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Kvalitu ovzduší pomáhá zlepšovat Operační program Životní prostředí v rámci prioritní osy 2 – 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Zájem o podporu v této oblasti roste a 53 schválených 
projektů může počítat s podporou ve výši 566 milionů korun. Pro další zájemce o dotace v prioritní 
ose 2 jsou na začátek roku 2010 připravovány průběžná výzva pro tzv. velké projekty (naváže na 
IV. výzvu) i výzva pro individualni projekty. STRANA 6

Spalování pevných paliv se významně podílí na špatné kvalitě ovzduší v České republice.

Bilance Fondu soudržnosti 
a Operačního programu 
Infrastruktura

Jaký byl Fond soudržnosti, ze 
kterého bylo možné čerpat 
prostředky v letech
2004–2006. A čím se může 
pochlubit ve stejných letech 
realizovaný Operační program 
Infrastruktura?
STR. 14–15 a 18

Dobrá adresa
Krajské pracoviště SFŽP ČR 
v Českých Budějovicích je v jed-
né budově zároveň s fi nančním 
ředitelstvím, územním odborem 
MŽP a přízemí obývá Protiko-
rupční útvar policie ČR. Je tedy 
v nejlepší společnosti! STR. 12

Rejstřík časopisu Priorita
Priorita vychází již třetím rokem. 
Připravili jsme pro Vás uplný 
přehled článků předchozích 
dvou ročníků. Všechna čísla 
najdete na webu www.opzp.cz. 
STR. 19–30

Sídliště jak má být
Čtvrť Kronsberg v Hannoveru se 
stala vzorem pro další ekologic-
ke čtvrti v německych městech. 
STR. 38

Japtech
Za velkého 
zájmu návštěv-
níku se 24. až 
26. listopadu 

v pražském hotelu Hilton Prague 
Old Town uskutečnil Seminář 
japonských čistých technologií. 
STR. 40

Jan Kužel, ředitel odboru ochrany 
ovzduší MŽP: Kraje, hlavní město 
Praha i město Brno připravily na 
základě důkladných analýz pod 
metodickým vedením 
MŽP progra-
my zlepšo-
vání kvality 
ovzduší.
STR. 8

 Kvalita ovzduší 
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AKTUALITY AKTUALITY

ECHOEDITORIAL

Vážení čtenáři,
Priorita vstupuje již do tře-
tího ročníku své existence. 
I z tohoto důvodu přinášíme 
přehled témat, kterým se náš 

titul dopo-
sud věnoval. 
Aktuální 
Priorita se 
však nedívá 
jen do mi-
nulosti. Jak 
jste si zřejmě 
při pohledu 
na titulní 
stránku 

všimli, hlavní téma se věnuje 
kvalitě ovzduší, související 
prioritní ose 2 a hlavně chys-
tané legislativě – ta v oblasti 
kvality ovzduší přinese řadu 
změn. Z textu Jana Kužela se 
například dozvíte, že ačkoli 
v posledních dvou letech 
došlo ke zmenšení plochy 
území, kde jsou překračo-
vány imisní limity, nedaří se 
v těchto oblastech snižovat 
míru překračování imisních 
limitů. Ty jsou stále na mno-
ha místech překračovány 
i několikanásobně. 

Každoročně v ČR dochází 
k překračování imisních 
a cílových imisních limitů 
pro ochranu lidského zdraví, 
především v množství pra-
chových částic a benzo(a)
pyrenu (zástupce skupiny 
polycyklických aromatic-
kých uhlovodíků, který 
překračuje mezní hodnoty 
na téměř všech měřících 
stanicích v ČR, kde se tato 
látka zaznamenává), a těmto 
nadlimitním koncentracím je 
vystavována značná část po-
pulace. Česká republika se 
z tohoto důvodu řadí mezi 
země EU s nejhorší kvalitou 
ovzduší.

 Připravované změny 
zákona přinášejí celou 
řadu změn, díky kterým 
by mělo dojít ke zlepšení 
stavu ovzduší – například by 
měl být zpoplatněn provoz 
nevyhovujících kotlů na tuhá 
paliva, které by navíc měly 
procházet jakousi obdobou 
technické kontroly. 

V Prioritě najdete i řadu 
dalších témat. Nevynechali 
jsme žádnou z pravidelných 
rubrik, i tentokrát v časo-
pisu najdete celou řadu 
inspirativních a užitečných 
informací.
 

IVO 
HORVÁTH
šéfredaktor

Nižší exhalace 
a emisní povolenky 
Zatímco v Kodani se světoví 
státníci zatím marně snažili do-
hodnout na závazném omezení 
skleníkových plynů, skupina čes-
kých poslanců se ve sněmovně 
snaží prosadit takovou povinnost 
aspoň pro Česko. Novela zákona 
o emisních povolenkách před-
pokládá každoroční snižování 
skleníkových exhalací tak, aby 
do roku 2050 klesly minimálně 
o polovinu oproti roku 2010.
Česká republika sice produkuje 
pouze zhruba půl procenta 
celosvětových emisí skleníkových 
plynů, je to však podle zpráv 
Mezivládního panelu pro klima-
tickou změnu pětinásobek toho, 
co bychom vzhledem k počtu 
obyvatel měli produkovat," uvádí 
se v důvodové zprávě předlohy. 

Přemýšlej a ber…

Značky Bio, FSC či 
Fairtrade mohou od 
26. listopadu zname-
nat šanci na výhru ve 
spotřebitelské soutěži 
Přemýšlej a ber – značky, co jsou 
fér. Akce má pro tento typ soutěží 
netypického vyhlašovatele: tři 
neziskové organizace – Hnutí 
DUHA, FSC ČR a Společnost 
pro Fair Trade. Soutěží s výhrami 
v hodnotě desítek tisíc korun chtějí 
Čechům ukázat, jak rozeznat zboží 
ohleduplné vůči světu, v němž žije-
me. Ve světě rychle roste význam 
certifi kačních značek, které vypo-
vídají o kvalitě vzniku zboží. Tyto 
certifi kace mají jasně stanovená 
pravidla přidělování a výroba jimi 
označených výrobků je pravidelně 
kontrolována. Soutěž grantem 
podpořil Státní fond životního 
prostředí ČR.

Šumava v souladu 
se zákonem
Národní park Šumava neporušil 
podle policie při hospodaření 
v lesích a boji proti kůrovcové 
kalamitě zákon. Trestní oznámení 
kvůli údajnému ohrožení životního 
prostředí podal v polovině roku 
2008 na vedení parku a minister-
stvo životního prostředí soudní 
znalec z oboru lesnictví Ivo Vicena. 
Už před časem škody v šumav-
ském parku vyčíslil na 32 miliard 
korun. Policie vyšetřování v závěru 
roku 2009 odložila.

Ministři životního 
prostředí zemí EU se sešli 
22. prosince 2009 
v Bruselu, aby hodnotili 
výstupy kodaňské 
konference a diskutovali 
o dalším postupu EU 
při ochraně klimatu. 

Ministři se shodli, že kodaňská 
dohoda není dostatečným ná-
strojem pro zabránění růstu glo-
bální průměrné teploty o více 
než 2° C ve srovnání s předindu-
striálním obdobím, což je podle 
vědců z Mezivládního panelu 
pro změny klimatu (IPCC) 
kritická hodnota pro nevratné 
změny klimatu. „Kjótský protokol 
má platnost pouze do prosince 2012, 
takže čas na přijetí jeho následnické 
dohody se již významně zkracuje. Ev-
ropská unie proto bude prosazovat, aby 
právně závazná dohoda o omezování 
emisí skleníkových plynů všech hlavních 
světových znečišťovatelů byla sjednána 

nejpozději za rok v Mexiku,“ komen-
toval rozpravu Jan Dusík, který 
v roli ministra životního prostře-
dí poprvé vedl delegaci ČR. 

Negativní dopady 
kombinací látek
Z iniciativy Dánska se ministři 
zabývali i nejnovějšími vědecký-
mi poznatky v oblasti kombi-
novaných účinků chemických 
látek na lidské zdraví. Dánsko 
na letošních jednáních Rady 
opakovaně upozorňovalo na 
negativní dopady působení 
kombinace několika různých 
endokrinních disruptorů (tj. 
látek poškozujících činnost 
žláz s vnitřní sekrecí) na děti 
do dvou let a na těhotné ženy 
(např. zvýšený výskyt rakoviny 
a hrozba defektního vývoje 
reprodukčních orgánů plodu). 
Vzhledem k tomu, že hodno-
cení rizika kombinovaného 
účinku chemických látek – tedy 
v situacích, kdy množství každé 

jednotlivé látky je nižší, než je 
považované za nebezpečné, 
ale k negativním dopadům na 
lidské zdraví dochází kvůli 

Zlepšení životních podmí-
nek obyvatel, šetrný rozvoj 
území i ochrana přírody 
a krajiny – to je hlavní cíl 
krajinných integrovaných 
plánů rozvoje (KIPR), 
jejichž základní parametry 
na návrh ministrů životního 
prostředí a místního rozvoje 
schválila vláda.

Plán na rozvoj krajinného 
integrovaného plánování se 
týká všech takzvaných specifi c-
kých oblastí (Šumava, Beskydy, 
Jeseníky – Kralický Sněžník, 
Karvinsko, Mostecko, Krušné 
hory, Krkonoše – Jizerské hory). 
Ministři rozhodli, že pilotní 
ověřovací projekt proběhne 
v oblasti Šumavy. 

„Jde o významný krok, který 
pomůže řešit problematiku regionálního 
rozvoje komplexně a především pomůže 
zlepšit kvalitu života místních lidí. Je 
důležitý i pro ochranu vzácné přírody, 
tu totiž nelze zajistit bez pomoci lidí, 
kteří v daném území žijí. Na příkladu 
Šumavy chceme ukázat, že dlouhodo-
bého udržitelného rozvoje lze dosáhnout 

i v tak komplikovaném a specifi ckém 
regionu. Současně obce v národním 
parku podporujeme i jinými způsoby,“ 
říká ministr životního prostředí 
Jan Dusík. 

Komplexní přístup k území 
umožní v mikroregionech čerpat 
dotace na projekty kombinací 
několika operačních programů. 
Projekty, které budou součástí 
krajinného integrovaného plánu 
rozvoje, budou bodově bonifi -
kovány (10 %) v operačních pro-
gramech relevantních resortů. 
Zavedením integrovaných plánů 
zároveň dojde k větší koordinaci 
při čerpání evropských i národ-
ních prostředků a k dosažení 
vyššího účinku vynaložených 
peněz. V současném programo-
vacím období proběhne pilotní 

projekt na Šumavě, 
v dalším pak i v ostat-
ních specifi ckých 
oblastech. 

Systém operač-
ních programů je 
nyní orientován 
sektorově. To se 
zejména u regionů se 
zvýšenými nároky na 

koordinaci udržitelného rozvoje 
jeví jako významná překážka 
pro efektivní využívání evrop-
ských fondů. Tato území, pokry-
tá převážně malými obcemi, se 
navíc vyznačují slabou schop-
ností a kompetencí o dotace žá-
dat, případně je předfi nancovat 
a spolufi nancovat. Řada projek-
tů je realizována izolovaně, bez 
územní, věcné a časové vazby 
na jiné aktivity v území. Kra-
jinné integrované plány rozvoje 
představují integrující a mezio-
borový přístup vlády k podpoře 
rozvoje území podle principů 
udržitelného rozvoje (tedy 
pomocí vzájemné provázanosti 
všech tří pilířů udržitelného 
rozvoje: životního prostředí, 
ekonomiky a společnosti). 

EU bude prosazovat uzavření globální dohody ke klimatu

kombinovanému účinku těchto 
látek – dosud není v legislativě 
EU zakotveno, ministři proto 
vyzvali Evropskou komisi, aby 

nejpozději počátkem roku 2012 
předložila vyhodnocení stávající 
legislativy a návrh dalších kroků 
v této otázce.

Globální cíl
S výhledem na blížící se 
Mezinárodní rok biodiverzity 
(2010) ministři konstatovali, 
že se pravděpodobně nepodaří 
naplnit globální cíl zastavit do 
roku 2010 snižování biologic-
ké rozmanitosti. V souvislosti 
s konferencí smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmani-
tosti plánovanou do japonské 
Nagoji na říjen 2010 Rada 
připravila půdu pro španělské 
předsednictví, které by mělo 
na březnové Evropské radě 
debatovat o podobě dlouho-
dobého cíle po roce 2010. Co 
se týče Baltské strategie, jedné 
z hlavních priorit švédského 
předsednictví, Rada vyzvala 
Komisi a členské státy v regio-
nu Baltského moře k urychlené 

implementaci příslušného 
akčního plánu z června 2009. 
Rada rovněž vyzvala Komisi 
k bezodkladnému zpracová-
ní analýzy dopadů fosfátů 
z čisticích prostředků na stav 
moří i sladkých vod. Pokud 
tato analýza ukáže, že zákaz 
fosfátů je správným nástrojem 
ochrany vod, měla by Evropská 
komise přijít s návrhem nové 
legislativy. 

Diskuse ministrů
Ministři také diskutovali napří-
klad o některých konkrétních 
aspektech návrhu nařízení 
o uvádění biocidních přípravků 
na trh a jejich používání (mj. 
o otázce centrálního povolová-
ní na úrovni EU), jež by mělo 
nahradit stávající směrnici 98/8/
ES, či o žádosti zemí Beneluxu, 
aby Komise navrhla kritéria 
udržitelnosti pěstování a impor-
tu biomasy, k níž se připojila 
i Česká republika. 

Vláda našla způsob, jak zlepšit život lidí 
v mikroregionech – testovat se bude na Šumavě

S platností k 3. prosinci 2009
byla Monitorovacím 
výborem OPŽP schválena 
aktualizovaná verze 
implementačního 
dokumentu. Bylo 
například odstraněno 
ekonomické hodnotící 
kritérium při výběru 
žádostí o podporu.  

Mezi nejdůležitější změny 
v kapitole 3 patří doplnění 
možných příjemců podpo-

ry v prioritních osách 2 a 4, 
úprava informací o podporo-
vaných projektech v priorit-

ních osách 
3 a 5. 
V kapitole 
4 byla pře-
pracována 
struktura 
a hodnoty 
indiká-
torů dle 
agregační 
mapy, 
v kapito-

le 5 byly upraveny způsobilé 
a nezpůsobilé výdaje u priorit-
ních os 1, 2, 3, 5 a 6. Ke změ-
nám došlo také u výběrových 
kritérií a kritérií přijatelnosti 
v kapitole 6.

Drobnější úpravy byly též 
provedeny v kapitolách 8 a 10. 
V příloze č. 1 byla pod tabulku 
doplněna poznámka o spolu-
fi nancování ze SFŽP ČR a ze 
státního rozpočtu. 

Seznam všech změn je 
uveden ve změnovém listě na 
začátku dokumentu.

Aktualizovaná verze Implementačního 
dokumentu OP Životní prostředí
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Z důvodu změny kompetence 
k vydávání stanovisek orgánu 
ochrany přírody k záměrům v ev-
ropsky významných lokalitách 
(dle § 45i zákona 114/1992 Sb.), 
které patří mezi nezbytné přílo-
hy žádostí do XIII. a XIV. výzvy 
OPŽP, se mimořádně stanovuje 
možnost doložit toto stanovisko 
až v termínu ukončení kontroly 

formální úplnosti žádosti v sou-
ladu s platným harmonogramem 
pro jednotlivé výzvy.

Nedoporučujeme tedy žádat 
stanovisko orgánu ochrany 
přírody k záměrům v evropsky 
významných lokalitách od 
obecních úřadů obcí s rozší-
řenou působností v prosinci 
roku 2009, ale doporučujeme se 

obrátit na krajské úřady, které 
stanovisko v rámci znovunaby-
té kompetence vydají v lednu 
roku 2010. V případě absence 
tohoto stanoviska ve formálně 
kontrolované žádosti budou 
žadatelé vyzváni k doplnění 
stanoviska nikoli do 3 dnů, ale 
do termínu ukončení kontroly 
formální úplnosti žádosti.

Pozor na změnu v kompetencích
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Evropské výzvy roku 2010

PETR ZAHRADNÍK
EU Office České spořitelny 

Těžko si lze představit dramatičtější, událost-
mi naplněnější a neočekávanými zvraty více 
provázený rok v kontinuálním vývoji procesu 
evropské integrace, než byl ten loňský rok 
2009. Lze si snad i přát, aby ten letošní rok 
2010 byl o poznání klidnější, prostší ne zcela 
pozitivních zpráv (týkajících se především 
prohlubování ekonomického výkonu s ne-
gativním dopadem na zaměstnanost a stav 
veřejných fi nancí), s větším výskytem optimis-
tičtějších vyhlídek do blízkého i vzdáleného 
budoucna.

Pro letošní rok bude s největší pravdě-
podobností i nadále platit, že ekonomická 
témata v jeho rámci zastíní ta ostatní. Již 
pouhý letmý pohled na ekonomické priority 
právě započatého španělského předsednictví 
napovídá, že letošek nebude pouze obdobím 
přibližování toužebně očekávaného hospo-
dářského oživení, ale i dobou, v níž by měla 
proběhnout hlubší debata týkající se delší 
předpokládané budoucnosti a ekonomické 
perspektivy EU. Březnový jarní summit EU 

by měl být věnován prezentaci a diskusi 
v současné době aktuálního dokumentu Stra-
tegie EU 2020, jež v podtitulu usiluje o to, 
aby se ekonomika a trhy EU staly chytřejšími, 
zelenějšími a sociálně ohleduplnějšími.

Jedněmi ze zásadních ekonomických 
témat letošního roku, s nutným sociálním 
a humánním „přesahem“, budou zaměstna-
nost a boj proti nezaměstnanosti. A nikoliv 
pouze z toho důvodu, že nyní předsednická 
země Španělsko vykazuje jedny z nejhorších 
charakteristik vývoje trhu práce v celé EU, 

čímž se po době relativních úspěchů s tvor-
bou nových pracovních míst opětovně vrací 
do již před téměř 20 lety prožité zkušenosti 
země s velmi ponuře se vyvíjejícími parame-
try, jež jsou přisouzeny pracovním trhům. 
Obecně v celé Unii začíná být problém neza-
městnanosti patrně nejpalčivějším krizovým 
projevem; ještě v listopadu 2008 dosahovala 
míra nezaměstnanosti v EU-27 své průměrné 
hodnoty 7,5 % (čímž bylo završeno poměrně 
lichotivé přibližně čtyřleté období, v němž 
prakticky všechny trhy práce v EU vykazo-
valy nadějné charakteristiky), na sklonku 
loňského roku se míra nezaměstnanosti za-

stavila na hodnotách oscilujících okolo 9,5 %, 
přičemž bod zlomu předpokládaný zřejmě na 
polovinu roku 2010 by měl znamenat dosaže-
ní hodnoty přes 10 %. O tom, jak je průměr 
ošidný, svědčí i fakt, že španělská míra ne-
zaměstnanosti již dosáhla výše na dohled od 
20 % a ta lotyšská již dokonce 21 procent.

Letošní rok v ekonomické oblasti bude 
zcela určitě i obdobím nalézání fi skální 
konsolidace poté, co krize drasticky zhoršila 
všechny představitelné charakteristiky přija-
telné pro fi skální disciplínu, i dobou uplat-

ňování tzv. exit strategií především 
v těch ekonomikách, v nichž 
nejtvrdší krizové projevy začnou 
pozvolna pomíjet. Letošek bude 
navíc i dobou, kdy zřejmě zesílí 

diskuse nad dlouhodobou fi nanční perspek-
tivou Unie po roce 2013, jež výrazně napoví, 
zda a v jaké výši bude možné pro jednotlivé 
členské státy nadále využívat fondů EU.

Především španělské zaměření na oblast 
Středomoří a Latinské Ameriky by mělo vést 
k posílení vazeb Unie vůči těmto nesporně 
zajímavým a perspektivním teritoriím. Přejme 
si, aby ani rok 2010 na poli evropské integ-
race nebyl rokem marnosti, ale spíše rokem, 
v kterém se EU ekonomicky alespoň začne 
zotavovat a současně jako celek získá větší 
míru respektu a vážnosti ze strany ostatních 
hráčů této globální „hry“.

Jedněmi ze zásadních ekonomických 
témat letošniho roku budou zaměstnanost 
a boj proti nezaměstnanosti.

„První den jsem 
v Poslanecké sněmovně 
obhajoval novelu zákona 
o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v pátek jsem 
vyhlásil novou výzvu pro 
čerpání eurodotací,“ 
popisuje první dny ve funkci 
nový ministr životního 
prostředí Jan Dusík. Oba 
kroky naplňují jednu z jeho 
priorit – snížit počet sporů 
s Evropskou komisí. 

„Budu prosazovat konkrétní opatření 
reagující na rychle se měnící podnebí, 
alarmující znečištění ovzduší, plýtvání 
surovinami a energií, překotné zastavo-
vání krajiny či ztrátu druhové rozma-
nitosti české přírody,“ staví ministr 
Dusík své cíle na právě vydané 
Zprávě o životním prostředí ČR 
za rok 2008. 

Čistší vzduch a klima
Moderní zelené technologie 
přinášejí nejenom zlepšení 
ovzduší, ale i pracovní místa 
a snížení závislosti na dovozu 
energie. „Očekáváme, že stále více 
lidí bude žádat o dotace z programu 
Zelená úsporám podle zjednodušených 
pravidel. Rychlost a efektivita v čerpání 
z evropských prostředků zůstává naší 
prioritou. Z Operačního programu 
Životní prostředí podporujeme sběrné 
dvory, kompostárny či moderniza-
ci energetických zařízení. Chceme 
maximálně urychlit výstavbu čistíren 
odpadních vod, abychom předešli sporu 
s Evropskou komisí kvůli neplnění 
směrnice. Ke schválení je připraveno 
5 velkých regionálních projektů čištění 
odpadních vod. Budeme sledovat 
postup posledních několika obcí, které 
se v ČR se svými projekty opožďují,“ 
popisuje ministr Jan Dusík. 

Ochraně klimatu pomůže 
nová legislativa: „Chci dokončit 
projednávání euronovely zákona 
o emisním obchodování, která do něj 
zahrne leteckou dopravu. V parlamentu 
budu prosazovat vládní novelu zákona 
o ochraně ovzduší, která zvyšuje podíl 
biopaliv povinně přimíchávaných do 
pohonných hmot, čímž sníží znečiště-
ní, omezí dovoz ropy a podpoří české 
zemědělce. Společně s MPO připravíme 
novelu zákona o obnovitelných zdrojích 
energie se zahrnutím koncepční podpory 

výroby tepla z obnovitelných zdrojů 
energie. Stát by měl sám jít příkladem. 
Proto vládě předložíme materiál, který 
umožní zadávání environmentálně še-
trných veřejných zakázek. Navrhneme 
také nařízením vlády stanovit, že no-
vostavby a zásadní rekonstrukce budov 
veřejných institucí budou od roku 2011 
realizovány pouze v nízkoenergetickém 
standardu,“ rozvádí další prvořa-
dé oblasti ministr Dusík.

„Hodlám navázat na posled-
ní úspěchy české environmentální 
diplomacie, intenzivně se účastním 
všech mezinárodních jednání o ochraně 
klimatu,“ popisuje Jan Dusík 
program nejbližších dní. 

MŽP předloží vládě nový zá-
kon o ochraně ovzduší, který je 
nyní v meziresortním připomín-
kovém řízení. Ten má v příštích 
letech přinést zásadní zlepšení 
kvality ovzduší a lepší ochranu 
obyvatel České republiky před 
imisní zátěží z průmyslu, dopra-
vy i vytápění domácností. 

Méně plýtvání, vyšší využití 
odpadu
„MŽP otevřelo výzvu z OPŽP k podávání 
žádostí o dotace na zpracování a využití 
směsného odpadu. Její přísné podmínky 
zaručují, že nově postavená zařízení nebu-
dou ve svých regionech omezovat recyklaci. 
Dotace pro třídění a recyklaci budou dále 

pokračovat. Ještě v tomto volebním období 
chceme také prosadit euronovelu českého 
zákona o odpadech. Podporu recyklace 
a prevenci vzniku odpadu zaručí nový zá-
kon o odpadech a také aktualizovaný Plán 
odpadového hospodářství ČR. V rámci 
přípravy evropské legislativy o obchodování 
s environmentálními produkty bude MŽP 
prosazovat snížení DPH na recyklované 
materiály,“ popisuje aktivní odpado-
vou politiku ministr Dusík.

Zachování zdravé krajiny
MŽP usiluje o schválení novely 
zákona o zemědělském půdním 
fondu, která zásadně omezí zastavo-
vání krajiny. Ve spolupráci s MZe 
chce dokončit projednávání novely 
vodního zákona v parlamentu. Oba 
návrhy pomohou zvýšit ochranu 
před povodněmi, a to s využíváním 
přírodě blízkých opatření. 

„Budu pokračovat v jednání s obcemi 
a kraji o způsobu rozvoje regionu a ochrany 
unikátní přírody v národním parku 
Šumava. Obce v chráněných územích zvý-
hodníme. Vedle specifi ckého programu – 
dotační podpory projektů obcí v národních 
parcích – předložíme vládě materiál, který 
zajistí bonifi kaci projektů ve specifi ckých 
oblastech z operačních programů různých 
resortů. Pilotní oblastí bude právě 
Šumava. Připravujeme vyhlášení nových 
chráněných území – vyhlášení národního 
parku Křivoklátsko, CHKO Soutok 
(Dolní Morava) a rozšíření CHKO Koko-
řínsko,“ komentuje přednostní cíle 
v oblasti ochrany přírody ministr 
Dusík a dodává: „Řadu akcí pro veřej-
nost chystáme v rámci Mezinárodního roku 
ochrany biodiverzity – například velkou 
putovní výstavu mezinárodního sdružení 
fotografů divoké přírody a Wild Wonders 
of Europe.“

Ministr Dusík: Času do voleb 
využiji naplno

Na četné dotazy na nový zákon 
o obalech ze stran partnerů 
MŽP v odpadovém a obalo-
vém hospodářství ministerstvo 
životního prostředí reaguje 
takto: Prioritou Ministerstva 
životního prostředí je v součas-
né době nový odpadový zákon, 
který chce současný ministr 
předložit vládě během svého 

funkčního období. Příprava 
nového obalového zákona 
bude následovat po zákoně 
odpadovém. MŽP stejně 
jako v případě odpadového 
zákona počítá s účastí partnerů 
v diskusi o podobě návrhu. Při 
jeho přípravě bude vycházet ze 
všech dostupných odborných 
podkladů.

Reakce MŽP na dotazy 
k obalovému zákonu

Poradenské fi rmy musí jednat férově

Nebývá zvykem, aby Státní fond životního 
prostředí ČR varoval před neetickými praktika-
mi svých partnerů nebo soukromých subjektů. 
Přesto výjimka potvrzuje pravidlo a tou výjim-
kou se v posledních dnech stala Regionální 
poradenská agentura z Brna. Co udělala?

Zneužila data z Řídícího výboru Ope-
račního programu Životní prostředí, vlajku 

Evropské unie, logo OPŽP a logo Informač-
ního centra Ministerstva životního prostře-
dí k nekorektnímu oslovení neúspěšných 
žadatelů v rámci XVI. výzvy OPŽP. Pokusila 
se v nich vyvolat dojem, že je schopna jejich 
projekty přepracovat a v nadstandardní 

spolupráci s pracovníky Ministerstva život-
ního prostředí je vrátit do hry. Písemně jim 
oznámila, že jim nejenže řekne, co ve svém 
projektu udělali špatně, ale také to, že pokud 
s ní podepíší komerční spolupráci, stanou se 
žadateli úspěšnými. Jenomže, co čert nechtěl, 
své dopisy rozeslala v době, kdy ještě ofi ciálně 
nebyly oznámeny výsledky uvedené výzvy.

Na poradenském trhu panuje jistě velká 
konkurence, a proto je nutné se ohánět, přesto 
poradenské fi rmy nesmějí zneužívat informace 
a slibovat nemožné. Tento postup poškozuje 
jak klienty, tak na administrátory Operačního 
programu Životní prostředí.

Bohužel dobře nepůsobí ani to, jak se 
agentura k celému problému postavila. Její 

tým, jak se pod své ofi ciální stano-
visko na svých internetových strán-
kách podepsal, se totiž ostře distan-
coval od toho, že by neoprávněně 
využil znalosti výsledků XVI. výzvy, 
když připustil, že došlo k hrubé chy-
bě v jeho marketingové kampani. 

A ve svém stanovisku dokonce hrdě uvedl, 
že odpovědnost za toto pochybení „odne-
sl“ jednatel agentury Ing. Petr Kolář, který 
rezignoval jak na funkci ve vedení agentury, 
tak na pozici v jejím statutárního orgánu. 
Takže jak to je? 

Popírá agentura, že by její oslovení neú-
spěšných žadatelů bylo neetické, nebo udělala 
hrubou chybu, kvůli které musel odejít jed-
natel? Nějak to nedává smysl. Tak jenom do-
dejme, že jednatel Kolář je podle obchodního 
rejstříku zároveň i jedním z hlavních společní-
ků poradenské agentury, tedy její majitel. 

Sečteno a podtrženo, jak vyplývá z ofi -
ciálního stanoviska SFŽP ČR, Regionální 
poradenská agentura Brno ze strany Státního 
fondu životního prostředí ČR nepožívá jaké-
koli důvěry, proto s ní s okamžitou platností 
rozvázal smlouvu na provozování Regionální-
ho informačního centra pro OPŽP.

DANIEL TÁCHA
Odbor komunikace SFŽP ČR

ETICKÝ KODEX OPŽP
Etický kodex je základní etickou normou 
prezentace OPŽP a vystupování interních 
i externích pracovníků implementační 
struktury tohoto programu vůči veřejnosti 
i ve vzájemných vztazích. Je nedílnou sou-
částí Implementačního dokumentu. Členo-
vé implementačních struktur se musejí mj. 
zdržet jednání, které by ohrozilo důvěry-
hodnost procesu implementace OPŽP.

Na poradenském trhu panuje jistě velká 
konkurence, a proto je nutné se ohánět, 
přesto poradenské fi rmy nesmějí 
zneužívat informace a slibovat nemožné.
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ECHO

V minulém roce 
jsme se snažili zvý-
šit zájem o nabíd-
ku podpory OPŽP 
pro projekty 
zaměřené na zlep-
šení nebo udržení 
kvality ovzduší 
a omezení emisí 
základních znečiš-
ťujících látek do 
ovzduší s důrazem 
na využití nových, 
šetrných způsobů 
výroby energie 

včetně obnovitelných zdrojů ener-
gie a energetických úspor. Podpora 
se realizuje prostřednictví prioritní 
osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí. Tematicky zamě-
řené semináře a aktivní informová-
ní o plánovaných výzvách přineslo 
výsledky.

Osmá výzva OPŽP, která se 
týkala také prioritní osy 2. byla 
vyhlášena v únoru minulého roku 
a příjem žádostí probíhal od břez-
na do konce dubna.

 V průběhu dvou měsíců bylo 
přijato celkem 89 žádostí, z nich 57 

v oblasti 2.1 – Zlepšování kvality 
ovzduší – a 32 v oblasti 2.2 – Ome-
zování emisí. Investiční náklady 
všech podaných žádostí tvořily 3 
mld. korun. Požadavek na podporu 
pak dosáhl téměř jedné miliardy. 
Formální kontrolou (kontrola 
žádosti z pohledu administra-
tivního souladu, formy žádosti 
a formálních předpokladů žádosti, 
tj. její úplnosti a doložení všech 
požadovaných příloh) a obecnou 
přijatelností (kontrola přijatelnosti 
projektu a žadatele s ohledem na 
základní podmínky programu, 
fi nanční a legislativní předpoklady, 
principy politiky EU apod.) prošlo 
81 žádostí. Pro srovnání: v rámci 
první výzvy bylo podáno pouze 24 
žádostí.

Posouzení splnění 
specifické přijatelnosti
Důležitým mezníkem v rámci 
schvalování projektů je kontrola 
specifi cké přijatelnosti, při které se 
posuzuje splnění specifi ckých krité-
rií daných implementačním doku-
mentem. Jsou jimi obecná kritéria 
(soulad žádosti s aktuální výzvou, 

soulad údajů uvedených v žádosti 
s relevantními doklady předklá-
danými jako přílohy k žádosti) 
a technická kritéria, která jsou pro 
jednotlivé oblasti či podoblasti pod-
pory odlišně nastavená. Bohužel 
tato kontrola vyřadila 18 projektů 
a žadatelé ztratili další šanci na 
získání podpory. Nejvíce žádostí 
bylo přitom zamítnuto v podob-
lasti 2.1.1 (pořízení nízkoemisního 
spalovacího zdroje a případné 
současné zlepšení energetických 
vlastností obálky budov) – v projek-
tech často nebylo splněno kritérium 
požadovaného součinitele prostupu 
tepla obálkou budovy, které je 
podmínkou u každé rekonstrukce 
zdroje vytápění. Jak bylo uvedeno 
výše, veškerá kritéria přijatelnosti 
jsou předem dána, a proto je nutné 
při přípravě žádosti dávat velký 
důraz na jejich splnění. Splnění spe-
cifi cké přijatelnosti, a tedy možnosti 
postoupení do procesu hodnocení, 
vyhovělo 63 žádostí.

Fáze nastavení způsobilých 
výdajů
Po akceptování žádostí probíhá 
proces určování způsobilých nákla-
dů, které vyplývají jednak z kapitoly 
6 v implementačním dokumentu, 
jednak na základě zpracované 
fi nanční analýzy u projektů gene-
rujících příjmy a dle relevantních 
pravidel u projektů spadajících 
do režimu veřejné podpory. Právě 
zpracované fi nanční analýzy a na-
stavení pravidla veřejné podpory 
byly důvodem častých nesrovnalos-
tí a předmětem diskuzí. Na základě 
špatně zpracované fi nanční analýzy 
bylo vyloučeno několik projektů, 
nejvíce pak podaných v podoblasti 
2.1.2 a zaměřených na rozšíření 
středotlakých plynovodních sítí. 
Hlavním problémem bylo nastavení 
nákupních a výkupních cen zem-
ního plynu, které byly často velice 
rozdílné od cen reálných. V otázce 
správného zařazení do veřejné 
podpory bylo zjištěno také mnoho 
nesrovnalostí, jež byly řešeny větši-
nou komunikací pracovníků fondu 
s žadateli a následným přeřazením 
pod vyhovující režim, což však 

Podoblast 
podpory

Stav žádosti
Počet 
akcí

Celkové 
náklady

Požadovaná 
podpora

2.1.1
Projekty schválené k fi nancování 22 208 164 712 128 487 862
Projekty neschválené k fi nancování 1 3 116 565 2 804 908
Žádosti neakceptované 16 131 500 002 91 997 095

Celkem za 2.1.1 39 342 781 279 223 289 865

2.1.2
Projekty schválené k fi nancování 6 250 688 130 86 578 223
Projekty neschválené k fi nancování 4 71 486 787 42 641 043
Žádosti neakceptované 6 117 420 508 60 230 383

Celkem za 2.1.2 16 439 595 425 189 449 649

2.1.3
Projekty schválené k fi nancování 1 7 644 110 5 417 583
Projekty neschválené k fi nancování 1 693 281 623 953

Celkem za 2.1.3 2 8 337 391 6 041 536
2.2.a Projekty schválené k fi nancování 7 828 719 414 232 421 887

Projekty odložené 2 834 868 300 201 621 510
Celkem za 2.2.a 9 1 663 587 714 434 043 397

2.2.b
Projekty schválené k fi nancování 6 81 933 902 44 650 800
Odstoupení od projektu 1 12 949 699 8 480 781
Žádosti neakceptované 1 10 614 776 4 946 400

Celkem za 2.2.b 8 105 498 377 58 077 981

2.2.c
Projekty schválené k fi nancování 11 211 782 126 69 407 185
Projekty neschválené k fi nancování 1 8 184 725 4 700 365
Žádosti neakceptované 3 221 664 300 68 994 000

Celkem za 2.2.c 15 441 631 151 143 101 550

Celkem v PO 2

Projekty schválené k fi nancování 53 1 588 932 394 566 963 540
Projekty neschválené k fi nancování 7 83 481 358 50 770 269
Žádosti neakceptované 26 481 199 586 226 167 878
Projekty odložené 2 834 868 300 201 621 510
Odstoupení od projektu 1 12 949 699 8 480 781

Celkem za podané žádosti v PO 2 89 3 001 431 337 1 054 003 978

OPŽP pomáhá zlepšovat kvalitu ovzduší
Kvalitu ovzduší pomáhá 
zlepšovat Operační program 
Životní prostředí v rámci 
prioritní osy 2 – Zlepšování 
kvality ovzduší a snižování 
emisí. Zájem o podporu 
v této oblasti roste 
a 53 schválených projektů 
může počítat s podporou 
ve výši 566 milionů korun.

ONDŘEJ 
VRBICKÝ
vedoucí odboru 

ochrany ovzduší 

a obnovitelných 

zdrojů energie, 

SFŽP ČR

v některých případech znamenalo 
i úpravu výše dotace. V případě 
žádostí, u kterých nedošlo ke sho-
dě fondu s žadatelem, musel být 
osloven Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže k vydání stanoviska. 
Bohužel do dnešní doby nebyla 
některá problematická posouzení 
z hlediska této problematiky dosud 
uzavřena.

Fáze vyhodnocení projektů
V případě, že nenastaly v procesu 
posuzování způsobilých výdajů 
výše zmíněné komplikace, které 
by vedly buď k zamítnutí, nebo 
k odložení žádosti, mohl začít 
proces hodnocení žádostí na 
základě ekologických, technických 
a ekonomických kritérií. Konkrétní 
kritéria pro jednotlivá opatření 
jsou vždy dopředu zveřejňována 
společně s vyhlášenou výzvou. 
Vstupy do hodnocení jsou přebí-
rány z formuláře žádosti, proto 
je nezbytné, aby veškeré hodnoty 
a údaje v ní uvedené korespondo-
valy s předloženými dokumenty 
(např. energetický audit, odborný 
posudek, projektová dokumentace 
aj.), což je však předmětem již výše 
zmíněné kontroly specifi cké přija-
telnosti, a proto by v této fázi měly 
být již v pořádku. Upozorňuji na 
to pouze z důvodu apelování na 
kvalitně připravené žádosti, proto-
že jakýkoliv nesoulad znemožňuje 
provedení věrohodného vyhod-
nocení. Na základě komplexního 
vyhodnocení a kladného projed-
nání Řídícím výborem OPŽP 
byla schválena podpora vydáním 
registračního listu 53 projektům. 
Celkový přehled počtu podpo-
řených a nepodpořených žádostí 
včetně fi nančních údajů je uveden 
v tabulce.

Typologie podpořených 
projektů
Přestože na stránkách Priority, pří-
padně jinými informačními kanály 
fondu, byly již některé konkrétní 
projekty prezentovány, rád bych se 
krátce zmínil o typologii podpoře-
ných opatření v jednotlivých pod-
oblastech podpory. V podoblasti 
2.1.1 se jednalo o opatření spočíva-
jící v náhradě stávajícího, převážně 
uhelného zdroje za zdroj spalující 
zemní plyn (instalovaný výkon 
do 5 MW), většinou společně se 
zlepšením tepelně technických 
vlastností obálky novým zdrojem 
vytápěné budovy. Investory těchto 

opatření byly zejména obce, ale 
také podnikatelské subjekty. 
V podoblasti 2.1.2 je možné pod-
pořené projekty rozdělit do čtyř 
skupin, a to na rekonstrukce cent-
rálních rozvodů (přechod z parní-
ho na teplovodní systém), rozšíření 
centrálních rozvodů za účelem 
připojení nových odběratelů tepla 
z CZT, instalace dodatečných 
technologických zařízení slouží-
cích ke snížení emisí ze zdrojů do 
5 MW a nakonec rozšíření stávající 
středotlaké plynovodní sítě za 
účelem připojení nových odběra-
telů zemního plynu a současného 
zajištění přechodu na spalování 

plynných paliv u jednotlivých od-
běratelů. Zastoupení nepodnikatel-
ských a podnikatelských subjektů 
bylo shodné. V podoblasti 2.1.3 
se jednalo o projekt zaměřený na 
výsadbu izolační zeleně oddělující 
významný zdroj prachových částic 
(dopravní komunikace) od obytné 
zóny. V souladu s implementačním 
dokumentem mohou v této pod-
oblasti žádat pouze nepodnikatel-
ské subjekty. V podoblasti 2.2.a 
byly podpořeny projekty zaměřené 
na rekonstrukci spalovacích zdrojů 
s výkonem nad 5 MW za účelem 
snížení emisí NOx, SO2 nebo 
prachových částic. Mezi podpoře-
nými jsou i dva projekty, v jejichž 
rámci budou za účelem snížení 
emisí rekonstruovány zvláště velké 
spalovací zdroje, tj. s celkovým 
výkonem zdroje nad 50 MW. Opět 
bylo stejné zastoupení jak nepod-
nikatelských, tak podnikatelských 
subjektů. V podoblasti 2.2.b 
byly schváleny projekty zaměřené 
převážně na odstranění pracho-
vých částic z různých výrobních 
provozoven, tedy z nespalovacích 
zdrojů. V podoblasti 2.2.c se 
jednalo o různé provozy, v kterých 
byla opatření zaměřena na snížení 
či odstranění emisí těkavých or-
ganických látek. Úspěšní žadatelé 
ve dvou posledních podoblastech 
byli výhradně z podnikatelského 
sektoru.

Kroky ke zvýšení zájmu 
žadatelů
Z výše uvedených údajů vyplývá, 
že zájem o podporu z PO 2 byl vý-

znamnější než v předešlé 1. výzvě, 
nicméně i tak SFŽP ČR společně 
s MŽP podnikly další kroky k jeho 
navýšení. Prvním krokem bylo roz-
šíření regionálních poradenských 
a informačních míst (RPIM) i pro 
prioritní osu 2 a 3. Tato pracoviště, 
jejichž seznam je možné nalézt na 
webových stránkách www.opzp.cz,
poskytují nejen konzultační služby 
potencionálním žadatelům v rele-
vantních prioritních osách, ale také 
pořádají tematicky zaměřené od-
borné semináře. Dalším krokem ke 
zvýšení zájmu žadatelů o získání 
podpory pro projekty zaměřené na 
zlepšování kvality ovzduší a ome-

zování emisí 
jsou provedené 
úpravy v imple-
mentačním do-
kumentu, které 
byly schváleny 

monitorovacím výborem OPŽP 
začátkem prosince 2009. Týkaly 
se jednak rozšíření některých pod-
oblastí podpory o nová opatření 
a o úpravy kapitol zaměřených 
na specifi cká kritéria a způsobilé 
výdaje. Vše by mělo mít pozitivní 
dopad a nabídnout tak žadatelům 
lepší podmínky.

Další příležitosti k ucházení 
se o podporu
Ověření účinnosti výše zmíně-
ných kroků bude možné zjistit 
počátkem roku 2010, neboť již 
v prosinci byla vyhlášená XV. 
výzva pro předkládání projektů 
vedoucích ke zkvalitnění naklá-
dání s odpady a snižování emisí. 
V rámci PO 2 bude o podporu 
možné žádat na projekty rekon-
strukce a úpravy zvláště velkých 
spalovacích i velkých nespalova-
cích stacionárních zdrojů, které 
sníží emise zejména NOx, SO2 
a prachových částic a současně 
vytvoří nové kapacity na spo-
luspalování odpadu (např. náhra-
dou kotle, rekonstrukcí spalovací 
komory, instalací fi ltrů, měřením 
emisí). Další příležitostí bude na 
začátku roku 2010 připravovaná 
průběžná výzva pro tzv. velké 
projekty (naváže na IV. výzvu) 
a také připravovaná výzva pro 
individuální projekty v prioritní 
ose 2. Z důvodu vyšší jistoty pro 
žádosti, které mají větší nároky 
na přípravu, je v druhé polovině 
roku 2010 dle harmonogramu vý-
zev předpokládána i další výzva 
pro individuální projekty.

Median: Stav životního 
prostředí je vážný
Třiapadesát procent lidí si myslí, 
že stav životního prostředí v Čes-
ku je velmi vážný. Naopak 16 
procent Čechů s tím nesouhlasí. 
Podle 62 procent občanů za zvý-
šenou ekologickou zátěž může 
překotný rozvoj techniky a ci-
vilizace. Sedmadvacet procent 
dotázaných však nemá vyhraně-
ný názor na to, kdo nebo co je 
viníkem zhoršujícího se životního 
prostředí. Devět procent pak 
tvrdí, že rozvoj techniky a civiliza-
ce to není. Špatný stav životního 
prostředí si uvědomují spíše ženy 
než muži. Podle místa bydliště 
pak obyvatelé Karlovarského, 
Pardubického a Moravskoslez-
ského kraje. 

Ceny EVVO uděleny
Devátý ročník Krajské konference 
o environmentálním vzdělávání, 
výchově a osvětě ve Zlínském kra-
ji pořádalo 26. listopadu Uherské 
Hradiště. Sešli se tu zástupci škol, 
neziskových organizací a veřejné 
správy. Nedílnou součástí konfe-
rence bylo představení nomi-
nací a předání IX. ročníku Ceny 
EVVO – ceny za přínos k rozvoji 
a stabilizaci EVVO ve Zlínském 
kraji za rok 2009. Líska – občan-
ské sdružení pro environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu ve 
Zlínském kraji – předala ocenění 
za celoživotní přínos v oblasti 
EVVO bývalé ředitelce základní 
školy v Osvětimanech. 

Evropská spolupráce 
a větrníky

Obří větrné elektrárny vybu-
dované v pobřežních vodách 
Severního moře budou navzájem 
propojeny podmořskými vysoko-
napěťovými kabely a v případě 
potřeby si mohou vypomáhat. 
Když nebude vítr v Belgii, budou 
elektrickou energii do sítě dodá-
vat třeba větrníky ze Švédska. Na 
projektu se shodlo devět evrop-
ských států. Ve vodách Severního 
moře nyní stojí bezmála třicet 
větrníků. Světový rekord drží bel-
gický projekt C-Power, který leží 
více než osmadvacet kilometrů 
od města Blankenberge. Listy 
jeho vrtulí měří 198 metrů.

Investiční náklady všech podaných
žádostí tvořily 3 mld. korun.

Prioritní osa 2 – 
Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí 
2.1 – Zlepšování kvality ovzduší 
2.2 – Omezování emisí
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V období od roku 
2002 byla řešena 
řada úkolů vědy 
a výzkumu, jejichž 
výsledků využívají 
orgány ochrany 
ovzduší k dalšímu 
správnímu rozho-
dování i koncepč-
ní činnosti. Kraje, 
hlavní město 
Praha i město 
Brno připravily na 

základě důkladných analýz pod 
metodickým vedením Minister-
stva životního prostředí programy 
zlepšování kvality ovzduší, které 
byly v roce 2009 již podruhé ak-
tualizovány. Integrovaný národní 
program snižování emisí České 
republiky z roku 2004 byl pře-
pracován a usnesením vlády byla 
v roce 2007 přijata nová středně-
dobá strategie v oblasti ochrany 
ovzduší. Přes veškeré snahy státní 
správy však nedošlo až do roku 
2008 k dalšímu potřebnému sni-
žování emisí znečišťujících látek, 
a situace v kvalitě ovzduší se proto 
v posledních dvou letech zdá lepší 
jen díky přispění příznivějších 
meteorologických podmínek a po-
klesu výroby v důsledku fi nanční 
krize. Administrativní a ekonomic-
ké nástroje stávajícího zákona do-
statečně nestimulují provozovatele 
zdrojů k potřebným investicím 
za účelem větší ochrany ovzduší. 
Toto se projevuje i nezájmem 
investorů o využití fi nančních 

prostředků z evropských fondů 
v prioritní ose 2 Operačního 
programu Životní prostředí, kde 
bylo za účelem zlepšování kvality 
ovzduší a snižování emisí vyčle-
něno na období od roku 2007 do 
roku 2013 více než 630 mil. eur. 
Významná a na některých úze-
mích našeho státu i rozhodující se 
jeví potřeba zásadním způsobem 
regulovat sektory vytápění domác-
ností a dopravy. Úspěšnost pro 
naplnění minimálních požadavků 
evropských ekologických norem 
v ochraně ovzduší je dána schop-

ností uvědomit si nutnost dalšího 
kvalitativního skoku v této oblasti 
životního prostředí a v návaznosti 
na to přijetím potřebných legisla-
tivních a ekonomických nástrojů, 
včetně opatření k jejich účinné 
realizaci.

Předpoklady a východiska 
nové právní úpravy
Mezi hlavní důvody pro přijetí 
nového zákona patří nepříznivý 
vývoj kvality ovzduší v České 
republice. Ačkoli v posledních 
dvou letech došlo ke zmenšení 
plochy území, kde jsou překra-
čovány imisní limity, nedaří se 
v těchto oblastech snižovat míru 

překračování imisních limitů, kte-
ré jsou stále na mnoha územích 
překračovány i několikanásob-
ně. Každoročně dochází v ČR 
k překračování imisních a cílo-
vých imisních limitů pro ochranu 
lidského zdraví, především pro 
prachové částice a benzo(a)
pyren (jako zástupce skupiny 
polycyklických aromatických 
uhlovodíků, který překračuje 
limitní hodnoty na téměř všech 
měřicích stanicích v ČR, kde se 
tato látka měří), a těmto nadlimit-
ním koncentracím je vystavována 

značná část 
populace. 
Česká re-
publika pa-
tří z tohoto 
důvodu 
mezi země 

EU s nejhorší kvalitou ovzduší.
Znečištění ovzduší přede-

vším prachovými částicemi PM10 
a PM2,5, polycyklickými aromatic-
kými uhlovodíky a těžkými kovy 
představuje vysoká zdravotní 
rizika. Jemné částice prachu a na 
ně navázané karcinogenní a toxic-
ké látky se vdechováním dostávají 
hluboko do plicních sklípků, kde 
se usazují a poté mohou být krví 
přenášeny do celého organis-
mu. Významný podíl na těchto 
emisích mají v současné době 
neregulované spalovací zdroje pro 
vytápění domácností (v roce 2007 
to bylo 30 % z celkových emisí 
jemného prachu v ČR, u rako-
vinotvorných polycyklických 
aromatických uhlovodíků to je 
více než 70 %) a silniční doprava 
(30 % celkových emisí jemného 
prachu PM2,5). 

Hrozba sankcí
V důsledku překračování imis-
ních limitů pro prachové částice 
PM10 na rozsáhlém území ČR 
v roce 2006 zahájila Evropská 
komise s ČR řízení o porušení 
smlouvy o založení ES, resp. 
o neplnění platných legislativních 
požadavků (kterými jsou mimo 
jiné i imisní limity pro jednotlivé 
znečišťující látky). V rámci tohoto 
řízení se Česká republika snažila 
prokazovat, že provádí veške-
rá možná opatření za účelem 
odstranění tohoto nevyhovující-
ho stavu. Evropská komise však 
shledala, že přestože v progra-
mech zlepšování kvality ovzduší 
jsou navrhována dostatečná 
opatření, jsou tato realizovaná 

nedostatečně a nejsou záruky, že 
dojde k nápravě tohoto stavu. 
Z těchto důvodů České republice 
jakožto členskému státu EU hrozí 
významné fi nanční sankce, a to 
i ve vztahu k možnosti čerpání 
fi nančních prostředků z evrop-
ských fondů.

Podstatným důvodem pro no-
vou právní úpravu jsou požadav-
ky nové evropské směrnice o kva-
litě vnějšího ovzduší a o čistším 
ovzduší pro Evropu, které musejí 
převzít národní právní řády do 
června 2010. Připravovaná revize 
směrnice o národních emisních 
stropech předpokládá uložit 
jednotlivým členským státům EU 
nové emisní stropy pro vybra-
né znečišťující látky s plněním 
k roku 2020. Splnění předpo-
kládaných hodnot národních 
emisních stropů pro oxid siřičitý, 
oxidy dusíku, těkavé organické 
látky a jemné prachové částice 
k roku 2020 by nebylo možné bez 
výrazných změn současné právní 
úpravy a zahrnutí nových či bez 
úpravy stávajících administrativ-
ních a ekonomických nástrojů.

Nový zákon o ochraně ovzduší 
refl ektuje celou řadu projektů vědy 
a výzkumu, které Ministerstvo 

životního prostředí fi nancovalo 
v průběhu předchozích let. V rám-
ci těchto projektů byly nezpochyb-
nitelně identifi kovány zásadní vlivy 
vytápění domácností a silniční 
dopravy na zvyšování úrovně 
znečištění ovzduší a následné 
zvyšování zdravotních rizik.

Úkol vypracovat nový zákon 
o ochraně ovzduší vyplývá i z Ná-
rodního programu snižování 
emisí České republiky (kapitola 
6.3.2), který schválila vláda ČR 
svým usnesením v roce 2007, 
stejně jako úloha uplatnit řadu 
zde navržených nástrojů s cílem 
snížit rizika znečišťování ovzduší 
pro zdraví lidí.

Cílem nového zákona je s využi-
tím všech relevantních nástrojů do-
sáhnout takové úrovně znečištění 

ovzduší, která nebude představovat 
zvýšená rizika pro zdraví obyvatel-
stva, ekosystémy a vegetaci.

Tomuto cíli odpovídá také 
struktura zákona, aby jako dosud 

nedocházelo k záměně prostřed-
ků (nástrojů) k dosažení cílů za 
cíle samotné.

Hlavní změny
Nový zákon o ochraně ovzduší 
v maximální možné míře zacho-
vává kontinuitu se stávající práv-
ní úpravou. Principy a nástroje, 
které se osvědčily v období od 
roku 2002, zůstávají zachovány. 
Upraveny či vypuštěny jsou poža-
davky a nástroje, které se v praxi 
ukázaly jako zcela či významnou 
měrou nefunkční. Doplněny jsou 
požadavky z nové legislativy 
Evropských společenství.

Pro nový zákon o ochraně 
ovzduší bylo stanoveno několik 
klíčových úkolů:
 zavedení sektorového a indivi-

duálního přístupu k regulaci 
zdrojů znečišťování ovzduší,

 zjednodušení a zefektivnění 
právní úpravy ochrany ovzdu-
ší,

 zvýšení efektivity výkonu 
veřejné správy a odstranění 
nadbytečné administrativy.

Zavedení sektorového 
a individuálního přístupu 
k regulaci zdrojů 
znečišťování ovzduší
Stávající právní úprava neumož-
ňuje regulovat emisně a imisně 
významné sektory/skupiny zdrojů 
znečišťování ovzduší (zejména 
spalovací zdroje v domácnostech 
a dopravu). Na druhou stranu na 
zdroje, které nejsou významným 
zdrojem znečišťování ovzduší, jsou 
často kladeny nároky, které neod-

povídají 
jejich vlivu 
na znečiště-
ní ovzduší 
a které 
představují 
zbytečnou 

administrativní zátěž na straně 
provozovatele i veřejné správy.

Příkladem může být stávající 
systém zpoplatnění stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší či 

rozsáhlé ohlašovací povinnosti 
stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší.

Současně je dnes obtížné 
regulovat individuálně stacionár-
ní zdroje, které vytvářejí místní 
problémy s kvalitou ovzduší. 
Nový zákon tuto situaci mění.

Zjednodušení a zefektivnění 
právní úpravy ochrany 
ovzduší
Stávající právní úprava ochrany 
ovzduší je natolik rozsáhlá a ne-
přehledná, že orientace v celé její 
šíři je nemožná. Zejména proto, 
že je legislativa značně rozsáhlá 
a komplikovaná, nedochází v po-
sledních letech k uspokojivému 
zlepšení kvality ovzduší.

Nový zákon o ochraně ovzdu-
ší je připraven tak, že všechny 
stanovené cíle jsou doprovázeny 
dostatečnými nástroji, které mo-
hou zaručit jeho splnění.

Zvýšení efektivity výkonu 
veřejné správy
Nepřehlednost stávající právní 
úpravy nedává možnost se za-
měřit na plnění skutečných cílů. 
Orgány ochrany ovzduší jsou 
zavaleny agendou, která nepřed-
stavuje efektivní regulaci zdrojů 
znečišťování (např. poplatková 
a ohlašovací agenda či emisní 
měření v dosavadní podobě).

Programové nástroje, které 
řeší celonárodní problémy, jsou 
nově všechny ponechány v kom-
petenci Ministerstva životního 
prostředí a jsou vždy doplněny 
vymahatelnou legislativní částí. 
K významné změně dochází 
u programů ke zlepšení kvality 
ovzduší, které doposud byly při-
pravovány v jednotlivých krajích, 
ale nepřinášely (a ani vzhledem 
k nedostatečným kompetencím 
a nástrojům přinášet nemohly) 
odpovídající efekt. Tyto pro-
gramy bude nově zpracovávat 
Ministerstvo životního prostředí 
společně se zástupci příslušných 
krajů, obcí, veřejnosti a dotče-
ných provozovatelů.

Nový zákon o ochraně 
ovzduší zavádí celou řadu nových 
administrativních nástrojů. Tyto 
nástroje směřují jak do oblasti 
stacionárních zdrojů (energetika, 
ostatní průmysl a domácnosti), 
tak do oblasti silniční dopravy 
a zaměřují se na stávající i nově 
vznikající zdroje znečišťování 
ovzduší.

Cíle a hlavní změny v novém zákoně o ochraně ovzduší
V průběhu platnosti 
stávajícího zákona o ochraně 
ovzduší byly a jsou 
prováděny systematické 
práce za účelem efektivního 
výkonu státní správy 
a využívání nástrojů, 
s kterými tyto orgány 
ovzduší disponují, s cílem 
snižování znečišťování 
i znečištění ovzduší. 

JAN 
KUŽEL 
ředitel odboru 

ochrany

ovzduší, MŽP

Podstatným důvodem pro novou právní 
úpravu jsou požadavky nové evropské 
směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší 
a o čistším ovzduší pro Evropu.

Stávající právní úprava neumožňuje 
regulovat emisně a imisně významné
sektory/skupiny zdrojů znečišťování 
ovzduší.

Plynofikace kotelny 
a regulace vytápěcího 
zařízení v Základní škole 
Kralovice.

Plynofikace provozu
kotelen Slaný.
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Kompenzační opatření
Zásadní novinkou jsou tzv. kom-
penzační opatření. Provoz nového 
významného zdroje znečišťování 
ovzduší může být v oblasti s pře-
kročenými imisními limity povolen 
pouze tam, kde dojde k určitým 
technickým anebo netechnickým 
opatřením, které povedou ke 
snížení úrovně znečištění (na zdroji 
stejného nebo jiného provozovatele 
či jiná opatření) zajišťující ales-
poň zachování dosavadní úrovně 
znečištění. Jedná se fakticky o úlevu 
oproti přísné zákonné konstrukci 
nepřekročitelných imisních limitů 
dle stávajícího zákona (tato kon-
strukce je v současnosti většinou 
obcházena) a o možnost umís-
tění nového zdroje i tam, kde by 
v souladu se zákonem povolen být 
nikdy nemohl. Soukromoprávně 
dohodnutá kompenzační opatře-
ní se pak musejí promítnout do 
podmínek povolení nového zdroje, 
případně i do zdroje stávajícího, na 
kterém se znečišťování kompenzu-
je. Samozřejmě není možné provést 
kompenzační opatření na stávajícím 
zdroji, pokud k tomu jeho provozo-
vatel nedá písemný souhlas.

Novinkou u stávajících 
zdrojů je možnost zpřísnění jejich 
podmínek provozu v případě, že 
se významnou měrou podílejí na 
zhoršování kvality ovzduší. Pro-
středkem pro identifi kaci těchto 
zdrojů budou programy zlepšová-
ní kvality ovzduší.

Nízkoemisní zóny
Nová právní úprava se snaží 
zareagovat na – v zákoně dosud 
zcela opomíjený – zdroj znečiš-
ťování ovzduší, kterým je silniční 
doprava. Přitom doprava je jedním 
z hlavních znečišťovatelů ovzduší 
a její vliv na kvalitu ovzduší neu-
stále stoupá. Je to dáno zejména 
pokračujícím nárůstem výkonů 
především individuální automobi-
lové dopravy. Zlepšující se emisní 
parametry vozového parku v České 
republice jsou kompenzovány 
nárůstem celkových dopravních 
výkonů. Silniční doprava kvůli 
tomu představuje největší problém 
pro kvalitu ovzduší především 
ve větších městech. Specifi ckým 
nástrojem, který návrh zákona 
zakotvuje, jsou tzv. nízkoemisní 
zóny. Zákon o ochraně ovzduší 
umožní obcím a městům zavedení 
nízkoemisní zóny formou nařízení 
obce, ve kterém bude vymezována 
zóna se zvláštním režimem, budou 
určeny kategorie vozidel na zákla-
dě emisních parametrů, které mají 
povolený vjezd, ale i stanoveny 

výjimky z tohoto systému. Z důvo-
dů geografi cké blízkosti a dobrých 
zkušeností byl zvolen tzv. německý 
model, se kterým by měly být české 
nízkoemisní zóny plně kompa-
tibilní. Český řidič by tak mohl 
využít svou emisní nálepku jak pro 
cesty do českých, tak i do němec-
kých měst s možností vjezdu do 
nízkoemisních zón, pokud by byly 
v těchto městech vymezeny. Nízko-
emisní zónu mohou obce vyhlásit 
pouze tam, kde jsou překračovány 
imisní limity a existuje vhodná 
objízdná trasa po silnici stejného 
nebo vyššího typu bez omezení.

Ověřování parametrů malých 
spalovacích zdrojů pro 
vytápění domácností.
Výrobci kotlů doporučují provádět 
kontrolu technického stavu (revizi) 
většinou alespoň jednou do roka, 
aby byl zajištěn jejich bezpečný, 
úsporný a k životnímu prostředí 
nejšetrnější technický stav. Problém 
však je v tom, že toto doporučení 
není mnohdy realizováno, snad 
s výjimkou plynových kotlů, kde 
podobnou kontrolu vyžadují ně-
které pojišťovny v rámci pojištění 
nemovitosti. Návrh zákona zavádí 
povinné, v tříletých intervalech 
opakované ověřování technického 
stavu spalovacích zdrojů o tepel-
ném příkonu 15–300 kW, které jsou 
připojeny na ústřední vytápění.

Tyto kontroly budou provádět 
osoby autorizované Ministerstvem 
životního prostředí. Kromě vizuál-
ní kontroly mohou navíc provádět 
seřízení a vyčištění kotle a dávat 
rovněž doporučení, jakým způ-
sobem jej optimálně provozovat. 
Autorizované osoby o kontrole vy-
staví protokol. První kontrola bude 
rozložena v čase a bude prováděna 
nejprve u provozovatelů spalova-
cích zdrojů na pevná a kapalná 
paliva, a to v termínu do 31. 12. 
2013. Po roce 2013 pak přijdou na 
řadu plynové kotle. První kontrola 
bude podle návrhu zákona zajiště-
na a placena ministerstvem.

Poplatek za spalovací zdroj 
k vytápění domácnosti
Spalování pevných paliv, zejména 
v sektoru vytápění domácností, se 
významně podílí na špatné kvalitě 
ovzduší a celkových emisích České 
republiky. Špatný provoz těchto 
zdrojů může kromě zdravotních 
rizik způsobovat obtěžování zá-
pachem a kouřem. Doposud byly 
tyto situace v podstatě neřešitelné 
a lidé museli takové chování trpět. 
Vzhledem k tomu, že k domác-
nostem není možné přistupovat 

obdobně jako například k pod-
nikatelům a v případě neplnění 
požadavků zákona zakázat provoz 
zdroje (není možné připustit, aby 
lidé v zimě neměli možnost si vy-
tápět své domovy), návrh zákona 
obsahuje možnost provozovat i ne-
vyhovující spalovací zdroj. Takový 
zdroj však bude možné provozovat 
pouze za poplatek, který alespoň 
částečně kompenzuje jeho nega-
tivní vliv na zdraví spoluobčanů 
a kvalitu ovzduší. 

Poplatkům budou v domácnos-
tech podléhat spalovací zdroje na 
pevná paliva s příkonem 15–300 
kW, které jsou připojeny na ústřed-

ní vytápění a nevyhovují emisním 
a technickým požadavkům zákona. 
Z toho vyplývá, že domácnosti, 
které vytápějí ekologicky šetrnějším 
způsobem (např. zemním ply-
nem, dálkovým teplem atd.), a tak 
znečišťují ovzduší v obci minimálně 
nebo vůbec, budou od poplatku 
osvobozeny. Poplatek budou platit 
majitelé nemovitostí (rodinných 
domů a bytových jednotek) až od 
roku 2015, což poskytuje dostatek 
času na případné pořízení vyhovu-
jícího spalovacího zdroje nebo pro 
přechod na jiný způsob vytápění, 
např. s podporou z programu 
Zelená úsporám, která dosahuje až 
95 tisíc korun pro jeden spalovací 

zdroj. Program Zelená úsporám 
v předstihu umožňuje podpořit 
pouze taková spalovací zařízení, 
která již odpovídají požadavkům 
nového zákona o ochraně ovzduší. 
Poplatek je v prvních letech nízký, 
500 korun v roce 2015, postupně se 
však zvyšuje až na hranici 3 000 ko-
run v roce 2021.

Zpoplatnění je rovněž nasta-
veno s ohledem na sociálně slabší 
občany, kteří zpravidla nevlastní 
nemovitosti (platí vlastník), anebo 
vytápějí své domácnosti kamny 
umístěnými v obytných místnos-
tech nebo menšími kotli, jejichž 
tepelný příkon nedosahuje 15 kW.

Výnosy z poplatků poplynou 
z poloviny do rozpočtů obcí s rozší-
řenou působností (ORP), částečně 
i na pokrytí nákladů na adminis-
traci této agendy, a z poloviny do 
rozpočtů obcí, v kterých provozem 
nevyhovujících kotlů dochází ke 
znečišťování ovzduší. Obce tak 
budou moci státní podporu doplnit 
vlastním programem (např. dotace-
mi, bezúročnými půjčkami), který 
bude fi nancován z výnosů z po-
platků (případně i z jiných zdrojů), 
a ještě více tak svým občanům 
usnadnit pořízení takového způsobu 
vytápění, jež bude vyhovovat záko-
nu i sousedům v okolí a zajistí čistý 
vzduch v obci.

Nový zákon o ochraně 
ovzduší zachovává 
a rozšiřuje využití 
ekonomických nástrojů. 

Z analýz, které si nechalo Minis-
terstvo životního prostředí zpra-
covat, a z doporučení OECD vy-
plývá, že by měly být zachovány 
poplatky za znečišťování ovzduší, 
které představují nejtěsnější 
uplatnění principu udržitelného 
rozvoje „znečišťovatel platí“.

Na druhou stranu však zákon 
poprvé v historii zavádí také po-
zitivní ekonomický nástroj. Jsou 
jím dotace ze státního rozpočtu 
na investiční projekty vedoucí ke 
snížení emisí znečišťujících látek. 
Provozovatel bude mít možnost 
získat tuto dotaci při splnění po-
žadavků stanovených zákonem, 
a to v rozsahu nákladů, které bu-
dou stanoveny prováděcím práv-
ním předpisem a rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí. 
Nový zákon však nepředpokládá, 
že dotace na investice v ochraně 
ovzduší budou mandatorními 
výdaji státního rozpočtu.

Poplatky za znečišťování 
ovzduší
Nový zákon také významně zjed-
nodušuje poplatkovou agendu. 
Podstatným způsobem zjednodu-
šuje podávání oznámení o po-
platku, snižuje administrativní 
zátěž provozovatelů, optimalizuje 
postupy vyměřování, vymáhání 
a vybírání poplatků s ohledem na 
zátěž prováděcích orgánů státní 
správy a minimalizuje ekono-
mické dopady na provozovatele 
v dostatečně dlouhém náběhovém 
období let 2010 až 2015. Dochází 
k razantnímu snížení zpoplat-
něných látek (z více než dvaceti 
pouze čtyři znečišťující látky) 
a k využití integrovaného regis-
tru znečišťování pro ohlašování 
poplatků. Poplatek nebude nově 
vybírán u malých a středních pod-
niků, kde výše poplatku nedosa-
huje 5 000 korun za provozovnu. 
Výběr těchto poplatků je již řadu 
let zcela neefektivní a tyto zdroje 
budou do roku 2015 regulovány 
pouze administrativními nástroji. 

Výnosy z poplatků budou až 
do roku 2015 příjmem SFŽP ČR 

a budou i nadále využívány pro 
spolufi nancování projektů v ob-
lasti ochrany ovzduší z OPŽP 
(doposud byly předloženy a ak-
ceptovány projekty ve výši 3 mld. 
korun celkových rozpočtových 
nákladů). Od roku 2016 dojde 
k postupnému nárůstu sazeb až 
do roku 2021 směrem k motivač-
ní výši a výnosy budou děleny 
mezi SFŽP ČR (75 %) a územně 
příslušné kraje (25 %). 

U „malých zdrojů“ (zdrojů 
neuvedených v příloze č. 2
k zákonu) bude poplatky vy-
měřovat a vybírat obecní úřad 
obce s rozšířenou působností 
(namísto dnešní poplatkové 
agendy u tzv. středních zdrojů). 
Vybrané poplatky budou z 50 % 
příjmem obce, na jejímž území 
se stacionární zdroj nachází, 
z 50 % příjmem ORP. Poplatky 
do 5 000 korun za provozovnu 
se nevyměří. Přechodné ustano-
vení posouvá povinnost placení 
poplatků u těchto zdrojů až 
od r. 2015. Poplatky se výlučně 
vztahují na provozovatele, kteří 
jsou právnickou osobou nebo 
fyzickou osobou podnikající, 
to znamená, že se nevztahují 
na domácnosti. Bude se jednat 
především o drobné provozovny, 
plošné zdroje apod.

Stávající návrh ekonomických 
nástrojů považuje Ministerstvo 
životního prostředí za vyvážený 
balíček nástrojů, které jsou ve vzá-
jemné synergii. Hlavní tlak je od-
ložen o dostatečně dlouhé období 
a je propojen s novými legislativní-

mi požadavky plynoucími z revize 
směrnice ES o IPPC. Do té doby je 
provozovatelům poskytnut prostor 
pro realizaci nezbytných investic, 
které navíc budou podpořeny ze 
strany státu (z OPŽP a prostřed-
nictvím možných dotací podle 
návrhu nového zákona). Společ-
ně s prostředky z prioritní osy 2 
OPŽP jsou pro období let 2010 až 
2020 vytvořeny předpoklady pro 
nastartování inovací a modernizací 
v oblasti českého průmyslu. 

Základní cíle
Základním cílem nového zákona, 
ke kterému směřují všechny nové 
či upravené stávající nástroje, je 
dosažení a udržení potřebné kva-
lity ovzduší, vyjádřené imisními 
limity a takto snížení zdravot-
ních rizik obyvatel. Nový zákon 
umožňuje k jednotlivým zdrojům 
přistupovat individuálně a fl exibil-
ně tak, aby při dosahování daného 
cíle a národních i mezinárodních 
závazků byly zohledněny techno-
logické, fi nanční a další možnosti 
provozovatelů zdrojů znečišťování 
ovzduší. Zákon odstraňuje zby-
tečnou administrativní a fi nanční 
zátěž podniků a úřadů. Také 
zefektivňuje jednotlivé nástroje. 
Jedná se o přehledný, relativně 
stručný a moderní právní předpis.

Balíček ekonomických nástrojů 
zaměřených k dosažení emisních 
cílů České republiky

TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY

ECHO

Použitá literatura
MŽP: Návrh zákona o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), materiál do 
meziresortního připomínkového řízení ze 
dne 14. 9. 2009.

Zateplení v Liberci
Tři mateřské školy v Liberci 
prošly letos rekonstrukcí. Jejich 
zateplení a další úpravy stály 
více než 17 milionů korun. Na 
rekonstrukci přispěla městu 
Evropská unie a Státní fond 
životního prostředí ČR. „Opra-
vily se mateřské školy Malínek, 
Stromovka a Sluníčko. V příštím 
roce budeme s pomocí dotací za-
teplovat další dvě mateřské školy, 
Kamarád a Lesní, a základní 
školy Vrchlického a Jabloňová. 
Požádali jsme také o dotace 
na rok 2011. Pokud je získáme, 
zateplíme mateřské školy Klíček, 
Kytička a Delfínek,“ řekl mluvčí 
magistrátu Martin Korych. 

Bioplynky na Plzeňsku
V Plzeňském kraji už stojí deset 
bioplynových stanic. Poslední, za 
53 milionů korun, se realizo-
vala v Bukovci na Domažlicku. 
„Nejvíce, celkem 15, jich je na 
jižní Moravě, nejhůře je na 
tom Liberecký, Karlovarský 
a Ústecký kraj,“ řekl Tomáš 
Dvořáček, jednatel dodavatelské 
společnosti Bioplyn CS a vedou-
cí bioplynové sekce CZ Biom, 
profesní organizace podporující 
rozvoj využívání biomasy jako 
obnovitelné suroviny. V Česku 
nyní CZ Biom eviduje 83 stanic, 
dalších 30 projektů se připravu-
je. Současným problémem ně-
kterých lokalit je získat připojení 
k energetické síti.  

TECHAGRO 2010: Biomasa
Nadcházející 
ročník meziná-
rodního veletrhu 
zemědělské tech-
niky TECHAGRO 

2010 (od neděle 21. března 2010 
do čtvrtka 25. března 2010 na 
brněnském výstavišti) přinese 
mimořádně zajímavý odbor-
ný program. O tématu využití 
biomasy z lesnické a zemědělské 
produkce zde budou diskutovat 
nejen odborníci z ČR, ale také 
z okolních států. Modelové příkla-
dy a možnosti fi nancování budou 
inspirací pro zemědělce, vlastníky 
lesů i pro podnikatele a zástupce 
státní správy.
Bohaté zkušenosti s využitím 
biomasy mají například v soused-
ním Rakousku a Německu. Model 
energeticky soběstačného regionu 
je tu výsledkem mnoholeté praxe 
soukromých subjektů, které pro 
fi nancování projektů využívají 
zdrojů z evropských fondů i pod-
nikatelských investic. 
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KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Pokud chcete (kromě návštěvy 
našeho krajského pracoviště) 
vidět unikátní rybniční soustavu, 
projít se po největším čtvercovém 
náměstí v České republice nebo 
se podívat na místo, odkud vyjela 
první evropská koněspřežka, vyraz-
te k nám do Jižních Čech.

V Jižních Čechách najdete 
prakticky všechno, na co si vzpo-
menete. Kromě přírodních krás 
jako Šumava, Blanský les nebo 
Třeboňsko a vyhlášených rybníků, 
kterým kraluje Rožmberk, tady 
máme i jiné skvosty a unikáty. Jsou 
jimi například místo, kde vyrobili 
první kostku cukru na světě, nebo 
nejstarší středoevropská meziměst-
ská elektrifi kovaná trať z Tábora 
do Bechyně. 

O obyvatelích Jihočeského kra-
je se říká, že jsou to lidé rozvážní 
a váhaví, stále jako by byli jednou 
nohou nakročeni v blatě (nikoliv 
blátě). Jiné rčení říká, že jsou to 
Skotové vyhnaní ze Skotska pro 
lakotu, prostě trochu skrblíci. Ať 
je to, jak je to, vždy platilo, že 
zdejší obyvatelé měli malé příjmy, 
velké úspory a na peníze byli dost 
opatrní. To má samozřejmě své 
výhody i nevýhody, ale vždy je 
dobré o této naší vlastnosti vědět 
a pamatovat na ni. Jsme opatrní, 
ale když se do něčeho pustíme, nic 
nás neodradí. 

Zatímco počátkem devadesá-
tých let patřili Jihočeši ke značně 
opatrným žadatelům a žádostí 
z tohoto kraje nebylo nijak mnoho, 
o deset let později je situace zcela 
jiná. V rámci Čech patříme mezi 
nejčastější a nejúspěšnější žadatele 
a o prvenství se pereme zpravidla 
jen s bohatými Středočechy. Připo-
čítáme-li však konkurenci boha-
tých a hlavně aktivních Moravanů, 
naše úspěchy se v celorepubliko-
vém měřítku poněkud zmenšují. 

Druhý největší
Jihočeský kraj má svá specifi ka, 
která limitují okruh a počet žádos-
tí. Jihočeský kraj je druhým největ-
ším krajem České republiky, ale má 
nejnižší hustotu obyvatel. V našem 
kraji je velké množství malých obcí 
(pod 500 obyvatel). Obce jsou od 
sebe často značně vzdálené. Tím se 
prodražují i investice do infrastruk-
tury, a proto se snižuje konkuren-
ceschopnost žadatelů. Malé obce 
jsou pochopitelně mnohem chudší 
než větší a uspět v kofi nancová-

ní projektů je pro ně mnohem 
těžší, než je tomu u společenských 
Moravanů, kteří se k sobě tulí ve 
větších obcích i městech nasáze-
ných pěkně podél cest. To se jim to 
potom plynofi kuje a kanalizuje!

Obce a podnikatelé v Jihočes-
kém kraji mají v rámci Operačního 
programu životního prostředí 
(OPŽP) schválené projekty za 
3,6 miliardy korun, ale Jihomo-
ravský kraj dosáhl na částku 
o miliardu a půl vyšší. Jak již bylo 
napsáno, jistou devizou našeho 
kraje jsou přírodní krásy, zvláště 
pak množství rybníků. Dotace na 
odbahnění rybníků nebo ochranu 
přírodních památek patří v OPŽP 
do prioritní osy 6. Bohužel právě 
v této oblasti, v níž máme potenciál 
stát se favority, nás v počtu žádostí 
i peněz přeskočila Vysočina.

Deset let
Krajské pracoviště sídlí v krajském 
městě České Budějovice. V roce 
2009 jsme si připomněli desáté 
výročí založení našeho pracoviště. 
Na rozdíl od většiny našich kolegů 
z celé republiky sídlí naše pracoviš-
tě stále na stejné adrese, v Má-
nesově 3a. Určitě v tom svou roli 
hraje také skutečnost, že jeden ze 
základních rysů jihočeské povahy, 
jak jsme již uvedli, je rozvážnost 
a nelibost k razantním a překot-
ným změnám. 

Adresa je to opravdu dobrá. 
Budovu vlastní fi nanční ředitel-
ství, sedmé patro obýváme spolu 

s kolegy z Územního odboru MŽP 
a v přízemí sídlí Protikorupční 
útvar policie ČR. Jsme tedy v nej-
lepší společnosti! 

Výhodou tady není jenom 
společnost, ale také umístění bu-
dovy vzhledem k městu i ostatním 
institucím. Budovy krajského úřadu 
se nacházejí přes ulici, do centra je 
to coby kamenem dohodil a zbytek 
došel pěšky, a to navíc krásnou pro-
cházkou podél řeky Malše. Navíc 
pokud zrovna nechcete dojít pěšky, 
dá se v rozumné vzdálenosti od 
budovy docela dobře zaparkovat. 

Naše adresa má také jednu 
zvláštnost: dáte-li si ji do mapové-
ho vyhledávače na jednom z našich 
nejznámějších internetových 
portálů, neomylně vám (v lep-
ším případě) ukáže zadní trakt 
zimního stadionu, sídlo krajského 
zastoupení Ministerstva pro místní 
rozvoj, nebo (v horším případě) 
bývalý penzion pro svobodné 
pány. Jiné portály a jejich vyhleda-
vače nás však nacházejí bezchybně. 
Nebojte se však, pokud vyhledava-
če selžou! Jsme tu ještě my a zatím 
nikoho jsme nenechali zabloudit 
nebo se ztratit.

Spolupráce při poskytování 
prostředků
Za deset let si k nám našlo cestu již 
několik tisíc klientů. V minulosti 
jsme měli na starosti závěrečná vy-
hodnocení akcí z oblasti ochrany 
ovzduší i vod. Potkávali jsme tedy 
zejména zástupce měst a obcí. 

Krajské pracoviště SFŽP ČR v Budějovicích pomáhá tisícovkám klientů
BLANKA VELTRUBSKÁ, ŠTĚPÁNKA POKORNÁ
Krajské pracoviště České Budějovice, SFŽP ČR

Putování po krajských 
pracovištích s časopisem 
Priorita zakončíme 
v Českých Budějovicích. 
Vždyť – řečeno 
s Járou Cimrmanem – 
„v Budějicích by chtěl žít 
každý"!

Později jsme kompletně adminis-
trovali žádosti stovek fyzických 
osob o podporu obnovitelných 
zdrojů energií. K tomu jsme 
přibrali spolupráci při poskytování 
fi nančních prostředků ze zdrojů 
Evropské unie. Nejprve to bylo 
v rámci programu ISPA, nyní 
Operačního programu Životní 
prostředí. Nejmladším přírůstkem 
v množině naší práce je program 
Zelená úsporám čili fi nanční 
podpora nejenom obnovitelných 
zdrojů, ale i zlepšení tepelně-tech-
nických vlastností budov.

S tím, jak se rozšiřoval okruh 
práce, se rozrůstal i počet pra-
covníků. Ovšem práce přibývalo 
rychleji než pracovníků. Plných 
osm let trvalo, než došlo k posílení 
o jednoho, za rok přibyli další dva. 
A tak v současné době na krajském 
pracovišti působíme v této sestavě: 
služebně nejstarší je Blanka Veltrub-
ská. První posilou byla Štěpánka 
Pokorná. Obě dvě se věnujeme 
především Operačnímu programu 
Životní prostředí. Poté nás posílili 

Markéta Pavlová a Ondřej Pokor-
ný, kteří jsou specialisty na program 
Zelená úsporám. 

Úřední dny a hodiny našeho 
pracoviště jsou shodné se všemi 
krajskými pracovišti v celé ČR. Pro 
klienty, kteří chtějí žádat v rámci 
programu Zelená úsporám, se 
po několika změnách ustálily na 
pondělí od 8 do 15 hodin a na 
úterý a středu od 8 do 17 hodin, na 
žadatele v OPŽP jsme připraveni 
netradičně především úterý od 9 
do 17 hodin a v pondělí a středu 

od 9 do 15 hodin. Snažíme se vy-
cházet klientům maximálně vstříc, 
proto nás lze po dohodě navštívit 
i mimo tyto vymezené dny a hodi-
ny. Je však vždy důležité se předem 
domluvit, protože mimo tyto dny 
provádíme dohlídky akcí v terénu, 
zpracováváme žádosti a archivu-
jeme je a vůbec řešíme všechny 

možné i nemožné problémy, které 
v průběhu týdne nastanou. 

Statistika a zkušenosti 
s OPŽP
Od první výzvy až po ty současné 
– tedy po XIII. a XIV. výzvu – byly 
naším pracovištěm přijaty desítky 
žádostí napříč všemi prioritními 
osami. Tradičně největší zájem 
je o prioritní osy 1, 3 a 4, pokud 
nepočítáme osu 6, která je částečně 

administrována AOPK. 
Nejvíce projektů bylo podáno 

v prioritní ose 3, která je zaměřena 
na podporu udržitelného využí-
vání obnovitelných zdrojů energie 
a do níž patří také zateplování ob-
jektů v rámci realizace úspor ener-
gie. Z těchto projektů je v současné 
době 32 ve fázi realizace nebo již 
dokončené realizace, 23 projektů 
je schváleno k fi nancování a u 57 
probíhá hodnocení. Za touto osou, 
co do počtu podaných žádostí, 
následuje prioritní osa 4, ta je 

zaměřena na nakládání s odpady, 
odstraňování starých ekologických 
zátěží a rekultivace. Prozatím je 
v našem kraji ve fázi realizace nebo 
jejího ukončení 21 projektů, 22 je 
schváleno k fi nancování a dalších 
57 projektů je ve fázi hodnocení. 
V rámci prioritní osy 1, která se 
týká vody, bylo a je do dnešního 

dne realizo-
váno nebo 
schváleno 
k fi nan-
cování 25 
projektů. 
V prioritní 

ose 2, která se týká ovzduší, je již 
tradičně předkládáno mnohem 
méně žádostí než v jiných priorit-
ních osách. Zatím byly realizovány 
pouze 3 projekty, ale dalších 23 je 
schváleno k fi nancování. Projekty 
předložené v rámci PO 5 (ome-
zování průmyslového znečištění) 
a PO 7 (environmentální vzdělává-
ní) bohužel neuspěly žádné. PO 6
je administrována v první fázi 
AOPK. V této oblasti, týkající se 

přírody a její ochrany, je ve fázi 
realizace 64 projektů a dalších 60 
je jich schváleno k fi nancování. To 
je již velmi slušná řádka projektů 
a doufáme, že se s takovým počtem 
žádostí ještě v budoucnu setkáme.

Příprava žádostí v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí je v řadě případů značně 
časově náročná a v některých pří-
padech i nákladná. Proto žádosti 
často zpracovávají poradenské 
fi rmy. Některé lépe, na ty druhé 
bychom raději nevzpomínali. Tím 

spíše vzpomínáme například na 
aktivní místostarostku z Česko-
budějovicka, která sama bravurně 
zpracovala pro své městečko 
žádost o dotaci na sběrný dvůr. 
Sběrný dvůr již stojí a úspěšně 
funguje. Zapomenout nemůžeme 
ani na paní, která se rozhodla 
získat dotaci na rizikovou analýzu 
staré ekologické zátěže na svém 
restituovaném majetku. Ačkoliv 
v tomto oboru rozhodně nebyla 
profesionál, i ona vše zvládla na 
jedničku.

Za sebou máme i desítky pro-
jektů na zateplení školních zřízení 
nebo obecních budov. Nejvíce 
si z této skupiny vybavujeme 
projekty, které vinou zásadních 
nedostatků v podkladech u nás 
neuspěly. Není jich mnoho, o to 
více nás to mrzí. 

Dnes jsou již dotační tituly 
v chodu v podstatě bezproblémo-
vě, ale jen těžko můžeme zapome-
nout na hektické časy první výzvy 
(voda) nebo výzev věnovaných 
zateplování budov a obnovitelným 
zdrojům obecně. To k nám žádosti 
přicházely po desítkách a některé 
zvláště vydatné projekty bylo 
potřeba přivážet pomocí ručních 
vozíků. Přestože tyto rušné časy již 
skončily, je stále skutečností, že na 
doplnění neúplných žádostí, které 
na krajském pracovišti přijmeme 
a následně kontrolujeme, má ža-
datel pouhé tři dny. Adrenalinové 
okamžiky při tomto doplňování 
tak stále spolu s žadateli prožíváme 
a prožívat zřejmě budeme. Aby 
jich bylo co nejméně, prosíme 
žadatele o to, aby se nebáli nás 
s předstihem navštěvovat, volat 
a žádosti předem konzultovat.

Závěrem bychom chtěli po-
přát vám i nám, abychom neztra-
tili chuť, energii a vůli společně 
nadále spolupracovat na projek-
tech, ať již ve stádiu konkrétních 
příprav, anebo jen nápadů. 
Každý již dokončený projekt byl 
kdysi pouhou myšlenkou a cesta 
k jeho uskutečnění se mnohdy 
zdála takřka nemožná, přesto se 
nakonec realitou stal. Přejeme 
si, abyste za námi chodili rádi 
a bez zbytečných obav a obraceli 
se na nás vždy, když si nebudete 
vědět rady. Naším cílem je pra-
covat tak, aby do našeho kraje 
proudilo co možná nejvíce peněz 
a ty byly použity smysluplně 
a funkčně. 

JIHOČESKÁ NEJ 
V RÁMCI OPŽP

Největším projektem v kraji 
je likvidace staré ekologické 
zátěže po těžbě uranové rudy 
v Mydlovarech pro podnik 
Diamo. 

Nejvíce obyvatel regionu, 
více než 16 tisíc, bude mít 
prospěch z projektu výstav-
by čistírny odpadních vod 
v Třeboni.

Nejzajímavější projekt lze 
vybrat jen těžko. Mohla by 
jím být Riziková analýza pro 
sanaci lokality Řídká Blana na 
Českobudějovicku. Kontami-
nace nebezpečnými odpady 
na bázi dehtu se zde ukrývala 
v lesním porostu v těžebních 
jámách. Objevena byla, když 
do jedné z jam zapadl traktor. 

Zleva: Blanka Veltrubská, Ondřej Pokorný, 
Štěpánka Pokorná, Markéta Pavlová.

Zateplení Obchodní 
akademie T. G. M. 
Jindřichův Hradec.

Obce a podnikatelé v Jihočeském kraji 
mají v rámci Operačního programu 
Životního prostředí schválené projekty 
za 3,6 miliardy korun.

KONTAKTY 

Štěpánka Pokorná 
 T +420 386 351 995
 E stepanka.pokorna@sfzp.cz

Blanka Veltrubská
 T +420 386 351 995
 E blanka.veltrubska@sfzp.cz

Markéta Pavlová 
 T +420 387 203 857
 E marketa.pavlova@sfzp.cz

Ondřej Pokorný
 T +420 387 203 857
 E ondrej.pokorny@sfzp.cz
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Fond soudržnosti 
je prostředkem 
Evropské unie, 
který má napo-
máhat ke snížení 
ekonomických 
a sociálních 
rozdílů mezi 
jednotlivými 
členskými státy. 
Fond soudržnosti 
byl zřízen v roce 
1993 a nepatří 
mezi strukturální 

fondy. Financuje projekty ve 
sféře životního prostředí a trans-
evropských dopravních sítí. 
Za jeho vznikem stál poměrně 
silný politický tlak Španělska. 
Způsobilé jsou nejméně prospe-
rující členské státy unie (po 1. 
5. 2004 je to Řecko, Portugal-
sko, Španělsko, Kypr, Česká 
republika, Estonsko, Maďarsko, 
Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, 

Slovensko a Slovinsko), jejichž 
hrubý národní produkt je nižší 
než 90 % průměru EU a jež od-
povídají programu hospodářské 
konvergence. Veřejný dluh člen-
ského státu nesmí přesáhnout 
60 % hrubého národního pro-
duktu a defi cit státního rozpočtu 
nesmí být vyšší než 3 % hrubého 
národního produktu (Česká re-
publika i po přijetí tzv. Janotova 
balíčku v tomto i následujícím 
roce hluboce překročí hranici 
3% defi citu státního rozpočtu 
a je reálné nebezpečí zastavení 
pomoci z FS). 

Třetina pomoci
Podle fi nančního rámce rozšíření 
byla na projekty fi nancované z FS 
vyčleněna více než třetina celko-
vého objemu strukturální pomoci 
pro Českou republiku. Hrubá 
alokace fi nančních prostředků 
pro sektor životního prostředí 
na léta 2004–2006 činí 596 mil. 
eur. Vedle Fondu soudržnosti 
z období 2004–2006 patří do 
stejné kategorie i projekty ISPA 
z předvstupního období, které 
byly po 1. 5. 2004 převedeny 
do režimu Fondu soudržnosti. 
Všechny projekty z tohoto obdo-
bí by měly být dokončeny 
do 31. 12. 2010.

Kdo a jak projekty 
administruje
V minulosti se ISPA projekty 
a následně projekty Fondu 
soudržnosti zabýval při SFŽP 
ČR dnes již neexistující úsek 
zahraničních vztahů. Později byl 
úsek přeměněn na Odbor Fondu 
soudržnosti a přičleněn k úseku 
ekonomickému. Odbor Fondu 
soudržnosti měl dvě oddělení, 
a to oddělení přípravy projektů 
a oddělení implementace. Není 
bez zajímavosti, že tehdejším 
náměstkem a později vedoucím 
odboru byl současný ředitel Od-
boru fondů EU MŽP Jan Kříž. 
Na jaře roku 2006 byl odbor 
zrušen a jednotliví administrátoři 
z původního oddělení implemen-
tace byli rozděleni mezi odbory 
úseku řízení projektů. Oddělení 
přípravy projektů bylo zrušeno 
bez náhrady. Vzhledem k obtížné 
koordinaci práce jednotlivých 
administrátorů bylo v roce 
2007 znovu zřízeno samostatné 
oddělení na administraci těchto 
projektů. V této podobě funguje 
oddělení dodnes. Původní počet 
zaměstnanců byl z devíti zredu-
kován na současných pět. Z toho 
jsou čtyři administrátoři (Erik 
Jirák, Pavel Vaněk, Ivan Chvojka, 
Karel Valenta) a jedna metodička 
(Milena Beranová). Počet projek-
tů Fondu soudržnosti/ISPA pro 
rezort životního prostředí je 35, 
z čehož drtivá většina je zaměře-
na na oblast ochrany vod. 

Práce administrátorů začíná 
v okamžiku schválení projek-
tu v Evropské komisi, kdy je 
vydáno rozhodnutí komise nebo 
dříve tzv. fi nanční memorandum. 
Rozsah činnosti administrátora 
je velmi široký a zahrnuje mnoho 
oblastí. Mezi klíčové činnosti na 

počátku projektu patří kontrola 
a připomínkování zadávacích 
dokumentací, kontrola průběhu 
zadávacích řízení včetně účasti 
na otevírání obálek s nabídkami 
a jednání hodnotících komisí, 
kde má administrátor status po-
zorovatele. V průběhu realizace 
projektu spočívá těžiště práce 
administrátora v kontrolách fyzic-
ké realizace projektu, v dohledu 
nad dodržováním publicity, 
v kontrolách formální správnosti 
zhotovitelských faktur, v kontro-
lách formální a věcné správnosti 
faktur na služby a ve zpracová-
ní certifi kace výdajů. Cílem je 
celková revize výdajů za posled-
ních 6 měsíců. Mezi další úkoly 
administrátora patří reportování 
o stavu projektů na jednáních tzv. 
monthly meeting, které se konají 
přibližně každý měsíc na Minis-
terstvu životního prostředí. Pro 
další administraci jsou pravidelně 
vkládána data do informačního 
systému MONIT FS. Každý 
půlrok se dosažený progres 
projektů na monitorovací výbor 
reportuje zástupcům Evropské 
komise. Administrátor je rovněž 
kontaktní osobou pro konečné 
příjemce v případě právních, 
technických nebo ekonomických 
problémů. Konkrétní problémy 
administrátor řeší ve spolupráci 
s příslušným právníkem, tech-
nikem projektu nebo fi nanč-
ním manažerem. Vedle toho je 
administrátor kontaktní osobou 
pro nejrůznější audity a kontroly. 
V poslední době pracovní náplň 
administrátorů stále více zabírají 
vypořádávání nejrůznějších au-
ditních zpráv, kontrolních zjištění 
a doplňujících požadavků. Při 

Na webových stránkách 
SFŽP ČR je odkaz na Fond 
soudržnosti. Je tu mimo jiné 
uvedeno, že příjem žádostí 
pro období 2004–2006 byl 
ukončen a že prostředky 
z Fondu soudržnosti je 
možné čerpat v rámci 
Operačního programu 
Životní prostředí. 

KAREL 
VALENTA
Odbor ochrany 

vod, Oddělení 

III. SFŽP ČR

nynější velmi časté frekvenci 
kontrol a auditů se jako velmi 
problematické jeví dohledávání 
dokumentů v archivu, který 
z kapacitních důvodů zůstal 
v původním sídle SFŽP ČR 
na Chodově a následně musel 
být přestěhován do jiné části 
budovy. Vedle rutinních kontrol 
ze strany MŽP v šestiměsíčních 
intervalech a auditu útvaru 
winding-up Ministerstva fi nancí 
(probíhá u každého projektu 
na konci) jsou našimi častými 
hosty zástupci MMR a zástupci 
EK (byli zde již z DG Regio, 
DG Markt a protikorupčního 
vyšetřovacího útvaru OLAF). 
Tento rok zde proběhla rozsáhlá 
kontrola Nejvyššího kontrolního 
úřadu a kontrola platebního 
a certifi kačního orgánu při 
Ministerstvu fi nancí. V letošním 
roce došlo i k paradoxní situaci, 
kdy na některé projekty bylo 
hned více auditů a kontrol ve 
stejný čas. 

Administrativní hledisko
Samostatnou kapitolou je 
ukončování projektů. Z ad-
ministrativního hlediska se 
rozhodně nejedná o triviální 
úkol. Všechny projekty Fondu 
soudržnosti mají zádržné 20% 
podpory, které jsou proplaceny 
po schválení závěrečné zprávy 
projektu v Bruselu. Zpočátku se 
proces schvalování závěrečných 
zpráv neúměrně protahoval. 
Hlavním důvodem byly nejas-
nosti kolem podoby a obsahu 
zpráv a nutnosti dokládat tzv. 
model udržitelnosti (konečný 
příjemce dokazuje pomocí 
fi nančního modelu, že vybu-
dovanou infrastrukturu bude 
moci v budoucnu rekonstruovat 
z příjmů projektu, popř. projekt 
negeneruje neúměrně velké 
zisky). Vzhledem ke skutečnosti, 
že peníze z Fondu soudržnosti 
jsou součástí státního rozpočtu 
ČR, je nutné rovněž zpracovávat 
ZVA (závěrečné vyhodnocení 
akce) ISPROFIN, které schvalu-
je Ministerstvo fi nancí. Pokud je 
projekt spolufi nancován z pro-
středků SFŽP ČR, je rovněž 
nutné vypracovat a schválit ZVA 
na tyto peníze.

Přestože drtivá většina pro-
jektů bude stavebně dokončena 
do konce roku 2010, dá se před-
pokládat výrazný úbytek práce 
na agendě Fondu soudržnosti 
po vypořádání administrace 
v roce 2011. Potom bude zbytek 
administrátorů začleněn do 
struktury OPŽP. Úplné ukonče-
ní agendy projektů Fondu sou-
držnosti se očekává v průběhu 
roku 2015, kdy budou provede-
ny poslední následné kontroly 
projektů, které probíhají ještě 
5 let po skončení projektu.

UKÁZKY PROJEKTŮ FONDU SOUDRŽNOSTI 

Kanalizace a intenzifi kace čistírny odpadních vod 
na Mladoboleslavsku

Tento projekt je příkladem úspěšné realizace Fondu soudržnosti. 
Projekt se skládá z šesti podprojektů. Pět podprojektů řeší dostavbu 
kanalizace ve městech Mladoboleslavska a šestý řeší intenzifikaci 
stávající ČOV I. Mladá Boleslav na cílovou kapacitu 40 000 EO. 
U dostaveb kanalizací bylo realizováno celkem 22,7 km gravitačních 
kanalizačních stok a dvanáct čerpacích stanic odpadních vod. 
Kanalizace byla dostavěna v městech a obcích Mladá Boleslav – Debř, 
Kosmonosy, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Bakov nad 
Jizerou. 
Stavební práce byly realizovány během 30 měsíců v období 
květen 2007 až září 2009. 

Celkové způsobilé výdaje 19 225 943 eur
Podpora z FS 12 304 604 eur 
Stránky projektu: http://mb.spravcestavby.cz.

Odpadové hospodářství Brno

Největší a technologicky nejnáročnější projekt realizovaný z Fondu 
soudržnosti. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci spalovny 
komunálních odpadů za provozu současného zařízení, instalaci nové 
turbíny na 20 MW a stavbu nové třídicí linky. Velkým problémem 
tohoto řešení byl komplikovaný výběr zhotovitele a tím způsobené 
zpoždění realizace projektu. Zhotovitelem projektu je francouzsko-
německé sdružení firem CNIM-Siemens. 
Dokončení projektu se předpokládá ke konci roku 2010.

Celkové způsobilé výdaje 74 738 500 eur
Podpora z FS 47 345 000 eur
Stránky projektu http://www.ohb.cz.

Fond soudržnosti – velké projekty za miliony eur
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OHLÉDNUTÍ

Na OP Infrastruktura bylo 
16,94 % celkové alokace pro ČR 
alokováno na Cíl 1, tj. 246,36 
mil. eur. Se započtením národ-
ního spolufi nancování bylo na 
celý program přiřazeno 334,7 
mil. eur. Operační program byl 
realizován prostřednictvím tří 
věcných priorit a jedné priority 
pro technickou pomoc. Největší 
objem prostředků připadal na 
prioritu 3, která zaujímala 42,5 % 
alokace programu, a na prioritu 
1, která představovala 34,1 % 
alokace programu. Na prioritu 
2 bylo určeno 5,9 % alokace pro-
gramu a na prioritu 4 – Technická 
pomoc – 2,1 %.

Realizace programu započala 
vyhlášením průběžných výzev 
v roce 2004. U priority 1 a opat-
ření 2.1 probíhal příjem žádostí 
o dotaci v rámci jedné průběžné 
výzvy v období let 2004–2006. 
U ostatních opatření priority 2 
byly přijímány projekty v rámci 
1. a 2. kola jedné výzvy v letech 
2004 až 2006. V rámci priority 3 
byly vyhlášeny tři výzvy (opatření 
3.2 se týkala jen I. a III. výz-
va) a přijímání projektů bylo rea-
lizováno v letech 2004 a 2005.

V průběhu programové-
ho období bylo v rámci OP 
Infrastruktura předloženo 898 
projektů a schváleno bylo 402 
projektů v hodnotě 390,3 mil. 
eur. V oblasti životního prostře-
dí měli žadatelé největší zájem 
o opatření 3.2 – Zlepšování 

infrastruktury ve vodním hos-
podářství, v jehož rámci bylo 
realizováno 56 projektů v cel-
kové výši 111 mil. eur. Z oblasti 
dopravy zaznamenala největší 
úspěch priorita 1, opatření 1.4 – 
Výstavba přístavní infrastruktu-
ry a modernizace vodních cest. 
V této oblasti bylo realizováno 
14 projektů za 15,7 mil. eur. 

Programové období bylo 
oproti plánovanému ukonče-
ní k 31. 12. 2008 prodlouženo 
Evropskou komisí tak, aby mohly 
být vzhledem k fi nanční krizi 
dočerpány všechny fi nanční pro-
středky. Toto OP Infrastuktura 
využil. Koneční příjemci nakonec 
realizovali projekty za 363,3 mil. 
eur. Finanční prostředky převy-
šující alokaci programu budou 
uhrazeny z národních zdrojů.

Výsledky OP Infrastruktura
V programovém období 
2004–2006 realizovaly 
Ministerstvo životního pro-
středí a Státní fond životní-
ho prostředí ČR Operační 
program Infrastruktura. 
Finanční prostředky pro jeho 
zabezpečení byly poskytnuty 
z Evropského fondu regio-
nálního rozvoje (ERDF). 

3.1 – Obnova environmentál-
ních funkcí území

Retenční kapacita v kraji-
ně byla zvýšena na území 
o velikosti 1 387 945 m2 

a zprůchodněna byla jedna 
překážka na vodních tocích. 
Bylo revitalizováno 1 135 145 
m2 rybníků, revitalizováno a za-
loženo 52 480 m2 mokřadních 
systémů, vystavěno 30 823 m2 
poldrů a 169 497 m2 retenč-
ních nádrží. 

Bylo dokončeno 55 projek-
tů opatření 3.1 A (indikátor 
výstupu A) – Revitalizace 
vodních toků, úpravy k obnově 
funkce pramenných oblastí 
a mokřadů, budování a obnova 
retenčních nádrží a suchých 
poldrů – a 1 projekt kategorie 
B – Odstraňování migračních 
bariér na tocích pro volně žijící 
živočichy.

ČEHO BYLO DOSAŽENO V JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍCH

3.2 – Zlepšování infrastruktury 
ve vodním hospodářství

V odpadních vodách poklesly 
hodnoty CHSKCr, NL a BSK5. 
Díky realizaci 30 projektů re-
konstruovaných a nových ČOV 
a 393 km nových kanalizačních 
sítí bylo napojeno na vyhovující 
ČOV 68 812 ekvivalentních 
obyvatel (EO). Byly zrealizová-
ny 4 úpravny vod a vybudováno 
78,31 km vodovodních sítí 
a tím bylo 8 348 obyvatel nově 
připojeno na vodovod a 6 990 
obyvatel zásobeno kvalitní 
pitnou vodou. V kategorii 3.2 C 
nebyl realizován žádný projekt, 
proto indikátory výstupu „počet 
zařízení na úpravu kalů“ a „sní-
žení podílu nevyužitého kalu“ 
nedosahují žádných hodnot. 

3.3 – Zlepšování infrastruktury 
ochrany ovzduší

V tomto opatření bylo v kategorii 
A (využívání šetrných technologií 
při spalování) podpořeno 
15 projektů, v kategorii B (snižo-
vání emisí těkavých organických 
látek) bylo realizováno 7 pro-
jektů a v kategorii C (využívání 
obnovitelných zdrojů energie) 
se uskutečnilo 28 projektů. Byly 
nainstalovány 4 fi ltry a 6 měřících 
zařízení. Zvýšen byl tepelný výkon 
a vybudováno nebo rekonstruo-
váno 3,18  km rozvodů. Instalová-
no bylo 8 zařízení ke snížení emisí 
VOC. Zvýšen byl rovněž počet 
přípojek a délka rozvodů CZT. 

Dopadové indikátory poukazují 
na snížení emisí PCDD/PCDF 
o 0,3 g/rok, emisí hlavních znečiš-
ťujících látek o 629,7 t/rok, emisí 
skleníkových plynů o 40 449 t/rok 
a VOC 233 t/rok. Z obnovitelných 
zdrojů energie bylo vyrobeno 
184 763 GJ tepla a dohromady 
567 980 GJ/kWh elektrické ener-
gie kogenerací. Bylo dosaženo 
úspory energie o 120 260 GJ/rok.

3.4 – Nakládání s odpady 
a odstraňování starých 
ekologických zátěží.

V kategorii A (vybudování 
integrovaného systému sběru 
a recyklace odpadů) bylo rea-
lizováno 38 projektů, z nichž 
26 jsou sběrné dvory nebo 
systémy odděleného sběru, 
jejichž kapacita činí 
47 202 t/rok. Plocha těchto 
sběrných dvorů nebo plocha 
území jejich spádové oblasti 
je 35 141 m2. Odpady jsou 
využívány především materi-
álově, což odpovídá směrnici 
o odpadech č. 75/442/EEC 
a zákonu o odpadech v plat-
ném znění, podle kterých má 
materiálové využití odpadů 
přednost před jiným využitím. 

V kategorii B (rekultivace 
a sanace starých ekologických 
zátěží) bylo realizováno 19 
projektů. Plocha sanovaného 
a rekultivovaného území měří 
379 956 m2.

REJSTŘÍK

LEGISLATIVA
OP Životní prostředí
Fakta o Operačním programu Životní pro-
středí: Operační program Životní prostředí 
nabízí v letech 2007–2013 z evropských fondů 
(konkrétně z Fondu soudržnosti a z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj) přes 
5 miliard eur. Objemem fi nancí – 18,4 % všech 
prostředků určených z fondů EU pro ČR – jde 
o druhý největší český operační program.
STR. 6

Jak se posuzuje žádost?
Rozdělování prostředků z fondů EU podléhá 
přísným pravidlům, která upravují odbor-
ný výběr projektů a dodržování podmínek 
stanovených implementačními dokumenty 
jednotlivých OP. Přísně nastavené kontrolní 
mechanismy pomáhají zajistit průhledné 
vyhodnocení jednotlivých projektů, minimali-
zují vliv zájmových skupin a zajišťují efektivní 
využití přidělených dotací.
STR. 7

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
Haag: první PPP projekty v holandské 
správě vod
Výsledek spolupráce mezi Delfl and Water 
Boarda konsorciem společností Delfl uent BV je 

čistá voda v Haagu a okolí za nejnižší možnou 
cenu. Správa vod Delfl and je zodpovědná za 
kvalitu povrchových vod v Haagském regionu 
a jeho okolí, stejně jako za hráze a obecnou 
správu vod. Pokrytá oblast zahrnuje také úřady 
v Schipluidenu, Haagu, Rijswijku, Monsteru, 
Leidschendam-Voorburgu, Delftu, Wateringenu, 
Nootdorp-Pijnackeru, assenaara Zoetermeeru.
STR. 8, 9

TÉMA PRIORITY
Modernizace čistíren odpadních vod
Při vstupu do Evropské unie se Česká republika 
zavázala, že do roku 2010 zlepší systém čištění 
odpadních vod. Proces, který by měl pokračo-
vat ještě dva roky, zdaleka není u konce a podle 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva životní-
ho prostředí si ještě vyžádá investice za zhruba 
49 miliard korun, z nichž více než polovina 
by měla být fi nancována penězi z evropských 
fondů.
STR. 10, 11, 12

ROZHOVOR
Většina měst a obcí na vodohospodářské 
dotace dosáhne
„Podmínky pro přijatelnost provozních smluv 
při poskytování dotací na vodohospodářské 
projekty jsou nastavené ve prospěch vlastní-

ků infrastruktury a konečných spotřebitelů,“ 
říká Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU z Mi-
nisterstva životního prostředí.
STR. 14, 15

NECHTE SI PORADIT
Chyby žadatelů 
z předchozích výzev
Nejčastější chyby, kvůli nimž mohla být 
dotace i zamítnuta, lze shrnout do několika 
oblastí. Na ty upozorňují pracovníci Odbo-
ru příjmu žádostí Státního fondu životního 
prostředí ČR a zároveň radí, jak se omylům 
v úředních postupech vyhnout.
STR. 23

Období větších investic teprve přichází
Podpora projektů zajišťujících ochranu vod 
patří již od vzniku Státního fondu životního 
prostředí ČR k jeho prioritám. Tato skuteč-
nost vychází přímo ze zákona 388/1991 Sb., 
kdy se po zřízení SFŽP ČR stal jeho součástí 
Státní fond vodního hospodářství.
STR. 28, 29

Rejstřík časopisu Priorita
priorita 1/2008

ROZHOVOR
Odstraňování starých ekologických zátěží 
a princip „znečišťovatel platí“
Jak správně pochopit, co se myslí odstraňo-
váním starých ekologických zátěží z hlediska 
legislativy Evropské unie, jsme se zeptali 
Veroniky Smolkové, vedoucí oddělení III Od-
boru ochrany přírody, odpadů a environmen-
tálního vzdělávání Státního fondu životního 
prostředí ČR.
STR. 6, 7

TÉMA PRIORITIY
Veřejná podpora u projektů prioritní osy 4
Projekty oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady – lze rozdělit na dvě 
základní velké skupiny, a to na projekty 
generující příjem a na projekty zakládající 
veřejnou podporu.
STR. 10, 11

ROZHOVOR
Postihujeme činnosti záměrně poškozující 
životní prostředí
Větší otevřenost úřadu směrem k veřejnosti 
pomocí bezplatné informační linky. Inspekční 

činnost v lesích, která bude vnímat ochranu 
jako přírodní hodnotu, či sjednocení inspekční 
činnosti v celé republice. To jsou hlavní úkoly, 
které si vytyčila nová ředitelka České inspekce 
životního prostředí (ČIŽP) Eva Tylová.
STR. 12, 13

EVROPSKÁ UNIE
Správní aparát EU je mnohem menší, než 
se říká
Z Bruselu je zajímavé pozorovat, jak se 
v Čechách začínají blíže zkoumat možnosti, 
výdobytky, perspektivy, dilemata a starosti 
nabyté s postupující integrací do EU.
STR. 20

KROK ZA KROKEM
Sanace za desítky 
milionů ochránila zdroje pitné vody
Skládka průmyslových odpadů, o které je řeč, 
byla evidována jako dlouhodobá havárie na 
podzemních vodách a na regionálním seznamu 
priorit starých ekologických zátěží kraje Vysoči-
na se nacházela na prvním místě (v rámci celé 
České republiky zaujímala 10. místo).
STR. 22, 23

Vyšlapali jsme cestičku pro příští žadatele
O nejnapínavějších momentech sanačních 
prací na jedné z nejhorších skládek jsme si 
povídali s hydrogeoložkou Radkou Fürycho-
vou, která stála u přípravy i realizace likvidace 
uložených nebezpečných odpadů.
STR. 23, 24

priorita 2/2008
Odstraňování starých 
ekologických zátěží„Za starou ekologickou zátěž 

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

Poklad na lodi připlul 
do Brna ze SFŽP ČRO tom, že ekologie a ochrana 

životního prostředí je v centru 
pozornosti, svědčí mimo jiné 
i to, že veletrhy navštívila řada 
významných osobností a hostů 
z ČR i zahraničí. Veletrhy 
zahájili místopředseda vlády 
a ministr životního prostředí M. 
Bursík, ministr zemědělství P. 
Gandalovič a zástupce minis-
terstva průmyslu a obchodu E. 
Geuss... str. 8

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

Zkvalitnění nakládání s odpady 
– lze rozdělit na dvě základní 
velké skupiny, a to na projekty 
generující příjem a na projekty 
zakládající veřejnou podporu. 
Třetí, nejmenší skupinou jsou 
projekty rekultivací starých 
skládek… str. 10…prozradil v rozhovoru o mo-

dernizaci nakládání s odpady 
ve svém městě starosta Žam-
berku Tomáš Kalous... str. 20
Tomáš Kalous Tomáš Kalous

Skládka průmyslových odpadů v Novém Rychnově, o které je řeč, byla evidována jako dlouho-

dobá havárie na podzemních vodách a na regionálním seznamu priorit starých ekologických zátěží 

kraje Vysočina se nacházela na prvním místě. Cílem sanace bylo zejména zlepšit kvalitu podzem-

ních a povrchových vod v širokém okolí skládky a zamezit možnému znečištění zdrojů pitné vody 

pro obec Dolní Cerekev. Tato lokalita byla v minulosti vybrána pro ukládání nebezpečných průmyslo-

vých odpadů ze dvou podniků v okrese Pelhřimov.  strana 22
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 Sanace za desítky milionů 
 ochránila vodní zdroje 
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To, co děláme, pomůže především 
zákazníkům vodohospodářských služeb
Jedním z mediálně frekventovaných témat 
souvisejících s OP Životní prostředí jsou 
vodohospodářské smlouvy. Sdružení oboru 
vodovodů a kanalizací ČR opakovaně kritizu-
je, že podmínky přijatelnosti smluv, vyjedna-
né s EK, jsou pro provozovatele nevýhodné 
a občas i znemožňují získat unijní dotace. 
Ministerstvo životního prostředí vnímá téma 
v širších souvislostech.
STR. 9–11

Role Státního fondu životního prostředí 
ČR při kontrole pravidel hospodářské 
soutěže a veřejného investování
Veřejné zakázky představují jednu z klíčových 
fází realizace projektů podpořených z fondů 
EU. Zkušenosti z programovacího období 
let 2004–2006 přitom ukázaly, že právě zde 
příjemci unijních dotací v ČR často chybují. 
O to větší významná podpora příjemců ze 
strany implementačních orgánů i kontrola 
průběhu zakázek.
STR. 12–16

Posouzení provozních smluv sleduje soulad 
s legislativou EU
Významnou součástí vodohospodářských 
projektů, které se ucházejí o podporu 
z Operačního programu Životní prostředí, 

jsou provozní smlouvy, jež musejí odpoví-
dat podmínkám přijatelnosti vyjednaným 
s Evropskou komisí. Státní fond životního 
prostředí ČR proto smlouvám věnuje 
při hodnocení projektů značnou pozor-
nost.
STR. 17–19

Dobrá smlouva s poradcem je zá-
kladem úspěchu
V minulém čísle Priority jsme čtená-
řům z řad žadatelů o dotace poskytli 
několik praktických rad, jak si vybrat 
správného dotačního poradce. 
Pokud se podařilo takového najít, 
následuje další významný krok, 
kterým je uzavření smlouvy.
STR. 20

Pojmy nejsou dojmy aneb Malý 
výkladový slovník
STR. 21

ZDRAVÁ MĚSTA V POHYBU
Litoměřická inspirace: energie 
z vlastních zdrojů
V oblasti obnovitelných zdrojů 
a zdraví svých dětí může i malé 
město dokázat velké věci. 
Dokládají to zkušenosti seve-

ročeských Litoměřic, které patří mezi aktivní 
členy Národní sítě zdravých měst ČR
STR. 42, 43

REJSTŘÍK

priorita 4/2008

REJSTŘÍK

TÉMA PRIORITY
OP Životní prostředí může pomoci 
zlepšení čistoty ovzduší v ČR
Přestože má Česko problémy se znečištěním 
ovzduší, zájem o využití dotací z Operačního 
programu Životní prostředí v dané oblasti 
zatím pokulhával. Změní situaci právě vyhla-
šovaná VIII. výzva OPŽP, v níž byla rozšířena 
škála podporovaných oblastí?
STR. 4, 5

Operační program Životní prostředí 
a ochrana ovzduší v České republice
Snižování znečištění ovzduší je nejen jedním 
z globálních témat současnosti, ale také 
významným úkolem Evropské unie i České re-
publiky. K jeho plnění v ČR mohou v následu-
jících letech výrazně pomoci fi nanční zdroje 
z Operačního programu Životní prostředí.
STR. 5, 6

EVROPSKÁ KOMISE
EK podporuje životní prostředí 
i formou komunitárních programů
Klíčový zdroj dotací EU na environmentální 
aktivity představuje v ČR Operační program 
Životní prostředí, okrajově i některé další ope-
rační programy. Na určité specifi cké oblasti 
a aktivity však lze získat podporu i z programů 
spravovaných přímo Evropskou komisí.
STR. 12

priorita 1/2009

TÉMA PRIORITY
OP Životní prostředí pomáhá bu-
dovat sítě center environmentálního 
vzdělávání
Právě vyhlášená VIII. výzva OPŽP je 
jedinečnou šancí pro získání podpory 
na výstavbu nebo rekonstrukci environ-
mentálních center.
STR. 8–10

Investice do environmentálního vzdě-
lávání se vyplatí
STR. 11, 12

OPŽP
Green jobs: Zelená pracovní místa
V čase, kdy vláda České republiky hledá 
řešení dopadů globální ekonomické 
krize, mohou našemu hospodářství vý-
znamně pomoci dotační programy, které 
předkládáme v environmentálně-ekono-
mickém balíčku opatření na podporu 
ekonomiky a zaměstnanosti.

STR. 13

Pilotní projekt prokázal užitečnost 
regionálních poradenských 
a informačních míst pro OPŽP
Regionální poradenská 
a informační místa mohou být účinnou 
podporou zejména pro malé obce, které 
zvažují možnost využití fi nančních pro-
středků z OPŽP. 
STR. 19

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ
Krajské pracoviště SFŽP ČR v Olo-
mouci získalo velké zkušenosti při 
rozšiřování kanalizačního systému
V tomto čísle Priority zahajujeme sérii 
příspěvků, které představí aktivity jed-
notlivých krajských pracovišť Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
STR. 14, 15

priorita 2/2009

AKTUALITY
Řídící výbor OPŽP schválil téměř tisícovku 
dalších projektů
STR. 2, 3

TÉMA PRIORITY
Pozor na zbytečné chyby! Lze jim předejít
Administrace žádostí o podporu z fondů EU 
není a nikdy nebude snadnou a jednoduchou 
záležitostí. Je tedy přirozené, že se žadatelé 
o dotace z operačních programů včetně OPŽP 
a následně i příjemci této podpory dopouštějí 

dosti často chyb. Pozitivní je, že se většinou 
jedná o chyby, které lze poměrně snadno elimi-
novat, a tím včas zabránit případnému kolapsu 
projektu.
STR. 6–9

OPŽP
Přidáváme výzvy, zrychlujeme 
administraci. Je krize
Díky některým opatřením Evropské komise ještě 
více zrychlujeme čerpání z evropských fondů. 
Důvodem je ekonomická krize. V OP Životní 

prostředí se to projeví v několika konkrétních 
opatřeních, která realizujeme v těchto dnech.
STR. 10

Franche-Comté: region, jehož obyvatelé 
se naučili využívat vlastní přírodní zdroje
Francouzský region Franche-Comté je oblastí bo-
hatou na lesy, což spolu s pozitivním vztahem jeho 
obyvatel k životnímu prostředí vytváří předpoklady 
pro rozvoj moderního systému na zpracování a na 
energetické využití dřevěné biomasy.
STR. 28, 29

priorita 3/2009

LEGISLATIVA
PO 6: velké dobrodružství administra-
ce pro krajinu
Prioritní osa 6 Operačního programu 
Životní prostředí je v mnohém specifi cká, 
příprava na regionální úrovni však byla 
zahájena.
STR. 6, 7

Nedávejte se do rukou pseudoporad-
ců
Oblast dotační politiky je kompliko-
vaná, proces získávání prostředků, 
zejména evropských, je velmi složitý.
STR. 12

Udržitelný rozvoj je pro Svitavy 
prioritou
Město Svitavy se více než 15 let 
zabývá snižováním spotřeby energie 
a snižováním emisí. Svitavy již třikrát 
získaly cenu Evropské komise za 
výsledky dosažené v oblasti péče 
o životní prostředí. Evropská unie 
ocenila město za přístup k odpado-

vému hospodářství, k ochraně vod, ovzduší 
a také za přístup v oblasti poskytování infor-
mací o životním prostředí veřejnosti.
STR. 38, 39

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
Mezinárodní výstava Inspirativní regiony, 
města a komunity
Heidelberg a další evropská sídla s příklad-
ným přístupem k ekologii se představují 
v putovní výstavě.
STR. 41

LEGISLATIVA
PUBLICITA je důležitou součástí realizace 
všech projektů
Státní fond životního prostředí ČR připravil 
podrobná pravidla a praktický návod pro 
zajištění publicity a propagace evropských 
fondů a cílů Operačního programu Životní 
prostředí.
STR. 42, 43

priorita 3/2008
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Fond proto dbá na to, aby in-

formační servis o nabídce do-

tací a o podmínkách čerpání 

byl dostupný ve vysoké kvalitě 

a rychlosti všem potenciálním ža-

datelům, na druhou stranu však 

pro příjemce podpory stanovu-

je přísná pravidla tak, aby se na 

minimum omezila příležitost pro 

podvody a chyby.

S cílem ještě více vylepšit pra-

vidla pro využití evropských i ná-

rodních dotací a tím posílit po-

zitivní efekty projektů se Státní 

fond životního prostředí rozhodl 

objednat si externí protikorupční 

audit. Hlavním cílem auditu, kte-

rý začne v září 2008, je identifi ko-

vat riziková a slabá místa procesu 

přerozdělování prostředků z fon-

dů Evropské unie a z národních 

zdrojů a navrhnout opatření na 

jejich odstranění.
STRANA 27

 Protikorupční audit  

 pomůže bránit zneužívání 

 evropských a národních dotací 

Státní fond životního prostředí soustavně usiluje o to, 

aby rozdělování evropských i národních dotací probíhalo 

spravedlivě, transparentně a způsobem, který přinese 

požadovaný efekt v oblasti ochrany životního prostředí.

Velké dobrodružství 

administrace pro krajinu 

Prioritní osa 6 Operačního 

programu Životní prostředí je 

v mnohém specifi cká, příprava 

na regionální úrovni však byla 

zahájena. Zkušenosti z adminis-

trace popisuje Lenka Tóthová 

z AOPK... str. 6

Plán výzev OPŽP 

na období 2008–2009

                       
        str. 4 

Hodnotící kritéria 

pro prioritní osu 6 

byla upravena

Podle nových kritérií budou 

posuzovány žádosti v nedávno 

vyhlášené šesté výzvě OPŽP. 

Nejvýraznější změnou je

úprava kritéria Hledisko 

přiměřenosti nákladů a tvorba 

nového „ceníku“, podle 

kterého budou žádosti 

hodnoceny... str. 5 

Osm set tisíc korun 

za elektřinu bylo moc

„Z výhody se časem stalo 

břemeno“, tvrdí o vytápění 

školy akumulačními kamny 

Ondřej Havlovic, starosta 

Zbraslavic... str. 12

Publicita je důležitou 

součástí realizace 

každého projektu

S využíváním prostředků z fondů 

EU jsou spojeny také povinnosti 

publicity a propagace, které jsou 

formulovány v rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, v Závazných 

pokynech pro žadatele a příjem-

ce podpory v OPŽP a v grafi ckém 

manuálu OPŽP... str. 36
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 To, co děláme, pomůže  především zákazníkům 

Třetí výzva vyvolala lavinu žádostíPříval žádostí o podporu vodohospodářských projektů se podařilo zvládnout jen díky mravenčí práci projektových manažerů SFŽP ČR, kteří byli v neustálém kontaktu se žada-teli a vedli je k dodání kom-pletních podkladů, říká Ivana Vráblíková, vedoucí Odboru ochrany vod SFŽP ČR. STR. 6
SFŽP ČR posiluje a mládne

Práce projektových manažerů OP Životní prostředí láká. Řady pracovníků Státního fondu životního prostředí ČR v poslední době rozšířily de-sítky mladých vysokoškoláků, kteří se nebojí ani nezbytné administrativy. STR. 46 
Pozor na veřejné zakázky!Zkušenosti z let 2004–2006 uka-zují, že příjemci dotací z fondů EU nejčastěji chybují u veřej-ných zákázek. Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP ČR, shrnuje, jak předcházet chybám a jaké jsou hlavní povinnosti vyhlašovatele. STR. 12

Litoměřická inspiraceI malé město může dokázat velké věci v oblastech obnovitel-ných zdrojů, zvyšování energe-tické soběstačnosti i podmínek pro zdravý život dětí. STR. 42

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

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

přijatelnosti smluv mezi municipalitami a provozovateli infrastruktury, vyjednané s Evropskou 

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

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

a veřejného zájmu.  

STRANA 9
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 Vzdělávání nese ovoce. 

 Chování lidí k přírodě se lepší. 

OPŽP vyhlásil v pořadí 

již VIII. výzvu

Od 9. února přijímá SFŽP žádosti 

o podporu projektů z tří priorit-

ních os OP Životní prostředí. 

Pro osy 2 a 7 lze projekty před-

kládat do 3. dubna, pro osu 5 

do 6. března. STR. 2, 17

Hošťálková se díky OPŽP 

zbavila ekologické zátěže

Díky rekultivaci skládky TKO Fu-

čínov se obec Hošťálková nejen 

zbavila staré ekologické zátěže, 

ale lokalitu o rozloze více než 

17 km2 bude moci využít ke své-

mu dalšímu rozvoji . STR. 24

Zvažujete ekologicky 

šetrnější vytápění 

domácnosti? 

Pokud ano, letos jsou šance na 

získání dotace vyšší než dříve, 

protože na duben se chystá 

nový dotační program Zelená 

úsporám. O podporu na již rea-

lizované akce však lze žádat jen 

do konce března. STR. 3, 18

Ve Freiburgu jsou solární 

panely zdrojem energie 

i pracovních míst 

Německé město Freiburg se za-

bývá snižováním spotřeby ener-

gie a znečišťujících emisí už čtvrt 

století, takže v oblasti dopravy 

a bydlení dosahuje skvělých vý-

sledků. A nové čtvrti Reisenfeld 

a Vauban přitahují originálním 

energetickým řešením nejen 

zájem obyvatel, ale i pozornost 

odborníků a návštěvníků z celé 

Evropy. STR. 28
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta patří mezi oblasti, jejichž přínosy mají dlouhodobý 

časový horizont. Přesto již přinášejí viditelné výsledky, jako je změna vzorců chování při nakládání 

s odpady, v ochraně vod či při nakupování. K tomu, že už dnes málokoho napadne umýt si auto 

u řeky či vylít nebezpečnou chemikálii do výlevky a že postupně přibývá těch, kteří třídí odpad, nepálí 

plast a při výběru zboží se rozhodují i podle jeho vlivu na životní prostředí, přispívají také ekocentra 

podporovaná z Operačního programu Životní prostředí.   

STRANA 8

Ekonomická krize neruší 

naléhavost krize klimatu. 

Naopak dává šanci na 

odklon od energeticky 

náročné ekonomiky produ-

kující emise k ekonomice 

zaměřené na nízkouhlíkové 

technologie. OPŽP v tom 

může pomoci. STR. 6

Martin Bursík: Operační program Životní prostředí zvládl první rok více než dobře
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REJSTŘÍK

TÉMA PRIORITY
Dotace na kvalitnější nakládání s odpady 
pomáhají municipalitám i podnikatelům
Stejně jako ve velké části světa i v Česku patří 
nakládání s odpady mezi aktuální problémy 
dneška. Není proto divu, že o dotace 
z OP Životní prostředí na zkvalitňování od-
padového hospodářství je velký zájem. Řada 
z nich už byla i realizována.
STR. 6–8

OP Životní prostředí a nové právní 
předpisy pomáhají zlepšit stav odpadového 
hospodářství v České republice
Jedním z hlavních pilířů trvale udržitelné-
ho rozvoje je trvale udržitelné odpadové 
hospodářství. Potřeby dnešní společnosti 
by neměly ohrozit možnost následujících 
generací uspokojovat jejich vlastní potřeby. 
Problematika nakládání s odpady úzce souvi-
sí s produkcí skleníkových plynů a s využívá-
ním odpadů jako náhrady neobnovitelných 
primárních přírodních zdrojů. 
STR. 9–11

Güssing – první energeticky 
soběstačné evropské město
Východorakouský Güssing je jediným 
městem v Evropě, které je energeticky 
naprosto nezávislé. Jeho zastupitelstvo 
vsadilo před dvaceti lety na biomasu 
z místních zdrojů a město dnes produ-
kuje z obnovitelných zdrojů více energie, 
než samo spotřebuje.
STR. 28, 29

EVROPSKÁ KOMISE
LIFE+ nabízí podporu 
pro specifi cké projekty
Nejvýznamnějším komunitárním progra-
mem, jehož prostřednictvím podporuje 
EK oblast životního prostředí, je LIFE+. 
Přestože jsou jeho zdroje nesrovnatelně 
menší, než jaké má k dispozici OP Životní 
prostředí, rozdělí ročně stovky milionů eur, 
které lze i v ČR využít na některé specifi c-
ky zaměřené projekty. Letošní výzva bude 
otevřena 15. května 2009.
STR. 30, 31

priorita 4/2009

REJSTŘÍK

TÉMA PRIORITY
OP Životní prostředí opět přijímá žádosti 
o dotace na využití obnovitelných zdrojů 
energie a na zateplování
Zvýšení podílu využívání obnovitelných zdro-
jů energie a snižování spotřeby energie na vy-
tápění patří mezi významné cíle Operačního 
programu Životní prostředí, konkrétně jeho 
prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů 
energie. Novou šanci na podporu projektů, 
které přispívají k plnění těchto cílů, poskytuje 
nedávno vyhlášená X. výzva programu, v níž 

lze žádosti podávat až do konce června. Ve 
srovnání s I. výzvou došlo k výraznému rozší-
ření podporovaných oblastí.
STR. 6, 7, 8

K udržitelnému využívání zdrojů energie 
přispívají v České republice i fondy 
Evropské unie
Udržitelná energetika představuje tako-
vou výrobu a využití energie, které zajistí 
dlouhodobé bezpečné pokrytí i budoucích 
energetických potřeb bez výrazně negativ-
ních dopadů na životní prostředí, ekonomiku 
i sociální oblast. V ČR podporuje rozmach 
udržitelné energetiky i Operační program 
Životní prostředí.
STR. 9, 10

LEGISLATIVA
Životní prostředí to v parlamentu nemá 
lehké
Poslanci českého parlamentu mají na programu 
své aktuální schůze celou řadu návrhů zákonů, 
které znamenají významné zlepšení životního 
prostředí občanů České republiky i postavení 
obcí při řešení environmentálních otázek.
STR. 11

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
Francie ukazuje, že dobře nastavená cena 
za vodu může být sociálně únosná 
a současně i umožnit investice 
do infrastruktury
Delegace českých vodohospodářských od-
borníků pod vedením Ministerstva životního 

prostředí navštívila počátkem dubna Francii. 
Posláním cesty bylo s tamním partnerským 
ministerstvem a dalšími specialisty z oblasti 
vodního hospodářství prodiskutovat problémy 
spojené s implementací směrnice Rady EU 
o čištění městských odpadních vod, ale i na-
stavení smluvních vztahů mezi provozovateli 
a vlastníky vodohospodářské infrastruktury.
STR. 12, 13

PŘÍPADOVÁ STUDIE
Evropské fondy pomáhají k čisté vodě 
i malým českým obcím
Dva navazující vodohospodářské projekty 
realizovaly díky podpoře z OP Infrastruktura 
středočeské Kovanice. První umožnil vybu-
dovat obecní vodovod, v rámci druhého se 
kromě vodovodu postavila i čistička odpad-
ních vod a tlaková kanalizace. Dofi nancování 
z vlastních zdrojů obec zvládla s využitím 
úvěrů u Komerční banky, kterou si vybrala 
v tendru.
STR. 14, 15

Kronsberg – příkladná čtvrť nejen 
pro obyvatele Hannoveru
Uspořádání světové výstavy EXPO 2000 
udělalo z německého Hannoveru nejen láka-
vou turistickou destinaci, do které se sjížděli 
návštěvníci ze všech kontinentů, ale bylo i pří-
ležitostí k výstavbě zcela nové městské čtvrti 
Kronsberg. Při jejím budování přitom byly 
respektovány všechny ekologické zásady.
STR. 30, 31

priorita 5/2009

TÉMA PRIORITY
Prioritní osa 6 umožňuje realizovat velmi 
široké spektrum činností
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 priorit-
ních os programu.
STR. 6, 7, 8

Prioritní osa 6 jako okrašlovací spolek
ROZHOVOR s Františkem Pelcem, náměst-
kem ministra životního prostředí, ředitelem 
sekce ochrany přírody a krajiny MŽP
STR. 9

Växjö: Město bez fosilních paliv
Jestli existuje úspěšný recept na úspěš-
né 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.
STR. 30, 31

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ
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 pří-
mo v regionu jejich působení.
STR. 32, 33

priorita 6/2009

TÉMA PRIORITY
OP Životní prostředí – ochrana vod 
a ochrana před povodněmi
Po roce 1989 přestala být voda považována 
za surovinu ( jak tomu bylo dříve) a stále více 
je chápána jako základní součást životního 
prostředí, kterou je nutné chránit a zachovat 
v co největším množství a v co nejlepší jakosti 
i pro budoucí generace.
STR. 6–9

Umělé obcházení podmínek je nepřípustné
S ředitelem odboru fondů EU Ministerstva 
životního prostředí Janem Křížem o změnách 
pro oblast OPŽP.
STR. 13

Povodňová podpora se musí řídit platnými 
pravidly
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
vypracoval stručný informační materiál s ná-
zvem Povodně – informace pro poskytovatele 
veřejné podpory. Účelem materiálu je nastínit 
způsoby, jimiž je možno poskytnout pomoc 
subjektům zasaženým povodněmi, aniž by se 
poskytovatelé dostali do rozporu s pravidly 
poskytování veřejné podpory podle Smlouvy 
o Evropských společenství.
STR. 15

V čem je „fi nanční model“ strašákem pro 
soukromé provozovatele vodovodů a kana-
lizací? Deset mýtů o přístupu k cenotvorbě 
v rámci OPŽP.
Finanční model pro vlastníky a provozova-
tele vodohospodářské infrastruktury byl 
zveřejněn v červenci 2008 a jeho použití je 
povinné u některých projektů spolufi nanco-
vaných v rámci fondů EU prostřednictvím 
OPŽP. Jeho tvorba byla reakcí na požadavky 
Evropské komise ve vztahu k tvorbě cen pro 
vodné a stočné tam, kde jsou soukromopráv-
ní provozovatelé VH infrastruktury, která je 

dotována z veřejných prostředků. Finanční 
model přitom vyvolává silné emoce...
STR. 16, 17

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Nové projekty získají fi nanční podporu 
z OP Životní prostředí
Řídící výbor OPŽP na svém červencovém 
zasedání doporučil ministrovi životního 
prostředí schválit dotaci ve výši 766 milionů 
Kč dvaašedesáti projektům ze 
tří prioritních os.
STR. 30, 31

Rut Bízková: Svou práci 
jsme udělali dobře
O řídícím výboru s náměst-
kyní ministra životního 
prostředí Rut Bízkovou.
STR. 30, 31

PROJEKTY
Zlepšení kvality vod v ře-
kách Jihlava 
a Svratka nad nádrží 
Nové Mlýny
Kanalizaci a vodovodní 
řad za více než 730 milio-
nů korun plánují na Ivan-
čicku. Vše má být hotovo 
do listopadu 2011.
STR. 32

Na Čabárně startuje 
stavba ekologického 
centra
Unikátní budova centra 
ekologické výchovy 
vyroste v následujících 
měsících v blízkosti bý-
valé hornické kolonie 
Čabárna u Kladna.
STR. 33

ZAHRANIČÍ
Odense: Město s helmou na hlavě
Dánské město Odense je často označováno 
jako hlavní město cyklistiky. Avšak v Ode-
nse nemyslí jenom na kola, od roku 1979 
systematicky pracují na způsobech energetic-
kých úspor. A to jak jinak než s ohledem na 
neustálé zvyšování kvality života.
STR. 34, 35

priorita 7/2009
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 OPŽP umožňuje lépe 

 hospodařit s odpady 

Stejně jako ve většině vyspělých zemí i v Česku nakládání s odpady patří mezi naléhavé problémy dneš-

ní doby. Není proto divu, že o dotace z OP Životní prostředí na projekty zaměřené na zkvalitňování 

odpadového hospodářství i na odstraňování starých ekologických zátěží je velký zájem. O podporu 

na tyto účely se přitom ucházejí nejen města a obce, ale také podnikatelé. O tom, že jsou jejich záměry 

kvalitní, svědčí fakt, že schváleno bylo již 397 projektů, které získaly celkovou dotaci ve výši bezmála 

čtyř miliard korun. STRANA 6, 20

Petr Stejskal: Národní inventarizace kontaminovaných míst poskytne jejich celorepublikový přehled

OPŽP vyhlašuje 

již X. výzvu

Šance na dotaci na zateplení 

veřejných budov je opět tady – 

od 4. května začne SFŽP ČR 

přijímat žádosti o podporu 

z vybraných oblastí prioritních 

os 1 a 3 OPŽP. STR. 17

Program Zelená úsporám 

odstartoval na Den Země

22. dubna nastal netrpělivě 

očekávaný den D, kdy byl 

zahájen příjem žádostí o dotace 

na snižování energetické 

náročnosti bytových domů a na 

využívání obnovitelných zdrojů 

energie v domácnostech. 

STR. 12

V Cepu mají díky OPŽP 

kořenovou čistírnu 

odpadních vod

Ačkoli obce pod 2 000 obyvatel 

zatím požadavky unijní legislativy 

při nakládání s odpadními voda-

mi netlačí, mnohé se samy snaží 

o vybudování efektivního 

a ekologicky šetrného komunál-

ního systému vodního hospodář-

ství. Příkladem a inspirací může 

být jihočeský Cep. STR. 26

Güssing je energeticky 

zcela soběstačné město

Východorakouský Güssing je 

jediným městem v Evropě, které 

je energeticky naprosto nezávis-

lé. Před dvaceti lety vedení města 

vsadilo na biomasu z místních 

zdrojů a dnes produkuje z obno-

vitelných zdrojů více energie, než 

samo spotřebuje. STR. 28

Na rozdíl od projektů zkvalitňování 

odpadového hospodářství, jako 

je třeba výstavba sběrných dvorů, 

představuje likvidace starých 

ekologických zátěží běh 

na dlouhou trať. Předcházet 

musí analýza rizik vztahují-

cích se k sanaci 

kontaminované

lokality. STR. 6
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Zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby energie na vytápění patří 

mezi významné cíle Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho prioritní osy 3 – Udr-

žitelné využívání zdrojů energie. Novou šanci na podporu projektů, které přispívají k plnění těchto 

cílů, poskytuje nedávno vyhlášená X. výzva programu, v níž lze žádosti podávat až do konce června. 

Ve srovnání s I. výzvou došlo k výraznému rozšíření podporovaných oblastí. Výzva je další příležitostí 

ke získání dotace na zateplení veřejných budov. STRANA 6

Jan Dusík: MŽP připravilo řadu zákonů znamenajících významné zlepšení životního prostředí ČR 

V OP Životní prostředí uspějí více než dvě třetiny žádostí
Data za prvních šest výzev OPŽP ukazují značnou šanci žadatelů na získání dotace. A počet zamít-nutých žádostí by byl ještě nižší, kdyby se žadatelé nedopouštěli zcela zbytečných formálních chyb. STR. 2

Cena vody může být sociálně únosná a současně umožnit investice

Francouzské smlouvy mezi vlast-níky a provozovateli vodohos-podářské infrastruktury jsou pří-kladem oboustranně výhodného vztahu, který zároveň respektuje zájmy spotřebitelů. STR. 12
Fondy EU pomohly Kovanicím k vodovodu a kanalizaci

Dva vodohospodářské projekty koncipovala středočeská obec i s přihlédnutím k perspektivám dalšího rozvoje. Odstupňování výše spoluúčasti občanů na fi nancování přípojek sloužilo jako motivační prvek. STR. 14
Kronsberg – dobré místo pro život i ochranu přírodyNová městská čtvrť německého Hannoveru, vybudovaná při 

příležitosti světové výstavy EXPO 2000, je první trvale ekologic-kou městskou oblastí v celém Německu. Velkou roli v tom hraje energie pocházející z obnovitel-ných zdrojů. STR. 30

Ochranu životního prostředí slibo-valy voličům všechny strany. Průběh jedné z posledních schůzí sněmovny před předčasnými volbami, na jejímž programu je řada environmen-tálních zákonů, ale zatím ukazuje, že od slibů k činům bývá u po-litiků často dost daleko.  STR. 11

 V Česku přibývá  zateplených škol a školek 
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Povodně jsou příčinou krizových situací, které jsou provázeny nejenom rozsáhlými materiálními 

škodami, ale i ztrátami na životech. I následky povodní z tohoto roku prokázaly, že společnost je 

povodněmi stále silně zranitelná. Ochrana před povodněmi není nikdy absolutní, lze ale částečně 

omezit povodňové kulminační průtoky, ovlivnit časový průběh povodní a omezit rozsah škod. Jak 

konkrétně? Na to ve svém textu odpovídá ředitelka odboru ochrany vod Ministerstva životního 

prostředí Veronika Jáglová. STRANA 6

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

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

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

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

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

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

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

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

 Největší přímé 
 nebezpečí – povodně 

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČRwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.czZelená linka: 800 260 500
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REJSTŘÍK

KOMENTÁŘE
Diskuse o Šumavě musí probíhat věcně
Správa národního parku a CHKO Šumava 
spolu s Ministerstvem životního prostředí 
informovaly o situaci a populaci kůrovce 
v horských smrčinách v NP Šumava.
STR. 4

TÉMA PRIORITY
Ochrana životního prostředí přináší nové 
pracovní příležitosti aneb Jak přeložit do 
češtiny výraz „Green Jobs“
Hospodářská krize ve vyspělých evropských 
zemích není (zatím?) otázkou hladu a holého 
přežití ve chvíli, kdy se redukují ekonomic-
ké aktivity různých skupin ve společnosti. 

Je to spíše záležitost kvality života, udržení 
životního standardu, sociální jistoty, tedy 
také udržení a vytváření dostatku pracovních 
příležitostí.
STR. 6, 7

Ve světě tomu říkají „Green Growth“
Na jaře letošního roku vláda reagovala na 
hospodářskou recesi několika výraznými 
opatřeními, z nichž některá se uskutečňují 
v resortu životního prostředí. Navrhli jsme je, 
shodli se s předními ekonomy v Národní eko-
nomické radě vlády, že jsou potřebná a jsou 
správným impulzem pro ekonomiku, a v sou-
časné době pracujeme na jejich realizaci.
STR. 8, 9

Peníze z projektů umožní fi rmám zaměst-
nat lidi
S Petrem Stehlíkem, náměstkem Ekonomic-
kého úseku SFŽP ČR, o roli fondu v české 
ekonomice.
STR. 10

SLUŽBY PORADCŮ
V realizační fázi projektu může poradce 
hodně pomoci, ale…
Na poradce je třeba dohlížet, oni sami pak 
musejí žadatele o svých krocích informovat.
STR. 25

priorita 8/2009

TÉMA PRIORITY
Specifi cký region Šumavy 
Když v roce 1991 vznikal Národní park Šuma-
va, byla jasným cílem jedině ochrana tohoto, 
z hlediska životního prostředí relativně zacho-
valého území. Časem se ukázalo, že v hustě 
osídlené střední Evropě může být problema-
tické sladit zájmy státu na ochraně přírody 
a zájmy místních obyvatel na rozvoji regionu. 
STR. 6

Inspirace pro Šumavu: Národní park 
Bavorský les jako regionální hospodářský 
činitel
Vyplácejí se veřejné prostředky investic do ná-
rodního parku také obyvatelům a hospodář-

ství regionu? Poměr mezi náklady a výnosy je 
jednoznačný: Každé euro investované dosud 
do NP Bavorský les přináší více než dvojnáso-
bek díky tržbám získaným od návštěvníků. 
STR. 8

FESTIVAL
Ekofi lm: nejvyšší ocenění pro Architekta 
odpadu
Ve dnech 5.–11. října se v Českých Budějovi-
cích,Českém Krumlově a Třeboni uskutečnil 
již 35. Ročník mezinárodního festivalu fi lmů 
o životním prostředí Ekofi lm. Mezi partnery 
festivalu neodmyslitelně patří i Státní fond 
životního prostředí ČR a Operační program 
Životní prostředí. Na festivalu se pochopitel-

ně promítala celá řada snímků, jejichž téma 
přímo souvisí s činností fond.
STR. 12

Na Ekofi lmu mám dobrou náladu
Moderátorem Ekofi lmu bylletos již podruhé 
herec Jaroslav Dušek. Tvrdí o sobě, že je sa-
mostatným specialistou a zaměření festivalu 
je mu více než blízké.
STR. 13

TAHÁK
Mýty a nejčastější chyby při podávání 
žádostí
STR. 35

priorita 9/2009

priorita 10/2009
TÉMA PRIORITY
Zájem o podporu na projekty zkvalitnění 
nakládání s odpady stále roste
V rámci prioritní osy 4 Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP),oblasti podpory 
4.1 –Zkvalitnění nakládání s odpady, byly 
vyhlášeny již tři výzvy pro podávání žádostí 
o poskytnutí podpory.
STR. 6, 7

Odpady zůstávají důležitým tématem
Petr Stejskal je vedoucím oddělení II, Odboru 
ochrany přírody, odpadů a environmentál-
ního vzdělávání Státního fondu životního 
prostředí ČR. Jeho oddělení má na starosti 
podporu projektů týkajících se nakládání 
s odpady. V následujícím rozhovoru Petr 
Stejskal mluví nejen o elektroodpadech, ale 
i o tom, jaká je celková situace v nakládání 
s odpady v České republice.
STR. 9

Regionální poradenská a informační místa
Žadatelé o podporu v rámci Operačního 
programu Životní prostředí se mohou obrátit 
na poradenská místa s označením RPIM.
STR. 10

V Krkonoších může vyrůst moderní cent-
rum pro ekologickou výchovu
V druhé polovině 20. Století byla završena 
dlouholetá snaha uchovat přírodní bohatství 
hor před stále tvrdšími a bezohlednějšími 
lidskými zásahy. 17. května 1963 byla česká 
strana Krkonoš slavnostně prohlášena prv-
ním českým národním parkem a během let se 
aktivity národního parku postupně rozrůs-
taly. Mezi nejčerstvější novinky patří projekt 
centra environmentálního vzdělávání.
STR. 16, 17

Aktivní protipovodňová prevence
Monitoring pohybu hladin a zajištění přesunu 
dat a informací – Protipovodňová opatření 
na drobných vodních tocích Ústeckého kraje 
– II. etapa – je v rámci OPŽP velmi zajímavým 
projektem, realizovaným v Ústeckém kraji.
STR. 26

STUDIE
Publikace TIC o privatizaci vodárenství 
v ČR
Česká pobočka Transparency International vy-
dala v srpnu tohoto roku publikaci věnovanou 
privatizaci vodohospodářských společností. 
Publikace nazvaná „Privatizace vodáren-
ství v České republice:kam odtékají zisky?“ 
ilustruje na příkladech privatizace v Praze, na 
Ostravsku, ve Zlíně a Kroměříži neprůhledný 
proces nastavování vlastnických práv a dlou-
hodobých provozovatelských smluv.
STR. 28, 29

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Energetické úspory ZŠ Stachy
Stachy ležící na hranici 
CHKO Šumava se rozhodly 
využít možnosti zažádat 
o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 
(OPŽP) na zateplení 
školských zařízení.

Stav budovy základní školy 
v centru obce nevyhovoval 
energetickým standardům a její 
provoz byl zatížen vysokými 
náklady na vytápění.

Po konzultacích se obec na-
konec rozhodla projekt řešící 
snížení energetických nákladů 
základní školy rozdělit do 
dvou žádostí a žádat v rámci 
dvou výzev ze dvou prioritních 
os. Obě žádosti byly schváleny, 
takže obec mohla realizovat 
jak projekt ZŠ Stachy, který 
řešil zateplení budovy, výměnu 
oken a rekonstrukci otopného 
systému, tak projekt ZŠ Stachy 
II, který řešil rekonstrukci 
kotelny. 

Kolaudace na podzim 2008
Realizace obou projektů probí-
hala o prázdninách 2008. Práce 
běžely podle harmonogramu 
a byly ukončeny první týden 
v září, takže škola mohla nový 
školní rok zahájit již s dokonče-
nými úpravami. Kolaudace pak 
proběhla v listopadu 2008. 

Díky úpravám dnes objekt 
splňuje nízkoenergetický stan-
dard pro energetickou náročnost 
budov. „Dopady projektu se zjišťují až 
po roce užívání. Již dnes však můžeme 
říci, že projektové cíle ve všech úsporách 
byly splněny. Nemáme však ještě přesný 
výsledek, který bychom mohli zveřejnit 
a medializovat,“ sdělil starosta 
obce Stanislav Princ. 

Poloviční náklady
Realizací projektu došlo nejen 
k zásadnímu snížení nákladů 
na vytápění objektu (podle 
plánu by provozní náklady měly 
klesnout téměř na polovinu), 
ale projekt v první řadě přispěl 
ke zlepšení kvality ovzduší. 
A to zejména výraznou úsporou 
emisí CO2, oxidů dusíku, tuhých 
znečišťujících látek a těkavých 
organických látek.

Starosta Princ má se spolu-
prací se Státním fondem život-
ního prostředí ČR ty nejlepší 
zkušenosti. „Spolupráce byla velmi 
intenzivní a ze strany SFŽP ČR vždy 
vstřícná,“ dodal.

Rekonstrukce otopné 
soustavy
Projekt byl realizován v rámci 
prioritní osy 3 – Udržitelné vy-
užívání zdrojů energie. Náklady 
na vytápění zásadně klesly díky 
snížení tepelných ztrát celkovým 
zateplením objektu (zatepleno 
1 765 m2 obvodové konstrukce 
a 802 m2 střechy) a výměnou 
energeticky nevyhovujících výpl-
ní otvorů (365 m2). Rekonstruk-
ce otopné soustavy s doplněním 
regulace zajistila podstatné 
snížení nákladů na vytápění 
a ohřev vody.

V rámci druhého projektu 
fi nancovaného z prioritní osy 
2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí bylo vybudová-
no nové plynové úložiště a nová 
plynová kotelna. Škola přešla 
z původního vytápění koksem na 
ekologický zdroj. Byla instalo-
vána technologie, která využívá 
spalování butanu, jenž má oproti 
propan-butanu lepší cenu a vyšší 
výhřevnost.

Projekt ZŠ Stachy 
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Dotace z Fondu soudržnosti 8 674 565 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 510 269 Kč
Celkové způsobilé výdaje 10 205 371 Kč

Projekt ZŠ Stachy II
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Dotace z Fondu soudržnosti 1 752 112 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 103 065 Kč
Celkové způsobilé výdaje 2 061 308 Kč

Přednášející: 
 Miroslava Knotková,

 Energetická agentura Zlínského kraje o.p.s

 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o.

 Vladimíra Henelová, ENVIROS, s.r.o. 

 Petr Holec, ELTODO-CITELUM, s.r.o.

 Vítězslav Grygar, eCentre, a.s.

 
 Petr Laník, Komerční banka, a.s., 

 Ivo Slavotínek, Enesa, a.s., 

 Jiří Svoboda, Master Therm CZ

 Lubomír Čech, SFŽP ČR

 Miroslav Zmeškal, SFŽP ČR

 Účast zástupců veřejné správy v jednání  

Energetický management
měst a obcí

Vydělávejte na úsporách!

Odborný seminář

B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20, 130 00 Praha 3, Česká republika
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Komerční banka, Enviros, Enesa, Eltodo Citelum, eCentre, MasterTherm, Osram

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

 Financování energeticky úsporných projektů – dotace z evropských  
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 Efektivní energetický management – plánování a tvorba  
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 Optimalizace nákupu energie
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Náměstí Svobody v Jemnici je nemo-
vitou kulturní památkou (č. rejstříku 
86091/7–2722), jeho neoddělitel-
nou součástí jsou objekty na ploše 
náměstí – krucifi x u kostela sv. Sta-
nislava, socha Jana Nepomuckého 
a mírový sloup. V současné době se 
na náměstí nachází (v prostoru ka-
menné zídky) přestárlé keře jalovců, 
které jsou navržené k odstranění 
a nahrazení novou zelení. 
Hlavní přínosy – Cílem rekonstrukce 
náměstí je omezit parkování osob-
ním automobilům a založit skupiny 

stromů, které zlepší kvalitu života 
člověka v urbanizované krajině. 

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

Kraj – Vysočina 
Okres – Třebíč
Příjemce podpory – město Jemnice
Ukončení projektu – září 2010

Celková výše podpory 1 642 220 Kč
Podpora ERDF 1 550 986 Kč
Dotace SFŽP ČR  91 234 Kč

Revitalizace náměstí Svobody v Jemnici

Obsahem projektu je realizace chy-
bějících prvků územních systémů 
ekologické stability, výsadba krajin-
ných struktur – prvků ÚSES na k.ú. 
Tučín, v severovýchodní části obce. 
Plochy byly plně zemědělsky využívá-
ny jako orná půda.
Hlavní přínosy – Cíl projektu je v sou-
ladu s globálním cílem prioritní osy 6,
jež hovoří zejména o zvýšení eko-
logické stability krajiny. Cílem akce 
bylo zlepšení stavu přírody a krajiny, 
a to budováním prvků územních 
systémů ekologické stability, přičemž 

došlo ke zvýšení počtu a plochy 
založených prvků ÚSES. 

Prioritní osa 6/oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur

Kraj – Olomoucký kraj
Okres – Přerov
Příjemce podpory – Obec Tučín
Ukončení projektu – prosinec 2008
 
Celková výše podpory 558 906 Kč
Podpora ERDF 527 856 Kč
Dotace SFŽP ČR  31 050 Kč

Výsadba prvků ÚSES v obci Tučín – 
lokální biocentrum a lokální biokoridor

Projekt řeší rekonstrukci základní 
školy část Hořany (čp. 51) a část 
Dolany (čp. 825) – zateplení objektů, 
výměnu oken a rekonstrukci topné 
soustavy.
Hlavní přínosy – Cílem projektu bylo 
snížení provozních nákladů a spotřeb 
energií a snížení emise CO2 o 87,38 
t/rok. Neméně významná je úspora 
provozních nákladů 271 tisíc Kč /
rok. Úspora energie 825 Gj/rok.

Prioritní osa 3/oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)

Kraj – Moravskoslezský kraj
Okres – Karviná
Příjemce podpory – obec Stonava
Ukončení projektu – srpen 2008

Celková výše podpory 6 737 153 Kč
Podpora FS 6 362 867 Kč
Dotace SFŽP ČR 374 286 Kč

Rekonstrukce školy v obci Stonava – část Dolany, 
část Hořany – za účelem dosažení úspor energií

Trasa stezky byla volena tak, aby 
postihovala přírodovědecky nej–
atraktivnější místa a byla zároveň 
dostupná i pro méně zdatné návštěv–
níky. Trasa je navržena jako průchozí, 
tj. začíná a končí na jiných místech. 
Hlavní přínosy – Smyslem přírodově-
decky zaměřených naučných stezek je 
zvýšení ekologické gramotnosti široké 
veřejnosti. Naučná stezka Přírodou 
Svatého vrchu má návštěvníky lokality 
nejen seznámit s místními zajíma-
vostmi, které (ať již bohužel, nebo 
bohudík) často unikají pozornosti 
veřejnosti. Jejím cílem je také naučit 

návštěvníka dívat se kolem sebe 
a chránit dochované přírodniny.

Prioritní osa 6/oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj – Ústecký kraj
Okres – Chomutov
Příjemce podpory – město Kadaň
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory 289 855 Kč
Podpora ERDF 273 752 Kč
Dotace SR  16 103 Kč

Naučná stezka Svatý vrch

Vybudování vodní plochy za účelem 
krajinářským a extenzivního chovu 
ryb.
Hlavní přínosy – Vytvoření optimál-
ního prostředí pro vodní živočichy, 
obojživelníky a vodní ptáky, v krajině, 
kde vodní plocha není. Využití 
spodních vod a pramenů v oblasti. 
Realizací projektu dojde ke zvýšení 
retence vody v daném území.

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

Kraj – Karlovarský kraj
Okres – Karlovy Vary
Příjemce podpory – Jaroslav Prášil
Ukončení projektu – listopad 2008

Celková výše podpory 1 168 591 Kč
Podpora ERDF   993 302 Kč
Dotace SFŽP   175 289 Kč

Optimalizace vodního režimu krajiny

Předmětem projektu je vybudování infra-
struktury pro sběr a separaci komunální-
ho odpadu v obcích mikroregionu Černi-
lovsko. Vybudováno bylo 25 zpevněných 
ploch v podobě sběrných míst a sběr-
ných boxů provozovaných obcemi podle 
jimi stanoveného režimu. Obce jsou také 
vybaveny dalšími kontejnery a pořízen byl 
rovněž automobil pro jejich svoz.
Hlavní přínosy – Cílem projektu bylo 
vytvořit pro občany infrastrukturu 
a podmínky pro separaci významné 
části komunálního odpadu, snížit 
množství netříděného odpadu uklá-

daného na skládky a zlepšit životní 
prostředí v obcích.

Prioritní osa 4/oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady

Kraj – Královéhradecký kraj
Okres – Hradec Králové
Příjemce podpory – mikroregion 
Černilovsko, svazek obcí
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory 5 036 000 Kč
Podpora FS 5 036 000 Kč

Systém odděleného sběru odpadu 
v mikroregionu Černilovsko

Projekt zahrnuje vybudování kom-
postárny o rozměrech 30 x 20 m pro 
bioodpady produkované v obci Pří-
braz. Realizací projektu byly vytvořeny 
podmínky pro řízené nakládání s bio-
odpadem rostlinného původu. Předpo-
kládá se komunitní kompostování na 
předmětné ploše, kapacita plochy činí 
přibližně 100 tun bioodpadu za rok.
Hlavní přínosy – Z celkového uva-
žovaného objemu se předpokládá 
produkce bioodpadu od obyvatel 
v množství zhruba 60 kg na osobu 
a rok, tj. 13,8 t/rok za obec, část 
produkce bude obyvateli zpracována 

domácím kompostováním. Zbývající 
produkce bioodpadů pro využití 
v kompostárně je z obecních ploch.

Prioritní osa 4 / oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady

Kraj – Jihočeský kraj
Okres – Jindřichův Hradec
Příjemce podpory – obec Příbraz
Ukončení projektu – leden 2009

Celková výše podpory 4 523 990 Kč
Podpora FS 4 272 657 Kč
Dotace SFŽP ČR  251 333 Kč

Kompostárna – sběrný dvůr pro bioodpady Příbraz

Objekt ZŠ Chudenín je v současné 
době vytápěn pomocí elektrických 
přímotopů, což je z hlediska fi nančních 
nákladů značně problematické. Před-
kládaný projekt řeší snížení spotřeby 
energie dvěma způsoby: 1.) zateplením 
obvodových zdí a stropů, 2.) výměnou 
otvorových výplní – oken a dveří.
Hlavní přínosy – Díky tomuto opat-
ření bude dosaženo výrazné úspory 
fi nančních prostředků potřebných 
pro chod školy. Snížení emisí CO2 
o 19,89 t/rok, úspora energie 88 GJ/
rok a úspora současných provozních 

nákladů 113,22 tis. Kč/rok.

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

Kraj – Plzeňský kraj
Okres – Klatovy
Příjemce podpory – městys Lukavec
Ukončení projektu – listopad 2008

Celková výše podpory 1 496 692 Kč
Podpora FS 1 413 542 Kč
Dotace SFŽP ČR  83 150 Kč

Výměna oken a zateplení budovy 
Základní školy Chudenín
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ENVIDATA

Kraj Okres
Počet 
projektů

Celkové náklady 
(Kč)

Celk. způsobilé 
náklady (Kč)

Podpora FS (Kč) Dotace SR (Kč)
Celková výše 
podpory (Kč)

Praha Praha 1 17 281 216 12 706 579 10 800 592 635 329 11 435 921

Jihočeský

České Budějovice 1 3 857 849 2 945 276 2 503 485 147 264 2 650 748

Český Krumlov 2 13 642 135 12 027 598 9 728 571 1 096 267 10 824 838

Prachatice 2 8 249 437 6 246 046 5 309 139 312 302 5 621 441

Strakonice 3 620 615 127 520 930 744 171 335 132 28 042 537 199 377 670

Tábor 2 16 185 787 12 219 537 9 757 788 1 120 009 10 877 796

Jihomoravský

Brno-venkov 1 1 732 045 1 385 500 1 059 908 187 042 1 246 949

Hodonín 1 3 621 819 3 194 162 2 443 533 431 212 2 874 746

Vyškov 1 4 435 549 2 931 234 2 491 549 146 562 2 638 110

Znojmo 2 13 191 748 10 349 841 8 797 365 517 492 9 314 857

Karlovarský Karlovy Vary 1 20 230 000 17 000 000 11 679 000 2 061 000 13 740 000

Královéhradecký

Hradec Králové 3 31 426 482 22 569 242 16 054 014 1 352 337 17 406 351

Jičín 4 85 310 131 55 255 555 40 332 079 2 261 623 42 593 702

Trutnov 2 105 368 550 88 545 000 30 105 300 5 312 700 35 418 000

Liberecký
Česká Lípa 1 2 747 894 2 490 969 2 117 324 124 548 2 241 872

Semily 2 12 365 290 10 266 000 7 853 490 1 385 910 9 239 400

Moravskoslezský

Bruntál 1 31 841 544 25 527 600 11 679 000 2 061 000 13 740 000

Frýdek-Místek 1 8 839 285 6 302 576 5 357 190 315 129 5 672 318

Karviná 1 5 746 495 5 746 495 4 884 521 287 325 5 171 846

Ostrava-město 1 73 869 250 27 804 378 11 679 000 2 061 000 13 740 000

Olomoucký

Olomouc 1 8 972 600 2 670 000 2 042 550 360 450 2 403 000

Prostějov 1 6 249 153 4 580 887 3 893 754 229 044 4 122 798

Přerov 1 6 031 722 5 068 674 1 402 249 247 456 1 649 705

Šumperk 1 18 403 625 2 869 352 2 438 949 143 468 2 582 417

Pardubický

Chrudim 1 3 083 241 3 083 241 2 358 679 416 238 2 774 917

Svitavy 1 19 803 687 16 773 238 14 257 252 838 662 15 095 914

Ústí nad Orlicí 1 7 696 563 6 367 700 4 871 291 859 639 5 730 929

Plzeňský

Plzeň-město 1 9 329 600 7 840 000 5 997 600 1 058 400 7 056 000

Plzeň-sever 2 13 235 327 8 929 547 7 184 885 851 707 8 036 593

Tachov 3 15 344 408 12 698 530 10 000 582 1 428 096 11 428 677

Středočeský
Nymburk 1 6 567 503 5 265 000 2 685 150 473 850 3 159 000

Praha-východ 1 5 722 416 4 808 753 3 678 696 649 182 4 327 878

Ústecký Teplice 1 19 414 277 19 414 277 10 865 814 2 012 393 12 878 206

Vysočina

Havlíčkův Brod 2 15 881 985 10 172 000 8 646 200 508 600 9 154 800

Jihlava 1 1 771 542 1 771 542 1 505 811 88 577 1 594 388

Pelhřimov 1 17 543 867 16 787 947 14 269 755 839 397 15 109 152

Třebíč 3 62 684 415 40 516 021 28 330 700 4 999 536 33 330 236

Zlínský

Uherské Hradiště 2 80 715 686 40 492 191 26 130 294 1 501 346 27 631 639

Vsetín 1 117 266 327 34 091 870 11 679 000 2 061 000 13 740 000

Zlín 3 122 858 830 61 220 686 34 986 303 999 911 35 986 214

Celkový součet 62 1 639 134 407 1 151 865 788 563 193 491 70 425 537 633 619 028

Přínosy vybraných schválených projektů, které získaly dotaci z oblasti podpory 
2.1 OPŽP – Zlepšování kvality ovzduší, a 2.2 OPŽP – Snižování emisí (stav k 25. 11. 2009)

ENVIDATA

Kraj Okres
Počet 
projektů

Snížení SO2 

(t/rok)
Snížení Nox 
(t/rok)

Snížení CO 
(t/rok)

Snížení CO2 
(t/rok)

Celková výše 
podpory (Kč)

Praha Praha 1 0,010 0,820 0,140 804,000 11 435 921

Jihočeský

České Budějovice 1 1,917 0,348 0,881 153,520 2 650 748

Český Krumlov 2 1,390 0,180 2,940 96,140 10 824 838

Prachatice 2 2,027 0,207 5,931 227,892 5 621 441

Strakonice 3 215,900 107,490 12,280 17 957,200 199 377 670

Tábor 2 0,000 0,000 0,050 0,000 10 877 796

Jihomoravský

Brno-venkov 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1 246 949

Hodonín 1 0,710 0,090 1,500 49,350 2 874 746

Vyškov 1 0,684 0,054 0,899 26,740 2 638 110

Znojmo 2 1,242 0,364 4,703 212,176 9 314 857

Karlovarský Karlovy Vary 1 0,000 0,000 0,000 0,000 13 740 000

Královéhradecký

Hradec Králové 3 0,340 0,683 1,340 257,570 17 406 351

Jičín 4 2,450 2,326 3,450 1 510,236 42 593 702

Trutnov 2 39,730 16,294 99,866 2 938,000 35 418 000

Liberecký
Česká Lípa 1 0,740 0,080 1,350 44,400 2 241 872

Semily 2 0,000 0,000 0,000 0,000 9 239 400

Moravskoslezský  

Bruntál 1 0,000 0,000 0,000 0,000 13 740 000

Frýdek-Místek 1 1,158 0,070 3,040 77,490 5 672 318

Karviná 1 2,050 0,720 0,690 149,500 5 171 846

Ostrava-město 1 433,000 579,000 0,000 0,000 13 740 000

Olomoucký

Olomouc 1 0,000 0,000 0,000 0,000 2 403 000

Prostějov 1 0,830 0,050 2,800 148,670 4 122 798

Přerov 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1 649 705

Šumperk 1 1,100 0,130 2,100 61,440 2 582 417

Pardubický

Chrudim 1 0,000 0,000 0,000 0,000 2 774 917

Svitavy 1 2,980 0,360 6,020 185,248 15 095 914

Ústí nad Orlicí 1 0,000 0,000 0,000 0,000 5 730 929

Plzeňský

Plzeň-město 1 0,000 0,000 0,000 0,000 7 056 000

Plzeň-sever 2 3,552 0,865 15,269 349,469 8 036 593

Tachov 3 1,810 0,200 3,724 100,150 11 428 677

Středočeský
Nymburk 1 9,000 3,390 0,290 661,870 3 159 000

Praha-východ 1 0,000 -1,100 0,000 -26,400 4 327 878

Ústecký Teplice 1 26,802 0,000 0,000 0,000 12 878 206

Vysočina

Havlíčkův Brod 2 1,540 0,110 5,910 240,090 9 154 800

Jihlava 1 0,430 0,040 2,030 86,000 1 594 388

Pelhřimov 1 2,480 0,310 5,250 158,280 15 109 152

Třebíč 3 4,310 2,310 0,110 648,230 33 330 236

Zlínský

Uherské Hradiště 2 0,350 3,090 0,450 1 253,060 27 631 639

Vsetín 1 0,000 0,000 0,000 0,000 13 740 000

Zlín 3 10,180 11,610 8,060 1 511,050 35 986 214

Celkový součet 62 768,712 730,091 191,072 29 881,371 633 619 028

Přínosy vybraných schválených projektů, které získaly dotaci z oblasti podpory 
2.1 OPŽP – Zlepšování kvality ovzduší, a 2.2 OPŽP – Snižování emisí (stav k 25. 11. 2009)
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dů a navýšení počtu přípojek) 
použijte prosím energetický mo-
del přírůstkový. Pokud se bude 
jednat o veřejnou podporu (viz 
odpověď výše), fi nanční analýzu 
není potřeba zpracovávat.

Jsme slévárna, která vyrábí 
kolem 360 tun litiny měsíčně. 
Potýkáme se s problémem 
velice znečištěného ovzduší 
v prostoru slévárny. Chtěla bych 
se zeptat, jestli bychom mohli 
zažádat o dotaci v prioritní ose 
2 na projekt pořízení odlučo-
vačů prachových částic a od-
sávacích zařízení. Znečištěné 
ovzduší slévárny pramení ze 3 
hlavních zdrojů: 1. formovna: 
modely se formují do pískové 
formovací směsi. Během formo-
vání jak ručního, tak strojového 
se do vzduchu uvolňují pracho-

vé i tuhé znečišťující látky, které 
víří po celém prostoru výrobní 
haly. Kvůli tomu máme překro-
čené prachové limity téměř na 
všech pracovištích.

Z OPŽP lze podpořit 
odlučovač prachových částic. 
Projekt můžete zařadit do 
prioritní osy 2, oblast podpory 
2.2.b, pokud se jedná o zdroj 
znečištění. Program OPŽP je 
v PO 2 vyhlášen na snižování 
znečišťujících látek ze zdrojů 
znečištění do ovzduší. Informa-
ce naleznete v Implementačním 
dokumentu, pro podnikatele 
platí podmínky veřejné pod-
pory. Podle pravidel veřejné 
podpory bude stanovena výše 
podpory, zřejmě nejjednodušší 
a zřetelnou variantou pak je 
„de minimis“.

Můžete mi vysvětlit pojem 
„emise primárních a prekurzory 
sekundárních částic“? Je to na 
straně 125 Implementačního 
dokumentu OP Životního 
prostředí, čtvrtý odstavec spe-
cifických kritérií přijatelnosti 
u podpory 2.1.

Pojem „emise primárních 
a prekurzory sekundárních čás-
tic“ je způsob, jakým agregovat 
emise znečišťujících látek do 
jedné hodnoty, která je následně 
využita pro hodnocení projektů 
v prioritní ose 2. Agregováním 
hodnot, snížením emisí jednot-
livých znečišťujících látek do 
jedné hodnoty, tak mohou být 
porovnávány přínosy různých 
opatření na kvalitu ovzduší. 
Jedná se o ustálenou veličinu, 
která je používána pro hodno-
cení stavu ovzduší. Přepočet je 
následující: z látek uvedených 
v tabulce J žádosti se do emisí 
primárních a prekurzorů sekun-
dárních části (Eps) počítají: – 
tuhé znečišťující látky 1:1, – SO2 
1:0,54 (jedna tuna SO2 odpo-

vídá 0,54 tun Eps), – NOx 1 : 
0,88, – NH3 1 : 0,64.

PRIORITNÍ OSA 6

Kolik z dotace na projekt 
Obnova soustavy rybníků je 
v režimu „de minimis“.

Projekty v rámci prioritní 
osy 6 jsou obecně mimo rámec 
veřejné podpory. Na projekt 
Obnova soustavy rybníků ne-
bude čerpána podpora v reži-
mu „de minimis“.

PRIORITNÍ OSA 7

Mohla bych vás tímto poprosit 
o posouzení možnosti zažádat 
o dotaci na vybudování úplně 
nového environmentálně vzdě-
lávacího centra? V současné 
době jsme nezisková společ-
nost, bohužel našim předmě-
tem činnosti není poskytování 
služeb v oblasti environmentál-
ního vzdělávání, ale zabýváme 
se spíše sociálními službami, 
protidiskriminačními aktivitami, 
pracujeme s mládeží, pořádáme 
vzdělávací a výcvikové trénin-
ky a podobně. V současnosti 
bychom naše působení rádi 
poposunuli dále, a to do otázek 
environmentálního vzdělávání. 
Máme vizi vybudovat ekocen-
trum, na které bychom rádi 
zažádali o dotaci. Je nutné již 
před registrací žádosti být ve 
sdružení ekologických center, 
nebo je nutné změnit stanovy 
a rozšířit působnost občanské-
ho sdružení, popřípadě obojí? 
Ekologické centrum, které 
hodláme vybudovat, se bude 
skládat z jedné reprezentativní 
budovy, kde budou umístěny 
přednáškové sály, učebny, 
informační centrum a podobné 
zázemí. Také v areálu hodlá-
me vystavět ukázkové domy 
nízkoenergetického či pasivního 
bydlení (4–5 domů), které by 

sloužily jako ubytovací kapacita 
v případě pořádání seminářů, 
škol v přírodě. Další investicí 
by bylo vybudování ,hospodář-
ského stavení, které by soustře-
ďovalo činnosti venkova – chov 
koní, zpracování dříví, kovárnu 
a podobně. Tyto aktivity by pro-
váděli naši klienti. Myslíme si, 

že hospodářská 
budova bude 
praktickým cvi-
čením nabytých 
teoretických 
znalostí hlavně 
pro děti před-
školního a škol-
ního věku, 
kterým také 
rádi v otázkách 
tohoto vzdělá-
vání budeme 
pomáhat. 

Vaše nezis-
ková organizace je přijatelným 
žadatelem v prioritní ose 7. 
Není nutné být ve sdružení 
ekologických center, ale roz-
hodně doporučujeme, abyste 
získali nějaké další partnery 
pro programy, v rámci hodno-
cení se také hodnotí zkušenosti 
s EVVO a kapacity; změnu 
stanov také doporučujeme, aby 
činnosti sdružení odpovída-
ly EVVO. Upozorňujeme na 
nutnost důkladně prostudovat 
kritéria přijatelnosti pro PO 7 
v Implementačním dokumentu. 
Není přípustná žádná podpo-
ra bydlení, tzv. „housingu“, 
není možné umístit do budovy 
byt správce, ubytovací kapa-
city spíše začleňte do jedno-
ho objektu ekocentra, nelze 
zaměňovat podporu EVVO za 
developerský projekt, uby-
tovací kapacity musí odpo-
vídat plánovaným aktivitám. 
Vybudování hospodářského 
stavení, které by soustřeďova-
lo činnosti venkova, je možné, 
ale upozorňujeme, že chov 
koní musí být omezený, pouze 
pár zvířat pro demonstrační 
účely, nikoliv stádo, nezamě-
ňovat za podporu zeměděl-
ství, dílny je možné zařadit. 
Ozelenění je uznatelné (viz 
ID), podpora naučných stezek 
ve výzvě nebude. Uznatelné 
náklady jsou uvedeny v kapito-
le 5 Implementačního doku-
mentu. Plán činností environ-
mentálního centra doložíte při 
podání žádosti (viz příloha 1 
směrnice 05/2008). Zdroje na 
dofinancování, 10% kofinan-
cování žadatele musíte zajistit 
sami, např. oslovit kraj.

ZELENÁ LINKA 800 260 500
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PRIORITNÍ OSA 2

Obec by ráda nahradila současný 
nevyhovující centrální zdroj tepla 
na pevná fosilní paliva (který 
vytápí objekty v majetku obce) za 
2 tepelná čerpadla voda-vzduch. 
Výkon těchto čerpadel je do 
značné míry odvislý od venkov-
ní teploty, z čehož vyplývá, že 
v krutých mrazech nejsou vhodné 
podmínky pro provoz navrže-
ných čerpadel. Je tedy nutné 
disponovat „doplňkovým“ (zá-
ložním) zdrojem tepla. Uvažuje 
se o kotlích na extra lehké topné 
oleje (LTO), nebo na elektřinu. 
Zásadou je, že pokud to technic-
ké a klimatické podmínky dovolí, 
budou vždy přednostně v chodu 
tepelná čerpadla. Až následně se 
pro výrobu tepla budou připojo-
vat kotle na LTO, nebo na elek-
třinu. Součástí projektu by bylo 
i zateplení budov napojených na 
CZT. Plánuje se zateplení základ-
ní školy, mateřské školy, obecní-
ho úřadu a společenského domu. 
Společenský dům se skládá 
z restaurace, velkého sálu a jedné 
bytové jednotky nad restaurací. 
Je možné takto postavený projekt 
podpořit? Je možné nás případně 
nasměrovat, tak aby byl pro-
jekt přijatelný hlavně v oblasti 
doplňkového zdroje tepla a jeho 
paliva – LTO, nebo elektřina? 
Je možné podpořit zateplení 
společenského domu, ve kterém 
se nachází i jedna malá bytová 
jednotka?

Pokud vytápí CZT na fosilní 
paliva (CZT musí být v majetku 
obce) pouze tyto tři objekty 
a nejsou na něj napojeni jiní 
spotřebitelé a tento zdroj bude 
zrušen, ne odstaven (odpojen), 
pak je možné tento projekt 
podpořit. Samozřejmě za před-
pokladu splnění kritérií daných 
výzvou (topný faktor čerpadel 
atd.). Jako doplňkový zdroj je 
možné doporučit elektrokotel, 

který ovšem nebude uznatel-
ným nákladem, ani jakékoliv 
rekonstrukce či úpravy s tím 
spojené. Zateplení objektů spo-
jené se zmiňovanou výměnou 
zdroje bude přijatelné.

Problematika veřejné podpo-
ry: V případě projektu před-
loženého do oblasti podpory 
2.1.2 a týkajícího se přechodu 
z parního na teplovodní systém 
(rekonstrukce tepelných roz-
vodů) půjde vždy o veřejnou 
podporu, pokud provozova-
telem infrastruktury (v ma-
jetku města) bude společnost 
ze 100 % vlastněná městem 
(žadatelem)? Prosím o ověření 
této informace, která vychází 
z Implementačního dokumentu, 
kapitoly 8, veřejná podpora. 
Jaký finanční model máme vyu-
žít pro tento projekt (přechod 
z parního na teplovodní systém 
vytápění – rekonstrukce tepel-
ných rozvodů) v případě, kdy 
nedojde k rozšíření plynovodní 
sítě, ale dojde k navýšení pří-
pojek k této síti (zvýší se počet 
objektů, které budou prostřed-
nictvím centrálního zásobování 
teplem vytápěny)? 

Pokud nebude provozovatel 
infrastruktury (např. společnost 
ve 100% vlastnictví města nebo 
jiný podnikatelský subjekt) 
vybrán dle zákona č. 137/2006 
Sb., bude se jednat vždy o po-
skytnutí veřejné. Pro váš případ 
(rekonstrukce tepelných rozvo-

Rubrika OTÁZKY 
a ODPOVĚDI 
je připravována 
ve spolupráci se Zelenou 
linkou Operačního programu 
Životní prostředí a reaguje 
na aktuální dotazy 
zájemců o dotace.
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Vše začalo v roce 1994, kdy bylo 
oznámeno, že Hannover bude 
hostitelským městem světové 
výstavy Expo 2000. A vědělo se, 
že Hannover bude potřebovat 
rozšířit své ubytovací kapacity.

Čtvrť Kronsberg je známa 
svými ekologickými standardy, 
které se staly referenčními jak 
na celoněmecké, tak na meziná-
rodní úrovni. Po vzoru domů 
v Kronsbergu bylo například 
v Německu zavedeno celostátní 
pravidlo, podle kterého musejí 
stavební společnosti budovat 
nové nízkoenergetické domy 
tak, aby jejich vytápění ročně 
nevyžadovalo více než 
55 kWh/m². Zdá se vám tato 
norma příliš přísná? Pokud 
ano, tak vězte, že v Kronsbergu 
bylo vybudováno 32 energetic-
ky neutrálních domů s tera-
sami, k jejichž vytápění ročně 
postačí 15 kWh/m². 

V Kronsbergu je také hojně 
využívána energie z obnovi-
telných solárních a větrných 
zdrojů a na vytápění a chlazení 
je určena energie pocházející 
z plynové tepelné elektrárny. 
Součástí plánu byl i návrh 
čistých dopravních řešení, mezi 
něž patří tramvaje a cyklostez-
ky. Zásluhou těchto opatření se 
v porovnání s ostatními měst-
skými částmi podařilo Krons-
bergu například snížit emise 
CO2 o 55 procent.

Jak to začalo?
Pro světovou výstavu Expo 2000 
se její hannoverští organizátoři 
rozhodli v dolnosaské metropoli 
postavit novou čtvrť. Výstavba 
sídliště Kronsberg měla splnit 
hned několik cílů: posloužit jako 
ubytovací kapacita pro návštěv-
níky výstavy a stát se integrální 
součástí města. A stalo se pak, že 
se jako taková stala čtvrť Krons-
berg modelových vzorem pro 
udržitelnou městskou výstavbu 
s důrazem na ekologii. 

Kronsberg je dáván za vzor 
nejen v Německu, jeho návštěva 
byla i „zlatým hřebem“ cesty 
českých výherců v soutěži Ener-
getický projekt: „Hned druhý den 
nás čekalo to nejzajímavější – exkurze 
do čtvrti Kronsberg v Hannoveru. 
Bylo evidentní, že důraz zde byl kladen 
na ekonomickou a ekologickou opti-
malizaci budov a bydlení v principech 
trvalé udržitelnosti. V rámci dlouho-
dobého projektu bylo na kronsbergském 

kopci vybudováno šest tisíc bytových 
jednotek, které jsou schopny ubytovat 
téměř 15 tisíc lidí,“ vzpomíná na 
rok 2006 Jiří Cihlář, který se 
jako jeden z oceněných účastnil 
exkurze. 

Ostatně ekologie v Krons-
bergu, který je pozoruhodný 

i relativně krátkou dobou 
realizace (trvala od roku 1994 
do roku 2000), je znát na 
každém kroku a ani zdaleka 
se neomezuje jen na zajištění 
nízké spotřeby energie. V sou-
časnosti v Kronsbergu našlo 
domov 6 600 obyvatel, kterým 
slouží 3 300 bytových jednotek 
a rozsáhlá infrastruktura. A že 
nejde jen tak o nějaké bytové 
jednotky, potvrzují i slova 
Jiřího Cihláře: „Kromě komento-
vané procházky Kronsbergem jsme 
absolvovali také přednášku v pa-
sivním domě, který je součástí menší 
kolonie těchto řadových domků. Na 
vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak se 
v pasivním domě topí prostřednictvím 
14 x 80 wattů, což je výkon lidského 
těla, a jak příjemný je čerstvě vyvětra-
ný vzduch.“ 

Ekologický rozměr sídliště 
Kronsberg začal u promyšleného 
modelování jeho městské krajiny, 
v níž se mimo jiné uplatnily při-
rozené vodohospodářské prvky, 
jako jsou retenční nádrže, systé-
my vsakování vody, a do které 
byly zakomponovány i přírodní 

elementy 
v podo-
bě lesů, 
mokřadů 
i pastvin, 
jež tvoří 
v bytové 
zástavbě 
zelené 
koridory. 

Kronsberg má samozřej-
mě i ekologický energetický 
systém, s nímž koresponduje 
energeticky úsporný ráz všech 
budov v sídlišti, jehož součástí 
je i 32 staveb v pasivním pro-
vedení. „I ty jsme navštívili, před 
odjezdem jsme si však ještě prohlédli 
rodinný dům v Lehrte, novostavbu, 
která slouží jako vzorový dům stavební 
firmě zaměřující se výhradně na 
pasivní domy. Lehce nás odradila 
cena stavby s podlahovou plochou 
standardního domu – téměř 8 milionů 
korun. Zajímavý však byl použitý 
systém topné centrály s integrovaným 
čerpadlem vzduch–voda, který je 
k dostání i na našem trhu,“ vzpomí-
ná Cihlář. 

Významnou součástí ener-
getického systému je i využití 
obnovitelných zdrojů energie 

Kronsberg: Sídliště, jak má být
Čtvrť Kronsberg vytrhla 
Hannoveru nejen trn z paty, 
ale stala se i jeho reklamou 
a vzorem pro další 
ekologické čtvrti 
v německých městech, 
i proto se vedle vašich ohlasů 
podrobněji vracíme 
k tématu, o kterém jsme se 
již zmínili 
v Prioritě č. 5/2009. 

– fotovoltaické články a malá 
větrná elektrárna, které doplňuje 
podzemní akumulační zásob-
ník. Výsledky tohoto systému, 
důsledně ekologického přístupu 
k projektování i efektivního 
využití moderních i tradičních 
technologií, jsou pozoruhodné. 
Kolem čtyřiceti procent potřeb-
né tepelné energie se v Krons-
bergu získává ze solárních 
systémů a emise oxidu uhličité-
ho jsou v porovnání s běžnou 
úrovní o 60 procent nižší. Takřka 
o třetinu se také snížila produkce 
pevného odpadu, což je zapří-
činěno mimo jiné i zásluhou 
domácího kompostování. 

Dalším malým zázrakem pak 
je, že průměrná spotřeba tepla 
k vytápění se v Kronsbergu pohy-
buje pod úrovní 56 kW/m2/rok,

tedy víceméně v nízkoenergetic-
kém standardu. Naproti tomu se 
však nepodařilo snížit spotřebu 
elektrické energie. Původní 
propočty počítaly s její redukcí 
o 30 procent, skutečnost ovšem 
byla jiná. Spotřeba elektrické 
energie klesla jen o šest pro-
cent. Podle odborníku za tímto 
„přepočtem“ stojí prudký rozvoj 
výpočetní techniky i narůstající 
počet domácích elektrických 
spotřebičů.

Městský prostor
Město tvrdí, že mobilita, 
respektive fl uktuace obyvatel 
Kronsbergu, je minimální. Infor-
mační materiály také uvádějí, že 
sídliště nezná vandalismus, a to 
ani v podobě všudypřítomných 
graffi  ti.

Pokud se tedy o Kronsbergu 
mluví, obvykle nejsou zmiňová-
na pouze fakta a čísla z oblasti 
ekologie, jako jsou omezení emi-
sí, nižší spotřeba energie nebo 
využívání obnovitelných zdrojů 
energie, ale čtvrť je zmiňována 
i v souvislosti s ekologií psycho-
logickou a sociální. Autoři kon-
ceptu se totiž snažili o vytvoření 
městského prostoru, který bude 
nejen málo zatěžovat životní 
prostředí, ale bude rovněž vstříc-
ný a příjemný svým obyvatelům, 
bude uživatelsky přátelský. A to 
se, jak se zdá, v experimentálním 
hannoverském sídlišti podařilo. 
A to i přesto, že rozloha sídliště 
není nijak velká, i když hustota 
osídlení je celkem vysoká. Celé 
sídliště je tvořeno domy o třech 
až čtyřech podlažích. V Krons-
bergu připadá v průměru 
92 bytů na hektar. 

Má to však i své výhody, 
všechna důležitá místa a domi-

nanty lokality jsou díky tomu 
v docházkové vzdálenosti. A stej-
ně tak jako jiná německá sídliště 
má i Kronsberg různá společen-
ská centra, školská, zdravotnická 
a rekreační zařízení, obchodní 
a servisní sítě. Velkým kladem 
však je, že na rozdíl od jiných 
sídlišť se Kronsbergu podařilo 
vytvořit více než tři tisíce nových 
pracovních míst, takže části tam-
ních obyvatelů odpadají starosti 
s dojížděním za prací a sídliště 
netrpí problémy spojenými s ne-
zaměstnaností.

Ostatně architekti a projek-
tanti se při své práci snažili dát 
také podstatně větší prostor 
konečným uživatelům svého 
díla, protože podobně jako 
například v lineckém SolarCity 
jde i v Kronsbergu o takzvané 
sociální bydlení. Což znamená, 
že 90 procent kronsbergských 
bytů jsou byty nájemní. A přes-
to měli a mají nájemníci domů 
a bytů v Kronsbergu možnost 
ovlivnit vnitřní dispozice svých 
bytů. Novinkou bylo i to, že 
se prostřednictvím různých 
setkání budoucích obyvatel 
čtvrti formovaly různé skupiny 
obyvatel podle druhu jejich 
preferencí. Například rodi-
ny s dětmi, starší lidé nebo 
zájemci o ekologickou proble-
matiku mohli mluvit do toho, 
kde si budou moci následně 
domy nebo byty pronajmout. 
A skutečností bylo, že těmto 
skupinám byly podle možností 
přidělovány byty v určitých 
částech sídliště. Snahy o kva-
litní a nekonfl iktní sousedské 
vztahy jsou pak podle místních 
doslova koncentrovány v bloku 
Habitat, kde spolu žijí Němci 
a představitelé různých etnic-
kých, kulturních či nábožen-
ských menšin.

Nejen proto je Kronsberg – 
hannoverský pokus o vytvoření 
města pro 21. století – považován 
za úspěšný projekt. A to, že je, 
dokazují totiž i tvrdá fakta – 
technicko-ekologické parametry 
Kronsbergu se staly referenč-
ními hodnotami pro podobné 
udržitelné projekty. V samotném 
Německu je Kronsbergem hlavně 
inspirováno podobné mnichov-
ské sídliště Nest Sola2. A samot-
ný Kronsberg má podle místních 
další rozvoj ještě před sebou 
– vždyť původní projekt počítá se 
zhruba dvojnásobnou velikostí.

ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

O CO ŠLO 
V KRONSBERGU

Projektanti a architekti i radní 
Hannoveru měli jasné zadání 
při navrhování nové čtvrti 
Kronsberg. Tím prvním byl 
rozvoj krajiny s důrazem na 
vytvoření přirozených biotopů 
zvířat a rostlin, dalším pak 
vytvoření pevného sociální-
ho modelu, což měl zaručit 
propracovaný systém dotací 
na bydlení a podpora mladých 
rodin. Důraz se kladl i na kva-
litu a nízkoenergetické řešení 
budov. Důležitá byla i dopravní 
koncepce, která v sobě zahr-
novala dostupnou veřejnou 
dopravu, uživatelsky příjemné 
rozvržení a vzhled ulic, stezky 
pro pěší a cykloturisty, samo-
zřejmostí bylo vyřešení dosta-
tečných parkovacích ploch. Co 
se týká energetické koncepce, 
projekt Kronsbergu poža-
doval centrální kogenerační 
výtopnu s palivovým článkem, 
již zmíněnými domy v pasiv-
ním standardu, ale i centrální 
solární výtopnu s větrnými 
elektrárnami a obřím akumu-
lačním zásobníkem umístěným 
pod terénem.

ECHO
Ostravice s novou 
čistírnou vod
Nová čistírna odpadních vod včetně 
nového kanalizačního řádu ve 
Frýdlantu nad Ostravicí a v Ostravici 
zahájila zkušební provoz. Jde o dů-
ležitou část projektu Čistá Odra. 
Projekt vznikl v roce 2004, účelově 
se kvůli němu sdružily obce Frýdlant 
nad Ostravicí, Ostravice, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Baška a Frenštát 
pod Radhoštěm, aby se jim poda-
řilo získat podporu z Operačního 
programu Životní prostředí. „Využili 
jsme současnou projektovou pří-
pravu a podali žádost o podporu 
z operačního programu, který 
spravuje Státní fond životního pro-
středí ČR. To nám umožnilo pokrýt 
celkový rozpočet stavby vyčíslený 
na 196 milionů korun bez DPH. Na 
Frýdlant připadá 93 milionů, z toho 
získaná dotace činí 50 milionů,“ 
řekl místostarosta Frýdlantu nad 
Ostravicí Bohumil Dolanský.

V Horní Bříze 
s novou školou
Novým kabátem, který má za 
úkol především uspořit energii, se 
může pochlubit budova střední 
školy v Horní Bříze na severním 
Plzeňsku. Práce na budově 
přitom trvaly bezmála rok a půl. 
Konstrukce obvodových zdí se do-
čkala zateplení, celý areál má nová 
okna a vyměněné topení. Náklady 
rekonstrukce představují bezmála 
pět milionů korun. Čtyři miliony 
a dvě stě tisíc korun přitom tvořila 
dotace z fondů EU. Státní fond 
životního prostředí ČR přispěl 
čtvrtmilionovou částkou, zbývají-
cích 495 tisíc si škola doplatila ze 
svého rozpočtu. Tomu by se mělo 
díky rekonstrukci ročně ulevit 
o několik desítek tisíc korun. 

Největší vodárenská akce 
na Třebíčsku 
Asi půl miliardy korun. Taková je 
částka, která je spojena s projek-
tem Zajištění kvality pitné vody ve 
vodárenské soustavě jihozápadní 
Moravy. Představuje jednoznač-
ně nejrozsáhlejší investiční akci 
třebíčského vodárenství v jeho 
historii. Stavební práce, které byly 
zahájeny v roce 2007 a trvaly dva 
roky, spolkly více než 436 milionů, 
jež částkou 270 milionů pomohly 
pokrýt dotace z Evropské unie. 
Částečně půjčkou a částečně do-
tací pomohl i Státní fond životního 
prostředí ČR. V roce 2003 byly 
zahájeny přípravné práce na pro-
jektu a v roce 2005 byla na návrh 
Evropské komise v Bruselu schvále-
na dotace z Fondu soudržnosti.

Architekti a projektanti se při své práci 
snažili dát podstatně větší prostor 
konečným uživatelům svého díla, protože 
podobně jako například v lineckém 
SolarCity jde i v Kronsbergu o takzvané 
sociální bydlení.
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ECHO

Seminář japonských čistých 
technologií zahájil Martin 
Fiala z Oddělení obchodování 
s emisemi Ministerstva životní-
ho prostředí. Konání semináře 
bylo součástí před nedávnem 
uzavřené smlouvy mezi Ja-
ponskem a Českou republikou 
o prodeji emisních povolenek. 
Výtěžek z tohoto obchodu 
slouží k fi nancování programu 
Zelená úsporám. 

Po Martinu Fialovi vystoupil 
Yasuhiro Shimizu z japonské 
vládní organizace NEDO (New 

Energy and Industrial Technolo-
gy Development Organization), 
která má na starosti obchod 
s emisemi i vývoj nových ekolo-
gických technologií pro domác-
nosti i průmysl. „Jsem velmi rád, že 
je o akci takový zájem. Jsem přesvědčen 
o tom, že zejména v případě solárních 
systémů a technologií spojených s tepel-
nými čerpadly mají japonské fi rmy co 
nabídnout,“ uvedl Shimizu. Podle 
něj právě v oblastech efektiv-
nosti technologií jsou japonské 
fi rmy o něco dále než například 
USA nebo evropské státy.

Na třídenním semináři 
vystoupili japonští experti pů-
sobící zejména v oblastech tech-
nologie tepelné izolace, tepelná 
čerpadla pro domácnosti, 

technologie nuceného větrání 
s rekuperací tepla, inteligentní 
rozvodní sítě a jejich kompo-
nenty, čistírny odpadních vod, 
včetně využití energie z čistí-
renských kalů, a kombinované 
spalování především komunál-
ních odpadů.

Zatímco první den pro-
gramu byl věnován například 
tepelně izolačním materiálům, 
druhý den pak byl zaměřen 
na využití sluneční energie 
k topení a program třetího dne 
proběhl ve znamení čisté uhel-
né technologie, včetně zdrojů 
střední velikosti od 5 MW 
v teplárnách. 

„Jsme malá rozvíjející se firma 
se zaměřením na ekologické vytápění 
budov, soustředíme se hlavně na 

plynové a kotle na biomasu,“ uvedl 
Dalibor Zdobinský z pražské 
firmy CIA SOS, jeden z ná-
vštěvníků semináře. „Myslím, 
že právě na takovéto akci má člověk 
šanci narazit na nějakou zajímavou 
technologii, a víme, že právě japonské 
firmy už nyní mají podniky na 
výrobu těchto technologií i v Evropě. 
Kontakt s nimi je z našeho pohledu 
jednoznačně inspirativní,“ dodal 
Zdobinský. 

Každý návštěvník měl mož-
nost v rámci osobních technic-
kých konzultací s japonskými 
experty projednat problematiku 
detailněji a případně konzul-
tovat obchodní záležitosti. 
Všechna samostatná jednání 
byla profesionálně tlumočena.

Japtech: Seminář 
čistých technologií
Za velkého zájmu 
návštěvníků se v pražském 
hotelu Hilton Prague 
Old Town 
24. až 26. listopadu 
uskutečnil Seminář 
japonských čistých 
technologií. Semináře se 
mohl zúčastnit každý, 
kdo se zaregistroval na 
stránkách www.japtech.cz. 

Pane Shimizo, vaše organizace je 
v Japonsku velmi známá. Jaké je 
její ukotvení v rámci japonských 
státních institucí? 

NEDO je součástí japonské 
vlády a zejména japonského 
ministerstva životního prostře-
dí a japonského ministerstva 
průmyslu a obchodu. NEDO 
je tedy japonskou vládní 
organizací, která má na starosti 
vyvíjení čistých ekologických 
technologií, sledování nakládání 
s energiemi v japonském prů-
myslu a v neposlední řadě také 
obchod s emisními povolenka-
mi. Dříve tyto činnosti spadaly 
pod japonská ministerstva, to už 
však neplatí. Změnily se zákony 
a japonská vláda předala tyto 
činnosti naší organizaci. Tedy 
nejsme privátní fi rma, ale sa-
mostatný právní subjekt, jehož 
stoprocentním vlastníkem je 
japonský stát. NEDO je zřízena 
na základě speciálního zákona 
a naším úkolem je tento zákon 
naplňovat. 

Úkoly NEDA jste již zmínil. 
Který hraje prim?

Všechny tři naše hlavní čin-
nosti jsou stejně důležité. Přesto 
NEDO byla jednou z prvních 
organizací, která zaznamenala 
pokrok ve vývoji využívání 
solární energie. V této oblasti, 
řekl bych, jsme velmi silní a na 
zdokonalování této technologie 
klademe značný důraz. Naším 
prvotním posláním byly tech-
nologie, teprve později se k nim 
přidaly činnosti jako sledování 
efektivnosti při nakládání s ener-
giemi v japonském průmyslu 
a následně obchod s emisními 
povolenkami. Na trhu se samo-
zřejmě pohybují i další fi rmy, 
které se soustředí na podobné 
oblasti jako my, ale NEDO jako 

jediná organizace má k těm-
to činnostem daný mandát 
japonskou vládou a je výhradně 
vládní organizací. 

NEDO je jedním z hlavních 
organizátorů Semináře japon-
ských čistých technologií. Jak 
tato akce vznikla a co by mělo 
být jejím přínosem? 

Uspořádání semináře bylo 
jedním z bodů smlouvy, podle 
které Japonsko odkoupilo od 
České republiky emisní povolen-
ky. Obsah smlouvy je tajný, ale 
je jasné, že úkolem semináře je 
představit japonské technologie 
v České republice. 

Jak vypadala jednání mezi Čes-
kou republikou a Japonskem 
při prodeji emisních povole-
nek? Jak tento obchod vznikl? 

Obchodování s emisními 
povolenkami vychází z pro-
gramu japonské vlády. Je tedy 
naší povinností hledat partnery, 
kteří nám umožní získat takové 
množství emisních povolenek, 
aby byl zachován potřebný 
rozvoj japonského průmyslu. 
A obchod s Českou republikou? 
Japonské ministerstvo průmyslu 
a obchodu a ministerstvo život-
ního prostředí se domluvily se 
svými českými protějšky a uza-
vřely smlouvu v rámci dohod 
celé Evropské unie. Nejednali 
jsme však pouze s Českou 
republikou, ale i s Ukrajinou, 
Polskem a Maďarskem. V břez-
nu tohoto roku jsme dotáhli 
jednání s Českou republikou 

Koupili jsme horký vzduch
Jedním z organizátorů 
Semináře japonských 
čistých technologií byla 
japonská vládní společnost 
NEDO (New Energy and 
Industrial Development 
Organization), která byla 
partnerem české strany při 
prodeji emisních povole-
nek. Výkonný ředitel ja-
ponské společnosti Yasuhi-
ro Shimizu poskytl Prioritě 
exkluzivní rozhovor. 

a Ukrajinou. Jednání s Polskem 
a Maďarskem ještě pokračují. 
A pro nová jednání jsme také 
oslovili Lotyšsko. 

S kterými se zemí mimo Evropu 
ještě obchodujete? 

V rámci OSN a jeho pro-
gramu na snižování emisí ještě 
obchodujeme s Čínou. 

Japonská vláda je v obchodu 
s emisními povolenkami velmi 
aktivní, vnímáte v tomto ohledu 
jako konkurenci velké evropské 
země?

Z našeho pohledu velké ev-
ropské země zatím nemají příliš 
zájem emisní povolenky kupovat 
nebo prodávat. Náš zájem tedy 
směřoval k zemím střední a vý-
chodní Evropy. 

Narazili jste při sjednávání ob-
chodu s Českou republikou na 
nějaké problémy? 

Jednání s Českou republikou 
proběhla bez problémů. Pro-
gram Zelená úsporám považuje-
me za velmi kvalitní a prospěšný, 
ale samozřejmě také očekáváme, 
že bude ještě více úspěšný, pod-
pořený a využívaný. Vnímáme 
i to, že program je zaměřen 
zejména na bytový sektor, po-
kud však bude potřeba jej více 
rozšířit, jsme připraveni reagovat 
fl exibilně a rozšíření programu 
podpořit. Víme, že program Ze-
lená úsporám byl nyní rozšířen 
o panelové domy, což vítáme, 
protože nám jde hlavně o to, aby 
program fungoval co nejlépe. 

Jak byste hodnotil rozvíjející se 
obchod s emisními povolenka-
mi? Myslíte, že již překonal svou 
startovací fázi? 

Co se týká investování, zelené-
ho investování, jde o nový pokus 
a experiment, takže celý svět 
ví, že obchodování s emisními 
povolenkami sebou nese i určitá 
rizika. A tím největším rizikem, 
jak já to vnímám, je, že peníze 
utržené za emisní povolenky byly 
zpět investovány do ekologických 
technologií, protože cílem je brá-
nit globálnímu oteplování. I my 
jsme často v Japonsku kritizová-
ni za to, že jaksi obchodujeme 
s teplou vodou, jak se říká u vás, 
nebo s horkým vzduchem, jak 
se říká u nás. Jenomže na to já 
vždy musím odpovědět: Ano, 
koupili jsme horký vzduch, ale 
peníze, které jsme za něj vydali, 
budou zpět investovány do toho, 
aby toho horkého vzduchu bylo 
co nejméně, tedy do životního 
prostředí. Je proto povinností 
každého, kdo takto horký vzduch 
koupí, aby tvrdě kontroloval, za 
co byly jeho peníze utraceny. Aby 
věděl, že jeho peníze pomáhají 
snižovat emise. Bohužel ne každý 
chce tohle dělat. Také si myslím, 
že třeba země jako Německo 
nebo Francie, když jsme se bavili 
o velkých evropských státech 
a jejich angažmá v tomto obcho-
dě, toto dělat nechtějí. Nechtějí 
kontrolovat země, od nichž po-
volenky koupí, jak s jejich penězi 
naloží. A proto se obchodem 
s povolenkami prozatím příliš 
nezabývají. 

Obchod s emisními povolenka-
mi je často kritizován pro svou 
podstatu. Jedna země povolenky 
koupí, druhá prodá. Emise tedy 
zůstanou, akorát se přesunou 
z jednoho státu do druhého. 

Ano, toto je velmi častý argu-
ment. Nezapomínejte však na to, 
že v rámci Kjótského protokolu 
se mnoho zemí zavázalo produk-
ci emisí snižovat. Obchoduje 
se tedy s již sníženým množství 
emisí a už toto můžeme považo-
vat za úspěch. Vyspělé země se 
zavázaly, že sníží produkci emisí 
o pět procent, obchoduje se pro-
to s produkcí emisí o pět procent 
nižší. Je samozřejmě možné, že 
tento systém selže, ale prozatím, 
jak vidíte, funguje. Ostatně 
i obchod s Českou republikou 
byl možný, protože na rozdíl od 
Japonska může Česká republika 
pro své ekonomické zaostávání 
emisní povolenky prodat. A je 
dobře, že peníze z tohoto ob-
chodu získané investuje zpět do 
životního prostředí. 

Pokud byste měl srovnat ekolo-
gické technologie, je to Evropa, 
Japonsko, nebo Spojené státy, 
kdo udává tempo jejich vývoje? 

Na to se nedá jednoznačně 
odpovědět. Každá země je na-
před jen v určitých technologiích, 
není to tak, že by tu byl jeden 
lídr. Ale co se týče Japonska, 
mohu vám zodpovědně říci, že 
naše technologie solárních sys-
témů a tepelných čerpadel jsou 
absolutní špičkou, čemuž samo-
zřejmě odpovídá i jejich cena.

Intergraph pro služby 
INSPIRE

Společné 
výzkumné 
středisko 
Evropské ko-
mise si vybralo 
technologii 

infrastruktury pro prostoro-
vá data (SDI) od společnosti 
Intergraph pro pilotní imple-
mentaci služeb INSPIRE, jež 
slouží k monitorování kvality 
ovzduší v Evropě. Projekt bude 
sloužit jako vzor pro rozsáhlejší 
evropský informační systém pro 
sledování kvality ovzduší 
ve 27 zemích Evropské unie. 
Pilotní projekt podpoří sdílený 
informační systém Evropské 
komise o životním prostředí 
a představuje test pro imple-
mentaci směrnice o kvalitě vněj-
šího ovzduší a čistším ovzduší 
pro Evropu (CAFE). Jakmile 
bude pilotní projekt úspěšně za-
vršen, společnost Intergraph se 
stane prvním evropským doda-
vatelem technologií na podporu 
iniciativ pro čisté ovzduší.

Písek má podzemní 
kontejnery 
Písek v prosinci zprovoznil jako 
první z jihočeských měst pod-
zemní kontejnery. Do vhozů na 
Bakalářích a v Palackého sadech 
mohou lidé odkládat plasty, sklo 
a papír. Dvě stanoviště po třech 
podzemních kontejnerech přišla 
na 2,5 milionu korun. Za další 
čtyři, které chce Písek zbudovat 
v příštím roce, už však zaplatí 
jen okolo milionu. 

Kladno žádá o dotaci 
Statutární město Kladno žádá 
o dotaci z OPŽP na zpracování 
analýzy rizik staré ekologické 
zátěže v průmyslové zóně 
Kladno-východ. Ta by měla 
městu pomoci zmapovat míru 
znečištění ploch a ukázat cestu 
k dalšímu možnému využití po-
zemků v této oblasti. „Žádost 
o dotaci byla akceptována 
a je velká pravděpodobnost, 
že bude schválena,“ komen-
toval první náměstek primá-
tora města Kladna Miroslav 
Bernášek. Celkové náklady na 
zpracování analýzy se odhadu-
jí na 45 milionů korun. Analýza 
odpovědně posoudí zamoření 
a znečištění pozemků a budov 
v průmyslové zóně Kladno-vý-
chod a jejich přesnou lokaliza-
ci a navrhne způsob odstraně-
ní a likvidace. 

„
Z našeho pohledu velké evropské
země zatím nemají příliš
zájem emisní povolenky kupovat
nebo prodávat.
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Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci 
se Státním fondem životního 
prostředí ČR připravilo 
XV. výzvu OPŽP, která
otevírá možnost podávání žádostí 
o poskytnutí podpory na realizaci 
zařízení na energetické využití 
komunálního odpadu (EVO) 
a zařízení na mechanicko-biolo-
gickou úpravu odpadů (MBÚ). 

V souvislosti s realizací projektů 
MBÚ je výzva pro prioritní osu 4 
(PO 4) otevřena zároveň i pro PO 2, 
z níž lze čerpat podporu na nava-
zující projekty úpravy kotlů pro 
splnění podmínek na spoluspalo-
vání odpadů, tedy paliva 
vyrobeného úpravou komunálního 
odpadu (KO) v zařízeních MBÚ.

V rámci XV. výzvy budou přijí-
mány projekty v režimu individuál-
ních i velkých projektů (tj. nad 25 
mil. eur). 

Výzva byla zveřejněna v pátek 
4. prosince 2009. Žádosti budou 
přijímány kontinuálně od 4. ledna 
2010 do 30. června 2011. Na reali-
zaci projektů zařízení MBÚ a EVO 
je v oblasti podpory 4.1 alokováno 
6 mld. korun a pro projekty úpravy 
kotlů za účelem spoluspalování 
odpadu jsou pro oblast podpory 
2.2 vyčleněny 2 mld. korun.

Důvod umožnění podpory 
spaloven a MBÚ
Za účelem splnění závazků daných 
směrnicí Rady 1991/31/ES, 
o skládkování odpadů, je potřeba 
odklonit od skládkování nejméně 
1,6 milionů tun KO, což představu-
je přes 1 milion tun směsného KO 
(SKO). Cílem je především snížení 
množství biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu (BRKO), 
který tvoří převážnou část SKO 
a na skládkách je hlavním zdrojem 
skleníkových plynů. Ke splnění cíle 
má pomoci podpora vybudování 
nových kapacit zařízení na využití 
komunálních odpadů za poskytnu-
tí fi nančních prostředků z Operač-
ního programu Životní prostředí.

Co výzvě předcházelo? 
Samotné přípravě výzvy a přede-
vším umožnění podpory zařízení 
na energetické využívání komunál-
ních odpadů (KO) předcházelo 
několik kroků. Na popud býva-
lého ministra životního prostředí 
Ladislava Mika byla svolána dvě 
navazující jednání u kulatého stolu 
na téma efektivní nástroje plnění 

cílů odpadového hospodářství 
(OH) v České republice v perspek-
tivě roku 2020, na kterých byly pro-
jednávány stěžejní otázky z oblasti 
OH. Přítomni byli zástupci zain-
teresovaných resortů státní správy 
a samosprávy, podnikatelských 
subjektů, kolektivních systémů pro 
zpětný odběr, profesních svazů, 
neziskových nevládních organizací 
i akademické obce. Cílem prvního 
jednání, které se uskutečnilo 
15. července, bylo defi novat co 
nejefektivnější strategii nakládání 
s odpady v České republice, a to 
na základě vzájemné dohody 
všech subjektů zainteresovaných 
v OH ČR. Výstupy a požadavky 
z této porady byly podkladem pro 
navazující jednání 14. října 2009, 
na kterém byli hlavní partneři 
seznámeni s konkrétními kroky, 
které v dané oblasti MŽP učinilo. 
Účastníkům byl představen zejmé-
na dokument Teze k OH, který 
vznikl ve spolupráci MŽP s Asocia-
cí krajů ČR, Svazem měst a obcí 
ČR, Hospodářskou komorou ČR 
a spol. EKO-KOM. V souvislosti 
s poskytováním fi nančních podpor 
v rámci prioritní osy 4 OPŽP z výše 
uvedených jednání vyplynul mj. 
obecný požadavek na umožnění 
podpory zařízení k energetickému 
využití komunálního odpadu. Aby 
mohla být výzva nakonec vyhlá-
šena, bylo však třeba učinit další 
nezbytné kroky.

50 % materiálového využití 
komunálního odpadu
Umožnění podpory zařízení EVO 
v rámci OPŽP bránil zejména fakt, 
že v Plánu odpadového hospodář-
ství ČR z roku 2003 (POH ČR) 
byla zakotvena zásada „nepodpo-

rovat výstavbu nových spaloven 
komunálního odpadu ze státních 
prostředků“. Mělo tak být zajiště-
no co možná nejvyšší materiálové 
využití odpadů a upřednostnění 
tohoto způsobu nakládání před 
pouhým odstraňováním komunál-
ního odpadu v souladu s ustanove-
ními POH ČR. Závazná část POH 
ČR je součástí právního řádu ČR 
a mimo jiné ukládá zvýšit využí-
vání odpadů s upřednostněním 
recyklace na 55 % všech produko-
vaných odpadů do roku 2012 a ma-
teriálové využití KO zvýšit na 50 % 
do roku 2010 ve srovnání s rokem 
2000. Z hodnotících zpráv POH 
ČR však vyplývá, že se v současné 
době nedaří plnit podmínku ma-
teriálového využití 50 % KO a že je 
též zcela zjevné neplnění omezení 
ukládání BRKO na skládky.

Novela rámcové směrnice 
o odpadech
Na konci loňského roku vešla 
v platnost nová rámcová směrnice 
č. 98/2008, o odpadech, která v pří-
loze II uvádí vzorec energetické 
účinnosti pro zařízení zpracová-
vající pevný KO. Pokud zařízení 
nakládající s KO splní min. 65% 
využití energie vznikající při spalo-
vání odpadu, je považováno za za-
řízení k využití KO, nikoliv k jeho 
odstranění. Proto spalovny KO, 
resp. zařízení EVO, která splňují 
podmínky energetické účinnosti 
dle rámcové směrnice o odpa-
dech, byly v rámci nové hierarchie 
nakládání s odpady defi nitivně 
upřednostněny před odstraňová-
ním odpadů skládkováním, jež je 
nejčastějším způsobem nakládání 
s komunálním odpadem v České 
republice. Tímto způsobem je 

odstraňováno 86 % komunální-
ho odpadu. Jak bylo v úvodu 
zmíněno, je potřeba odklonit od 
skládkování 1,6 mil. tun odpadu. 
Splnění závazků EU lze dosáhnout 
zejména ekonomickými nástroji, tj. 
navýšením poplatků za momen-
tálně nejlevnější způsob nakládání 
s odpady, tedy jejich ukládání na 
skládky. V souvislosti s nastavením 
vyšších poplatků v rámci přípravy 
nového zákona o odpadech je však 
nutné vybudovat i nové kapacity, 
které umožní komunální odpad 
zpracovávat. 

Úprava POH ČR
Aby bylo možné podpořit 
spalovny ze státních prostředků 
(tedy i z prostředků EU), bylo 
nezbytné provést aktualizaci Plánu 
odpadového hospodářství ČR. 
V létě bylo zahájeno zjišťovací 
řízení k posuzování vlivů aktua-
lizace plánu na životní prostředí, 
z něhož vyplynulo, že tato změna 
nebude významná. Tudíž nebude 
posuzována procesem SEA podle 
zákona č. 100/2001 Sb. Aktualizo-
vaný POH ČR současně zakazuje 
dovoz odpadů do ČR za účelem 
spálení ve spalovnách, kdyby tímto 
bylo zapříčiněno uložení odpadu 
vzniklého na našem území na 
skládky nebo nakládání v rozporu 
s POH ČR.

Změna implementačního 
dokumentu
Priority oblasti podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládání s odpady 
– jednoznačně určuje schválený 
POH ČR. Podepsáním usnesení 
vlády o aktualizaci POH ČR byla 
otevřena cesta úpravě Implemen-
tačního dokumentu OPŽP. Nové 
znění již umožňuje podporu EVO 
a obsahuje specifi cká kritéria pro 
příjem žádostí na realizaci zařízení 
EVO i MBÚ. 

Vzhledem k tomu, že projekty 
realizace systémů MBÚ i zařízení 
EVO jsou velmi časově náročné 
a vyžadují nákladnou projekto-
vou přípravu, MŽP i SFŽP ČR již 
v současné době jednají o připra-
vovaných projektech s potenciál-
ními žadateli. I všechny ostatní 
zájemce o předložení projektů do 
XV. výzvy žádáme, aby s přípra-
vou projektů začali již nyní, tak 
aby stihli projekty předložit do 
uzávěrky výzvy v červnu 2011 
a realizace projektu mohla být 
do konce programového období 
2007–2013 řádně dokončena.

VÝZVY VÝZVY

PRIORITNÍ OSA 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady 

Podporované aktivity (typy projektů)
Podporované aktivity jsou součástí integrovaného systému naklá-
dání s odpady a jsou tyto:
a)  regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu 

(MBÚ) komunálního odpadu (KO),
b)  zařízení pro energetické využívání KO.
Omezení v rámci výzvy
Minimální požadovaná kapacita zařízení v rámci přijatých žádostí 
je zpracování 15 000 tun KO ročně u systémů MBÚ a 60 000 tun 
ročně u projektů EVO.
Zařízení mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu 
musí zpracovat minimálně 80 % SKO z celkového množství odpa-
dů vstupujících do zařízení.
Zařízení energetického využití komunálního odpadu musí zpraco-
vat minimálně 80 % SKO z celkového množství odpadů vstupují-
cích do zařízení.
Zařízení pro MBÚ může na skládky odpadů ukládat pouze uprave-
ný (biologicky stabilizovaný) odpad s výhřevností nižší než 8 MJ/
kg a respirační aktivitou nižší než 10 mg/g sušiny.
Zařízení energetického využití komunálních odpadů musí splňovat 
podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice Evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008, 
o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Minimální úroveň využití tepla z celkové produkce zařízení pro 
energetické využití komunálního odpadu činí 4 GJ/t KO na vstupu. 
Roční kapacita zařízení k energetickému využití KO nebo úpravě 
KO v zařízení pro MBÚ nesmí přesáhnout polovinu roční produk-
ce KO v regionu zahrnujícím katastrální území obcí, z nichž bude 
dané zařízení odebírat komunální odpad.
Do katastrálního území obcí, z nichž bude dané zařízení odebírat 
komunální odpad, nelze zahrnout katastrální území obcí, které již 
dodávají nebo budou dodávat KO do jiného existujícího zařízení 
(MBÚ či spalovny KO). 

U projektů MBÚ předloží žadatel v rámci žádosti potvrzení budou-
cího odběratele o záměru zajištění odběru upraveného odpadu 
k energetickému využití (min. 25 % z vysokoenergetické frakce). 
U projektů EVO žadatel předloží potvrzení budoucího odběratele 
o záměru zajištění odběru minimálně 25 % vyrobené energie do 
odběrných sítí.

PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.2 – Omezování emisí

Podporované aktivity (typy projektů)
 rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacio-

nárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména NOx, SO2 
a prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na 
spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle 
novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních 
cest apod.),

 rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních 
zdrojů za účelem snížení emisí NOx či prachových částic 
nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx 
či prachových částic u velkých stacionárních nespalovacích 
zdrojů a současně vytvoření nových kapacit (včetně zvýšení 
stávajících kapacit) na spoluspalování odpadu.

Omezení v rámci výzvy
Budou přijímány pouze žádosti na individuální i velké projekty 
spočívající v rekonstrukci zvláště velkých spalovacích zdrojů 
a velkých nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí a současně 
vytvoření nových kapacit splňujících požadavky na spoluspalování 
odpadu. Žádosti mohou být předkládány pouze v návaznosti 
na projekty regionálních systémů pro MBÚ předložené v rámci 
oblasti podpory 4.1 PO 4.
Maximální výše dotace na jeden projekt může dosáhnout 300 mil. 
korun.

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

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky XV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XV. výzva OPŽP

Žádosti o podporu individuálních a tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. eur včetně DPH) v rámci prioritní osy 4 
a prioritní osy 2 jsou přijímány kontinuálně od 4. ledna 2010 do 30. června 2011.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. korun, z toho na prioritní 
osu 4 ve výši 6 mld. korun, na prioritní osu 2 ve výši 2 mld. korun. 
Žádosti o podporu musejí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, Závaznými 
pokyny pro žadatele a touto výzvou k podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 12/2009. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na interne-
tových stránkách OPŽP www.opzp.cz. V návaznosti na požadavky Přílohy č. 1 směrnice MŽP č. 12/2009, která stanoví požadované 
přílohy k projektové žádosti o podporu z OPŽP, předloží žadatel současně s projektovou žádostí projektovou dokumentaci pro 
územní rozhodnutí včetně dokumentu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní 
rozhodnutí včetně nabytí právní moci je možné doložit dodatečně, nejpozději do 6 měsíců od akceptace žádosti.
Projektové žádosti je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, do 16 hodin poslední-
ho dne výzvy, tj. do 30. 6. 2011. V případě zaslání poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 

XV. výzva pod drobnohledem
MICHAELA SLÁDKOVÁ, oddělení projektů MŽP;  TEREZA PAULOVÁ, oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce MŽP

MŽP vyhlásilo veřejnou zakázku za účelem zpracování podkladů 
s názvem Příprava výzvy k předkládání žádostí na projekty 
zařízení mechanicko-biologické úpravy odpadů a příslušné infra-
struktury a výzvy na úpravu kotlů za účelem splnění podmínek 
pro spolužalování odpadů a na zařízení k energetickému využívání 
komunálních odpadů.
Studie mapuje potenciální trh pro nadsítnou frakci odpadů z MBÚ, 
obsahuje cost-benefi t analýzu jednotlivých variant MBÚ, souhrn 
parametrů a podmínek provozu MBÚ, transfer know-how ze zahra-
ničí a modely fi nancování. Druhá část studie se věnuje spalovnám 
KO, obsauhuje posouzení výstavby linek MBÚ a spaloven KO 
v rámci krajských integrovaných systémů, vyhodnocení ekonomiky 
spaloven KO včetně srovnání ekonomiky MBÚ a EVO. Obsahem 
studie jsou rovněž možné záměry na území ČR.
Studie je k dispozici na www.opzp.cz/sekce/252/dalsi-dokumenty-
pro-radnou-administraci-projektu/.
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S odstupem 
jednoho roku se 
nabízí alespoň 
krátké poohléd-
nutí na zakotvení 
těchto programů 
v jejich životním 
cyklu do praxe. Za 
toto období byly 
vyhlášeny celkem 
čtyři výzvy – dvě 

pro neinvestiční projekty (progra-
my č. 2 a 3), jedna pro investiční 
projekty v Praze (program č. 1) 
a jedna zvláštní výzva na poraden-
ství k programu Zelená úsporám. 
Největší úrodu v podobě počtu 
podaných žádostí (rovných 60) 
přinesla I. výzva. Celkově jsme 
zkontrolovali, zpracovali a nechali 
vyhodnotit nezávislou odbornou 
komisí bezmála 130 žádostí. Co se 
týká lokalizace zájmu o podporu 
v rámci EVVO, mezi nejplodnější 
patří tradičně kraje Jihomoravský, 
Zlínský, Jihočeský a hl. m. Praha. 
Naopak mezi nejméně úrodné se 
opakovaně zařazují kraje Karlo-
varský, Ústecký a Moravskoslez-
ský. Naše zkušenosti se v tomto 
ohledu nápadně shodují se studií 
mapující EVVO v ČR, kterou si 
nechalo vypracovat MŽP.

Vyšlapaná pěšina
Jak již bylo řečeno, co do počtu 
přihlášených projektů byla nejvy-
datnější první výzva. Pro nás je však 
tato výzva významná především 
tím, že jako průkopnice vyšlapává 
pěšinu v rozmanitém spletenci 
administrativní vegetace, který nám 
i samotným příjemcům podpory 
přináší mnohé nástrahy. Případným 
trhlinám v jinak hladkém průběhu 
projektového cyklu se díky zkuše-
nostem této průkopnice snažíme 
vyvarovat ve výzvách následujících. 
Přes tyto nedostatky neustále usi-
lujeme o konsenzus v komunikaci 
s příjemci podpory, abychom vytvo-
řili inovativní, jednoduchá a efektní 
řešení, jež by ocenily obě strany. 

Podpořené projekty této výzvy 
nyní začínají nést první ovoce. Stát-
ní zaměstnanci, žáci, studenti, ale 
i široká veřejnost, to jsou cílové sku-
piny neinvestičních projektů NNO, 
ty všechny mohou nyní sklízet. Na 
rozdíl od většiny ostatních fondem 
podporovaných projektů „naše“, 
tzv. „měkké“ projekty jdou přímo 
k lidem. Jejich poselství je neméně 
důležité, neboť přispívá k pozi-

tivním změnám postojů a návyků 
společnosti, jež se podepisují na 
stavu životního prostředí. Osvěta 
a následně změna chování nás všech 
je nejen základem, nebo dokonce 
podmínkou skutečného zlepšení 
životního prostředí, zároveň je 
skromnou a nehýřivou investicí do 
budoucna. Jak řekl Mahátma Gán-
dhí: „My musíme být tou změnou, kterou si 
přejeme vidět ve světě kolem nás."

Celorepubliková síť
Žně v podobě seminářů, kampaní, 
výukových programů, tiskovin 
apod. tedy běží již od léta na plný 
plyn. Kromě toho, že jsou veřej-
nosti k dispozici také centra, která 
nabízejí environmentální výchovu 
a osvětu nejen pro děti, může široká 
veřejnost využít i služeb podpo-
řených ekoporaden s odborným 
personálním zázemím. Ekocen-
tra i ekoporadny jsou sdružené 
do sedmi sítí (Síť ekologických 
poraden, Národní síť zdravých měst 
České republiky, Rezekvítek, České 
Švýcarsko, Líska, Sluňákov, Krasec) 
téměř po celé ČR. Pokud navštěvu-
jete pražská nákupní centra, mohli 
jste být svědky kampaní, které ZO 
ČSOP Koniklec pořádá stejně jako 
semináře v domovech pro seniory, 
a dozvědět se tak mj., jak nakládat 
s odpady a ještě tím ušetřit. Odpa-
dovou problematikou se zabývá 
také o. s. Ekodomov, jež své aktivity 
soustřeďuje na biologickou složku 
odpadů. Národní síť zdravých měst 
ČR se v podpořeném projektu 
naopak soustředí na řešení tématu 
udržitelné spotřeby a výroby 
v prostředí veřejné správy na celém 
území ČR. Rovněž semináře Centra 
pro hospodaření s odpady VUV 
TGM jsou zaměřeny na vzdělávání 
pracovníků veřejné správy, ale i na 
původce a zpracovatele odpadů. 
Udržitelná spotřeba je klíčovým 
tématem i dalších akcí. Vybralo 
si ji například o. s. Šípek, jehož 
kampaně jsou zacíleny na širokou 
veřejnost v Jihočeském kraji, nebo 
EkoCentrum Brno s projektem 
Ekorozhledny, který nabízí mož-
nost veřejného rozhledu v oblasti 
šetrného životního stylu. Nejvý-
znamnější roli ve výchově sehrávají 
především rodiče. Snad právě proto 
jsou akce Arniky, jež se také věnuje 
tomuto tématu, zaměřeny na matky. 
Zúčastnit se může samozřejmě kdo-
koliv. Po odpadové problematice 
a udržitelné výrobě a spotřebě byla 

posledním tématem první výzvy 
(program č. 3) ochrana ovzduší 
a klimatu. Zkušenosti zahraničních 
nevládních organizací, které se 
dlouhodobě zabývají boji s klima-
tickými změnami a osvětou veřej-
nosti, nyní přenáší do podmínek 
neziskové sféry u nás v rámci svého 
projektu Zelený kruh. Tématu 
klimatických změn se také chopilo 
Hnutí DUHA, jež jednoduchými 
nástroji vybízí ke snížení sklení-
kových plynů a zároveň posílení 
ekonomiky. Zatímco aktivity Hnutí 
DUHA směřují spíše k veřejnosti, 
projekt Veronika má na své pomy-
slné mušce volené zástupce občanů 
a pracovníky veřejné správy, poslan-
ce Parlamentu ČR, ekoporadce aj. 
Řada vzdělávacích akcí a publikací 
v rámci tohoto projektu je určena 
tedy především pro ně. 

Další akce
Projekty z ostatních výzev a jejich 
výstupy – plody v podobě neméně 
různorodých environmentálních 
akcí – teprve zrají, ale nenechají 
na sebe dlouho čekat: investiční 
projekty pro Prahu z druhé výzvy 
se již začaly realizovat a ostatní, 
neinvestiční čekají již na schválení 
ministra životního prostředí. Co se 
týká zvláštní výzvy na poradenství 
pro program Zelená úsporám, 
projekty jsou nyní v rukách hod-
notitelů a čeká se na jejich konečný 
verdikt. Do konce roku bude 
vyhlášena další výzva pro nein-
vestiční programy, takže případní 
zájemci o podporu z řad nezis-
kových organizací dostanou brzy 
další šanci. Program č. 3 tentokrát 
bude nabízet tato témata: 
 klimatická změna (zejména 

adaptace na změny klimatu),
 rizikové látky z domácích 

topenišť a dopravy a cesty 
k jejich snižování,

 podpora biodiverzity a souvi-
sející aktivity k mezinárodní-
mu roku biodiverzity,

 poradenství při zavádění 
systémů environmentálního 
řízení v neziskovém a veřej-
ném sektoru.
Doufáme, že autoři příštích 

projektů budou neméně vynalézaví 
a podají své žádosti v obdobné 
kvalitě, jak tomu bylo dosud, a zá-
roveň věříme, že se tak stane i co 
do počtu podaných žádostí, aby 
bylo z čeho vybírat a úroda mohla 
být opět tak různorodá a bohatá!

Národní programy na podporu environmentální 
výchovy a osvěty slaví první narozeniny
Podpora EVVO v národních 
programech probíhá podle 
tzv. Příloh III, které na 
podzim minulého roku 
nabyly platnosti a následně 
nastartovaly program 
investiční podpory 
environmentálního 
vzdělávání, osvěty 
a poradenství. 

MAGDALENA 
JUSTOVÁ
SFŽP ČR

NÁRODNÍ PROGRAMY

Z prioritní osy čtyři jsou bioply-
nové stanice podporovány jako 
zařízení schopná zpracovávat 
a energeticky využívat odpady. 
Důležitým ukazatelem je roční 
množství odpadů v tunách na 
vstupu do zařízení. Z prioritní osy 
čtyři tak mohou být podporované 
pouze ty bioplynové stanice, které 
zpracují minimálně 20 procent od-
padů z celkového vstupu. „Nemůže 
jít však o odpad zemědělský, jde a mělo být 
jít hlavně o klasický odpad komunální,“ 
vysvětluje Petr Stejskal, vedoucí 
oddělení II Odboru ochrany 
přírody, odpadů a environmentál-
ního vzdělávání Státního fondu 
životního prostředí ČR.

Výstavba bioplynových stanic 
patří podle něj k projektům, 
které jsou investičně náročnější. 
O podporu tak žádají obvykle 
subjekty, jejichž vlastnická struk-
tura se skládá jak ze soukromého, 
tak veřejného sektoru. „Jde o účelově 
založené svazky obcí či mikroregionů. Má 
to tu výhodu, že takový žadatel disponuje 
fi nančními prostředky, ale i stálým přísu-
nem odpadů,“ říká Stejskal. 

Počet projektů na výstavbu či 
dovybavení bioplynových stanic se 

v rámci prioritní osy čtyři prozatím 
pohybuje v řádu desítek. Dotace 
z OPŽP se vztahují na stavební 
práce, dodávku technologie, vyba-
vení areálu stanice i vybudování 
odděleného sběru a svozu odpadu. 
„Vzhledem k náročnosti projektů klademe 
velký důraz na kvalitu žádostí. Musím také 
říci, že ty jsou často velmi dobře připravené 
a úplné,“ pochvaluje si Petr Stejskal. 
Přesto však nezapomene dodat, 
že pro získání dotace a bezproblé-
mový provoz bioplynových stanic 
je důležité dodržovat pravidla 
a podmínky stanovené provozním 
řádem těchto zařízení.

Bioplynky v ose tři
Podpora bioplynových stanic 
z prioritní osy tři je poskytována 
v rámci podoblasti 3.1.3 – Vý-
stavba a rekonstrukce zdrojů pro 
kombinovanou výrobu elektrické 
energie a tepla využívajících 
obnovitelné zdroje energie. 
„Hlavním cílem je zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny 
a zejména tepla. Jde tedy i o plnění cílů 
zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny 
na osm procent 
do roku 2010,“ 
říká Ondřej 
Vrbický, ve-
doucí Odbo-
ru ochrany 
ovzduší a ob-
novitelných 
zdrojů energie Státního fondu 
životního prostředí ČR. Podíl 
obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v roce 2020 by 
pak měl činit třináct procent. 

„V případě bioplynových stanic však 
klademe zásadní důraz na podíl využitého 
vyrobeného tepla. Bez započítání vlastní 
technologické spotřeby musí být využito 
minimálně 20 procent z vyrobeného tepla. 
Jedním z nejefektivnějších způsobů využití 
tepla je vytápění objektů v částech nebo 
i celých sídelních celcích, jako jsou obce 
a města,“ vysvětluje Ondřej Vrbický. 

V případě menšího než 20pro-
centního limitu využitého vyrobe-
ného tepla se žadateli poskytuje 
menší podpora. Pak je srovnatel-
ná s podporou zařízení vyrábě-
jících pouze elektrickou energii 
(větrné elektrárny, fotovoltaické 
systémy apod.). 

Na rozdíl od bioplynových 
stanic podpořených v rámci 
prioritní osy čtyři je v případě 
osy tři zájem o podporu výstavby 
bioplynových stanic spíše nižší. 
Prozatím byly podány pouze dvě 

žádosti. „Jedním z důvodů může být 
omezení přípustných žadatelů pouze na 
města, obce, příspěvkové organizace a ob-
chodní společnosti vlastněné ze sta procent 
veřejným subjektem,“ vysvětluje Vr-
bický. Tyto subjekty totiž podle 
něj pouze výjimečně disponují 
vhodným pozemkem, technolo-
gií, dopravními prostředky nebo 
například vstupní surovinou pro 
výrobu bioplynu. „Myslím si, že 
v tomto ohledu jsou na tom mnohem lépe 
zemědělské fi rmy a společnosti, které však 

bohužel z OPŽP žádat nemohou. Vzta-
hují se na ně jiné programy, například 
Program rozvoje venkova administrova-
ný Státním zemědělským intervenčním 
fondem,“ dodává Vrbický. 

Oproti ostatním obnovitel-
ným zdrojům energie podpo-
rovaným v prioritní ose tři jsou 
bioplynové stanice zastoupeny 
minimálně. Podle Ondřeje 
Vrbického lze však předpokládat, 
že v druhé polovině plánovacího 
období 2007–2013 budou počty 
jejich projektů přibývat. Posky-
tovaná podpora na výstavbu 
bioplynových stanic v rámci 
prioritní osy tři totiž činí až 40 
procent celkových nákladů, byť 
maximálně do sto milionů korun, 
ale způsobilými výdaji jsou jak 
náklady na technologie, tak sou-
visející stavební práce. A navíc 
přínosy generované projekty 
bioplynových stanic, zejména pak 
kogeneračními jednotkami, které 
spalováním bioplynu vyrábí jak 
tepelnou, tak elektrickou energii, 
jsou velmi efektivní.

ALTERNATIVNÍ ENERGIE

Bioplynky jako příležitost
Podporu výstavby 
bioplynových stanic (BPS) 
realizuje Státní fond život-
ního prostředí ČR v rámci 
prioritních os tři a čtyři 
Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP). 
Proč hned dvě prioritní osy? 
Záleží na tom, jak BPS 
hodnotíte: Zda podle toho, 
kolik množství odpadu 
dokážou zpracovat, nebo 
podle toho, kolik množství 
elektrické energie a tepla 
dokážou vyprodukovat. 

„Jde o účelově založené svazky obcí 
či mikroregionů. Takový žadatel disponuje 
fi nančními prostředky, ale i stálým 
přísunem odpadů,“ říká Stejskal.
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Po Novém roce vyjde aktualizovaná Příručka pro žadatele 
o dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 
K nejpodstatnějším změnám této aktualizace patří nová kapi-
tola – Finanční a ekonomická analýza (FA/FEA). 

Příručka pro žadatele je základním informačním materiálem pro po-
tenciální předkladatele projektových žádostí v OPŽP. Zahrnuje prvotní 
fázi identifi kace konkrétního projektového záměru, jeho převedení do 
písemné žádosti, předložení dle požadavků a pravidel zprostředkujícího 
subjektu a následný proces hodnocení v rámci stanovených procedur, 
včetně nástinu klíčových procedur při realizaci akce. Tímto způsobem je 
také příručka dělena do základních kapitol. Nejedná se tedy o závazný 
dokument, ale pouze o informativní a doporučující dokument. Jednotlivé 
kapitoly obsahují odkazy na ostatní dokumenty související s předkládáním 
a následnou administrací žádostí v rámci OPŽP.

Úvod 
Úvod stručně představuje OPŽP, zájemci o dotaci jsou v této kapitole se-
známeni se základními pojmy a zkratkami, se kterými se mohou v případě 
zažádání o dotaci setkat v průběhu celé administrace projektu. V této 
kapitole jsou také uvedeny základní odkazy na důležité dokumenty a inter-
netové adresy, na kterých se potenciální žadatel může dozvědět nejdůleži-
tější informace ohledně předkládání žádostí v jednotlivých výzvách. 

Před podáním žádosti
Žadateli jsou poskytnuty základní rady a tipy, na co vše se má připravit 
před samotným podáním žádosti. Postup před podáním žádosti je nastí-
něn jednoduchou tabulkou s připojenými odkazy na patřičné dokumenty.

Důležitou částí této kapitoly bude právě nová kapitola Finanční 
a ekonomická analýza.
V ní budou žadatelé seznámeni s obecnými pravidly evropských fondů 
v rámci politiky soudržnosti, které vyžadují zpracovat analýzu nákladů 
a přínosů (CBA) pro všechny projekty, které vytvářejí příjmy a zároveň 
nepodléhají pravidlům o veřejné podpoře a de minimis. Pro výpočet 
fi nanční mezery jsou k dispozici modely: 

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

1. krok
zvolit podporovanou aktivitu v rámci prioritní osy, 
oblasti a podoblasti podpory

Kde 
hledat

PPŽ, kap. 2.1 
ID OPŽP, kap. 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4, 3.6.4, 3.7.4,
směrnice MŽP č. 12/2009, článek 2

2. krok identifi kovat typ žadatele odpovídající statutu žadatele

Kde 
hledat

směrnice č. 12/2009 – příloha č. 5
směrnice MŽP 12/2009, článek 2
ID OPŽP, kap. 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6, 3.5.6, 3.6.6, 3.7.6

3. krok
seznámit se s formou a výší podpory, pravidly veřejné 
podpory a výpočtem fi nanční analýzy

Kde 
hledat

PPŽ, kap. 2.3 
ID OPŽP kap. 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3, 3.5.3, 3.6.3, 3.7.3, 
kap. 8
směrnice MŽP 12/2009, článek 4

4. krok
ověřit si min. a max. velikost projektu (náklady), typ pro-
jektu a specifi kaci místa realizace

Kde 
hledat

PPŽ, kap. 2.2, příl. č. 7.1
ID OPŽP, kap. 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5, 3.5.5, 3.6.5, 3.7.5

5. krok projít kritéria přijatelnosti projektu

Kde 
hledat

PPŽ, kap. 2.4 
ID OPŽP, kap. 6.1–6.7

6. krok
seznámit se se způsobilými výdaji dané 
oblasti/podoblasti

Kde 
hledat

PPŽ, kap. 2.5
ID OPŽP kap. 5

7. krok
seznámit se se základními podmínkami 
realizace projektu

Kde 
hledat

PPŽ, kap. 5
ID OPŽP, kap. 7, 9, 10
směrnice MŽP 12/2009, článek 7–10

8. krok seznámit se s podmínkami aktuální výzvy

Kde 
hledat

aktuální výzva k předkládání projektů

PO 1

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní

vodohospodářský model – zelená louka 
vodohospodářský model – historická data

PO 2
PO 3

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Udržitelné využívání zdrojů energie

model „plošná plynofi kace“ (pouze PO 2)
energetický model – zelená louka
energetický model – přírůstkový

PO 4

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží

model „provozní ztráty“ pro oblast odpadového hospodářství 
(v případě projektu, jehož příjmy nepřevýší provozní náklady)

PO 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

model „provozní ztráty“ pro projekty v prioritní ose 6 a 7 (v pří-
padě projektu, jehož příjmy nepřevýší provozní náklady)

PO 7

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu

model „environmentálního vzdělávání“ (zelená louka)
model „environmentálního vzdělávání“ (přírůstkový)
model „provozní ztráty“ pro projekty v prioritní ose 6 a 7 
(v případě projektu, jehož příjmy nepřevýší provozní náklady)

Obecný model (pouze pro prioritní osy bez specifi ckých modelů)

jádrový model – přírůstkový
jádrový model – zelená louka

NOVÍ NÁMĚSTCI NA MŽP

Ministerstvo životního prostředí se 
změnou na postu ministra muselo při-
stoupit k dalším personálním změnám. 
Protože JUDr. Jan Dusík, M.Sc. zastával 
funkci náměstka ministra pro dvě klíčo-
vé oblasti, a to zahraničních vztahů a le-
gislativy, bylo nutné po jeho postupu 
na místo ministra životního prostředí 
uvažovat o dvou nástupcích.

SETKÁNÍ NA ŠUMAVĚ

Ministr životního prostředí Jan Dusík, ředitel Správy NP Šumava 
František Krejčí a náměstek ministra životního prostředí František 
Pelc se sešli se starostkami a starosty obcí ležících v oblasti NP 
Šumava, představiteli Svazu obcí NP Šumava a Regionální sekce 
Rady NP a zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje. Jako hosté se 
jednání účastnili i dva bývalí ministři životního prostředí – 
Ladislav Miko a Martin Bursík.

DALŠÍ SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN 
V OBCI VEJPRNICE

V pátek, 8. ledna 2010 byl za účasti zástupců obce Vejprnice, 
náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Ruth Bízkové 
(na snímku třetí zleva) a zástupců SFŽP ČR slavnostně ukončen 
projekt výstavby sběrného dvora odpadů v obci Vejprnice. Více 
o tomto projektu se dočtete v příštím vydání časopisu Priorita.

V oblasti zahraničních vztahů 
a spolupráce s institucemi 
EU prokázala své zkušenosti 
a kompetenci dlouholetá ve-
doucí odboru Evropské unie, 
která se svým týmem byla 
také oceněna Cenou ministra 

pro své pracovní nasazení a motivaci 
všech členů týmu během předsednictví 
ČR v EU, paní Veronika Hunt-Šafránko-
vá, M.B.A., která se dnem 1. ledna 2010 
stala náměstkyní ministra a ředitelkou 
sekce zahraničních vztahů.

Pro oblast legislativní byl ná-
městkem ministra a ředitelem 
sekce legislativy a státní správy 
k 1. lednu 2010 jmenován 
Mgr. František Korbel, Ph.D, 
dříve náměstek pro sekci 
legislativní na ministerstvu 
spravedlnosti.

INFOSTÁNEK NA INFOTHERMĚ

Pro návštěvníky Infothermy připravily SFŽP ČR a MŽP 
seminář o nabídce OPŽP v oblasti úspor energie a využívání 
obnovitelných zdrojů energie a seminář pro zájemce o dota-
ce z programu Zelená úsporám. V doprovodném programu 
nechyběly Ozvěny Ekofilmu.
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TAHÁK

Schéma administrace žádosti 
o podporu v rámci Operačního
programu Životní prostředí

1  Žadatel – formulář žádosti o podporu z prostředí BENEFILL včetně příloh; 

2  SFŽP ČR – kontrola formální náležitosti a přijatelnosti projektu, technicko-ekologicko-ekonomické hodnocení projektu a žadatele, hodnocení 

KPS; příprava podkladů pro řídící výbor; 

3  SFŽP ČR – příprava podkladů pro ŘO; 

4  SFŽP ČR – příprava registračního listu akce a rozhodnutí o spolufi nancování ze SFŽP ČR; 

5  SFŽP ČR – kontrola zadávací dokumentace; 

6 Zadávací řízení; 

7  SFŽP ČR – příprava rozhodnutí o poskytnutí dotace dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb. a smlouvy o realizaci akce včetně poskytnutí podpory ze 

SFŽP ČR; 

8  Příjemce podpory – zahájení realizace akce.

Pozn.: Proces zahájení realizace akce může být zahájen kdykoliv po akceptaci žádosti, podmínkou je schválení zadávací dokumentace SFŽP ČR. 
Riziko pozdějšího neschválení žádosti o podporu je na straně žadatele.

Příjemce podpory Krajská pracovní
skupina

Výzva k předložení 
žádosti

Akceptace žádosti 
na SFŽP

Řídící výbor

Rozhodnutí
Řídícího orgánu

Registrace akce

Schválení zadávání 
dokumentace

Smlouva o dílo

Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace

Zahájení 
financování akce

1

2

3

45

6

7

8

Podání žádosti
Jednotlivé podkapitoly poskytují souhrn podmínek, postupů a náleži-
tostí, které musejí být splněny pro úspěšné podání žádosti o podporu 
z OPŽP. Jsou doplněny odkazy na dokumenty podrobněji rozpraco-
vávající příslušnou problematiku. Je zde například uvedeno, jakou 
podobu má předkládaná žádost mít, a také odkazy na podací místa 
pro předkládání žádostí, ať už se jedná o krajská střediska Agentury 
ochrany přírody ČR a krajiny či krajská pracoviště Státního fondu ži-
votního prostředí ČR. Je zde také stručně popsán postup administrace 
žádosti až do její akceptace, spolu s užitečnými radami a tipy.

Po akceptaci
V této kapitole se žadatel seznámí s projektovým cyklem, během něhož 
po akceptaci žádosti probíhá hodnocení projektů, na základě kterého 
řídící orgán rozhodne o poskytnutí, anebo neposkytnutí dotace – vý-
sledkem je dopis o registraci akce. 
Po akceptaci žádosti lze provést zadávací řízení – doporučujeme pro-
vést zadávací řízení až po stanovení podmínek v registračním listu.

Financování akce může začít po vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, příp. po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory SFŽP ČR. 
V případě poskytnutí půjčky je podmínkou její zajištění.

Základní podmínky realizace projektu
Zde žadatel nalezne základní informace týkající se zadávacího 
řízení, především že příjemci musejí při výběru dodavatelů vždy 
respektovat zásady transparentnosti, rovného zacházení, nediskri-
minace a hospodárnosti. Rovněž se stručně seznámí se způsoby 
proplácení, kontrol, monitoringu, dozví se o základních pravidlech 
pro publicitu a o dalších podmínkách týkajících se například účet-
nictví a archivace dokumentů, vztahujících se k podporovanému 
projektu.

Kontakty
V poslední kapitole příručky pro žadatele jsou uvedeny základní 
kontakty, které by mohly souviset s administrací žádostí o podporu 
v Operačním programu Životní prostředí.


