroslav Koška. Jednou z priorit, 
kterou si jeho fi rmy stanovila, 
byl i program recyklace staveb-
ních sutí. Koškově fi rmě však 
trvalo více než třináct let, než jej 
naplno rozjela. „Jasně jsme viděli, že 
ukládání stavebních sutí je problémem, 
ale i příležitostí zároveň. Je to obrovská 
zátěž pro fi rmy i fyzické osoby, protože 
například uložení jedné tuny stavební 
suti na skládce TDO přijde v současnosti 
na více než osm set korun,“ vysvětluje 
Koška. A jak dodává, ještě v roce 
2007 se za uložení jedné tuny 
eternitu platilo 1 300 korun, nyní 
uložení stejného množství stojí 
2 200 korun a více. A podobné je 
to u veškerého stavebního odpa-
du. „Pokud přiveze zákazník svůj odpad 
na naše recyklační místo, zaplatí za 
tunu čtyřikrát méně a ještě svoji dopravu 
využije na odvoz recyklačního materiálu 
nebo drceného kameniva,“ vysvětlu-

je Jaroslav Koška ekonomický 
přínos technologie recyklace 
stavebních sutí.

Recyklace v lomu 
O programu recyklace stavebních 
sutí začali ve fi rmě Dosi uvažovat 
již v roce 1996. První, co potře-
bovali, byl prostor. Koupili proto 
pozemky bývalého čkyňského 
lomu Sedlečko. Pobídkou pro jejich 
plán pak bylo v roce 1999 schvá-
lení zákona č. 1311, který stanovil 
politiku státu v oblasti nerostných 
surovin. Ve stejném roce navíc 
získali stavební povolení na stavbu 
recyklačního místa. „Celý projekt jsme 
vnímali jako dlouhodobou záležitost. Než 
jsme se do něj tedy pustili, absolvovali jsme 
desítky odborných konzultací, navštěvovali 
jsme obdobně fungující zařízení a především 
jsme pátrali po zkušenostech fi rem, které re-
cyklační technologie vyrábějí, anebo realizují 
celá recyklační místa“ vysvětluje Koška. 
Problém podle něj nebyl ani tak 
v získávání informací, spočíval spíše 
v tom, jakou technologii a postup 
v případě jeho fi rmy zvolit vzhle-
dem ke kapacitním možnostem – 
množství stavební sutě – ve spádové 
oblasti Dosi. Při rozhodování sehrál 
svou roli i vládní plán odpadového 
hospodářství České republiky, 
který byl schválen jejím nařízením 
č. 197/2003. „Zkušenosti s projektem i se 
skládkováním demoličních odpadů nás pak 

na podzim roku 2005 přirozeně přivedly 
k předložení podnikatelského záměru 
a k žádosti o dataci na recyklaci stavební suti 
u Státního fondu životního prostředí ČR“ 
vzpomíná Koška. 

Na vlastní triko 
V předloženém projektu se Dosi 
zaměřila na kvalitní zpracová-
ní stavební sutě a její následné 
využití. Projekt předložila SFŽP 
ČR v říjnu 2005. Po fondu žádala 
sedm milionů korun. Za ně chtěla 
koupit kolový nakladač se dvěma 
vibračními motory, násypku, 
vibrační podavač s předtříděním, 
čelisťový drtič 700 x 500 mm, dvoj-
vzpěrný třídič, čelisťový drtič 
500 x 300 mm a několik doprav-
ních pasů. „Nejednalo se jen o nové 
stroje, tehdy jsme mohli využít i repasova-
né. Z toho důvodu jsme předkládali cenově 
lacinější projekt,“ tvrdí Koška. Jeho 
žádost o dotace byla nakonec fon-
dem fi nančně podpořena z 55 %. 

Koškově fi rmě to však neza-
bránilo v tom, aby v projektu 
pokračovala. Na vlastní náklady 
provedla stavební práce v lomu, 
zadlužila se u banky a půjčila si na 
nákup čelisťového dvojvzpěrného 
drtiče vstupního materiálu. Z vy-
půjčených peněz koupila sítový 
třídič o rozměru 1 200 x 3 000 mm 
s třemi frakcemi pro výstupní 

Dosi Čkyně: Dlouhá cesta k recyklaci
Pokud bychom měli uvést 
příklad, v němž jde 
o vydělávání peněz a zároveň 
o životní prostředí, 
nemusíme chodit daleko. 
Stačí zajet do Čkyně 
v Jihočeském kraji. 
Konkrétně do stavební fi rmy 
Dosi Jaroslava Košky. 

materiál. Zbytek peněz pak 
investovala do starších doprav-
níků a celou technologii začala 
testovat. „Byla to skvělé, v roce 2006 až 
2007 jsme si mohli vyzkoušet výkonnost, 
kapacitní možnosti i kvalitu našeho zaříze-
ní,“ uvádí Koška. 

Částečná realizace recyklační-
ho zařízení jeho fi rmě umožnila 
nejen rozšířit skladovací prosto-
ry, pokročit v ukončení hornické 
činnosti v prostoru bývalého 
lomu, ale zejména ukázala, jak 
celý recyklační systém ještě zkva-
litnit a s čím přesně se znovu 
obrátit na Státní fond životního 
prostředí ČR. 

Znovu žádost o dotaci
„V roce 2007 nás fond vyzval, abychom 
upřesnili svou původní žádost,“ vzpo-
míná Koška. Nebylo ho třeba 

příliš pobízet. „Výhodou bylo, že jsme 
přesně věděli, jakou techniku a techno-
logii potřebujeme pro celkové dořešení 
projektu. Po zvážení situace jsme na 
podzim 2007 podali žádost o poskytnutí 
podpory de minimis z Operačního progra-
mu Životního prostředí, v oblasti podpory 

4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady,“ 
vysvětluje Koška. A rozzáří se, 
když popisuje, co pro celkové 
dořešení projektu potřeboval. 
Například čelisťový drtič 
300 x 500 mm, dopravníky, bagr 
Bobcat na bourací práce (při-
bližně 13 t), hydraulické kladivo, 
drapák na třídění stavební sutě, 
váhu dlouhou 18 metrů s maxi-
málním zatížením 60 tun… 

„Naše žádost se projednávala na 
fondu, ale jak už jsem říkal, o recyklaci 
stavebních sutí jsme se pokoušeli skoro deset 
let, a protože jsme věřili, že tentokrát dotaci 

dostaneme, pustili jsme se do dalšího zkva-
litnění našeho zařízení na vlastní pěst,“ 
popisuje Koška dobu od podání 
žádosti do 3. ledna 2008, kdy jeho 
fi rma obdržela z fondu potvrzení 
o tom, že dotaci dostane. 

Projekt jeho fi rmy byl vítěz-
ným projektem a z původních 
nákladů 6 050 000 korun Koškova 
fi rma dokázala ještě výběrovými 
řízeními snížit cenu na 5 950 000 
korun. A právě od této částky se 
odvíjela i dotace: „Bylo to 4 069 970 
korun ze strukturálních fondů a dotace 
718 230 korun ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR. Celková dotace pak 
činila 4 788 200 korun v rámci podpory 
de minimis na projekty malého rozsahu.“ 
Zbývající prostředky fi rma čerpala 
z úvěrů. 

Podle Košky peníze na nákup 
strojů přišly za minutu dvanáct. 
Začátkem prosince 2008. „Celá 
záležitost se řešila více než tři roky, což 
pro naši fi rmu představovalo značné 
riziko, protože jsme na projektu vlastně 
pracovali bez přestávky. Musím říci, že 
zejména v druhé půlce roku 2008 jsme 
procházeli velmi složitým obdobím,“ 
říká Koška. A není se co divit. 
V době, kdy jeho fi rma o dotaci 
žádala, splácela hypotéku ve výši 
tří milionů korun. A peníze si 
vyžádala i příprava projektu, část 
jich Dosi hradila z úvěru jeden 
milion a dvě stě tisíc korun, který 
vedle toho musela také splácet. 
Nezbyly peníze na úplné rozší-
ření skladovacích a garážových 
prostor, které byly nutné pro její 
stavební aktivity. Firma musí 
navíc splácet úvěr ve výši milion 
dvě stě tisíc korun, z něhož šla 
část prostředků na fi nancování 
záměru recyklace stavebních sutí. 

Koškova fi rma nako-
nec v upřesněném záměru 
uplatnila dotaci na dodávku 
a montáž jednovzpěrného 
drtiče (500x300 mm) v hodnotě 
2 105 000 korun bez daně z při-
dané hodnoty. Uplatnila dotaci 
i na elektrický rozvaděč, ovládání 
odtahového pásu od drtiče, vrat-
ný pás od sekundárního drtiče, 
nosné konstrukce drtiče nebo 
mostovou váhu Gravex za 595 
tisíc korun a pásové rýpadlo Bob-
cat, včetně hydraulického kladiva 
XB 450iS, bouracích nůžek LST 
DS50 nebo bouracího a třídícího 
drapáku LST DSG 50 za více než 
tři a čtvrt milionu korun bez daně 
z přidané hodnoty. 

Zkušenosti z podávání 
žádostí
Firma Dosi nikdy nežádala o pe-
níze žádnou jinou instituci než 
Státní fond životního prostředí 
ČR. „V tomto oboru proto nejsme žádný-
mi profesionály. Odpovědně tedy mohu 
konstatovat, že celý proces schvalování je 
velmi náročný na zpracování a zejména 
na zabezpečení všech administrativních 
záležitostí. Rád bych zdůraznil, že 
vlastními silami bychom na poskytnutí 
dotace v žádném případě nedosáhli. 
A nemáme důvod se podceňovat z hle-
diska odborného vedení fi rmy,“ říká 
Koška. Podle něj záchranou jeho 
i celé fi rmy byla administrativní 
spolupráce s fi rmou PPCentrum, 
která se vyřizováním žádostí 
zabývá. O slušném přístupu ze 
strany PPCentra svědčí i to, že 
i po obdržení dotace fi rma Dosi 
s PPCentrem spolupracuje. „Rád 
bych poděkoval zejména Zdeňku Karás-
kovi a jeho týmu, bez nich bychom to asi 
nezvládli,“ dodává Koška. 

Byť bylo zařízení na recyklaci 
stavební suti zprovozněno už 
na konci minulého roku, nebyla 
kvůli nepříznivým klimatickým 
podmínkám změřena hlučnost 
a prašnost. To má být napraveno 
už tento měsíc. „Krátký zkušební 
provoz nám navíc ukázal, že při zpraco-
vání stavebních sutí musíme dotáhnout 
ještě přetřídění stavební suti, která 
odchází z drtiče v jeho odhliňovací části,“ 
vysvětluje Jaroslav Koška. 

Po zkouškách hlučnosti 
a prašnosti chce fi rma Dosi 
investovat do reklamy zejména na 
internetu a v regionálním tisku. 
„A nezapomeneme ani na to, abychom 
předali informaci o našem zařízení 
stavebním a všemi obecním úřadům ve 
spádové oblasti Vimperska, Prachaticka, 
Strakonicka a Klatovska,“ dodává 
Koška. Mezitím ještě bude muset 
stanovit ceny pro letošní a příští 
rok jak u příjmu stavebních sutí, 
tak u vzniklých produktů po jejich 
zpracování. Jde zejména o druhot-
né využívání stavebního odpadu 
jako plnohodnotného stavebního 
materiálu, zejména stavebního 
písku a vyrovnávacího materiálu 
na stavbu přístupových komuni-
kací. Přínosem pak je méně než 
poloviční cena těchto materiálů. 
Významné také bude zmenšení 
objemu uskladněných stavebních 
sutí na veřejných skládkách, stejně 
jako jejich využití při rekultivaci 
těchto skládek. (RED)

PĚT HLAVNÍCH CÍLŮ FIRMY DOSI ČKYNĚ
 Využítí druhotných surovin.
 Snížení ukládání sutí na veřejné skládky TDO.
 Zlevnění vstupů do stavebnictví u všech právnických a fyzických osob.
 Zpřístupnění recyklace stavebních sutí široké veřejnosti v jakémkoliv 
množství.

 Bourací práce, včetně odvozu odpadu k recyklaci.

Firma uplatnila dotaci na 
dodávku a montáž jedno-
vzpěrného drtiče, na elek-
trický rozvaděč, ovládání 
odtahového pásu od drtiče, 
vratný pás od sekundárního 
drtiče, nosné konstrukce 
drtiče nebo mostovou váhu 
a pásové rýpadlo Bobcat, 
včetně hydraulického kla-
diva XB 450iS, bouracích 
nůžek LST DS50 nebo bou-
racího a třídícího drapáku 
LST DSG 50.
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V roce 1996 se městská rada 
ve Växjö rozhodla postupně 
upouštět od využívání fosilních 
paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) 
s cílem zmírnit klimatické změny. 
A nejen to, do roku 2010 si 
stanovila i další snižování emisí 
skleníkových plynů. Opatření na 
zvýšení podílu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a na 
ekologičtější způsoby dopravy 
slavily úspěchy už v roce 2000, 
kdy Växjö získalo mezinárodní 
ocenění. S heslem „Växjö bez 
fosilních paliv“ se městu poda-
řilo emise CO2 z fosilních paliv, 
vyprodukované v roce 1993, 
zredukovat na polovinu. Samo to 
však nešlo.

„Museli jsme na spotřebních návycích 
zapracovat zvyšováním energetické 
účinnosti a zejména nahrazováním paliv 
na bázi ropy biopalivy,“ říká starosta 
města Bo Franck, který stál u zro-
du environmentálního projektu. 
Od roku 1993 město monitoruje 
emise CO2. „Již v roce 2000 jsme naše 
emise redukovali o 19 procent v porov-
nání s rokem 1993, nyní jsme skoro na 
50 procentech,“ vysvětluje Franck. 
Emise CO2 poklesly na méně než 
3,8 m3 na obyvatele za rok. 

Jak se topí ve Växjö?
Největším oříškem pro město 
Växjö bylo vyřešit otázku vytá-
pění. Ještě koncem osmdesátých 
let se ropa podílela na centrálním 
vytápění města sty procenty, na 
konci roku 1996 pak už jen 30 %. 
Jak je to možné? 

Z obrovských hromad, leží-
cích před växjöskou teplárnou, 

nakladač bez přestání odebírá 
piliny a dřevní štěpky. Dopravní 
systém zásobuje velký kotel koge-
nerační jednotky Sandvik II. „Toto 
množství představuje třídenní spotřebu,“ 
poznamenává Jan Johansson, 
výzkumný inženýr z Växjö 
Energy AB (VEAB). Podle něj se 
jednotka Sandvik II, která využí-
vá cirkulační fl uidní technologii, 
může pochlubit jmenovitým 
výkonem 38 MW elektrických 
a 66 MW tepelných. „V roce 2000 
toto zařízení vyprodukovalo 518 GWh 
pro celé město,“ říká Johansson. Toto 
množství, odpovídající téměř 
40 % spotřeby elektrické energie 
města, prostřednictvím centrál-
ního zásobování teplem zajišťuje 
dostatek tepelné energie pro více 
než 50 % domácností. Dodá však 
i 80 % energie pro průmyslové 
podniky a téměř veškerou energii 
pro obchody ve městě. Palivo pro 
Sandvik II je zajišťováno z okolí 

města, z okruhu asi sta kilomet-
rů. Zdejší prostředí je bohaté na 
dřevní zbytky a dodavatelé mají 
s provozovatelem zařízení smlou-
vy o dodávkách paliv a biomasy. 
Podle Johanssona má Växjö 
pravděpodobně jednu z největ-
ších kogeneračních jednotek 
na biomasu na světě. Je to znát 
i na výsledcích. Od roku 1997 
Sandvik II šetří městu až 50 000 
m3 ropy ročně. Původní kolekci 
kotlů na fosilní paliva město 
nicméně zachovalo pro případ, 
kdyby byl jejich provoz ekono-
mičtější než spalování biomasy, 
nechalo je však upravit tak, že 
jsou schopny spalovat i bioplyn. 

Snahu města oceňují i jeho 
obyvatelé. Téměř 90 % vytápění 
ve Växjö je zajišťováno centralizo-
vaným systémem, který je neustá-
le rozšiřován – ročně se k němu 
připojí dalších 500 domácností. 
Jedná se o základní prostředek 

Växjö: Město bez fosilních paliv
Jestli existuje úspěšný 
recept na úspěšné město, 
znají ho v jihošvédském 
Växjö, v městě se zhruba 
77 tisíci obyvatel. Nejenže 
je město vzorem pro svůj 
environmentální program, 
právě díky němu se místní 
mohou pochlubit i plnou 
pokladnou z běžné, ale 
i kongresové turistiky. 
Jedni do Växjö jezdí za 
neponičenou přírodou, 
druzí za ponaučením, jak 
o přírodu pečovat. 

využívání vysokého objemu 
biomasy. Obyvatelé mají o službu 
zájem, a proto dva místní poradci, 
pracující pro město, ročně vyřizují 
až 1 600 nových žádostí. 

Příklady táhnou
Příklad města Växjö nenechal 
klidným ostatní obce a města. 
Sandvik II napomohl k instalaci 
několika podobných zařízení 
i v okolí. Kotelny na biomasu 
a centrální rozvod tepla byly 
instalovány v místech Ingelstad 
(1 MWth – r. 1996), Rottne (1,5 
MWth – r. 1997), v Braas (3,5 
MWth – r. 1999, 1,5 MWth – r. 
2001). „Zpočátku byly na systém záso-
bování energií z biomasy napojeny pouze 
veřejné budovy, ale dnes je o naši energii 
enormní zájem,“ říká Johansson 
z VEAB, která zařízení vlast-
ní. A o tom, že Växjö bylo a je 
napřed, svědčí i jeho další slova: 
„V roce 2000 jsme položili více než 10 km 
potrubí pro zásobování teplem ve Växjö, 
což je ve stejném časovém období srovnatel-
né se Stockholmem a více než v jakémkoli 
jiném městě Švédska. Jsme na špici a velmi 
sledovaní, přijíždějí k nám návštěvy až 
z Japonska,“ dodává Johansson. 

A to se samozřejmě líbí i staros-
tovi města Franckovi. Jeho město 
se dostalo do středu environmen-
tálního zájmu. Produkce emisí 
CO2 z fosilních paliv na jednoho 
obyvatele je ve Växjö poloviční ve 
srovnání s průměrem švédských 
měst. „Program je ekonomický a výdě-
lečný, protože daňový systém ve Švédsku 
zvýhodňuje biomasu před fosilními palivy, 
a poptávka po zelené energii neustále roste. 
Téměř u devíti z deseti měst je biomasa ve 
výhodě,“ pochvaluje si Franck. „Není 
proto divu, že jsme inspirací pro ostatní.“ 

Jako příklad Franck uvádí prá-
vě obec Ingelstad, která se svými 
zhruba dvěma tisíci obyvatel po-

žádala po vzoru Växjö jako první 
o změnu technologie na biomasu 
a o malou, plně automatickou 
jednotku spalující dřevní štěpku. 
Výsledek? Původní kotel na naftu 
se na celkové roční spotřebě obce 
podílí 12 %. Roční produkce 3,5 
GWth nového zařízení míří do 
tepelných výměníků v 15 budo-
vách, včetně těch největších v obci, 
a zajišťuje tak jejich vytápění 
a dodávky TUV. 

Ale zpět k Växjö, které je hlav-
ním dodavatelem tepla a elektři-
ny: Jeho dodávky z 84 % pochá-
zejí z obnovitelných zdrojů. Více 
než třetina používané elektřiny 
pochází z obnovitelných zdrojů, 
např. z biomasy, větrné energie, 
bioplynu a solární energie, a 80 % 
veřejného osvětlení využívá níz-
koenergetické žárovky. Všechny 
tyto obnovitelné zdroje v roce 
2006 zajistily více než polovinu 
energetických potřeb města. 

S ethanolem za volantem 
Ačkoli se pokles emisí generova-
ných vytápěním zdá být udržitel-
ným trendem, nelze takto hovořit 
o sektoru dopravy, v kterém 
emise stále rostou. Malý pokles 
byl zaznamenán v roce 2000 jen 
v oblasti motorových a leteckých 

paliv, zejména díky snížení spotře-
by. „Vidíme naději v nových technologiích 
zajišťujících redukci motorových emisí nebo 
ve snížení počtu automobilů na silnicích,“ 
říká starosta Franck a své tvrzení 
dokládá nejen slovy: Tisíc automo-
bilů v majetku občanů i města bylo 
v roce 2006 poháněno ethanolem. 
Jejich počet se však neustále zvy-
šuje díky státním pobídkám, které 
ethanol výrazně zlevňují. Ve snaze 
pobídnout ani město nezůstalo 
stranou. Rozhodlo, že alespoň 
50 % vozidel v jeho majetku bude 
jezdit na elektřinu, alkohol, anebo 
bionaftu, a to buď úplně, nebo 
v kombinaci s dalšími palivy. 
Jenom rozhodnout však nestačilo. 
V roce 1996 obec investovala do vý-
robní jednotky ethanolu a některé 
z jejich automobilů byly pro toto 
palivo upraveny. Všechny autobu-
sy městské hromadné dopravy ve 
Växjö jezdí na směs ethanolu nebo 
řepkového methyl esteru (RME). 
Växjö svým občanům navíc přispí-
vá při nákupu zelených automobi-
lů, platí polovinu z navýšení ceny 
proti běžným modelům. A ve své 
snaze jde Växjö ještě dál. Podílí se 
na dlouhodobém průmyslovém 
vývoji dimethyl etheru (DME). 
DME byl představen před pěti lety, 
jako ideální dieselové biopalivo 
neobsahující síru ani její sloučeni-
ny, z 90 % redukující oxidy dusíku 
(NOx), co se účinnosti a emisí 
týče. Toto palivo může být vyrobe-
no z různých surovin obsahujících 
uhlík, včetně biomasy, je však po-
třeba je kombinovat s elektrickým 
pohonem. Jak dokládají švédské 
studie, jedině tímto způsobem 

se hybridní DME, elektrická po-
honná jednotka, stává mezi všemi 
možnostmi alternativních pohonů 
pro osobní a nákladní dopravu 
vítězem.

V roce 1997 byla ve Växjö zpra-
cována projektová studie zabývají-
cí se právě lokální produkcí tohoto 

nového paliva. „Komise došla k závěru, 
že je projekt proveditelný,“ prohlásil 
Lennart Gardmark, manažer DME 
projektu. I proto, že má Växjö 
velký potenciál biomasy, mohla by 
produkce DME být mnohem lev-
nější než kteréhokoli jiného biopa-
liva. Zastupitelstvo města tedy už 
v roce 2001 podepsalo kontrakt na 
vybudování zplyňovací jednotky 
na biomasu (převážně lesní odpad) 
ve Värnamo, které leží 60 km od 
Växjö. I proto se objevilo mno-
ho iniciativ a DME projektů, na 
kterých se podílejí společnosti ze 
Švédska a také partneři z Dánska, 
Španělska a Německa. Důležité je 
ovšem také mít automobily, které 
budou moci toto palivo využívat. 
Několik výrobců, například Volvo, 
Renault, Hino, Isuzu a Nissan, 
se o DME zajímají. „Oslovili jsme 
první dva a objednali experimentální 
automobily,“ vysvětluje Gardmark. 
A je si celkem jistý, že nemluví jako 
fantasta. Jako důkaz cituje prohlá-
šení společnosti BP, podle kterého 
se naftařské společnosti rozhodly 
vybudovat výrobní jednotky 
s produkcí 2 miliónů metrických 
tun DME ze zemního plynu ročně. 
Hlavním účelem bude pohon 
turbín generujících elektrickou 
energii, ale čtvrtina produkce bude 
rezervována pro transport. Právě 
to by podle Gardemarka mohlo 
výrobce automobilů tlačit k vývoji 
motorů na DME. 

Město, které ví, co chce
Nejenom snižováním emisí CO2 
z fosilních paliv je posedlé město 
Växjö. Zaměřilo se i na obnovu 
kvality vody v blízkých jezerech 
Trummen, Växsjösjön a Södra 
Bergundasjön. Tato snaha před-
stavuje další příklad mezinárodní 
reputace švédského města Växjö. 
Místním zastupitelstvem byla 
ostatně jednohlasně odsouhlasena 
aktivní environmentální politika. 
Výsledkem toho byl v roce 1999 
projekt udržitelného rozvoje, který 
zahrnuje šest strategických oblastí: 
vodu, ochranu půdy, ekologické 
bydlení, udržitelný rozvoj obchodu 
a průmyslu, demokracii a vzdělává-
ní, energie. Všech sedm politických 
stran, které jsou v zastupitelstvu, 
s tímto programem souhlasilo. 
Jinou místní aktivitou je spolu-
práce s místními ochránci přírody 
(SSNC), obec zajistila environmen-
tální školení členům zastupitelstva 
a nejvyššímu managementu. 

Zdroj: Renewable Energy Journal

Expozice s fotografiemi 
projektu ve Växjö je sou-
částí výstavy IMAGINE, 
jež patří do stejnojmen-
ného projektu asociace 
Energie-Cités. V součas-
nosti zásluhou Národní 
sítě zdravých měst ČR vý-
stava putuje po zdravých 
městech a obcích ČR.

ŠVÉDSKO, ZEMĚ BIOMASY
Výrazně zalesněné Švédsko je ideálním terénem pro energetické 
využití biomasy, která kryje 19 % energetické spotřeby země. V roce 
1998 bylo z biomasy generováno 90,8 TWh, ze dřeva (45,1 TWh), 
ze zbytků z těžby (37,1 TWh), z komunálního odpadu (5,2 TWh), z 
rašeliny (neobnovitelné palivo – 3,3 TWh), ze zemědělských plodin 
(0,1 TWh). Odhaduje se, že 10 % plochy Švédska by mohlo být 
využíváno k pěstování energetických plodin – vrby, řepky. Největší 
množství biopaliva je používáno pro vytápění. Už v roce 2003 bylo 
více než 120 měst částečně anebo úplně vytápěno biomasou. 
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V půl osmé provozní porada 
všech vedoucích z jednotlivých 
odborů, v 10 hodin konkurz na 
ředitele základní školy, ve 12 
hodin schůzka s občany, kteří se 
dožadují dokončení plynofi kace, 
ve 13 hodin zasedání rady města, 
v 15 hodin schůzka ohledně nové 
čističky odpadních vod a v 17 
hodin porada se všemi úředníky 
s cílem rozdělení kompetencí pro 
novou agendu, kterou nově stát 
pověřil obce. Program na každý 
den je jiný, ale problémů neubývá. 
Není proto divu, že v průzkumu 
mezi radnicemi se podpora míst-
ního podnikání dostala až za pro-
blematiku, která úzce souvisí se 
zvyšování kvality života v obci…

Nedostatek 
podnikatelských prostorů
Semilská radnice už v lednu vy-
hlašuje výběrová řízení na většinu 
zakázek, které bude v průběhu 

roku realizovat. Podnikatelé 
proto již na počátku roku znají 
termín dokončení zakázek, a tak 
mohou mnohem lépe organizovat 
svojí práci. „Firma může například 
opravit střechu v době, kdy má nejméně 
zakázek,“ sděluje výhody starosta 
Jan Farský. Podle semilského sta-
rosty je jednou z brzd podnikání 
v obcích nedostatek podnika-
telských prostorů, které jsou 

často ze spekulativních důvodů 
blokovány. „Pomohlo by zavedení daně 
pro nevyužívané podnikatelské prostory – 
čím déle je objekt nevyužíván, tím více by 
majitel zaplatil.“ 

Starosta Blovic Jan Poduška 
vychází vstříc místní fi rmě Lekov 
s 230 zaměstnanci, která chce roz-
šířit své výrobní prostory. „Lekovu 
zprostředkováváme schůzky se stavebním 
odborem a s odborem životního prostředí. 
Snažíme se tak dosáhnout kompromisu, 
který umožní co nejrychlejší vyřízení 
stavebního řízení,“ uvádí blovický 
starosta. Město místním pod-
nikatelům také nezpoplatňuje 
venkovní reklamu a poutače před 
prodejnami. Radnice navíc místní 
podnikatele podporuje odpuš-
těním parkovného na náměstí. 
„Je to jen symbolické gesto, ale městská 
pokladna přichází o více jak 750 tisíc 
korun,“ dodává. 

To jsou dva příklady diskuse, 
které inicioval výzkum Město pro 

byznys a o kterých pravidelně 
informuje týdeník Ekonom. „Ne-
chceme psát o regionech od stolu v Praze. 
Chceme situaci obcí detailně zmapovat 
a zároveň jim pomoci v rozvoji. Doufáme, 
že se nám podaří zprostředkovat ty nej-
lepší nápady z celé republiky, jak lze pod-
nikatelům vyjít vstříc a současně dbát na 
veřejný zájem,“ sděluje za vyhlašo-
vatele týdeníku Ekonom zástupce 
šéfredaktorky Aleš Vojíř. 

Pomáháme zlepšit podmínky regionálních podnikatelů
Státní fond životního 
prostředí ČR se rozhodl 
zapojit se do srovnávacího 
výzkumu Město pro 
byznys, pořádaného 
týdeníkem Ekonom. 
Výzkum má za cíl podpořit 
podnikatele přímo 
v regionu jejich působení.

Srovnávací žebříčky
Rozproudit diskusi o možnos-
tech podpory místních podni-
katelů se podařilo vloni, kdy 
v prvním ročníku Města pro byz-
nys vycházely ke všem krajům 
srovnávací žebříčky, které ma-
povaly podnikatelský potenciál. 
Města tak poprvé 
dostala možnost 
se v podnikatel-
ském potenciálu 
srovnat s ostatní-
mi městy nejen 
v jejich regionu, 
ale i s městy a obcemi s po-
dobným historickým a ekono-
mickým vývojem. „Je to unikátní 
výzkum nejen v rámci České republiky, 
ale i v evropském měřítku. Srovnáváme 
205 měst a obcí na základě 50 kritérií, 
které sdružujeme do šesti tematických 
oblastí: současný rozvoj podnikatelského 
prostředí, situace na pracovním trhu, 
kvalita lokality, práce veřejné správy, 

cenové podmínky a průzkum mezi 
samotnými podnikateli. Prů-
zkum zajišťuje renomovaná společnost 
Factum Invenio. S loňským vzorkem 
11 tisíc dotazovaných se jednalo o největ-
ší podobný výzkum vůbec,“ vysvětluje 
Aleš Vojíř.

Srovnávací projekt se od 
ostatních liší především automa-
tickým začleněním všech obcí 
s rozšířenou působností a sesta-

vováním žebříčku pro každý regi-
on, oblast i kritérium. „Nevýhodou 
každého žebříčku je vždy to, že někdo musí 
přirozeně skončit na posledním místě. 
Nicméně skončit v kraji na dvanáctém 
místě z dvanácti posuzovaných není ničím 
ostudným. Naopak město získá podklady 
pro oblasti či problémy, které může začít 

řešit. A samozřejmě může tlačit třeba 
na krajský úřad, aby urychlil výstavbu 
infrastruktury, pokud její nedostatečný 
rozvoj brání rozvoji regionu,“ dodává 
Aleš Vojíř. 

Výsledky Města pro byznys 
mohou být pro města silným 
argumentem. Výzkum totiž 
vychází z dat Českého statistic-
kého úřadu, ministerstva fi nancí, 
práce a sociálních věcí, ale i ze 
samotného dotazníkového šetření 
obcí. Podstatou je, aby se vý-
zkum vyvíjel podle potřeb měst 
i podnikatelů. „Původně jsme nechtěli 
vyhodnocovat vliv vzdálenosti města od 
páteřní dálniční sítě, protože o napojení 
k dálnici nerozhodují starostové, ale cent-
rální úřady. Nakonec jsme však na žádost 
měst i podnikatelů připojení k dálnici 
zohlednili. Meziročně jsme změnili šest 
kritérií a metodiku hodnocení u dalších 
čtyř,“ komentuje Aleš Vojíř. 

Množství vytříděného 
odpadu
Mezi nová kritéria například v ob-
lasti kvality lokality patří množství 

vytříděných odpadů a v oblasti 
kvality veřejné správy pak zajištění 
sběrné sítě pro tříděný odpad. 
„V projektu je zapojena i kvalita ovzduší, 
prostřednictvím projektu také zjišťujeme 
zapojení fi rem do zvýhodněného systému 
sběru odpadu a názory podnikatelů 
na environmentální témata,“ říká 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR Petr Štěpánek (na 
snímku). SFŽP ČR zapojením 

do výzkumu usiluje o posílení 
vědomí ohleduplnosti k životní-
mu prostředí u regionálních fi rem 
malé a střední velikosti. 

Město pro byznys pod-
porují i další partneři, kteří 
v regionech podnikají. „Výsledky 
úvodního ročníku byly více než zajímavé 

a současně inspira-
tivní. Proto jsme se 
opět rozhodli podpo-
řit sestavení tohoto 
žebříčku,“ uvedl 
Martin Borovka, 
generální ředitel 

EUROVIA CS, fi rmy, která ještě 
v loňském roce vystupovala pod 
názvem Stavby silnic a železnic. 
Novým partnerem žebříčku se 
letos stala společnost Vodafone. 
„Projekt Město pro Byznys skvěle zapa-
dá do naší strategie podpory podnikate-
lů i municipalit v celé České republice. 
Rádi oceníme města, která podnika-
telům vytvářejí co nejlepší podmínky. 
V rámci soutěže také udělíme i speciální 
cenu o nejlepší webové stránky pro 
podnikatele,“ sdělil viceprezident 
pro fi remní zákazníky Vodafonu 
Pavel Hlavinka. EUROVIA CS 
zase ocení město s nejlepším 
podnikatelským prostředím.

Humpolec pro byznys
Vloni Cenu týdeníku Ekonom 
Město pro byznys 2008 získal 
Humpolec a v první desítce se 
umístila další 3 města z Vysočiny. 
„Na Vysočině je nejnižší HDP na obyva-
tele, v automobilovém průmyslu pracuje 
až 19 % lidí a zemědělstvím se živí téměř 
trojnásobek lidí než v ostatních krajích. 
Podařilo se nám tak upozornit rovnou 

na celý region, který nabízí pro podnika-
tele skvělé příležitosti,“ dokládá Aleš 
Vojíř. Zvýšený zájem investorů 
potvrdil i starosta Humpolce Jiří 
Kučera: „O Humpolec se investoři 
zajímají, hned dvě developerské fi rmy 
u nás chtějí stavět nové byty.“ Celo-
republikový žebříček bude 
letos zveřejněn 13. října. Více 
informací se dozvíte na 
www.mestoprobyznys.cz. (RED)

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ

Vyhlašovatelem projektu Město pro byznys 
je týdeník Ekonom, partnery jsou společ-
nosti Eurovia CS a Vodafone. Mediálními 
partnery jsou zpravodajský kanál České 
televize ČT 24 a Český rozhlas. Odborným 

garantem je Hospodářská komora ČR a Státní fond životního 
prostředí ČR. Zpracovatelem výzkumu je Factum Invenio.

Zřícenina hradu Ralsko 
bude i nadále chátrat 
Odprodej zříceniny hradu 
ze 14. století z majetku státního 
podniku Vojenské lesy a statky 
(VLS) zastavilo Ministerstvo 
životního prostředí. „Velice nás 
to mrzí, protože už jsme měli 
zpracovaný projekt, podle kte-
rého bychom zříceninu zakon-
zervovali proti dalšímu chátrání. 
Počítali jsme tu s vybudováním 
přístupových cest a turistické roz-
hledny,“ uvedl starosta Mimoně 
František Kaiser, podle kterého 
padla poslední možnost, jak tuto 
historicky i turisticky atraktivní 
památku zachránit. „Na podzim 
bychom mohli mít poslední šanci 
na získání fi nančních prostředků 
z EU na opravu zříceniny. Ani 
při změně názoru ministerských 
úředníků to však již adminis-
trativně vyřídit nestihneme,“ 
uvedl Kaiser, podle kterého by si 
rekonstrukce vyžádala minimálně 
17 miliónů korun. Ministerstvo 
zamítavý postoj vysvětlilo obava-
mi z turistického ruchu. 

Češi v Helsinkách
Zkraje června se v Helsinkách 
uskutečnily Česko-fi nské tech-
nologické dny. Kromě zástupců 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR, CzechInvestu, Akademie věd 
a Technologického centra Aka-
demie věd se jich účastnil i zá-
stupce SFŽP ČR Ondřej Vrbický, 
vedoucí odboru ochrany ovzduší 
a obnovitelných zdrojů energie. 
Hlavními tématy byly reformy v 
oblasti vědy a výzkumu a pod-
pora inovací v České republice 
či informace o činnostech fondu 
Sitra v oblastech vědy, výzkumu, 
sociální péče, ale také energetiky. 
V rámci bloku „Úspory energie a 
solární energie“ byla prezentová-
na i role SFŽP ČR ve fi nancování 
této oblasti.

Společně na sběrné dvory 
Deset obcí na Břeclavsku začíná 
stavět nové sběrné dvory. 
Po roce se tak zúročila jejich 
společná snaha získat zhruba 
70 milionů korun z Evropské 
unie. Do moderních sběren 
budou lidé moci svážet téměř 
všechen odpad, i ten nebezpeč-
ný. Práce by měly být hotové do 
poloviny října. Nákladné práce, 
pro které si výběrovým řízením 
obce společně zvolily také fi rmu, 
přijdou na 73 milionů korun. 
Peníze poskytl Státní fond život-
ního prostředí ČR z operačního 
programu.

Spor rejdařů se státem
Obvodní soud pro Prahu 1 odložil 
spor rejdařské společnosti ČSPL 
se státem. ČSPL po Ministerstvu 
dopravy požaduje 1,8 miliardy ko-
run za škody způsobené nesplav-
ností Labe. Podle soudu je třeba 
doplnit další důkazy. Jádrem sporu 
je příhraniční úsek Labe v úseku 
Střekov–Děčín, kde vodní hladina 
často klesá pod 140 centimetrů, 
pod hranici alespoň omezené plav-
bu. Stát se údajně prohřešil tím, 
že nepostavil jezy u Děčína. Proti 
výstavbě jezů vystupují především 
ekologické organizace a Minister-
stvo životního prostředí. Žalované 
Ministerstvo dopravy je naopak 
pro výstavbu. Náměstek ministra 
dopravy pro vodní dopravu Pavel 
Škvára však rejdařům přílišnou 
naději nedal. Od vyřešení všech 
formalit by podle něj stavba trvala 
sedm až deset let. 

Proti zásobníku plynu
Lidé i samospráva v malých 
obcích na Jindřichohradecku – 
v Okrouhlé a v Kostelní Radouni – 
se bouří proti tomu, aby byl 
v jejich blízkosti postaven pod-
zemní zásobník zemního plynu. 
Ačkoliv obce vydaly nesouhlasné 
stanovisko, Ministerstvo životního 
prostředí povolilo počátkem červ-
na průzkumný vrt, který by měl 
ukázat, zda oblast, kde se dříve 
těžil uran, je pro zásobník plynu 
vhodná. Zájem o ni má také Sprá-
va úložišť radioaktivních odpadů. 
Proti ministerskému rozhodnutí 
se postavilo také občanské sdru-
žení Za Radouň krásnější, které 
vzniklo letos v březnu. 

Aktivisté na komíně
Ekologičtí 
aktivisté 
upozornili 
na továrny, 
které nejvíce 
ničí životní 
prostředí 
v Ústeckém 
a Moravsko-

slezském kraji. Vylezli na komín 
prunéřovské elektrárny. Podle nich 
žebříčku největších znečišťovatelů 
v kraji již několik let po sobě vévodí 
elektrárny ČEZ v čele s Pruné-
řovem II, následují Počerady a Tuši-
mice. V posledních čtyřech letech 
podle Integrovaného registru 
znečišťování – databáze úniků 
toxických látek z průmyslových 
provozů z celé republiky – vypouš-
tějí nejvíce skleníkových plynů, 
rakovinotvorných látek a plynů 
způsobujících kyselé deště. 

ECHOECHO

„O Humpolec se investoři zajímají, hned dvě 
developerské fi rmy u nás chtějí stavět nové byty,“ 
říká starosta Humpolce Jiří Kučera.

Společná akce: Státní fond 
životního prostředí ČR se 
zapojil do srovnávacího 
výzkumu Město pro byz-
nys, pořádaného týdení-
kem Ekonom. 
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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

Rozsáhlou expozici a poradenské stře-
disko Operačního programu Životní 
prostředí našli zájemci v pavilonu D 
brněnského výstaviště 20. a 22. května. 
Na tradičním veletrhu ENVI Brno 
ji určitě nepřehlédli, neboť byla 
postavena jako nefalšovaná loď. 

Na veletrh připlul Státní fond životního pro-
středí ČR společně s Ministerstvem životní-
ho prostředí a jeho rezortními organizacemi 
Agenturou ochrany přírody a krajiny, Cenia, 
Výzkumným ústavem vodohospodářským 
T. G. M. a Českým hydrometeorologickým 
ústavem. „Každý den byli u stánku Operačního 
programu Životní prostředí připraveni specialisté, 
kteří se zabývají jak příjmem a vyhodnocováním 
žádostí v operačním programu, tak i administrováním 

schválených projektů,“ uvedla Lenka Brandtová, 
tisková mluvčí SFŽP ČR. 

Stánek OPŽP návštěvníkům nabídl pro-
gram rozdělený do tří částí. První byly osobní 
konzultace a poradenství přímo na stánku 
OPŽP, druhou semináře zaměřené na témata, 
která žadatele nejvíce tíží, třetí částí byly 
přednášky v rámci doprovodných programů 
veletrhu, a to 20. a 21. května v Presscentru 
pavilonu E.

Zatímco program veletrhu je zaměřen 
především na oblast vodního hospodářství 
a nakládání s odpady, stánek OPŽP nabídl 
navíc zejména podrobné informace k tématu 
zlepšování stavu přírody a krajiny. Zaměst-
nanci Státního fondu životního prostředí 
ČR potvrdili i to, co se předpokládalo. Mezi 
účastníky veletrhu byl totiž obrovský zájem 
o fi nancování z programu Zelená úsporám.

Přesto se našel čas i na další otázky. V rámci 
doprovodného programu se v první den vele-
trhu uskutečnil blok přednášek týkajících se 
odpadové legislativy a vyhlášky o bioodpadech. 
Omezování skládek komunálních biologicky 
rozložitelných odpadů se nyní intenzivně věnu-
jí všechny státy Evropského společenství. Do 
roku 2010 by náš stát měl snížit množství těchto 
odpadů ukládaných na skládku o 20 procent 
v porovnání s rokem 2000. Ročně u nás jeden 
člověk vyprodukuje asi 250 kilogramů odpadu 
ukládaného na skládkách. Zajímavé je, že Češi 
se už naučili velmi dobře třídit odpad. Souvisí 
to s růstem životní úrovně, přičemž produkce 
komunálních odpadů má rostoucí trend. Čes-
kou republiku navíc čeká implementace novely 
směrnice EU o odpadech, v níž bude mimo jiné 
zakotvena nová pětistupňová směrnice o naklá-
dání s odpady. (RED)

Na jedné lodi

PERSONÁLNÍ INZERCE

CHCETE SE PODÍLET NA ADMINISTRACI EVROPSKÝCH FONDŮ?
Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Interní auditor / auditorka – Evropské fondy ERDF, CF
Nástup: přednostně od 1. 8. 2009, dle dohody možno i v jiný termín / Místo výkonu práce: Praha 4 – Budějovická

Referent / referentka Oddělení projektové podpory
Nástup: 1. 9. 2009, dle dohody možno i dříve / Místo výkonu práce: Praha 4 – Budějovická

Projektový manažer / projektová manažerka Odboru ochrany vod
Nástup: možný od 1. 7. 2009 / Místo výkonu práce: Praha 4 – Budějovická

Specialista/specialistka energetické náročnosti budov a OZE pro Krajské pracoviště SFŽP ČR 
v Českých Budějovicích
Nástup: možný od 1. 7. 2009, nejpozději však od 1. 9. 2009 / Místo výkonu práce: Krajské pracoviště České Budějovice

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis (Europass) na e-mail: katerina.jechova@sfzp.cz.

Významný dopad na životní prostředí
8. června 2009 v 11 hodin byl 
v Čistírně odpadních vod v Lipníku 
nad Bečvou slavnostně zakončen 
projekt Zlepšení kvality vod v oblasti 
soutoku řek Bečvy a Moravy. 
Stavební práce byly započaty 1. února 2007 
a podle harmonogramu měly být dokončeny 
do konce roku 2009. Za přispění maximální-
ho úsilí všech zainteresovaných subjektů se to 
povedlo téměř o půl roku dříve. Slavnostního 
symbolického přestřižení pásky na moder-
nizované čistírně v Lipníku se zúčastnila 
řada významných hostů včetně zástupců 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 
zemědělství, Ministerstva životního prostředí 
a Státního fondu životního prostředí ČR. 

V rámci projektu byla rekonstruována 
a nově dostavěna kanalizace v Kojetíně, 

v Hranicích IV – Drahotuších, byly vybudo-
vány některé kmenové a hlavní uliční stoky 
v Přerově a zásadně byla modernizována 
Čistírna odpadních vod v Lipníku nad Beč-
vou. Realizace tohoto projektu má významný 
dopad na zlepšení životního prostředí z hle-
diska likvidace odpadních vod v celé oblasti 
středního povodí řeky Moravy. Dokončením 
projektu byly na Přerovsku s předstihem na-
plněny požadavky směrnice Evropské unie na 
čištění městských odpadních vod. Jako cílový 
parametr pro splnění limitů totiž směrnice 
stanovila rok 2010.

„Nejdůležitějším kritériem v rámci realizace celého 
projektu pro nás bylo co nejmenší omezení běžného 
života obyvatel dotčených lokalit, a proto byla napří-
klad v Přerově zvolena náročná technologie, při které 
se neprovádí rekonstrukce otevřeným výkopem, ale 
vyvložkováním stoky,“ řekl Ing. Miroslav Dundá-

lek, ředitel společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Přerov, a. s.

Celkové náklady na projekt dosáhly částky 
456 milionů korun. Evropská unie poskytla 
pro projekt dotaci z Fondu soudržnosti ve 
výši 7 547 701 eur. Zbývající část nákladů fi -
nancovaly z vlastních zdrojů a pomocí úvěru 
společnost Vodovody a kanalizace Přerov, 
město Hranice, Kojetín a Státní fond životní-
ho prostředí České republiky přispěl formou 
půjčky ve výši 18 559 000 korun a dotací ve 
výši 11 608 000 korun. 

Zadavatelem, investorem a zároveň koneč-
ným příjemcem dotace a půjčky byla akciová 
spo-lečnost Vodovody a kanalizace Přerov, 
a. s., stavbu realizovala společnost OHL ŽS, 
a. s, správcem stavby pak bylo sdružení fi rem 
Centroprojekt – VRV. Obecným poradcem 
projektu byla společnost CWE, a. s.  (RED)

 Slavnostní zakončení projektu v čistírně odpadních vod 
v Lipníku nad Bečvou. Zleva: Miroslav Dundálek, ředitel 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 
Michal Chromec, předseda představenstva společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Jiří Koliba, náměstek 
ministra pro místní rozvoj, Radovan Rašťák, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje, František Ledabyl, 
marketingový ředitel společnosti OHL ŽS, a. s.

 Zrekonstruovaná Čistírna odpadních vod 
Lipník nad Bečvou. 

 Drahotuše – protlak potrubí pod silnicí. 
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