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„Problémem je zejména nad-
měrná administrativa spojená 
s evidováním projektů OPŽP 
v tzv. systému ISPROFIN,“ říká 
vedoucí oddělení fi nancování 
Odboru fondů Evropské 
unie MŽP Tomáš Pěnek  
o systému programové-
ho fi nancování, EDS/
SMVS. STR. 16

Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Ministr životního prostředí Jan Dusík podepsal v rámci XI. výzvy přidělení dotací na pro-
jekty zaměřené na zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží. 
Dotace přesahující tři miliardy korun podpoří celkem 199 projektů. Kdy bude vyhlášena 
podobně zaměřená výzva? Odpovíme v textu „Řídící výbor zasedl…“ STRANA 6

Závazky k Evropské unii 
„Cesta velkého projetu ke 
konečnému kladnému verdiktu 
Bruselu není úplně jednoduchá. 
Projekt musí kromě standard-
ního hodnocení SFŽP ČR projít 
přes posudek iniciativy JASPERS 
a své si obvykle k projektu řek-
nou i různé jednotky na úrovni 
EK,“ říká ředitel Odboru fondů 
Evropské unie MŽP Jan Kříž. 
STR. 10

Poradenské místo Plzeň

Regionální poradenská a infor-
mační místa pro OPŽP v Plzeň-
ském kraji zajišťuje občanské 
sdružení ENVIC. Zaměřuje se 
zejména na prioritní osy 1, 2, 
3 a 4. Přičemž prioritní osu 4 
realizuje ve spolupráci s obecně 
prospěšnou společností Úhlava. 
Jaké služby regionální poraden-
ská a informační místa ENVIC 
nabízejí? STR. 14

Pomalý systém
Realizace projektů Operačního 
programu Životní prostředí 
(OPŽP) a zejména jejich fi nan-
cování naráží opakovaně na 
problémy se zpožďováním plateb. 
Letos byl navíc zaveden takzvaný 
Evidenčně dotační systém a sprá-
va majetku ve vlastnictví státu 
(EDS/SMVS), který je ještě méně 
„přátelský k uživatelům“, než byla 
jeho verze předchozí.  STR. 16

Znečišťovatel platí 
Švédové považují daně a systém 
obchodování s emisemi za nej-
důležitější ekonomické nástroje 
v boji proti emisím skleníkových 
plynů. Daně jsou důležité pře-
devším v odvětvích, která nejsou 
zahrnuta do systému obchodo-
vání s emisními povolenkami. 
Švédský daňový systém odpoví-
dá principu „znečišťovatel platí“. 
STR. 26

 Kvalita projektů zaměřených 
 na odpady stoupá 
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AKTUALITY AKTUALITY

ECHOEDITORIAL

Vzdělávací kurzy OPŽP 
V pondělí 1. 3. 2010 byl spuštěn 
první běh druhého kola vzděláva-
cích akreditovaných e-learningo-
vých kurzů „Projektový manažer 
v OPŽP“. Zaregistrovalo se zhruba 
500 zájemců. Hlavním cílem 
vzdělávacích kurzů je stejně jako 
v minulém kole seznámit všechny 
zájemce, zejména z řad zpracova-
telů projektů, s Operačním progra-
mem Životní prostředí (OPŽP) 
a rovněž se všemi standardními 
činnostmi souvisejícími s čerpáním 
dotačních prostředků z oblasti 
ochrany životního prostředí. Pro 
velký zájem bude otevřen i druhý 
běh druhého kola, který se usku-
teční od září do listopadu 2010.

Za lepší administraci
V současné době se zástupci 
společnosti Ipsos Tambor dotazují 
žadatelů v rámci OPŽP, přičemž 
jejich cílem je zpracování analýzy 
a následné vyhodnocení silných 
a slabých stránek procesu admi-
nistrace programu OPŽP, a to 
zejména v oblasti informačních 
a komunikačních aktivit MŽP 
a SFŽP ČR. Státní fond životního 
prostředí České republiky proto 
žádá o účinnou spolupráci a pod-
poru členů projektového týmu 
zpracovatele, kteří se při realizaci 
prokazují kopií žádosti o spoluprá-
ci podepsanou ředitelem SFŽP 
ČR. Výsledek práce týmu bude 
shrnut v „Analýze bariér OPŽP 
z hlediska žadatelů a příjemců 
dotací v letech 2007–2009“. 

DANIEL 
TÁCHA
šéfredaktor

Vážení čtenáři, 
v aktuálním čísle se věnuje-
me mnoha tématům, ale jen 
některá z nich hrají prim. 
Přinášíme reportáž ze zase-

dání řídícího 
výboru, který 
měl hlavně 
schválit XI. 
výzvu, což 
splnil do pun-
tíku, ale i tak 
se při jednání 

probíraly otáz-
ky, které se ne-
týkaly výhradně 

a jen odpadů. 
Členové výboru také dis-
kutovali o rychlosti čerpání 
evropských peněz a o speci-
álních požadavcích poslance 
Krátkého. Na následném 
jednání Rady Státního fondu 
životního prostředí ČR padly 
i návrhy, jak se dopracovat 
ke změně nastavení hodno-
tících kritérií při zadávání 
veřejných zakázek na staveb-
ní práce v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 
Ukazuje se, že to nebude 
dlouho trvat a cena, přesněji 
řečeno její výše, se stane 
hlavním hodnotícím kritéri-
em, i když nikoli jediným. 
Jiným tématem, kterému 
v aktuální Prioritě věnuje-
me prostor, je nová ver-
ze Evidenčně dotačního 
systému a správy majetku 
ve vlastnictví státu (EDS/
SMVS), která je podle všech, 
kteří s ní přicházejí do 
styku, ještě méně přátelská 
k uživatelům, než byla verze 
předchozí. Prý je dokonce 
tak nepřátelská, že se ministr 
životního prostředí Jan Dusík 
rozhodl k razantnímu kroku. 
Po mnoha upozorněních 
na neuspokojivou situaci, 
vyjádřených Ministerstvem 
životního prostředí, nakonec 
ministrovi fi nancí Eduardu 
Janotovi zaslal dopis, v němž 
konstatuje nevhodnost 
aplikace systému EDS/SMVS 
pro sledování projektů Ope-
račního programu Životní 
prostředí a předkládá několik 
návrhů možných řešení. 
Byla by to ovšem chudá Prio-
rita, kdyby obsahovala pouze 
výčet výše uvedených textů. 

Přeji vám příjemné čtení 
a jsem s pozdravem. 
Daniel Tácha

Od 27. 2. 2010 platí další 
zaktualizované závazné 
pokyny pro žadatele 
podpory z Operačního 
programu Životní prostředí.
Upravena byla zejména kapitola 
4 Zadávací řízení. V této kapitole 
se změnily podmínky zahájení 
výběrového řízení. Rovněž byla 
stanovena lhůta pro podání 
námitek k zadávání veřejných 
zakázek. Upraveny byly i do-
klady o zakázce, které příjemce 
předkládá Státnímu fondu život-
ního prostředí ČR před vydáním 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Byly doplněny informace o kon-

trole zadávacího řízení ze strany 
SFŽP ČR.

Byla také vytvořena nová 
kapitola 5 Výběrové řízení na 
provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury v rámci prioritní 
osy 1 (1.1.1, 1.2). Tato kapitola se 
zabývá náležitostmi výběrového 
řízení na provozovatele a jeho 
kontrolou ze strany SFŽP.

Upravena byla i kapitola 7 
Zásady fi nancování – náležitosti 
žádosti o platbu a příloha č. 1 
Schéma administrace žádosti 
o platbu příjemce podpory. V 7. 
kapitole je popsána nová adminis-
trace žádostí o platby a FPK, FHP 
byl nahrazen plánem realizace. Ka-

pitola popisuje i určité zjednoduše-
ní pro příjemce, kteří již nebudou 
tisknout průvodní listy k faktuře 
a nebudou podruhé dokládat 
fakturaci k žádosti o platbu.

Vloženy byly nové podkapi-
toly 1.4.4 Požadavky na projek-
tovou dokumentaci (podmínky 
pro zpracování projektů pro 
podoblast 2.1.3, 1.4.5 Energetické 
hodnocení solárních soustav, 1.4.8 
Struktura studie proveditelnosti 
pro podoblast podpory 2.1.3.

Detailní informace o těchto 
a dalších změnách naleznete na 
stránkách www.opzp.cz, ve změ-
novém listu a v textu závazných 
pokynů.

Další plus pro evropský program LIFE+

Užitek z OP Životní prostředí mají obce i podnikatelé
Více než 66 procent 
z celkového počtu 
3 092 žádostí schválených 
v Operačním programu 
Životní prostředí podala 
města, obce či svazky obcí. 
Konkrétně bylo městům 
a obcím schváleno 
2 047 projektů s celkovou 
výší podpory 33,2 miliardy 
korun. To je téměř 
69 procent celkové 
schválené výše dotace. 

Města a obce jsou aktivní zejmé-
na v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, v níž mají schváleno 919 
projektů při souhrnné výši dotace 
přes 6,5 miliardy korun. Celkem 
597 projektů má přislíbenou 
dotace ve výši téměř 2,6 miliardy 

korun v prioritní ose 6 – Zlepšo-
vání stavu přírody a krajiny. Co 
do počtu projektů ne příliš obsa-
zená, avšak v objemu výše dotace 
zásadní je oblast vodohospodář-
ské infrastruktury. Dosud bylo 
městům a obcím schváleno 286 
„vodařských“ projektů s celkovou 
dotace téměř 21,5 miliardy korun. 

Dalším významným příjem-
cem dotací z OPŽP jsou pod-
nikatelské subjekty. O dotace 
z OPŽP mohou žádat především 
společnosti s ručením omezeným, 
akciové a komanditní společnos-
ti, družstva, veřejné obchodní 
společnosti a osoby samostatně 
výdělečně činné. Ačkoli mohou 
podnikatelské subjekty získat 
dotaci jen v určitých oblastech 
OPŽP, v počtu schválených 
žádostí si vedou dobře (347). Na 
celkové výši schválených dotací 

(téměř 8,9 miliardy korun) mají 
více než 18 procentní podíl. A to 
díky 42 vodohospodářským 
projektům s celkovou dotací přes 
5,5 miliardy korun. Významnou 
roli hrají podnikatelské subjekty 
také v oblasti odpadového hospo-
dářství, v které je 194 projektům 
přislíbena dotace ve výši téměř 
2,3 miliardy korun. I tady je však 
nepatrně předčily obce a města. 
Prim mají podnikatelské subjekty 
v prioritní ose 2, tedy ve zlepšo-
vání kvality ovzduší a snižování 
emisí, v níž jim je pro 26 projektů 
přislíbena dotace téměř 372 mili-
onů korun.

Státu a jeho institucím 
a organizacím – příspěvkovým 
organizacím, fakultním nemocni-
cím, veřejným a státním vysokým 
školám a veřejným výzkumným 
institucím – bylo schváleno 

476 projektů s celkovou dotací 
necelých 3,9 miliardy korun. 
Z toho 1,8 miliardy korun dotace 
připadá na 163 projektů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, 
zejména zateplení objektů. Dal-
ších 300 projektů s celkovou výší 
dotace 1,5 miliardy korun bylo 
schváleno v oblasti zlepšování 
stavu přírody a krajiny.

Neziskový sektor, tedy obecně 
prospěšné společnosti, občanská 
sdružení, církve, nadace a na-
dační fondy, také nemůže žádat 
o dotaci ve všech prioritních 
osách. Přesto mu byla pro 45 
schválených projektů přislíbena 
dotace ve výši přes 160 milionů 
korun, což odpovídá podílu 0,33 
procenta celkové schválené do-
tace. Nejvíce se neziskový sektor 
angažoval v oblasti zlepšování 
stavu přírody a krajiny. 

Moravskoslezský kraj 
zahájil projekt „Jednotný 
informační a komunikační 
systém ochrany přírody 
v NUTS II Moravskoslezsko“, 
realizovaný s přispěním 
fi nančního nástroje 
Evropského společenství 
LIFE+. 

Komunitární program LIFE+ je 
fi nančním nástrojem pro oblast 
životního prostředí na období 
let 2007–2013. LIFE+ poskytuje 
fi nanční pomoc na řešení kon-
krétních problémů životního 
prostředí, které nelze fi nanco-
vat v rámci jiných dotačních 
titulů. Program LIFE+ v České 
republice koordinuje Minister-
stvo životního prostředí. „Naší 
primární rolí je poskytování informací 
potenciálním žadatelům, přijímání 
předkládaných žádostí a kontrola 
realizovaných projektů. Samotný vý-
běr vhodných projektů probíhá přímo 
v Evropské komisi,“ uvedl ředitel 
odboru fondů EU Jan Kříž. 

Program LIFE+ se zamě-
řuje na fi nancování projektů 
spojených s ochranou přírody, 
technologiemi na ochranu 

životního prostředí a s komuni-
kací v oblasti ŽP. Skládá se ze 
tří pilířů: „LIFE + Příroda a bio-
logická rozmanitost“, „LIFE + 
Politika a správa v oblasti 
životního prostředí“ a „LIFE + 
Informace a komunikace“. 

„Program je koncipován na bázi 
„zezdola nahoru“, což znamená, že 
jsou to žadatelé, kteří si sami navr-
hují témata předkládaných projektů 
v návaznosti na konkrétní problém 
životního prostředí v jejich lokalitě. 
Projekty musejí být v souladu s politi-
kou EU v oblasti životního prostředí 
a musejí vykazovat evropsky přidanou 
hodnotu“, dodal Kříž. 

Cílem projektu „Jednotný 
informační a komunikační 

systém ochrany v Moravsko-
slezském kraji“ je zvýšit po-
vědomí veřejnosti o soustavě 
Natura 2000. Prostřednictvím 
informační a osvětové kam-
paně chce projekt dosáhnout 
zajištění vstřícného přístupu 
ze strany vlastníků, správců 
pozemků, samospráv i veřej-
nosti k implementaci soustavy 
Natura 2000 a s tím spojené 
snížení problémů, jako jsou 
nepovolené kácení dřevin, 
ničení biotopů rostlin a živo-
čichů v chráněných územích, 
rušení fauny a eroze v důsled-
ku nelegálního motokrosu či 
rozšiřování invazních druhů 
rostlin. Cílem projektu je 
rovněž propagace předmětů 
ochrany v konkrétních evrop-
sky významných lokalitách 
a ptačích oblastech. 

Výstupy projektu budou 
řada publikací, fi lmových ma-
teriálů, výstav, lokálních či re-
gionálních informačních tabulí 
k chráněným územím včetně 
evropsky významných lokalit, 
zpravodaje, brožury, informač-
ní letáky, naučné stezky a pod-
porována budou i návštěvnická 
střediska. Celkový rozpočet 
projektu je přibližně 21 miliónů 
korun, z nichž zhruba polovinu 
hradí EU, zbývající část hradí 
Moravskoslezský kraj společně 
s partnery.

Pro získání úvěru na projekt 
podporovaný z Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP) 
je nově možné ručit samotnou 
stavbou projektu. Ministerstvo 
životního prostředí na základě 
iniciativy sdružení CZ BIOM 
tak odstranilo jednu z překážek 
v pravidlech čerpání fi nančních 
prostředků z Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

Stavby a technologie reali-
zované v rámci OPŽP doposud 
nesměly být použity jako zástava 
bance pro čerpání úvěru. Pokud 
příjemce dotace obdržel na výstav-

bu projektu dotaci v rozsahu 40 
procent investičních prostředků, 
ocitl se před složitým problémem, 
kde získat zbylých 60 procent. 
Banka mu je totiž odmítala půjčit 
bez poskytnutí adekvátní zástavy. 
Projekty bylo možné realizovat 
pouze tak, pokud investor ručil 
jiným movitým majetkem, nebo 
měl potřebné miliony na účtu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná 
o projekty v řádu desítek až stovek 
miliónů korun, bankovní úvěry 
jsou v podstatě nutností. 

Po několika jednáních, 
která koordinovala náměstkyně 

Ministerstva životního prostředí 
Rut Bízková, se v tomto ohledu 
podařilo vyjednat nové pod-
mínky. Při realizaci stavby či 
technologie z prostředků OPŽP 
je aktuálně možné tento majetek 
použít jako zástavu bance až 
do výše spolufi nancování. Tím 
se výrazně zjednoduší realizace 
především velkých projektů. 
Tato možnost je již běžně vyu-
žívána například u Operačního 
programu Průmysl a inovace 
a Programu rozvoje venkova. 
Změnu již odsouhlasilo rovněž 
Ministerstvo fi nancí ČR.

Novinka v rámci OPŽP

Nově aktualizované závazné pokyny 

Schválené projekty dle skupin příjemců podpory

obce a města
70 %

stát a jeho instituce 
a organizace
8 %

podnikatelské subjekty
18 %

neziskový sektor
0,33 %

ostatní
1 %

kraje 3,4 %

Tisková oprava 
V prosinci 2009 vyšel v 10. čísle 
časopisu Priorita na str. 6–7 článek 
„Zájem o podporu na projekty 
zkvalitnění nakládání s odpady 
stále roste", jehož autorkou 
byla Ing. Tereza Paulová (odbor 
odpadů MŽP). V tomto textu byl 
chybně uveden graf „Celkový po-
čet projektů dle typu". Graf proto 
přetiskujeme znovu. Za chybu se 
omlouváme.

Celkový počet projektů dle typu
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Quo vadis, fotovoltaiko?

ZDENĚK KUČERA 
šéfredaktor Alternativní energie

Fotovoltaika se stala jedním z kardinálních 
problémů státu. Nedávno téměř nepodstatná 
energetická technologie vyrábějící elektrickou 
energii ze slunce dostala do vínku kvůli své nízké 
účinnosti významnou fi nanční podporu v podo-
bě exkluzivních výkupních cen. 
Koncem ledna bylo do sítě připojeno 470 MWp 
ze solárních elektráren, což při průměrných 
1 000 hodinách ročního provozu znamená roční 
příspěvek 5,64 miliardy korun. Distribuční spo-
lečnost ČEPS a elektrárenské společnosti ČEZ 
a E. ON vyslovily obavy, že mohou vzniknout 
problémy v průchodnosti elektrických sítí.

Za tento stav může především stát, konkrétně 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Energe-
tický regulační úřad, protože k situaci, která se 
rodila téměř dva roky, nechaly dojít.

Nikdo se však zatím nezabývá jiným problé-
mem, který v souvislosti s nárůstem fotovolta-
ických polí dříme a brzy se začne také výrazně 
projevovat.

Životnost fotovoltaických materiálů se 
pohybuje kolem 20 let. V zemích, kde insta-

lace probíhaly již od konce 90. let, dochází 
k obměně za moduly nové generace, které již 
nejsou jen krystalické, ale mají v sobě selektivní 
vrstvu z různých kovových slitin, nejčastěji 
telluru a kadmia, a tak nás čeká náročný proces 
likvidace nebezpečného odpadu. Na tento fakt 
již několik let poukazuje Evropská fotovoltaická 
průmyslová asociace EPIA.

Koncem ledna uspořádala v Berlíně 1. 
mezinárodní konferenci o recyklaci PV mo-
dulů, které se zúčastnili jak zástupci výrobců 
a provozovatelů PV elektráren, tak představite-

lé fi rem a sdružení zabývajících se nakládáním 
s odpady a recyklacemi různých materiálů. 
Eleni Despotouová, náměstkyně generálního 
tajemníka EPIA, na konferenci oznámila, že 
roste počet výrobců, kteří vyvíjejí a vyrábějí 
nové generace modulů, jež jsou v účinnos-
ti kvalitnější a jsou vhodné k recyklování. 
Nicméně stávající počet činných modulů je tak 
veliký, že jednotlivé fi rmy nejsou a nebudou 
schopny je stoprocentně recyklovat nebo jinak 
likvidovat. A to byl ten hlavní důvod, proč 
vnikl Program PV Cycle založený v roce 2007 
v Bruselu a který se týká celého systému, jaké-
hosi uzavřeného kruhu, který sleduje výrobu 

PV modulů, prodej, instalaci na konkrétním 
registrovaném místě, dobu životnosti a orga-
nizovaný návrat k výrobci nebo k fi rmě, která 
je oprávněna moduly likvidovat, respektive 
recyklovat. V PV Cycle dnes působí na 40 čle-
nů, kteří představují 75 % evropských výrobců 
fotovoltaické technologie.

Podle prognózy studie, kterou EPIA a za-
kládající členové PC Cycle vypracovali, budou 
v Německu v letošním roce likvidovány zhruba 
3 000 tun PV modulů, což představuje téměř 
50 % všech fotovoltaických odpadů, které budou 

letos v Evropě generovány. Ačkoli toto 
číslo zůstane v nadcházejících dvou 
desetiletích relativně stabilní, studie 
ukazuje, že v roce 2030 bude na konci 

své životnosti asi 130 000 tun PV modulů. 
„PV Cycle tento program postupně rozvíjí 

jak s výrobci, tak se zpracovatelským průmys-
lem. Program je postupně zaváděn do všech 
členských zemí EU i do zemí EVTA,“ oznámil 
na berlínské konferenci Jan Clyncke, generální 
ředitel PV Cycle. 

Pro současné a budoucí investory to zname-
ná dokonale se orientovat v nabídce trhu a vybí-
rat výrobce, potažmo i budoucí partnery s ohle-
dem na všechny provozní a procesní podmínky, 
které s fotovoltaikou začínají souviset. Jinak by 
se provoz levně pořízené fotovoltaické elektrárny 
mohl uživateli na závěr ještě prodražit.

Životnost fotovoltaických materiálů 
se pohybuje kolem 20 let. 

Strukturální fondy EU v jednoduchém 
regionálním srovnání

Klíčem polského úspěchu je „integrovaný 
přístup“ k evropským penězům.

Dvakrát měř, jednou řež 
Do 30. listopadu 2009 
stačilo ke kácení stromů 
a stromořadí u silnic pouze 
oznámení příslušným
orgánům ochrany přírody. 
„Dohlédneme, aby byly opravdu 
pokáceny jen ty stromy, které bezpro-
středně ohrožují bezpečnost na silnicích. 
Posouzení, který strom porazit, musí 
proběhnout podle poslední novely zákona 
o ochraně přírody,“ uvádí náměstek 
ministra životního prostředí 
František Pelc.

Novela zákona o ochraně 
přírody a krajiny, kterou minis-
terstvo životního prostředí pro-
sadilo s platností od 1. prosince 
loňského roku, zavádí povinnost 
mít od obecního či městského 
úřadu řádné povolení ke kácení 
dřevin na silničních pozemcích 

a u železničních drah, a to vždy 
po dohodě s příslušným silnič-
ním nebo železničním úřadem. 
Pokud k dohodě nedojde, roz-
hoduje nejbližší nadřízený orgán 
(tedy zpravidla krajský úřad). 
Povolovací řízení je druhem 
správního řízení, a počítá proto 
s účastí veřejnosti a také dává 
obcím právo požadovat náhrad-
ní výsadbu.

„Novela neobsahuje žádné přechod-
né ustanovení, podle kterého by kácení 
dřevin u silnic oznámené podle před-
chozích předpisů bylo možno považovat 
v současné době za povolené. Pokud má 
tedy nyní ke kácení dřevin dojít, je třeba 
dodržet zákonnou podmínku a ke kácení 
stromů mít v každém případě povolení. 
Takže ti, kdo kácení pouze podle před-
chozího zákona oznámili a nyní chtějí 
stromy pokácet, musejí si o toto povolení 

nově požádat,“ vysvětluje ministr 
životního prostředí Jan Dusík.

Například Ředitelství silnic 
a dálnic spravuje přes šest tisíc 
kilometrů silnic I. třídy. Plán 
pokácet 3 300 stromů s předpo-
kládaným desetimetrovým roze-
stupem by znamenal likvidaci 
33 km alejí. 

Aleje podél silnic jsou vý-
znamných prvkem v krajině, kte-
rý utváří její typický ráz. Některé 
dřeviny mohou být pro provoz na 
komunikaci nebezpečné (nemoc-
né nebo suché stromy, stromy 
zasahující do vozovky či dráhy). 
Takové stromy je pochopitelně 
nutné odstranit. Žádosti o kácení 
stromů starých a nemocných, 
spojené s plánem nové výsadby, 
podporuje fi nančně Operační 
program Životní prostředí.

Jsem nadmíru ne-
spokojen s výsled-
kem projednání 
„návrhu krátko-
dobých opatření 
pro východiska 
z krize a řešení 
jejích důsledků“ 
na posledním 
jednání Rady pro 
hospodářskou 

a sociální dohodu. 
Plně souhlasím s tím, že je 

nutno hledat způsoby znovuo-
živení české ekonomiky; činíme 
tak například vysokým nárůstem 
podpory z programu Zelená úspo-
rám nebo uspokojivým čerpáním 
z Operačního programu Životní 
prostředí. 

Není však možné kroky k oži-
vení realizovat na úkor životního 
prostředí nebo v rozporu se 
schvalovacími procedurami podle 
platných zákonů.

Jedním z 38 bodů, které 
jednání Rady hospodářské 
a sociální dohody ČR přijalo, je 
i závazek vlády, že bude podporo-
vat dostavbu dvou bloků jaderné 
elektrárny Temelín a komplexní 
obnovu elektrárny Prunéřov 
podle projektu navrženého ČE-
Zem. Tento bod materiálu nebyl 
ve vládě předem projednán a byl 
do závěrečného dokumentu ke 
schválení na dnešní schůzi uměle 
přilepen. Zřejmě cíleně mi tak 
bylo znemožněno tento bod pl-
nohodnotně projednat se zástupci 

jednotlivých partnerů a přesvědčit 
je o vypuštění tohoto bodu, který 
nemá dle mého názoru v souvis-
losti s krátkodobými řešeními 
krize v takovém dokumentu své 
místo. Na vlastním jednání se mi 
nepodařilo zástupce jednotlivých 
partnerů přesvědčit ani o přijatel-
né úpravě tohoto bodu. 

Slib vlády ohledně dostavby 
Temelína a rekonstrukce Prunéřo-
va není slučitelný s tím, že k oběma 
záměrům probíhá proces posu-
zování vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb. 

V případě dostavby JE Temelín 
ČEZ od února 2009 zpracovává 
dokumentaci podle zadání MŽP, 
po jejím předložení bude proces 
pokračovat. Každopádně se nejed-
ná o krátkodobé opatření, v němž 
by současná vláda do konce svého 
mandátu mohla nějaké protikri-
zové kroky přijmout; případná 
výstavba se uvažuje nejdříve za 
několik let. Dnešní výsledek jed-
nání tripartity proto považuji za 
silovou politickou deklaraci hos-
podářských a sociálních partnerů, 
ne za příspěvek k řešení současné 
ekonomické krize. 

V případě obnovy elektrárny 
Prunéřov je proces EIA ve svém 
závěru. S ohledem na závažnost 
záměru jsem si vyžádal nezávislé 
mezinárodní posouzení, jehož 
výsledek by měl být k dispozici za 
několik týdnů. Rovněž se v tomto 
případě hodlám rozhodovat čistě 
na základě posouzení dopadů 

na životní prostředí a podkladů, 
které jsou v procesu k dispozici. 

Přes závěry přijaté na jednání 
tripartity hodlám dále vést proce-
sy svěřené Ministerstvu životního 
prostředí a zajistit kvalifi kované 
posouzení dopadů obou těchto 
projektů na životní prostředí, na 
něž nemá dnešní výstup z jednání 
tripartity žádný dopad.

Rovněž hodlám, mimo jiné 
v návaznosti na debatu a úkoly 
mně svěřené na jednání Poslanec-
ké sněmovny minulý týden v sou-
vislosti se závažnou smogovou 
situací na Ostravsku, pokračovat 
v projednávání a vládě předložit 
návrh nového zákona o ochraně 
ovzduší, a to i přesto, že materiál 
mě explicitně vyzývá k tomu, 
abych jej vládě nepředkládal. Ke 
zlepšení kvality ovzduší v zemi 
a zvláště v Moravskoslezském 
kraji je nový zákon absolutně 
nezbytný. 

V materiálu jsou obsaže-
ny i další ekonomické záměry 
kontroverzní z pohledu životního 
prostředí, a sice výstavba jezů 
na horním i dolním Labi. Na 
vytváření podmínek pro konečné 
rozhodnutí o těchto záměrech 
je MŽP připraveno spolupraco-
vat a hledat řešení přijatelná jak 
z pohledu ochrany přírody, tak ve 
vztahu k rozvoji vodní dopravy. 

(Reakce ministra životního 

prostředí Jana Dusíka na setkání 

Rady hospodářské a sociální dohody 

ČR konané 2. února 2010.) 

Dotace na obnovu 
území postiženého 
povodní v roce 2009

V rámci národního programu 
Revitalizace říčních systémů 
vydalo Ministerstvo životního 
prostředí 12. února Pravidla 
pro poskytování fi nančních 
prostředků na obnovu území 
postiženého povodní v roce 
2009 a na budování preventiv-
ních opatření v těchto územích. 

Investiční a neinvestiční 
fi nanční prostředky budou 
poskytnuty na obnovu přiro-
zených funkcí vodních toků 
a přírodě blízkých protipovod-
ňových opatření (T), obnovu 
biodiverzity (U), obnovu ČOV 
a kanalizací poškozených bles-
kovými povodněmi 2009 (W), 
obnovu ekologické stability 
a retenční schopnosti krajiny 
(X), odstranění následků kon-
taminace půdy (Y), stabilizaci 
a geologický průzkum sesuvů 
a skalního řícení (Z).
Finanční prostředky MŽP 
uvolní z rozpočtové kapitoly 
a budou poskytnuty ve výši 
až 100 procent nákladů na 
obnovu u opatření T, U, W, X 
a Z, u opatření Z pak do výše 
90 procent prokazatelných ná-
kladů na stabilizaci sesuvu, na 
průzkum a monitoring.
U opatření T, U, X, Y mohou 
být žadateli obec, sdružení 
obcí, státní příspěvková 
organizace, organizační složka 
státu, fyzická a právnická oso-
ba, která uplatňuje žádost o fi -
nanční prostředky na opatření 
a obnovu území postiženého 
povodní v roce 2009. Zájemci 
mohou podat žádost od 1. 3. 
do 30. 9. 2010.
U opatření W může požádat 
obec nebo právnická osoba 
vlastnící majetek ČOV v obci, 
která je uvedena v seznamu 
obcí poškozených povodněmi 
v roce 2009. 
Zájemci mohou podat žádost 
od 1. 3. do 30. 9. 2010. 
U opatření Z mohou žádat 
obec, kraj a Česká geologická 
služba. Zájemci mohou žádost 
předkládat do 15. 10. 2010. 
Na internetových stránkách 
MŽP najdete přesné znění 
směrnice č. 2/2010 se základ-
ními kriterii pro posuzování 
žádostí a s postupem při před-
kládání žádostí, rovněž pak 
všechny potřebné formuláře.

JAN DUSÍK
ministr životního 

prostředí 

Oživení, ale ne na úkor životního prostředí 

Úspěšnost kohezní politiky v jednotlivých 
členských zemích se obvykle hodnotí pomocí 
dvou základních souhrnných kritérií: míry 
absorpční schopnosti a příspěvku k růstu 
HDP. Dlužno podtrhnout, že v obou veliči-
nách nové členské země obstály v průměru 
podstatně lépe, než činila průměrná dlou-
hodobá zkušenost pro celou EU měřená od 
druhé poloviny 80. let. Navíc pak můžeme 
zatím objektivně vyhodnotit naše nováčkovské 
účinkování pouze v tzv. zkráceném období 
2004–2006, resp. dokonce pouze v jeho části, 
neboť až do poloviny letošního roku je možné 
stále dokončovat projekty z tohoto období 
a absorpční schopnost takto navyšovat.

Absorpční schopnost je měřena ukazatelem 
poměřujícím částku, která byla členským státem 
během sledovaného období skutečně utracena, 
vůči jeho výchozí, počáteční alokaci. Za celé sle-
dované a srovnatelné období od roku 1988 činí 
hodnota tohoto ukazatele 75 %, přičemž hranicí 

nadprůměrné úspěšnosti je uznávána hodnota 
80 %. Nové členské státy pro sledovaném období 
mají průměrnou hodnotu 89 % („staré“ země 
pro programovací období 2000–2006 dokonce 
88 %), nejlépe je na tom Malta a Estonsko s 96%, 

resp. 95% do roku 2007. Ve stejném čase činila 
hodnota tohoto ukazatele pro Českou republiku 
86%; díky známému zpoždění a „dojíždění“ 
projektů až do konce prodlouženého období 
v červnu 2009 se naše výkonnost výrazně zlepšila 
a estonských hodnot jsme dosáhli rovněž.

Co se týče příspěvku k HDP, v roce 2007 
tento v průměru za nové členské země dosáhl 
1.0 procentního bodu z vykázaného hospodář-
ského růstu; v případě České republiky to bylo 
1,2 bodu, u „starých“ zemí tento činil 0,3 bodu. 
Tento příspěvek by se měl do konce programo-
vacího období zvýšit až na 2 body. Jinak řečeno, 
bez fondů kohezní politiky by byl hospodářský 
růst v nových členských zemích o 1, resp. 2 pro-
centní body nižší, než skutečně je (v roce 2007 
dosáhl hospodářský růst nových členských zemí 
v průměru téměř 7 % meziročně).

Vypadá to, že mezičasovým přeborníkem 
tohoto programovacího období v rámci naše-
ho regionu je Polsko, které i podle nedávné 
zprávy Euractiv „v porovnání s ostatními no-
vými členskými státy využívá evropské fondy 

nejefektivněji“, když využilo celou 
alikvotní část své alokace, což se 
projevilo i v ekonomické výkonnos-
ti. Polsko je navíc v absolutní částce 
největším příjemcem podpory 

z fondů EU; na druhou stranu je v Polsku 
nejvíce z nejchudších regionů v EU. 

Klíčem k polskému úspěchu je „integrova-
ný přístup“ k evropským penězům a schop-
nost využívat synergií mezi evropskými 
politikami.

Situace v České republice v tomto ohledu 
je nepoměrně smíšenější: vedle operačních 
programů, které vykazují vysokou úroveň 
čerpání a představují tak významný fi skální 
stimul v době, kdy národní zdroje podléhají 
úsporám, například v dopravě, životním pro-
středí, podnikání a inovacích, či v regionálních 
operačních programech, jsou stále i ty, 
u nichž je výše čerpání mizivá. Alarmující je to 
především v případě OP, zaměřeného na nej-
důležitější dlouhodobé zdroje hospodářského 
růstu – výzkum, vývoj a inovace.

PETR ZAHRADNÍK
EU Office České spořitelny
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Jednání řídícího výboru se neslo 
ve znamení schválení XI. výzvy, 
tlaku na zvýšení alokace peněz 
i problémů při reálném čerpání 
peněz z Evropské unie. Na násle-
dujícím jednání Rady SFŽP ČR 
se mimo jiné řešily i připravované 
změny v hodnotících kritériích 
u veřejných soutěží na stavební 
zakázky v rámci OPŽP.

XI. výzva
Výzva byla zaměřena na prioritní 
osu 4, oblast podpory 4.1 – Zkva-
litnění nakládání s odpady a oblast 

podpory 4.2 – Odstranění starých 
ekologických zátěží. Vyhlášena 
byla v červenci 2009 a žádosti byly 
přijímány do konce září 2009. 

V oblasti podpory 4.1 bylo 
alokováno 1,5 miliardy korun, v ob-
lasti podpory 4.2 také 1, 5 miliardy 
korun. Celkem bylo v rámci XI. 
výzvy přijato 618 žádostí, z nichž 88 
nebylo akceptováno. Z 530 žádostí 
pak nebylo 37 hodnoceno, nebo 
zůstaly nedořešeny. Řídící výbor 
tedy ze 493 žádostí doporučil ke 
schválení 199 žádostí, 294 žádostí 
ke schválení doporučeno nebylo.

Celkové náklady na schválených 
199 projektů dosáhly 4 401 368 484 
korun, přičemž podpora z Fondu 
soudružnosti činila 3 102 774 911 ko-
run, ze státního rozpočtu 98 189 729 
korun, ze SFŽP ČR pak 192 367 563 
korun. Celková výše podpory tak 
dosáhla 3 393 432 202 korun. 

„Myslím si, že XI. výzva v rámci prioritní 
osy 4 zejména ukázala velký posun v kvalitě 
podaných projektů,“ uvedla Ruth Bízko-
vá, náměstkyně ministra životního 
prostředí, ředitelka sekce ekonomiky 
a politiky životního prostředí MŽP 
a předsedkyně řídícího výboru.

I proto členové řídícího výboru 
OPŽP vyjádřili záměr vyhlásit v nej-
bližší době další výzvu zaměřenou 
na nakládání s odpady.

„Potřebujeme sběrné dvory, komplexní 
nakládání s odpady, odklonění biologického 
odpadu z komunálního odpadu, integrované 
systémy nakládání s odpady nebo zpětný 
odběr výrobků, v další výzvě však budeme 
konkrétnější v tom, co potřebujeme hlavně,“ 
vysvětlila Ruth Bízková.

Nejvíce projektů v rámci XI. 
výzvy bylo schváleno ve Středočes-
kém kraji (34), v Moravskoslezském 
kraji (21) a Olomouckém kraji (21). 

Na třetím místě v pomyslném žeb-
říčku schválených projektů se umís-
til Ústecký kraj (20). Žádný projekt 
nebyl schválen v Praze a nejnižší 
počet schválených projektů vykázal 
Liberecký kraj (3). 

Změňme alokaci
Hned na začátku desátého zasedání 
řídícího výboru se slova ujal člen 
řídícího výboru a poslanec za 
ČSSD Jiří Krátký, který je členem 
Výboru pro veřejnou správu a regi-
onální rozvoj Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. „Navrhuji, abychom 
do programu zařadili bod, který by umožnil 
navýšit alokaci v oblasti podpory 4.2, a to 
i na úkor dalších výzev,“ uvedl Krátký. 

Předsedkyně řídícího výboru 
Ruth Bízková však jeho návrh za-
mítla. Podle ní není v pravomoci ří-
dícího výboru měnit alokaci peněz. 
„Role řídícího výboru je pouze doporučující, 
a co se týká změny alokace prostředků, tu mů-
žeme pouze navrhnout ministrovi,“ uvedla 
Bízková. Přesto i ona připustila, že 
v rámci schvalované výzvy se pod-
pora nedostala na mnoho dobrých 
projektů. „Budeme to řešit novou výzvou,“ 
vysvětlila Bízková. 

Poslance Jiřího Krátkého však 
její vysvětlení plně neuspokojilo. 
Vyjádřil pochybnost nad názvem ří-
dícího výboru, jehož je členem, když 
je jeho role pouze doporučující, 
a vznesl návrh na jeho přejmenová-
ní. Ředitel SFŽP ČR Petr Štěpánek 
označil jeho návrh za „revoluční“, 
přesto těžko realizovatelný, protože 
název „řídící“ je ustálený a užívá se 
u všech operačních programů. 

Projekty XI. výzvy
Poté následovalo vyhodnocení XI. 
výzvy. Podle Petra Stejskala, vedou-

cího oddělení II Odboru ochrany 
přírody, odpadů a environmentál-
ního vzdělávání Státního fondu 
životního prostředí ČR, mělo velmi 
mnoho projektů kvalitně zpraco-
vanou projektovou dokumentaci 
i vyvážené měrné fi nanční náklady. 
Maximálního bodového hodnocení 
dosáhlo více projektů.

Jako jeden z úspěšných příkladů 
Stejskal označil skládku SONO – 
kompostárnu Sdružení obcí pro 
nakládání s odpady v Ústeckém 
kraji. Naopak ne příliš dobře nasta-
vené měrné fi nanční náklady podle 
Stejskala například vykázal projekt 
bioplynové stanice Petrůvky, 
o jehož podporu žádal provozova-
tel Skladky tuhého komunálního 
odpadu v kraji Vysočina. Přesto 
podle Stejskala lze za pozitivní 
zjištění považovat fakt, že v rámci 
XI. výzvy fond obdržel minimum 
projektů, které by nesplňovaly 
základní parametry. 

Speciální seminář
Slova se pak ujal místopředseda 
řídícího výboru Jan Kříž, ředitel 
Odboru evropských fondů MŽP. 

Řídící výbor zasedl, stejně tak rada fondu
Řídící výbor Operačního 
programu Životní prostředí 
posoudil na svém 
únorovém jednání žádosti 
podané v rámci XI. výzvy, 
která byla zaměřena 
na zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstranění 
starých ekologických zátěží. 
A nejednalo se pouze 
o výsledcích výzvy. Zasedla 
i Rada Státního fondu 
životního prostředí ČR. 

Členy řídícího výboru informoval 
o průběhu semináře, který sou-
visel s prioritní osou sedm, tedy 
s environmentálním vzděláváním, 
a seminář byl uspořádán na zákla-
dě požadavku poslance Krátkého. 
„Ze semináře vyplynuly zajímavé podněty, 
a bylo jen dobře, že byl seminář realizován,“ 
uvedl Kříž. 

Jeho slova potvrdil i poslanec 
Krátký, který za seminář podě-
koval, přesto však kritizoval to, 
že se seminář konal „pět minut po 12 
hodině, protože v prioritní ose již peníze byly 
rozděleny.“ Svá tvrzení opřel o svou 
více než 20letou zkušenost v této 
oblasti. 

Místopředseda řídícího vý-
boru Jan Kříž odmítl jeho slova 
komentovat. 

Osy a čerpání
Jan Kříž se naopak věnoval celko-
vému hodnocení OPŽP. „Obecně 
lze říci, ze OPŽP je na tom dobře z pohledu 
alokovaných prostředků. Velká kapacita 
je v ose jedna, výrazně pokulhává osa dvě, 
ale této ose dávám ještě šanci, protože tento 
rok bychom chtěli vyhlásit v jejím rámci 
dvě výzvy. Pravdou však také je, že již také 
přemýšlíme o převedení prostředků v této ose 
alokovaných,“ uvedl Kříž. 

Podle Kříže vykazuje výraznou 
absorpční kapacitu také prioritní 
osa 3, prioritní osa 4 absorpční 
kapacitu naopak převyšuje, u osy 
5 je pak velmi reálná naděje, že 
se podaří alokované prostředky 
vyčerpat. „Slibně se rozbíhá osa 6 a 7, 
u níž se navíc ukazuje, že prostředky, které 
jsou pro ni určeny, nakonec nebudou stačit 
k jejímu pokrytí,“ dodal Kříž. 

Kříž poté upozornil na pro-
blémy kolem samotného čerpání 
evropských peněz. Čerpání nyní 
stojí kvůli problémům systému 
Isprofi n (systém určený výlučně 
ke sledování investičních projektů, 
více na str. 16 a 17)

Na jeho slova reagoval člen 
řídícího výboru, poslanec za 
ODS Václav Mencl, který požá-
dal o vypracování analýzy, která 
by odpověděla na otázku, proč 
je tak velký rozdíl mezi reálně 
čerpanými penězi z EU a penězi 
schválenými na projekty. „Schvá-
lených zhruba 135 miliard korun a reál-
ných unijních šest miliard korun na účtu, 
to stojí za pozornost,“ řekl Mencl. 

O slovo se také přihlásil člen 
řídícího výboru, zástupce Minis-
terstva fi nancí ČR Jiří Vaníček, 
který kritizoval nedostatečnost 
informací, které jsou zasílány mi-

nisterstvu, a to zejména u projektů 
nad sto miliónů korun. „Na nás je 
kontrola projektů, ale často nemáme dosta-
tek informaci. Chceme tedy více podkladů 
k jednotlivým akcím již na CD k jednání 
řídícího výboru,“ vysvětlil Vaníček, 
zástupce Odboru 19 – fi nancování 
státních kapitol II Ministerstva 
fi nancí ČR, o co mu jde. 

Předsedkyně výboru Bízková 
však s jeho návrhem nesouhlasila. 
„Do podkladů můžete kdykoli nahlížet. 
Problém však nastane, jakmile bychom 
distribuovali podrobné informace na v elek-
tronické podobě. Hrozí totiž jejich zneužití,“ 
vysvětlila Vaníčkovi zase Bízková, 
v čem ona vidí zádrhel. „Není pro-
blém se projekty nad sto milionů zabývat na 
řídícím výboru podrobněji,“ uvedla. 

Rada fondu
Po dopoledním jednání řídícího 
výboru následovalo jednání Rady 
Státního fondu životního pro-
středí ČR. Debatu vedl poslanec 
Václav Mencl. 

Rada fondu projednala 
posun v rámci programu Zelená 
úsporám. Mencl konstatoval, 
že je zřejmé, že celý projekt se 
výrazně pohnul a zrychlila se jeho 
realizace. 

Rada fondu se poté zabývala 
doporučením, jež dala ministrovi 
životního prostředí Janu Dusíkovi 
a v kterém žádá o změnu postupu 
při zadávání veřejných zakázek 
na stavební práce v rámci OPŽP. 
V původním doporučení bylo 
navrženo, aby v tomto ohledu byla 
jako jediné hodnotící kritérium 
stanovena cena. Podle Ruth Bíz-
kové však neexistuje předpoklad, 
že by tato změna byla odsouhla-
sena do voleb. Rada fondu se 
proto usnesla doporučit ministrovi 
životního prostředí takzvané 
kompromisní řešení, kdy by cena 
u výběrových řízení na stavební 
práce měla alespoň 80% váhu při 
celkovém hodnocení nabídek sta-
vebních fi rem. K celé věci se musí 
ještě vyjádřit Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže. 

Jiným závěrem jednání rady 
fondu bylo, že od roku 2011 dojde 
k výraznému omezení podpory 
na renovaci rybníků, a to až o 70 
procent. „V tomto ohledu bude rozděleno 
pouze 500 miliónů korun a další peníze 
uvolněny nebudou, a to i navzdory tomu, že 
jsme obdrželi projekty vztahující se k rybní-
kům za sedm a půl miliardy korun. Šanci 
získat podporu však nabízí prioritní osa 6,“ 
uzavřela Bízková. 

V souvislosti s únorovým 
jednáním řídícího výboru 
jsme položili několik 
otázek jeho předsedkyni 
a náměstkyni ministra 
životního prostředí, 
ředitelce sekce ekonomiky 
a politiky životního 
prostředí MŽP 
Ruth Bízkové. 

Na začátku jednání řídícího vý-
boru zazněl požadavek navýšit 
alokaci peněz ve schvalované vý-
zvě. Odmítla jste to. Proč? 

Dříve, když jsme vyhlásili vý-
zvu, nepřicházelo tolik projektů 
jako nyní. Bylo podpořeno méně 
než 50 procent projektů. To je 
a bylo běžné u všech operačních 
programů. Teprve později jsme 
začali stanovovat alokace pro 
jednotlivé prioritní osy a pro tuto 
výzvu bylo stanoveno 1,5 miliar-
dy naprosto racionálně, protože 
v rámci této prioritní osy máme 
ještě další závazky, které jsou 
rozloženy v čase, takže nebylo 
možné náhle a neplánovitě na 
tuto výzvu dát více peněz. 

Kdy jste začali stanovovat pevné 
alokace?

Alokace jsme začali stanovo-
vat v momentě, kdy začalo chodit 
velké množství žádostí. To se 
týkalo zejména prioritní osy 3, 
tedy zateplování. A právě u této 
osy na nás byl vyvíjen silný tlak, 
že jsme začali sdělovat přesnou 
částku určenou k podpoře. To 
byl první impuls. Další věcí je, že 
když třeba stanovíme výzvu na 
dva měsíce s alokací tří mili-
ard korun, přijde nám žádostí 
v hodnotě 30 miliard korun. Tedy 
není možné všechny uspokojit. 
A při takovém počtu žádostí, 
které však převyšují alokaci, to 
sebou nese zbytečně vydané úsilí. 
Žadatelé investují do projektů, 
lidé na státním fondu pracují na 
jejich vyhodnocování, přičemž 
bude schválen jen zlomek projek-
tů. Proto tedy nestanovujeme jen 
alokaci fi nančních prostředků, 
ale zveřejňujeme i počítadlo, aby-
chom byli schopni říci, že když 
máme v dané výzvě tři miliardy 
korun, přijímáme žádosti do 

jednoho a půl násobku stanovené 
částky, nikoli žádosti v hodnotě 
třeba těch 30 miliard korun. 

Proč přesto není možné navýšit 
peníze v dané výzvě? 

Ve chvíli, kdy připustíme, 
že u některé výzvy bude možné 
měnit alokaci, dostaneme se 
pod tlak měnit alokaci pokaž-
dé. To nemůžeme připustit, 
protože pak se ztrácí role řídícího 
orgánu, tedy nebudeme moci 
řídit operační program a vlastně 
by se vytratil i smysl operační-
ho programu, protože nebude 
fungovat ve prospěch ochrany 
životního prostředí, ale peníze 
poplynou pouze tam, kde je silná 
absorpční kapacita. A to je proti 
evropským pravidlům. My jsme 
povinni operační program řídit, 
jeho prostřednictvím plnit cíle 
ochrany životního prostředí, ne 
posílat peníze tam, kam by se jen 
chtělo. 

Člen řídícího výboru, poslanec 
Krátký, kritizoval seminář MŽP 
k prioritní ose sedm, prý byl 
uspořádán pozdě. Souhlasíte 
s tím?

Abych to vysvětlila: Minule 
vznikl trochu problém, protože 
asistent poslance Krátkého po-
dal projekt, který nebyl úspěšný. 
Pan poslanec Krátký měl násled-
ně pocit, že jsme tento projekt 
nehodnotili objektivně. My jsme 
tedy nechali znova zhodnotit 
všechny projekty v takto zpo-
chybněné výzvě dvěma nezávis-
lými hodnotiteli, kteří se dobrali 
ke shodným výsledkům jako my. 
Přesto jsme si neuměli s panem 
poslancem vysvětlit, jak chápat 
ekologickou výchovu, a on nás 

Evropské peníze 
„procesujeme“ rychleji

ROZHOVOR

 Vedoucí oddělení II Odbo-
ru ochrany přírody, odpadů 
a environmentálního
vzdělávání Státního fondu 
životního prostředí ČR 
Petr Stejskal seznamuje 
zájemce s detailními 
výsledky XI. výzvy.

 Předsedkyně řídícího vý-
boru Ruth Bízková, ředitel 
SFŽP ČR Petr Štěpánek 
a ředitel Odboru evropských 
fondů na MŽP Jan Kříž.
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obcím, že se nadále nebude 
zhoršovat jejich prostředí a že 
mají dlouhodobou perspektivu 
své existence (že má tudíž cenu 
zde kupovat nemovitosti, stavět 
a opravovat domy, rekonstruovat 
silnice, zakládat podniky…)”.

Stále se ovšem objevují 
náznaky, že „kauza Jiřetín“ není 
u konce. Počátkem nové vlny 
sporů se stalo zamítnutí posla-
neckého návrhu novely horního 
zákona, jehož cílem právě bylo 
poskytnout ohroženým obcím 
ještě větší ochranu. Vláda pre-

miéra Fischera v lednu zamítla 
novelu, jež nově stanovuje 
lhůtu, dokdy těžební společ-
nost musejí předložit úřadům 
potřebné doklady, na jejichž 
základě by bylo možno nerost-
né zásoby případně odepsat. 
Podle návrhu novely má tato 
povinnost být opatřena sankcí 
v podobě pokuty až do výše 
deseti milionů. Stávající znění 
zákona sankce sice obsahuje, 
ale jejich výše není dostatečně 
ekonomicky motivující k tomu, 

aby těžařské fi rmy předkládaly 
potřebné doklady. 

Vědci jsou proti 
Proti snahám těžařů zvrátit roz-
hodnutí o těžebních limitech se 
ozvala i vědecká obec. Zamítavé 
stanovisko vyslovila Komise 
pro životní prostředí Akademie 
věd České republiky, jejímž 
předsedou je MUDr. Radim 
Šrám DrSc. z ústavu experi-
mentální medicíny AV ČR. Své 
výhrady vědci vyjádřili v sedmi 
základních bodech. Na prvním 

místě zmiňují ohrožení zdraví 
obyvatel severočeské hnědou-
helné pánve (SHP). Druhý bod 
se týká lesních porostů, autoři 
upozorňují na skutečnost, že 
„kontaminace půdy v celé SHP 
a v blízkém okolí, především 
v Krušných horách, způsobují 
i po letech obtíže s obnovou 
lesních porostů a jsou příčinou 
opakovaných neúspěchů u po-
kusů o reintrodukci původních 
dřevin, rostlinných i živočišných 
druhů, dříve zde hojných. Také 
zde lze očekávat zlepšování až 
po desítkách let a jen za před-
pokladu, že zátěž již nebude 
pokračovat“. 

Další výhrada se týká bez-
pečnostních rizik. „Je proká-
záno, že těžba pod úpatím 
Krušných hor až po výchoz 
sloje, odlehčující patu jejich sva-
hů na delším úseku, představuje 
geologicko-stabilitní a bezpeč-
nostní riziko. To ohrožuje důlní 
provoz, těžební mechanismy 
i pracovníky lomů, ekosys-
tém bučin na těchto svazích, 
které tvoří zejména po rozvratu 
smrčin ve vyšších polohách hor 
důležitou a nenahraditelnou 
součást územního systému eko-
logické stability tamní krajiny,“ 
uvádí se v analýze KŽP AV ČR. 

V dalších bodech vědci 
například varují před emise-
mi CO2, které se v budoucnu 
dostanou do ovzduší při spálení 
tak obrovského množství uhlí. 
Nepožadují ovšem, aby zásoby 
uhlí byly odepsány, ale jen jejich 
převod ze zásob bilančních do 
zásob nebilančních z důvo-

dů převahy jiného veřejného 
zájmu, než je jejich okamžité vy-
dobytí a využití jen jako paliva. 
Aby nebylo potřeba tolik uhlí 
pro teplárenství, vědci v šestém 
bodě doporučují zlepšit celou 
soustavu zásobování teplem, 
která je „na rozdíl od elekt-
roenergetiky výrazně zaostalá, 
poruchová, vykazuje obrovské 
ztráty v rozvodech a místech 
konečného užití“. 

Názory se různí 
Zaznívají ovšem i hlasy, které 

prolomení těžby podporují. 
Na rozdíl od svých před-
chůdců stávající politické 
vedení Ústeckého kraje se 
zrušením ekologických limitů 
těžby hnědého uhlí souhlasí. 
„Museí být v každém případě 

vyřešeny zájmy jednotlivých 
obcí, institucí i samotného kraje 
zejména důsledným uplatněním 
postupů podle horního záko-
na,“ řekla k tomu hejtmanka 
Ústeckého kraje Jana Vaňhová. 
Jenomže poslední průzkum 
veřejného mínění společností 
Factum Invenio prokázal, že 
většina českých občanů tento 
názor nesdílí. Nesouhlasí s tím, 
aby se z důvodu rozšíření těžby 
hnědého uhlí severočeské obce 
bouraly. Proti jsou téměř tři 
čtvrtiny, pro jen 12 %. 15 pro-
cent lidí problém nedokáže po-
soudit. Jenom v Ústeckém kraji 
se pro zachování současného 
stavu, tedy nebourat severočes-
ké obce, vyslovilo 68 % občanů, 
za zbourání bylo 16 % lidí.

TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY

požádal, abychom si to vysvětlili 
na semináři. Když mluvil o tom, 
že to bylo pozdě, nebylo to kvůli 
tomu, že bychom seminář neu-
měli připravit dříve, ale proto, že 
zasedala Poslanecká sněmovna 
a on se nemohl dříve uspořáda-
ného semináře účastnit. 

Jak hodnotíte XI výzvu?
Myslím, že se ukázalo, že 

chvíli trvá, než začnou chodit 
opravdu velmi kvalitní projekty. 
A v oblasti nakládání s odpady 
se právě toto stalo. Dosud jsme 
schvalovali i projekty, které 
nebyly tak dobré, ale uspěly, 
protože byly projekty prvními, 
takzvaně klestily cestu ostatním. 
Takže v této výzvě byly velmi 
kvalitní projekty, šlo o kvalitní 
výzvu, a bohužel v ní bylo i dost 
dobrých projektů, na které se 
nedostalo. Pravdou také je, že 
jsme dostatečně nestanovili prio-
rity podpory, což chceme v příští 
výzvě napravit. Víme, že potře-
bujeme sběrné dvory, komplexní 
nakládání s odpady, odklonění 
biologického odpadu zejména 
z komunálního odpadu, potře-
bujeme integrované systémy na-
kládání s odpady, zpětný odběr 
výrobku… Všechny tyto oblasti 
došlé projekty zahrnovaly, jenže 
my nepotřebujeme úplně vše teď 
a hned. Proto v příští výzvě více 
zdůrazníme, o které z oblastí 
máme největší zájem. Že třeba 
požadujeme hlavně likvida-
ci biodpadů. A samozřejmě 
některé z oblastí v příští výzvě 
ani nevyhlásíme. Tím chceme 
eliminovat oprávněné zklamání 
těch žadatelů, kteří i s dobrými 
projekty neuspěli. 

Kdy plánujete tuto výzvu vyhlá-
sit?

Na jaře. 

Znamená to, že teď neúspěšní 
žadatelé, pokud se trefí do ob-
lasti podpory, mohou příště na-
bídnout stejný projekt? 

Teoreticky by měli jít do kaž-
dé výzvy s úplně nově zpracova-
nou projektovou dokumentací, 
ale dohodli jsme se s kolegy 
z fondu, že budeme usilovat, 
aby povinně zpracovali jen to, 
co je nezbytné, tedy aby většinu 
svých dokumentů využili i pro 
chystanou výzvu. 

Na řídícím výboru byly zmíněny 
i problémy s čerpáním peněz. 
Lze to zrychlit? 

O mnoho se zrychlit nedá. 
Jedna cesta je vystoupit z pro-
gramu Isprofi n, vyvést z tohoto 

systému peníze OPŽP, proto-
že národní systém sledování 
investic je velmi těžkopádný 
a neumožňuje fi nancování 
v průběhu celého roku, takže 
tak by to zrychlit šlo, o tom 
se dnes ostatně diskutovalo. 
Ale jinak si myslím, že systém 
čerpání se už příliš zrychlit 
nedá, a to také kvůli tomu, že 
projekty OPŽP jsou dlouhodo-
bé projekty. Dlouho trvá, než 
se „vysoutěží“, pak se fi nancují 
v etapách… Navíc v letech 
v roce 2011 a 2012 nás čeká ob-
rovský nárůst vyplácení peněz, 
protože právě do tohoto obdo-
bí spadnou projekty z let 2007 
a 2008. V tomto období přijde 
obrovské množství faktur. 

Jak na to reagujete? 
V tomto ohledu je ještě jedna 

důležitá věc: Na nás totiž je 
i vhodné rozložení fi nancování 
v čase, proto když teď vyhla-
šujeme výzvy, musíme jejich 
vyhlašování kombinovat i s ohle-
dem na fi nancování. Například 
v jedničce jsou projekty čistíren 
odpadních vod, to jsou dlouhé 
fi nančně náročné projekty, a na 
druhou stranu třeba v trojce 
jsou krátké a investičně ne tolik 
náročné projekty na zateplování. 
Tudíž to, co potřebujeme, na co 
se musíme soustředit, je dobře 
výzvy kombinovat, protože 
cílem je rovnoměrné čerpání. 
Vlastně se vyhýbáme tomu, 
aby se nám například čerpání 
peněz třeba z prioritní osy tři 
slilo s čerpáním z prioritní osy 
jedna, protože by mohl vznik-
nout problém. Finanční řízení je 
poměrně složitá záležitost. 

Jako hodnotíte dnešní jednání 
řídícího výboru? 

To jednání bylo velmi 
konstruktivní a rychlé a bylo to 
možná také tím, že řídící výbor 
byl monotematický, schvalovali 
jsme jednu výzvu, ne více výzev 
jako dříve. Myslím, že je třeba 
členům řídícího výboru poděko-
vat za jejich ukázněnost, s kterou 
na řídící výbor čím dál častěji 
chodí. Vždyť dříve byl řídící 
výbor jednou za čtvrt roku, teď je 
jednou za měsíc.

Na co to ukazuje? 
Je to zejména zahuštěním 

výzev, tedy vícero výzvami. Také 
vyhodnocujeme rychleji. Čili 
máme-li za úkol „procesovat“ 
evropské peníze rychleji, tak 
odpověď zní: Ano, procesujeme 
je rychleji. A důsledkem pak je 
řídící výbor jednou za měsíc.

Horní Jiřetín – nekonečný příběh
Finální slovo pro schválení 
dotace má Ministerstvo fi nancí 
ČR, které musí dát k fi nancová-
ní akce nad 100 milionů korun 
rovněž souhlas. Ministerstvo 
životního prostředí snahy 
ministra průmyslu a obchodu 
odmítlo: „Pouhé podání návrhu na 
aktualizaci Státní energetické koncepce 
není důvodem pro zastavení rozvoje 
obcí,“ uvádí se v jeho prohlášení. 
Ministr Dusík se navíc s mi-
nistrem fi nancí již dohodl, že 
projekt je dostatečně udržitelný, 
a splňuje tak podmínky pro 
přidělení dotace. „Nic tedy již 
nebrání tomu, aby dotace mohla 
být přidělena,“ uvedla mluvčí 
ministra životního prostředí Pet-
ra Roubíčková.

Co se děje Jiřetíně
Příběh o střetech mezi zájmy 
důlních společností a obyvateli 
Horního Jiřetína o případné pro-
lomení těžebních limitů, které by 
znamenalo zánik Jiřetína i někte-
rých dalších obcí a pravděpodob-
ně i zhoršení životních podmínek 
pro obyvatele Litvínova, jako by 
neměl konce. Webová encyklo-
pedie Wikipedia pod heslem 
Územní limity těžby hnědého 
uhlí v severních Čechách uvádí, 
že limity jsou: „Limity slouží 
jako vládní záruka severočeským 

V polovině února přinesla 
média zprávu, že se 
ministerstvo průmyslu 
a obchodu snaží zbrzdit 
vyplacení dotací Hornímu 
Jiřetínu na novou 
kanalizaci a čističku. Jde 
o více než 200 milionů 
korun z Evropských 
strukturálních fondů a tato 
dotace již byla schválena 
i Státním fondem životního 
prostředí ČR. Podmínky 
pro výstavbu kanalizace 
obec splnila již před 
dvěma lety. 

Pouhé podání návrhu na aktualizaci 
Státní energetické koncepce není 
důvodem pro zastavení rozvoje obcí,

ECHO

DNV posoudí Prunéřov
Ministerstvo životního prostředí 
fi nalizovalo podmínky smlouvy 
s norskou společností DNV na 
mezinárodní posouzení záměru 
„Komplexní obnova elektrárny 
Prunéřov 3 x 250 MWe“. „Tým 
expertů ze společnosti DNV jsem si 
zvolil mezi několika potenciálními 
kandidáty na základě předchozích 
zkušeností této fi rmy s posuzová-
ním projektů v oblasti energetiky 
a změny klimatu a rovněž s ohle-
dem na kapacitu společnosti vy-
pracovat studii do několika týdnů, 
aby se odklad vydání stanoviska 
zkrátil na co nekratší možnou 
dobu,“ okomentoval parametry 
tohoto nadstandardního kroku 
ministr Jan Dusík. 

Desertec nabírá dech
Gigantický plán na výstavbu 
solárních a větrných elektráren 
Desertec, který má využívat energii 
afrických pouští, přitáhl dalších pět 
energetických společností ze Špa-
nělska, Itálie, Francie, Maroka a Tu-
niska, jež se mají na projektu za 
400 miliard eur podílet. Investoři 
chtějí vybudovat systém solárních 
a větrných elektráren a za zbylých 
50 miliard sítě, které by generova-
nou elektřinu přepravily do místa 
spotřeby, tedy na starý kontinent. 
Desertec Industrial Initiative čítá 12 
společností. 

Čerstvá studie OSN 

Největší světové korporace se 
ocitají pod narůstajícím tlakem, 
aby zaplatily za škody, které způ-
sobily životnímu prostředí. Letos 
má vyjít další zpráva ekonoma 
a zvláštního poradce OSN Pavana 
Sukhdeva nazvaná Ekonomika 
ekosystémů a biodiverzity. Podle 
britského deníku Guardian dospí-
vá Sukhdev k závěru, že pokud 
poškozování životního prostředí 
neustane, v polovině jedenadva-
cátého století způsobí pokles 
světové ekonomiky až o sedm 
procent. Britská ministryně život-
ního prostředí Hilary Bennová už 
před měsícem vyzvala meziná-
rodní společenství k tomu, aby na-
lezlo podobnou cestu k oceňování 
biodiverzity, jaká se používá pro 
klimatické změny na základě stu-
die lorda Sterna z roku 2005.

Souhlasíte s tím, aby se z důvo-
du rozšíření těžby hnědého uhlí 
bouraly severočeské obce?
(N = 974)

Nesouhlasím
Souhlasím
Neví, neodpověděl(a)

73 %

15 % 12 %
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ROZHOVOR ROZHOVOR

Jaká je úspěšnost čerpání pro-
středků v prioritní ose 1, v oblasti 
podpory snížení znečištění povr-
chových vod?

Daří se nám schvalovat velké 
množství projektů, dostupná 
alokace pro oblast 1.1, vezmeme-li 
v úvahu i projekty v hodnocení, 
je již dnes přečerpána. Zájem 
o dotace na vodohospodářskou 
infrastrukturu je opravdu značný, 
což samozřejmě souvisí s plněním 
našich závazků vůči evropské 
legislativě. To však také svědčí 
o schopnostech žadatelů připra-
vit kvalitní projekty. Pokud bych 
se měl vyjádřit v číslech, tak do 
dnešní doby bylo schváleno 330 
projektů s celkovým dotačním 
fi nančním objemem 25,6 miliardy 
korun, v hodnocení je 310 projektů 
v celkovém objemu 25,8 miliardy 
korun, dostupná alokace činí 40,8 
miliardy korun (alokace roku 
2007, 2008, 2009 a 2010 a všechny 
zálohové platby, v kurzu 26 korun/
euro). Předpokládá se, že tento 
převis poptávky nad nabídkou 
bude „umořen“ úsporami ze zadá-
vacích řízení, které ze zkušeností 
představují v průměru zhruba 20 % 
z nákladů. Je také pravděpodob-
né, že někteří žadatelé od dotace 
nakonec odstoupí kvůli nevyho-
vění podmínkám pro provozní 
smlouvy. V tom případě dostanou 
šanci na dotaci jiní. Ke konci roku 
2009 se také výrazně zvýšilo skuteč-
né čerpání, tj. převod evropských 
a národních prostředků na účty 
žadatelů – v současné době jsme na 
úrovni 5,8 miliardy korun, přičemž 
se předpokládá, že křivka čerpání 
půjde v jarních měsících strmě 
nahoru. Důvody pro na první 
pohled značný rozdíl mezi aloko-
vanými prostředky a skutečným 
čerpáním jsou především značná 
časová náročnost pro podrobnou 
projektovou přípravu, některé po-

volovací procesy a zadávací řízení 
na zhotovitele.

Jak hodnotíte současný stav plně-
ní takzvaných podmínek přijatel-
nosti vodohospodářských smluv?

Ukazuje se, že splnění 
podmínek není neřešitelná 
záležitost. Již máme konkrétní 
příklady upravených provozních 
smluv včetně aplikace fi nančního 
modelu a někteří žadatelé zahájili 
práce na přípravě výběrového 
řízení pro výběr nového provozo-
vatele vodohospodářské infra-
struktury. Výrazný posun nastal 
i u projektů z minulého období 
2004–2006, kdy téměř všichni 
žadatelé přistoupili na kompro-
misní podmínky vyjednané MŽP 
a mají k přiznání 20 % zádržného 
Evropskou komisí velmi blízko. 
Samostatnou kapitolou je pak 
možnost vyjmutí infrastruktury. 
To bylo dojednáno s Evropskou 
komisí minulý rok a týká se to 
především těch aglomerací, 
kde nebylo nebo není možné se 
dohodnout s provozovatelem na 
úpravách stávajících smluv. Touto 
cestou se vydalo mnoho žadatelů, 
i když to není cesta úplně snadná. 
A to z toho důvodu, že žadatelé 
musejí splnit náročné podmínky 
veřejných zakázek s veřejnou 
podporu. V tomto ohledu je 
třeba dbát hlavně na to, aby v 

důsledku vyjmutí infrastruktury 
nedošlo ke zhoršení postavení 
zadavatele-vlastníka infra-
struktury, tedy aby vyjmutím 
infrastruktury nebyl zvýhodněn 
její provozovatel na úkor jejího 
vlastníka.

Jaký je výhled výzev pro oblast 
čištění odpadních vod a odkana-
lizování?

V tomto roce velmi pravdě-
podobně vyhlásíme ještě jednu 
výzvu pro aglomerace nad 2 000 
EO, která do konce roku 2010 
poskytne zřejmě poslední šanci 
zbývajícím „opozdilcům“ se zá-
vazkem na splnění směrnice Rady 
č. 91/271/EHS, o čištění měst-
ských odpadních vod. V plánu je 
rovněž indikativně uvedena výzva 
pro aglomerace pod 2 000 EO. 
Její skutečné naplnění však bude 
závislé na provedení možných 
realokací v rámci operačního 
programu, které však musejí být 
odsouhlaseny Evropskou komisí. 
Tuto výzvu bychom rádi vyhlá-
sili i s ohledem na velký zájem 
žadatelů v podzimním kole, 
z nichž mnozí nakonec na dotaci 
nedosáhli.

Jak je na tom OPŽP v oblasti ad-
ministrace tzv. velkých projektů?

Evropská komise doposud 
schválila tři velké vodohospo-

dářské projekty v celkové výši 
dotace 18,5 mld. korun: Projekt 
ochrany vod povodí řeky Dyje 
– II. etapa, Zlepšení kvality vod 
v řekách Jihlava a Svratka nad 
nádrží Nové Mlýny, Chebsko 
– environmentální opatření. 
Dobře připravené se ukazují 
být také projekty Rekonstrukce 
a dostavba kanalizace v Brně 
a Čistá řeka Bečva II. Cesta 
velkého projetu ke konečnému 
kladnému verdiktu Bruselu není 
úplně jednoduchá. Projekt musí 
kromě standardního hodnoce-
ní Státním fondem životního 
prostředí ČR projít přes posudek 
expertů iniciativy JASPERS 
a své si obvykle k projektu 
„řeknou“ i různé jednotky na 
úrovni Evropské komise. O to 
cennější je skutečnost, že v počtu 
schválených velkých projektů je 
OPŽP doposud nejúspěšnějším 
programem.

V jakém stavu posuzování se na-
chází projekt výstavby čistírny 
odpadních vod v Praze?

Projekt intenzifi kace ČOV 
v Praze je zcela jistě prioritní akcí 
z pohledu ochrany životního pro-
středí. Jen množství biologického 
znečištění představuje více jako 
polovinu celkového znečištění 
vypouštěného do českých řek. 
Projekt je nutné zrealizovat rych-
le i vzhledem k našim závazkům 
ke směrnici Rady č. 91/271/EHS, 
o čištěních městských odpadních 
vod, neboť se dá předpokládat, 
že Praha po roce 2010 bude 
středem zájmu bruselských úřed-
níků. V současné době se projekt 
nachází ve fázi před jeho schvá-
lením řídícím orgánem, které je 
podmíněno vypořádáním připo-
mínek expertů JASPERS a také 
doložením úpravy provozních 
vztahů v souladu s podmínkami 
přijatelnosti. Na úrovni MŽP 
probíhá intenzivní komunikace 
s žadatelem. V nejbližší době 
očekáváme předložení upravené 
žádosti a doufám i provozní 
smlouvy, i když v této záležitosti 
zatím bohužel výraznější posun 
nevnímáme. 

V případě, že by v těchto agen-
dách v dohledné době znatelný 
pokrok nebyl, budeme v zájmu 
zajištění efektivního čerpání 
programu nuceni vážně přemýšlet 
nad dalším nasměrováním šesti 
miliard korun, které jsou na tento 
projekt prozatím alokovány.

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní

Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových 
a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody 
a snižování rizika povodní: Doposud bylo schváleno 330 projektů 
s celkovým dotačním fi nančním objemem 25,6 miliardy korun, 
v hodnocení je 310 projektů v celkovém objemu 25,8 miliardy 
korun a dostupná alokace činí 40,8 miliardy korun (alokace 
roku 2007, 2008, 2009 a 2010 a všechny zálohové platby, 
kurz 26 korun/euro).

„
Cesta velkého projetu 

ke konečnému kladnému 

verdiktu Bruselu není 

úplně jednoduchá. 

Projekt musí kromě 

standardního 

hodnocení SFŽP ČR 

projít přes posudek 

iniciativy JASPERS 

a své si obvykle k projektu 

„řeknou“ i různé 

jednotky na úrovni EK.

Sankce od Evropské unie nehrozí
„Zájem o dotace na vodo-
hospodářskou infrastruk-
turu je opravdu značný, 
což souvisí s plněním 
našich závazků vůči evrop-
ské legislativě a svědčí to 
i o schopnostech žadatelů 
připravit kvalitní projekty,“ 
říká v rozhovoru s Priori-
tou Jan Kříž, ředitel Od-
boru fondů Evropské unie 
MŽP. A nejen to. V rámci 
prioritní osy 1 hovoří 
i o závazcích k Evropské 
unii, o kvalitě odpadních 
vod a o příloze implemen-
tačního dokumentu číslo 7.

ECHO

Nová rubrika IRZ
Vzhledem k velkému množství 
dotazů k plnění ohlašovací 
povinnosti do integrovaného 
registru znečišťování zřídilo 
Ministerstvo životního prostředí 
na stránkách www.irz.cz novou 
rubriku „Plnění ohlašovací po-
vinnosti – příklady“. Na jednom 
místě zde provozovatelé různých 
činností najdou praktické 
odpovědi, zda jim ohlašovací 
povinnost do IRZ vzniká, či 
nikoli. Zveřejňované podklady 
vycházejí z dotazů, které byly 
položeny prostřednictvím služby 
hepldesk IRZ. Stránky www.irz.cz
jsou pravidelně aktualizovány 
a poskytují kompletní podpo-
ru provozovatelům při plnění 
zákonných povinností. 

Inspekce rozhodne o Bílině
Ústecké pracoviště České 
inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) zahájí správní řízení 
o pokutě s litvínovskou společ-
ností Unipetrol RPA. Důvodem 
je prosincový únik ropných látek 
z areálu podniku do řeky Bíliny. 
Správní řízení bude ukončeno 
do tří měsíců od jeho zahájení, 
fi rmě hrozí až několikamilionová 
pokuta. „Postih bude vzhledem 
k rozsahu a závažnosti havárie 
určitě citelný. Je však třeba říci, 
že společnost Unipetrol RPA 
ochotně spolupracovala,“ uved-
la ředitelka oblastního inspekto-
rátu ČIŽP Jana Moravcová. 

Slepice v těsných klecích 

Evropská unie neoddálí platnost 
zákazu na chov slepic v těsných 
klecích, který je podle aktivistů 
týráním zvířat. Zákaz má v unii 
platit od roku 2012, Polsko však 
požaduje jeho odložení. Podle 
členských států EU a Evropské 
komise ovšem všechny země 
měly dostatek času na přípravu. 
Proti posunutí zákazu je i Česko, 
jehož zemědělci proti výměně 
klecí za větší původně protes-
tovali, ale v současnosti jsou na 
zákaz připraveni téměř všichni. 
Alternativní chovy s podestýl-
kou, ve volném výběhu nebo 
biochovy tvořily jen zhruba 
deset procent.

Větrný boom zpomaluje
Rekordem skončil uplynulý rok 
v tuzemské větrné energetice. 
Naznačují to výsledky jedenácti 
měsíců vydané Energetickým 
regulačním úřadem. Větrné tur-
bíny dodaly za tuto dobu do sítě 
264 miliónů kWh elektřiny a in-
stalovaný výkon dosáhl 179,42 
MW, uvádí ERÚ. V provozu tak 
byly bezmála 1 500 hodin, tedy 
po pětinu disponibilního času. 
Větrný boom se však loni podle 
představitelů některých fi rem 
zastavil. Stěžují si zejména na 
dlouhé rozhodování na úřadech 
při schvalování územního plánu 
a posuzování dopadu stavby na 
životní prostředí (EIA). 

Plocha osetá GMO klesla 
Plocha osetá 
geneticky 
modifi kovaný-
mi plodinami 
(GMO) v ze-
mích Evropské 

unie loni klesla o 12 procent na 
94 750 hektarů. K celkovému 
poklesu výrazně přispělo rozhod-
nutí Německa zakázat pěstování 
geneticky modifi kované kukuřice. 
Nižší byla osetá plocha i v České 
republice a na Slovensku. Vy-
plývá to z údajů, které zveřejnila 
mezinárodní organizace pro ze-
mědělské biotechnologie ISAAA. 
Jedinou GMO plodinou, která se 
v EU pěstuje, je kukuřice MON 
810 odolná proti zavíječi, známá 
také jako Bt-kukuřice a vyvinutá 
americkou společností Mons-
anto. Zákaz Německa pěstovat 
tuto kukuřici snížil počet zemí 
pěstujících GMO plodiny v EU na 
šest. V pěstování GMO kukuřice 
vede v Evropě Španělsko. 

Česká biopotravina
Do prestižní soutěže v oboru 
biopotravin Česká biopotravina 
roku 2009, jež byla vloni vyhlá-
šena již po osmé, nominovalo 
18 výrobců biopotravin celkem 
39 výrobků v šesti kategoriích. 
V únoru odborná porota vybrala 
vítěze, kteří budou osmého 
dubna slavnostně vyhlášeni na 
konferenci Bio Summit v Praze. 
Soutěž Česká biopotravina roku 
má za cíl podporovat vynikající 
kvalitu v celém dodavatelském 
řetězci oboru biopotravin 
a zviditelnit nejkvalitnější 
biopotraviny v České republice. 
Každoročně ji vyhlašuje potravi-
nářská komora České republiky 
společně s PRO-BIO Svazem 
ekologických zemědělců. 

ECHO
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Tradice týdne trvale udržitelné 
energie vzešla z iniciativy Evrop-
ské komise prostřednictvím její 
kampaně za trvale udržitelnou 
energetiku a v souladu s návrhem 
souboru opatření nové energetické 
politiky pro Evropu, zaměřeného 
na boj s klimatickými změnami 
a podporu energetické bezpečnosti 
a konkurenceschopnosti EU. První 
EUSEW se konal již krátce po 
zveřejnění návrhu, v lednu 2007.

Hlavním cílem Týdne trvale 
udržitelné energie v EU je polo-
žit základ k uskutečnění kroků 
vedoucích k naplnění dvou klí-
čových záměrů nové energetické 
politiky: urychleného posunu 
k dekarbonizaci energetiky 
(využívání zdrojů s minimem 
emisí CO2) a posílení energetic-

ké efektivity. „Energetická politika 
není jenom záležitostí legislativy; je 
potřeba komunikovat, vzájemně si 
naslouchat a přivést k jednomu stolu 
všechny akcionáře. S pomocí Týdne 
trvale udržitelné energie chce Evropská 
komise přimět nejochotnější z akcionářů 
ke společnému dílu, jehož výsledkem 
bude skutečná evropská energetická 
revoluce,“ řekl před zahájením 
prvního EUSEW v roce 2007 
tehdejší komisař pro energetiku 
Andris Piegbals.

Česká a slovenská stopa
Čtvrtý ročník EUSEW zahrnuje 
několik desítek akcí pořádaných 
v Bruselu, nemluvě o mnoha 
dalších, které se budou konat ve 
14 členských zemích EU včetně 
Slovenska, ale také na Islandu, 
v Turecku a Chorvatsku. O akti-
vitách připravovaných v Česku 
zatím není nic známo, ani česká 
média se touto událostí příliš 
nezabývají. Nicméně i Česká 
republika již zde v minulosti 
zanechala svoji stopu. V únoru 
2009 obdrželo město Kopřivni-
ce, účastnící se mezinárodního 
projektu MODEL, ocenění 
za nejlepší energetický tým 
města. Cílem projektu je přivést 
města a obce k tomu, aby se 
pro občany i místní úřady staly 
„modelem“ v oblasti racionální-
ho využívání energie. Slavnostní 
vyhlášení cen se konalo v Bru-
selu právě v rámci Týdne trvale 
udržitelné energie. 

Na Slovensku připravuje 
sdružení Biomasa pro letošní 
ročník EUSEW exkurzi ve své 
výrobně dřevěných pelet v Ky-
suckém Lieskovci. Před vlastní 
prohlídkou závodu zhlédnou 
návštěvníci prezentaci a vyslech-
nou přednášku o obnovitelných 
zdrojích, o výrobě pelet, o aktivi-
tách sdružení Biomasa a o ino-
vacích v oboru výroby tepla. 
Po prezentaci bude následovat 
diskuse s návštěvníky. Akce je ur-
čena především studentům, kteří 
mají vstup zdarma; zájemci z řad 
podnikatelů za vstup zaplatí. 
Sdružení Biomasa je nezisková 
organizace, jejímiž členy jsou 
především obce, školy a zdravot-
nická zařízení.

Co lze dělat
Týden trvale udržitelné energie 
a akce s ním spojené mohou mít 
opravdu mnoho tváří. Starosta 
Heidelbergu Eckart Würzner 
například v minulosti při týdnu 

trvale udržitelné energie otevřel 
novou požární stanici vybudo-
vanou s maximálními ohledy na 
energetickou efektivitu, ale také 
uspořádal slavnost pro občany, 
které se zúčastnilo deset tisíc 
lidí. „Aby každý viděl na vlastní oči, jak 
provádíme ochranu životního prostředí 
v praxi,“ řekl Würzner.

V rámci evropské kampaně 
„energie ve čtvrti“ byla také uspo-
řádána soutěž mezi sousedy. Do-
mácnosti soutěží se svými protějš-
ky ze sousední čtvrti o to, komu 
se podaří snížit spotřebu energie 
nejméně o osm procent – součástí 
hry byly pochopitelně i sázky. Je-
den tým ve Francouzském městě 
Lornay dosáhl dokonce mohutné 
úspory 25 procent.

V roce 2009 se na trati Barce-
lona–Toulouse konala Phoebus 
Rallye, závod automobilů poháně-
ných sluneční energií. Pro všechny 
zúčastněné i pro diváky to byl 
důležité připomenutí nesmírného 
potenciálu sluneční energie. 

Centrem je Brusel
Nejpestřejší nabídka aktivit 
v rámci aktuálního EUSEW 
se připravuje pochopitelně 
v Bruselu. Během pěti dnů zde 
proběhne celkem 53 událos-
tí, tak či onak souvisejících 
s problematikou trvale udrži-
telné energie. Hned první den, 
v pondělí 22. března, pořádá 
Evropský poradní orgán pro 
životní prostředí a udržitelný 
rozvoj (EEAC) v sídle Evropské-
ho hospodářského a sociálního 
výboru (EESC) workshop na 
téma „Možné scénáře politiky 
dekarbonizace”. 

Ofi ciálním zahájením 
EUSEW 2010 má ovšem být až 
diskuse o energetické efektivitě 
a o obnovitelných zdrojích ener-
gie, která se v úterý 22. března 
koná v sídle Evropské komise za 
účasti lidí z praxe podílejících se 
na rozhodování – představitelů 
průmyslu, energetických agentur 
a bank. Pořadatelem je Generální 
ředitelství Evropské komise pro 
energetiku a dopravu. 

Kromě toho se v průběhu 
EUSEW na různých místech 
v sídelním městě většiny evrop-
ských institucí bude diskutovat 
o elektromobilech, vodních 
elektrárnách, využití geotermál-
ní energie a o množství dalších 
příbuzných témat; také budou 
opět uděleny další ceny v rámci 
projektu MODEL. 

Týden trvale udržitelné energie 
Akce, které se již čtvrtým 
rokem konají v rámci 
takzvaného Týdne trvale 
udržitelné energie 
v Evropské unii (EUSEW), 
se uskuteční v Bruselu 
a na mnoha dalších místech 
v unii i mimo ni ve dnech 
22. a 26. března. 

Některé z akcí pořádané v rámci EUSEW 
v jednotlivých členských zemích EU

V přímořském Portugalsku proběhne 25. března konference o nedo-
statečném využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) na ostrovech 
a v jiných odlehlých oblastech EU, mimo dosah běžných rozvodných 
sítí. Řeč bude především o projektu STORIES, jehož cílem je usnadnit 
a posílit pronikání OZE do ostrovních oblastí v jižní i severní Evropě 
a dosáhnout intenzivnějšího využívání hybridních zdrojů.

V severoanglickém Doncasteru se v úterý 23. března sejdou před-
stavitelé organizace Yorkshire Science and Technology Network, 
sdružující výzkumná centra a vývojářské společnosti v Yorkshiru 
a v povodí řeky Humber. Budou diskutovat o tom, jak se má region 
postavit k výzvám spojeným se změnami klimatu a jaký užitek z toho 
může vyplynout pro místní podnikatele.

V řecké Soluni uspořádá společnost Diopsis Ltd. v pondělí 22. 
března konferenci o energetickém plánování na místní úrovni. Námět 
konference vychází z předpokladu, že významná angažovanost 
místních úřadů je nezbytností, má-li být do roku 2020 dosaženo tzv. 
hodnot 20-20-20: V roce 2007 se představitelé členských zemí EU 
zavázali snížit emise o 20 % do roku 2020. Vytyčili si rovněž cíl zvýšit 
do roku 2020 podíl obnovitelné energie na 20 % a posílit energetic-
kou účinnost o 20 %.

Francouzské přispění k EUSEW je předsunuto o několik dnů. Již ve 
dnech 18.–21. března se v Saint Etienne ve střední Francii koná Le 
Salon Bois Energie 2010 čili výstava zařízení sloužících ke spalování 
dřeva a strojů k výrobě dřevěného paliva. Očekává se účast 220 
vystavovatelů, z toho 70 zahraničních z deseti evropských zemí. 

V Rakouském Ysperu se v pátek 26. března koná půldenní seminář 
o moderních, energeticky efektivních komponentech pro přestavby 
a úpravy rodinných domů. Bude řeč o oknech, topení, větrání, izolaci 
apod. Vstupné je 15 eur.

V Lotyšském hlavním městě vyjede ve středu 24. března první ekobus 
poháněný bioplynem. Vypraví ho Lotyšská bioplynová asociace a na-
bídne obyvatelům Rigy možnost na vlastní oči se přesvědčit, jak málo 
zplodin takové vozidlo produkuje. Svezení bude pochopitelně zdarma.

22–26 March

Pražské festivalové centrum se již 
tradičně nachází v kině Lucerna. 
Dalšími festivalovými kiny budou 
Světozor, Divadlo Archa, Atlas, 
Francouzský institut Praha, měst-
ská knihovna a Evald. 

Kromě tematických kategorií 
nabízí festivalový program dvě 
soutěžní kategorie (Hlavní soutěž 
a „Máte právo vědět“), o jejichž 
vítězi rozhodují členové a členky 
dvou mezinárodních porot. Zvlášt-
ní cenu za fi lm, který výjimečným 
způsobem přispívá k ochraně 
lidských práv, uděluje speciální po-
rota pod čestným předsednictvím 
Václava Havla. 

Zelené výzvy
Dalším z ústředních témat, jimž 
se festival věnuje, je ekologie 
a životní prostředí. Pod hlavičkou 
„Zelené výzvy“ přináší celkem 
devět dokumentů zabývajících se 
touto problematikou a zaměřených 
na aktuální problémy spojené 
se stavem planety. Také k těmto 
tématům se po promítání konají 
panelové diskuse.

Jedenáctého března večer byl 
v pražském Divadle Archa uveden 
snímek dánských tvůrců Camilly 
Nielssonové a Frederika Jacobiho 
Bombajská spojka. Je to příběh 

prudce expandující metropole, 
která se vbrzku nejspíš stane 
největším velkoměstem na světě. 
Příběh dopravních problémů, 
přecpaných příměstských vlaků 
a záplavy automobilů v ulicích, 
ovládaných zákony chaosu. Každý 
ze tří protagonistů dokumentu na-
bízí svůj pohled na situaci a svou 
představu o možných řešeních. Po 
fi lmu se konala debata na téma „za 
zdravější velkoměsta“. 

Také fi nský fi lm Rodinná dieta 
je spojen s diskusí, tentokrát na 
téma „snižování emisí – zelená 
řešení“. Film režiséra Johna Web-
stera je dokumentem o experimen-
tu fi nské rodiny, která se rozhodla 
celý rok vydržet bez produktů, 
k jejichž výrobě nebo použití je 
potřeba ropy. 

O osudech 400 obyvatel 
polynéského atolu Takku vypráví 
snímek Byl jednou jeden ostrov 
novozélandského režiséra Bri-
ara Marche. Odlehlý ostrůvek 
v jihozápadním Tichomoří vypadá 
na první pohled jako ráj na zemi. 
V důsledku globálního oteplování 
se však v posledních letech stává, že 
je zaplavován vodami stoupajícího 
oceánu. Diskuse po promítání fi lmu 
v Divadle Archa se pochopitelně 
bude týkat klimatických změn. 

Kromě již zmíněných snímků 
festival předkládá divákům i další 
díla s environmentální tématikou: 
český fi lm Auto*Mat Martina 
Marečka, Dva muži v Bogotě dán-
ského tvůrce Andrease Dalsgaarda, 
britský fi lm Mizející ryby od Ru-
perta Murraye, kanadsko-americký 
snímek Stephanie Soechtigové 
Vodovoda, fi lm Vysněný odpad 
americké režisérky Mai Iskande-
rové a Země bez lidí od řeckého 
tvůrce Andrease Apostolidese.

Promítání uvedených fi lmů, 
i další projekce s následnými 
diskusemi nabízejí organizátoři 

festivalu ve spolupráci s přední 
českou ekologickou organizací 
Hnutí DUHA. Toto hnutí také 
souběžně s festivalem Jeden svět 
pořádá informační výstavu, která 
se koná ve Francouzském institutu 
ve Štěpánské ulici v Praze a jejímž 
stěžejním námětem je nástin 
postupných kroků, jež by vedly ke 
snižování emisí skleníkových plynů 
v České republice. Vedle návrhů 
možností, jak omezovat emise 
v dopravě a energetice při naklá-
dání s odpady nebo v zemědělství 
či lesním hospodářství, je součástí 
výstavy i ekologický projekt hnutí 
DUHA, nazvaný Velká výzva. 

Získej své diváky
Zajímavým zpestřením festivalu Je-
den svět je nový program nazvaný: 
„Jak získáš své diváky ty?“. Jeho cí-
lem je umožnit každému zapojit se 
do šíření dokumentů promítaných 
v rámci festivalu. Návštěvníci we-
bových stránek festivalu Jeden svět 
svým hlasováním vybírají fi lmy, 
pro které pak pořadatelé Jednoho 
světa získají distribuční práva. Tyto 
fi lmy budou poté volně k zapůjče-
ní pro veřejnost, i s doprovodnými 
informačními materiály. 

Kdo?
Festival Jeden svět je tradičně 
podporován Ministerstvem kul-
tury ČR, Státním fondem České 
republiky pro podporu a rozvoj 
české kinematografi e a Magis-
trátem hlavního města Prahy. 
Jeden svět se těší také dlouholeté 
podpoře MEDIA programu Ev-
ropské komise a Česko-německého 
fondu budoucnosti. Festival je také 
podpořen Ministerstvem život-
ního prostředí a prostřednictvím 
Operačního programu Životní 
prostředí jej podpořil i Státní fond 
životního prostředí ČR. Více na 
adrese: www.jedensvět.cz.

Filmový festival Jeden svět již podvanácté
Mezinárodní festival 
dokumentárních fi lmů 
o lidských právech Jeden 
svět začal v Praze 
10. března. Vedle pražské 
přehlídky jsou festivalové 
fi lmy k dispozici i divákům 
v dalších 29 městech 
po celé České republice. 
Prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí 
podporuje festival Jeden 
svět i Státní fond životního 
prostředí ČR.

JEDEN SVĚT V REGIONECH
Bílina (29. 3.–2. 4.), Brno (23.–30. 3.), České Budějovice (16.–19. 
3.), Děčín (8.–10. 4.), Hradec Králové (12.–16. 4.), Hrádek nad 
Nisou (22.–23. 3.), Jablonec nad Nisou (22.–25. 3.), Karlovy Vary 
(19.–21. 3.), Kladno (17.–20. 3.), Kralupy nad Vltavou (22.–23. 3.), 
Libčice nad Vltavou (19. 3.), Liberec (22.–28. 3.), Mělník (25.–27. 3.),
Mikulov (17.–19. 3.), Mladá Boleslav  (22.–26. 3.), Nový Bor (19.–21. 3.), 
Olomouc (22.–31. 3.), Opava (22.–26. 3.), Ostrava (22.–27. 3.), 
Pardubice (22.–27. 3.), Plzeň (15.–26. 3.), Polička (23.–25. 3.), 
Rožnov pod Radhoštěm (29.–31. 3.), Tábor (18.–20. 3. a 22. 3.), 
Tanvald (29.–30. 3.), Teplice (15.–18. 3.), Třinec (25.–31. 3.), 
Ústí nad Labem (15.–20. 3.) a Ústí nad Orlicí (7.–10. 4.). 
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RPIM RPIM

Regionální poradenská a infor-
mační místa pro OPŽP v Plzeň-
ském kraji zajišťuje občanské 
sdružení ENVIC. Zaměřeno je 
zejména na prioritní osy 1, 2, 
3 a 4. Přičemž prioritní osu 4 
realizuje ve spolupráci s obecně 
prospěšnou společností Úhlava. 
Jaké služby regionální poraden-
ská a informační místa ENVIC 
nabízejí? „RPIM ENVIC pomáhají 
žadatelům už při tvorbě projektového 
záměru, poradí však i například při vy-
plňování formuláře žádosti či realizaci 
projektu,“ říká vedoucí publicity 
občanského sdružení ENVIC 
Tomáš Popp. 

RPIM ENVIC pro prioritní 
osy 2 a 3 od listopadu roku 2009 
poskytlo konzultace více než 
25 subjektům. Nejvíce dotazů 
se týkalo zateplování veřejných 
budov. Konzultována byla i in-
stalace fotovoltaických panelů na 
střechy obecní čistírny odpadních 
vod, výstavba bioplynové stanice 
či výsadba izolační zeleně chrá-
nící obec před prašností z při-
lehlých polí. „V rámci příprav na 
XVI. výzvu OPŽP RPIM jsme nejčastěji 
pomáhali žadatelům spočítat, zda projekt 
dosáhne minimální bodové hranice, 
která je potřebná pro přijetí žádosti do 
administrace. RPIM pro prioritní osy 1 
a 4 zahájí činnost právě v tomto měsíci,“ 
říká Popp.

V praxi
Plzeňský RPIM stejně jako jiná 
krajská poradenská místa infor-
muje o typech opatření, na která 
je možné žádat o dotaci, posuzu-

je fi nancovatelnost projektového 
záměru, zajišťuje podporu při 
hledání optimálního technického 
a technologického řešení, asistuje 
při tvorbě zadání pro zpraco-
vatele projektové dokumentace 
a odborných posudků, navrhuje 
model fi nancování projektu 
s využitím dotace, vypočte výši 
dotace, nebo asistuje při zpra-
cování rozpočtu projektu a při 
kontrole způsobilých a nezpů-
sobilých výdajů projektu. Také 
konzultuje obsah a formu příloh 
požadovaných k žádosti o dotaci, 
radí s vyplňováním formuláře 
žádosti o dotaci v elektronickém 
prostředí BENE-FILL a sehrává 
rovněž úlohu fi nančně-technické-
ho poradce při realizaci projektu.

„Aktivně se věnujeme také iniciaci 
projektových záměrů. Oslovujeme po-
tenciální žadatele, pořádáme semináře. 
Na svých webových stránkách www.envic-
sdruzeni.cz/opzp vydáváme články, které 
nabízejí praktické rady, jak postupovat 
při přípravě žádosti, a sledují termíny 
vhodných výzev pro podání žádosti,“ 
vysvětluje Popp.

Komu slouží 
Na RPIM ENVIC se obrace-
jí města a obce, příspěvkové 
organizace, školy, podnikatelské 
subjekty, neziskové organiza-
ce a další potenciální žadatelé 
z území Plzeňského kraje. Ostat-
ně RPIM je součástí činnosti 
environmentálních informačních 
center (IC) ENVIC, které jsou 
umístěny ve všech okresech 
Plzeňského kraje. Kontaktovat 
je může kdokoli telefonicky či 
e-mailem. Osobní schůzku je 
vhodné domluvit si předem. Ale 
pracovníci RPIM mohou klienty 
navštívit také přímo v místě 
jejich působení. Činnost RPIM 
koordinuje Mgr. Alena Lehman-
nová (IC Plzeň). Jde o bezplatný 
servis, který nikoho nezavazuje 
k podání žádosti o dotaci. Přesto 
konzultace s pracovníky RPIM 
vždy poskytne lepší orientaci 
v možnostech čerpání dotací. 
„Konzultace pomohou v rozhodnutí, zda 
stojí za to projektový záměr rozpracovat 
do podoby žádosti o dotaci, či nikoliv,“ 
říká Popp. 

Podle něj RPIM vždy prefe-
ruje individuální přístup, proto 
je možné si schůzku s poradci 
RPIM možné domluvit konzul-
taci i v čase, který spíše klientovi 
vyhovuje i přímo v místě, kde má 
být projekt realizován.

„Když bych to měl shrnout, RPIM 
poskytují nezávislá, v maximální možné 
míře objektivní poradenství. Neprosazují 
výrobky a technologie určitých fi rem. 
Poradí i při hledání vhodných technických 
a technologických řešení zamýšleného 
projektu. A RPIM jsou rovnoměrně 

rozmístěna po celém Plzeňském kraji, 
poradci tak dobře znají region, v kterém 
působí,“ vysvětluje Popp. 

Sdružení ENVIC
Občanské sdružení ENVIC se 
zaměřuje na vzdělávání a in-
formování veřejnosti ve všech 
oblastech životního prostředí. 
Podstatnou součástí jeho práce je 
poskytování environmentálního 
poradenství pro všechny cílové 
skupiny (veřejnost, státní a místní 
správa, komerční sekto). Mimo 
obecného environmentálního 
poradenství poskytuje i specia-
lizované poradenství především 
v oblasti úspor energie, obnovi-
telných zdrojů energie, otázek 
spojených se stavebnictvím, 
ekologického zemědělství a do-
tačního poradenství (především 
v Operačním programu Životní 
prostředí a dotačním programu 
Zelená úsporám). V roce 2009 
Environmentální informační 
centrum v Plzni zodpovědělo 769 
dotazů.

Sdružení zároveň pořádá 
i osvětové akce pro veřejnost, 
které mají většinou charakter 
seminářů, informačních stánků, 
exkurzí či konferencí. V jím 
provozovaném plzeňském 
environmentální informační 
centrum v současnosti pracují 
čtyři osoby, ale s rozvojem dalších 
projektů a aktivit se v roce 2010 
se jejich počet rozroste o další 
tři pracovníky. Ostatně centrum 
je poradenským místem dotač-
ního programu Zelená úsporám 
a provozovatelem regionálních 
poradenských míst pro OPŽP. 

Sdružení ENVIC spolupracu-
je s Krajským úřadem Plzeňského 
kraje a je součástí pracovní sku-
piny EVVO. Vydává informační 
a vzdělávací materiály (brožury, 
knihy, letáky). Posledním pří-
růstkem do ediční řady je kniha 
Rekonstrukce domu na nízkoe-
nergetický standard – praktická 
řešení. Kniha obsahuje modelové 
příklady řešení zateplení domu, 
výměny oken, vytápění a větrání. 

Svoji činnost sdružení fi nancu-
je převážně z národních a evrop-
ských dotačních zdrojů. Nespolé-
há se však jen na dotace, ale snaží 
se činnost ve prospěch životního 
prostředí fi nancovat z vlastní 
„komerční“ činnosti. Více informa-
cí o činnosti sdružení najdete na 
www.envic-sdruzeni.cz. Informace 
o síti ENVIC jsou umístěny na 
www.envic.cz. 

Jak na dotace z OPŽP, poradí Regionální poradenská a informační místa ENVIC
Bezplatnou asistenci 
při tvorbě projektového 
záměru a příloh 
požadovaných k žádosti 
o dotaci nabízejí žadatelům 
od roku 2009 i regionální 
poradenská a informační 
místa pro OPŽP – 
takzvaná RPIM. Činnost 
RPIM je fi nancována 
z prostředků technické 
pomoci Operačního 
programu Životní prostředí.

Zaměření 
plzeňského 
regionálního 
poradenského 
a informačního 
místa ENVIC

Prioritní osa 1 – Zlepšování 
vodohospodářské 
infrastruktury a snižování 
rizika povodní:
Podporuje projekty, které 
směřují ke zlepšení stavu po-
vrchových a podzemních vod, 
zlepšení jakosti a dodávek 
pitné vody a snižování rizika 
povodní.

Prioritní osa 2 – Zlepšování 
kvality ovzduší a snižování 
emisí: 
Podporuje projekty, které 
jsou zaměřeny na zlepšení 
nebo udržení kvality ovzduší 
a omezení emisí základ-
ních znečišťujících látek do 
ovzduší s důrazem na využití 
nových, šetrných způsobů 
výroby energie včetně ob-
novitelných zdrojů energie 
a energetických úspor.

Prioritní osa 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie: 
Podporuje projekty zaměře-
né na udržitelné využívání 
zdrojů energie, zejména 
obnovitelných zdrojů energie, 
a prosazování úspor ener-
gie. Dlouhodobým cílem 
programu je zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie 
při výrobě elektřiny a tepla 
a efektivnější využití odpadní-
ho tepla.

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady 
a odstraňování starých 
ekologických zátěží: 
Podporuje projekty, které 
se zaměřují na zkvalitnění 
nakládaní s odpady, snížení 
produkce odpadů nevhod-
ných pro další zpracování 
a odstraňování starých ekolo-
gických zátěží.

Kontaktní údaje na environmentální informační centra (IC) ENVIC. 
(Pro okres Domažlice zajišťuje poradenství IC Plzeň.)

Plzeň I Prešovská 8, 301 00  Plzeň I tel.: 377 220 323, e-mail: ic.plzen@envic.cz 

Kladruby I Kladruby 6, 349 01  Stříbro I tel.: 373 721 003, e-mail: ic.kladruby@envic.cz 

Klatovy I SŠZP Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01  Klatovy I tel.: 602 133 880, e-mail: ic.klatovy@envic.cz 

Spálené Poříčí I Plzeňská 55, 335 61 Spálené Poříčí I tel.: 371 594 842, e-mail: ic.porici@envic.cz 

Radnice I Na Potocích 221, 338 28  Radnice I tel.: 371 785 085, e-mail: ic.radnice@envic.cz 

Plasy I Klášter Plasy, Plzeňská 2, 331 01  Plasy I tel.: 774 454 557, e-mail: ic.plasy@envic.cz

Výstava ENVIC na téma Stavíme ekodům.

Mapa Plzeňského kraje 
s vyznačenými informační-
mi centry sítě ENVIC.

Obci Bolešiny ENVIC poskytovalo poradenství při projektu 
zateplení MŠ a ZŠ financovaného z OPŽP.

Informační stánek na prvních Biodožínkách v Plzni, 
které organizovalo sdružení ENVIC. 

Informační stánek k dotačnímu programu Zelená úsporám 
doplněný o vzorky izolací a zajímavá řešení zateplení stěn, 
osazení oken apod. 
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ny) investičních projektů fi nan-
covaných ze státního rozpočtu? 

Tento systém by měl být 
v souladu s rozpočtovými pravidly 
používán pouze pro sledování 
investičních projektů, tudíž 
nejde v žádném případě o systém 
univerzální, neboť neinvestiční 
projekty v tomto systému evidová-
ny být nemusejí. Problém nastává 
u operačních programů, v jejichž 
rámci se vyskytují jak investiční, 
tak neinvestiční projekty nebo 
projekty kombinované, jako je 
tomu v OPŽP. Zde je pak nutné 
sledování všech projektů buď 
v tomto systému, nebo odděleně 
investičních a neinvestičních 
projektů ve dvou systémech. 
V současné době však nejsou 
v systému ISPROFIN evidovány 
ani všechny operační programy 
s investičními projekty, některé 
operační programy procházejí 
navíc zcela jiným režimem, např. 
Operační program Doprava a mo-
del Ministerstva dopravy a Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury. 
Je tedy nutné říci, že ISPROFIN 
v žádném případě neposkytuje 
ucelený přehled o prostředcích 
státního rozpočtu ve všech ope-
račních programech, a proto není 
jeho role při sestavování státního 
rozpočtu nezastupitelná.

V souvislosti s touto problemati-
kou se často používá pojem „pře-
klápění databáze“. Co přesně to 
znamená? 

Pojem překlápění databáze se 
používá v souvislosti s přecho-
dem právě skončeného rozpoč-
tového roku na nový rozpočtový 
rok. Po skončení příslušného 
roku se zanáší do systému IS-
PROFIN skutečné čerpání pro-
středků u jednotlivých projektů 
v daném uběhlém roce. Po zane-
sení těchto skutečností dochází 

ještě na Ministerstvu fi nancí ke 
kontrole těchto skutečností. 
Vše souvisí s tzv. sestavováním 
státního závěrečného účtu. Tento 
celý proces trvá zhruba 2 měsíce, 
takže k překlopení databáze 
dochází většinou až počátkem 
března. V letošním roce tedy není 
databáze z roku 2009 na rok 2010 
ještě překlopena. Před překlope-
ním databáze nastávají problémy 
s běžnou agendou programu, tj. 
s vydáváním rozhodnutí o po-
skytnutí dotace a s proplácením 
prostředků žadatelům, což je 
každoroční problém.

Jakým způsobem se problematika 
spolufi nancování projektů z fon-
dů EU řeší v jiných zemích? 

Bohužel nemám konkrétní in-
formace o tom, jakým způsobem 
se daná problematika řeší v jiných 
zemích, zda danou záležitost řeší 
stejně jako u nás přes státní rozpo-
čet nebo přímou vazbou na EU, 
ale předpokládám, že je systém 
pružnější a méně administrativně 
náročný, než je u nás. 

Ministr ŽP v dopise MF mimo 
jiné navrhuje zrušit vazbu OPŽP 
na státní rozpočet. Co to zname-
ná, jak by to mělo fungovat?

Zrušení vazby OPŽP na státní 
rozpočet by znamenalo přímé 
fi nancování OPŽP z prostředků 
EU, tj. nejprve z poskytnutých 
záloh z prostředků EU a následně 
z prostředků poskytnutých z EU 
na základě proběhlých certifi kací 
výdajů. 

Jinou variantou je převzetí mo-
delu, který používá SFDI. Lze 
tento model aplikovat na pro-
blematiku OPŽP v podstatě 
beze zbytku, nebo bude třeba 
v modelu pro rezort ŽP zohled-
nit nějaká specifi ka? 

Model používaný Státním 
fondem dopravní infrastruktury 
(SFDI) u Operačního programu 
Doprava lze dle mého názoru ve 
velmi obdobné podobě použít 
i pro rezort MŽP. Implementační 
struktura u Operačního progra-
mu Doprava je totiž obdobná 
jako v rámci OPŽP. V rámci 
Operačního programu Doprava 
je Ministerstvo dopravy řídícím 
orgánem a SFDI je zprostředku-
jícím subjektem. V rámci OPŽP 
je řídícím orgánem Ministerstvo 
životního prostředí a zprostředku-
jícím subjektem je Státní fond ži-
votního prostředí ČR. Model OP 
Doprava je založen na principu 
poskytování dotací z Ministerstva 
dopravy na SFDI, který dále po-
skytuje z těchto prostředků dotace 
jednotlivým příjemcům podpory. 
Tento systém je realizován mimo 
ISPROFIN. Model používaný 
v rámci OP Doprava umožňuje 
tedy jednodušší, efektivnější 
a rychlejší administraci evrop-
ských dotačních prostředků. 

Kolik projektů OPŽP a v jaké 
hodnotě v tuto chvíli běží a jakou 
část z celkových předpokláda-
ných výdajů zatím pokryly platby 
ze strukturálních fondů EU? 

V rámci OPŽP bylo dosud 
schváleno okolo 3100 projektů 
s celkovou výší podpory přibližně 
48 miliard korun, z toho schválený 
příspěvek EU činí asi 45 miliard. 
Do současné doby bylo proplace-
no žadatelům přes 6 miliard korun 
z evropských prostředků. 

Jaké jsou dopady stávající situace 
na realizaci projektů OPŽP? Jde 
jen o přemíru administrativních 
úkonů, případně zpožďování pla-
teb v prvních měsících roku, nebo 
by mohla vyvstat nutnost některé 
projekty zrušit?

Problémem je zejména nad-
měrná administrativa spojená 
s evidováním projektů OPŽP 
v systému ISPROFIN. Uvedený 
informační systém je duplicitním 
systémem sledování skutečností, 
které jsou zachyceny již v jiných 
systémech pro sledování dotač-
ních prostředků (Bene-fi ll, IS 
SFZP-CENTRAL, MSC 2007, Vi-
ola, IS CEDR apod.). Jak jsem již 
řekl, velkým problémem je i ome-
zení, respektive úplné zastavení 
administrace programu a projektů 
vždy na počátku roku, v prvních 
dvou až třech měsících. 

Jaká je odezva MF na výhrady 
MŽP ohledně ISPROFIN? 

Na problémy spojené s tímto 
systémem upozorňujeme MF 
opakovaně, a to na různých 
úrovních a při různých příle-
žitostech (pracovní skupiny, 
jednání apod.). MF se však ke 
změnám v systému ISPROFIN 
staví zatím spíše negativně. Pro-
to jsme před nedávnem oslovili 
Ministerstvo fi nancí přímo do-
pisem ministra MŽP. V dopisu 
jsme podrobně popsali problé-
my s tímto systémem a navrhli 
možné varianty řešení. Vzhle-
dem ke krátké době od odeslání 
tohoto dopisu na Ministerstvo 
fi nancí zatím ještě reakci z jeho 
strany nemáme. Připravujeme 
se však v krátké době vstoupit 
s Ministerstvem fi nancí do 
intenzivních jednání k dané pro-
blematice. Daná záležitost bude 
řešena i s Ministerstvem pro 
místní rozvoj jako ministerstvem 
zastřešujícím všechny operační 
programy. Každopádně učiníme 
maximum, abychom urychlili 
a zjednodušili procesy v rámci 
OPŽP, které jsou v současné 
době systémem ISPROFIN 
výrazně bržděny.

Kdo by měl rozhodnout o někte-
rém z řešení stávajících potíží 
s informačním systémem progra-
mového fi nancování, jak je navr-
huje MŽP? 

Daná záležitost bude řešena 
na různých úrovních se zástupci 
Ministerstva fi nancí, a to prav-
děpodobně i na úrovni ministrů. 
Bude záležet na tom, jaká varian-
ta řešení bude zvolena. Je možné 
uvažovat i o novelizaci rozpoč-
tových pravidel. Tuto změnu by 
musela schválit jako každý jiný 
zákon Poslanecká sněmovna. 

Dojde-li na základě stížností 
MŽP ke změně stávající praxe, 
budou se změny týkat již rozpra-
covaných projektů? 

Daná záležitost bude před-
mětem jednání s Ministerstvem 
fi nancí. Je možné, že by se admi-
nistrace rozpracovaných projektů 
dokončila v systému ISPROFIN 
a nové projekty od určité výzvy 
by se již realizovaly mimo tento 
systém. Je však také možné, že by 
se i rozpracované projekty vyňaly 
z tohoto systému a realizovaly 
mimo něj. Vše bude záležet na 
dohodnuté variantě řešení.

Informační systém programového  fi nancování brzdí realizaci OPŽP
Realizace projektů Operační-
ho programu životní prostředí 
(OPŽP) a zejména jejich fi nanco-
vání naráží opakovaně na problé-
my se zpožďováním plateb. Podle 
názoru odpovědných pracovníků 
Ministerstva životního prostředí je 
hlavním kamenem úrazu skuteč-
nost, že projekty OPŽP podléhají 
sledování v rámci Informačního 
systému programového fi nanco-
vání, který neúměrně a zbyteč-
ně zmnožuje administrativní 
náročnost. Navíc se v letošním 
roce zavádí nová verze systému, 
tzv. Evidečně Dotační systém a 
správa majetku ve vlastnictví státu 
(EDS/SMVS), která je ještě méně 
„přátelská k uživatelům“ než 
byla verze předchozí a dosavadní 
problémy dále prohlubuje.

Po mnoha upozorněních ze 
strany MŽP na neuspokojivou 
situaci zaslal nedávno ministr 
životního prostředí Jan Dusík mi-
nistrovi fi nancí Eduardu Janotovi 
dopis, v němž konstatuje nevhod-
nost aplikace systému EDS/SMVS 
pro sledování projektů OPŽP a 
předkládá několik návrhů mož-
ných řešení.

Vedoucí oddělení fi nancování 
odboru fondů Evropské unie na 
Ministerstvu životního prostředí 
Tomáš Pěnek poskytl časopisu Pri-
ority rozhovor, v němž okomento-
val hlavní výhrady proti stávajícím 
postupům.Můžete jednoduše 
popsat základní mechanismus fi -
nancování projektů OPŽP z hle-
diska „cesty“, kterou musejí pe-
níze z fondů EU „urazit“, než se 
dostanou k žadatelům? 

Současný systém fi nancování 
OPŽP je založen na tzv. předfi -
nancování výdajů, které mají být 

kryty prostředky z rozpočtu EU 
(tj. evropských dotací), z prostřed-
ků státního rozpočtu. Příjemce 
dotace tedy vlastně dostává 
prostředky ze státního rozpočtu 
a až následně jsou tyto prostředky 
refundovány zpět do České re-
publiky ze strany EU (na základě 
proběhlých certifi kací výdajů). 

Informační systém programového 
fi nancování ISPROFIN způso-
buje problémy s přemírou admi-
nistrativy a tím i jisté zpožďování 
čerpání peněz z fondů EU. V čem 
konkrétně MŽP vidí hlavní pro-
blém a jak výrazné zhoršení situ-
ace znamená zavádění nové verze 
(EDS/SMVS)? 

Daný systém považujeme za 
jednu z výrazných brzd bránící 
plynulé realizaci operačních 
programů. Je to proto, že nad 
rámec požadavků stanovených 
v rozpočtových pravidlech klade 
tento systém zvýšené nároky 
na administrativní a technické 
procesy, které se neustále zvyšují 
a rozšiřují, a to i v souvislosti 
s připravovaným systémem tzv. 
státní pokladny. Nová verze toho-
to systému od roku 2010 (systém 
EDS/SMVS) přinesla další velmi 

výrazný nárůst administrativy, 
který zatíží nejen poskytovatele 
dotací (tj. řídící orgány a zpro-
středkující subjekty operačních 
programů), ale zejména příjemce 
dotací. Zvýšená administrativa 
spočívá zejména v nutnosti opa-
kovaného vydávání tzv. řídících 
dokumentů (registrační list akce, 
rozhodnutí o poskytnutí dotace) 
při jakékoli změně v realizaci 
dané akce. Vzhledem k tomu, že 
daný systém je velmi neoperativ-
ní a rigidní, brání tento systém 
i plynulému proplácení prostřed-
ků příjemcům dotací a plynulé 
administraci programů, a to 
každoročně zejména v prvním 
čtvrtletí roku (díky překlápění da-
tabáze tohoto systému) a v jeho 
závěru. Z důvodu přechodu na 
tuto novou verzi jsme byli letos 
nuceni dočasně omezit adminis-
traci projektů OPŽP (vydávání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace) 
a jejich fi nancování a informovat 
o tomto kroku příjemce dotací na 
webových stránkách OPŽP. Toto 
omezení trvá od počátku letošní-
ho roku dosud.

Je ISPROFIN aplikován univer-
zálně, nebo jen u většiny (menši-

Je nutné říci, že ISPROFIN neposkytuje ucelený 

přehled o prostředcích státního rozpočtu ve všech 

operačních programech, a proto není jeho role při 

sestavování státního rozpočtu nezastupitelná.

„Realizace projektů 
Operačního programu 
Životní prostředí a zejména 
jejich fi nancování naráží 
opakovaně na problémy se 
zpožďováním plateb. Podle 
názoru odpovědných 
pracovníků Ministerstva 
životního prostředí je 
hlavním kamenem úrazu 
skutečnost, že projekty 
OPŽP podléhají sledování 
v rámci informačního 
systému programového 
fi nancování, který neúměrně 
a zbytečně zmnožuje 
administrativní náročnost.

FINANCOVÁNÍ OPŽP
Všechny projekty jsou z důvodu poskytování prostředků Evropské 
unie přes státní rozpočet administrovány v souladu s dokumentací 
programu podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního roz-
počtu na fi nancování programů reprodukce majetku, schválenou 
Ministerstvem fi nancí ČR.
Specifi cký postup administrace je zaveden u projektů nad 100 mili-
onů korun celkové dotace z ERDF/FS (Evropský fond regionálního 
rozvoje/Fond soudružnosti) a státního rozpočtu – kap. 315, kde je 
nutnou podmínkou Registrace žádosti o podporu, včetně vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, souhlasné stanovisko Ministerstva 
fi nancí ČR. Specifi cký postup administrace a harmonogram čerpání 
fi nančních podpor je zaveden rovněž u takzvaných velkých projektů 
nad 25 mil. EUR. Více podrobností k způsobům proplácení nalezne-
te v: ID OPŽP, kapitola 9, Směrnici MŽP 12/2009, článek 9.
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Přínosy schválených projektů prioritní osy 4, oblasti  podpory 4.1 dle okresů k 24. 2. 2010

ENVIDATA ENVIDATA
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Hl město Praha Praha 4 78 428 986 0 0 0 0 0 6 512 0 0 160 000

Jihočeský 

České Budějovice 15 127 670 892 215 000 0 140 0 53 450 25 750 10 925 14 120 8 535
Český Krumlov 4 14 118 155 0 0 0 0 0 0 5 521 2 308 0
Jindřichův Hradec 5 32 694 061 0 0 1 040 0 40 000 800 3 002 2 544 0
Písek 9 84 141 109 0 0 5 500 0 109 502 5 147 2 140 601 0
Prachatice 3 36 035 388 8 000 0 1 700 0 0 0 550 405 0
Strakonice 4 32 681 681 132 000 0 250 0 0 0 1 995 620 0
Tábor 11 157 641 074 19 900 2 500 0 0 0 2 675 11 172 4 523 36 420

Jihomoravský 

Blansko 8 79 582 928 0 6 100 2 173 0 0 0 5 849 880 27 870
Brno-město 6 36 468 410 687 801 36 000 36 000 0 420 0 0 0 0
Brno-venkov 15 117 200 398 351 700 0 10 645 0 12 750 360 5 475 963 24 108
Břeclav 14 218 938 023 30 210 3 309 0 0 12 805 2 500 38 602 6 215 43 254
Hodonín 17 245 275 025 215 520 22 800 4 100 0 0 305 36 332 9 490 16 293
Vyškov 5 70 123 859 2 536 0 1 300 9 013 1 185 0 0 0 0
Znojmo 10 152 658 761 19 380 924 5 000 0 0 5 005 3 547 2 980 71 140

Karlovarský 
Cheb 2 8 701 200 0 0 3 700 0 0 3 000 0 0 0
Karlovy Vary 3 10 849 215 185 000 0 0 0 0 106 1 550 150 0
Sokolov 5 40 651 696 80 000 0 0 0 0 68 18 522 2 758 0

Královéhradecký 

Hradec Králové 4 41 693 900 84 600 7 581 0 0 15 000 172 0 0 0
Jičín 2 14 986 383 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0
Náchod 6 58 695 324 63 000 0 25 000 0 12 150 1 000 1 690 404 0
Rychnov n. Kněžnou 3 23 158 759 22 100 500 2 500 0 0 0 0 0 0
Trutnov 1 2 723 213 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Liberecký 
Česká Lípa 3 49 051 984 196 130 25 000 0 0 48 000 0 0 0 0
Liberec 3 19 503 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0
Semily 3 43 220 352 900 0 0 0 0 162 1 895 1 586 0

Moravskoslezský  

Bruntál 8 78 437 404 8 980 988 0 0 3 600 0 25 214 4 847 0
Frýdek-Místek 13 73 059 793 464 700 31 020 1 258 0 9 600 3 115 3 537 1 304 0
Karviná 12 130 240 391 13 000 0 7 800 30 000 46 046 12 976 4 528 2 667 0
Nový Jičín 3 12 960 576 0 0 0 0 0 3 859 0 0 0
Opava 4 39 024 360 0 0 0 0 13 920 44 434 17 025 4 110 22 890
Ostrava-město 6 64 350 013 58 700 111 500 0 0 135 000 1 520 0 0 0

Olomoucký 

Jeseník 6 78 128 699 0 3 700 0 0 0 0 4 076 885 18 825
Olomouc 17 120 466 152 30 000 146 000 7 790 0 8 569 3 144 2 140 1 248 0
Prostějov 5 38 350 211 1 440 0 0 0 61 520 0 2 612 4 878 0
Přerov 10 56 398 798 52 000 190 4 014 0 22 350 972 1 780 110 6 091
Šumperk 16 204 588 334 893 600 3 873 7 910 0 279 521 1 021 15 897 5 726 2 435

Pardubický 

Chrudim 11 62 888 752 280 000 19 320 2 000 0 2 100 14 065 2 581 1 246 330
Pardubice 17 137 747 705 250 100 32 459 1 500 0 24 500 14 915 834 2 099 0
Svitavy 7 71 136 924 81 940 0 950 5 244 3 840 572 0 0 0
Ústí nad Orlicí 11 83 118 504 61 000 850 1 350 0 0 3 186 7 416 1 798 0

Plzeňský 

Domažlice 2 14 929 031 166 600 0 0 0 0 0 925 396 0
Klatovy 3 22 629 867 0 0 0 0 0 0 7 860 1 220 0
Plzeň-jih 2 9 479 400 265 0 0 0 0 0 1 870 318 0
Plzeň-město 5 30 582 798 126 000 0 2 000 0 0 3 713 1 975 858 0
Plzeň-sever 9 57 911 320 4 400 0 300 0 7 469 0 8 940 1 463 0
Rokycany 4 32 069 292 166 600 0 0 0 0 0 5 183 2 182 0
Tachov 1 5 046 907 0 0 0 0 0 0 3 200 660 0

Ústecký 

Děčín 4 107 966 018 0 0 0 26 500 0 0 2 510 700 0
Chomutov 9 75 873 483 0 0 0 28 325 13 000 2 349 1 385 241 0
Litoměřice 9 59 716 466 17 000 0 10 000 0 0 1 740 9 649 6 376 0
Louny 4 26 499 420 90 000 29 0 0 38 1 319 916 980 0
Most 4 66 707 639 30 500 0 0 0 1 300 2 147 1 797 868 0
Teplice 4 39 561 248 1 500 0 82 000 0 12 000 533 0 0 0
Ústí nad Labem 2 46 459 500 0 0 0 34 800 0 3 340 0 0 0
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Středočeský 

Benešov 10 96 149 766 13 792 0 6 843 0 4 100 4 780 3 953 2 142 4 800
Beroun 2 8 603 011 0 0 0 0 1 390 0 992 50 0
Kladno 6 73 454 449 465 000 0 21 000 0 0 3 280 0 0 0
Kolín 5 48 994 959 0 9 000 4 000 0 90 390 0 0 22 500
Kutná Hora 12 70 198 914 8 000 19 232 8 300 0 11 100 5 156 0 0 0
Mělník 2 12 591 000 11 000 11 610 0 0 0 0 0 0 0
Mladá Boleslav 5 49 297 756 182 005 7 950 0 0 0 3 535 0 0 0
Nymburk 7 50 569 263 109 000 0 21 700 0 0 1 713 7 801 1 998 0
Praha-východ 11 79 419 918 45 080 0 3 486 0 21 700 1 697 1 209 110 0
Praha-západ 10 79 758 195 354 100 0 76 000 0 0 8 800 0 0 0
Příbram 16 175 456 327 28 400 44 500 10 959 0 18 000 16 987 1 765 1 700 31 500
Rakovník 1 4 947 100 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0

Vysočina

Havlíčkův Brod 10 86 608 220 72 000 0 6 950 0 5 740 2 723 15 643 24 555 0
Jihlava 3 8 366 333 0 0 0 0 33 000 2 699 173 51 0
Pelhřimov 3 97 613 917 1 400 0 4 700 0 0 0 310 614 0
Třebíč 13 136 640 982 180 000 0 4 000 8 400 0 455 10 776 8 111 41 032
Žďár nad Sáza-
vou

9 82 400 297 0 0 1 750 10 000 0 9 033 800 429 4 950

Zlínský 

Kroměříž 20 232 243 360 17 500 26 900 3 496 0 815 4 619 15 855 2 888 47 367
Uherské Hradiště 15 166 662 941 48 918 2 760 7 693 0 30 800 6 977 12 909 2 879 9 500
Vsetín 16 200 383 964 9 000 500 3 000 0 25 000 885 8 365 3 639 39 714
Zlín 12 173 962 902 138 095 0 20 250 0 900 26 090 2 110 1 076 24 932

Celkem ČR 561 5 577 546 354 6 803 392 577 095 445 446 152 282 1 105 870 272 301 365 282 147 967 664 486
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Celkové náklady a celková výše podpory 
schválených projektů PO 4 dle krajů v mil. Kč
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ENVIPORADNA

Jsme město a jsme plátci DPH, 
na odpočet DPH v rámci připra-
vovaného projektu máme nárok, 
ale nebudeme uplatňovat odpo-
čet DPH. Bude pro nás DPH při 
vyplňování žádosti v BENE-FILL 
způsobilý, nebo nezpůsobilý vý-
daj? Pokud můžeme DPH zařadit 
jako způsobilý výdaj, stačí doložit 
čestným prohlášením, že nebu-
deme uplatňovat odpočet DPH 
a poté můžeme zařadit DPH do 
způsobilých výdajů?

Jestliže je žadatel plátcem DPH 
a může na předmět podpory uplat-
nit odpočet DPH, pak je DPH 
vždy nezpůsobilým výdajem. DPH 
je způsobilým výdajem pouze 
v případech, kdy žadatel není plát-
cem DPH nebo kdy ze zákonných 
důvodů nemůže odpočet DPH 
uplatnit. Je nutné zdůraznit, že dle 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. je 
odpočet daně „nárokem“, nikoliv 
„povinností“ plátce daně. Pokud se 
plátce tohoto nároku dobrovolně 
vzdá a odpočet nebude uplatňo-
vat, neznamená to, že se pro něj 
výdaje na DPH spojené s projek-
tem z OPŽP stanou způsobilými 
výdaji.

Co se myslí polem 50 v kapitole 
přínosy opatření (J) – ekonomic-
ká životnost investice (ekologické-
ho opatření)? Myslí se životnost, 
či návratnost?

Myslí se tím opravdu ekono-
mická životnost investice, která 
z části opisuje životnost jako tako-
vou, včetně morálního a technic-
kého zastarávání, tedy životnost, 
kdy je z pohledu ekonomické 
efektivnosti důvodné technologii 
provozovat. Nejedná se o návrat-
nost, kterou nelze zaměňovat 
s ekonomickou životností.

PRIORITNÍ OSA 1

Jak dlouho po kolaudaci začne 
ZVA (závěrečné vyhodnoce-
ní akce)? Máme-li v žádosti 
a následně ve smlouvě termín 

ukončení realizace, je to termín 
kolaudace. Ve většině vodohos-
podářských projektů (osa 1) 
však bude následovat zkušební 
provoz. Kdy máme počítat se 
závěrečným vyhodnocením? 
Musejí být k termínu kolaudace 
vyfakturovány veškeré výdaje 
související s projektem? I neu-
způsobilé výdaje (např. odměna 
zprostředkující firmě za zpraco-
vání závěrečného vyhodnocení 
akce)? Musejí být již k ZVA 
nekompromisně splněny všechny 
parametry ve smlouvě a rozhod-
nutí o poskytnutí dotace, tj. zne-
čištění sledovaná v ukazatelích 
BSK5, CHSKCr, NL, P a N?

Termín dokončení se u kanali-
zace počítá tři měsíce po termínu 
dokončení stavebních a montáž-
ních prací, žadatel to dokládá ko-
laudačním rozhodnutím. U ČOV 
14 měsíců po termínu dokončení 
stavebních a montážních prací, 
které žadatel též dokládá kolau-
dačním rozhodnutím.

Termín předložení ZVA je 3 
měsíce po termínu dokončení. 
Termín dokončení zahrnuje 
zkušební dobu, která vyplývá pro 
vodohospodářské projekty ze sta-
vebního zákona. Zkušební dobu 
na ČOV povoluje vodoprávní 
úřad. K ZVA žadatel dokládá 
splnění všech smluvních ukazate-
lů, tzn. termíny, délky kanalizace, 
kapacita ČOV, ekologické efekty.

PRIORITNÍ OSA 2

Je možné v rámci prioritní osy 
2, oblasti podpory 2.1.2, získat 
dotaci i na rekonstrukci spalova-
cího zdroje využívajícího pouze 
uhlí? Lze získat dotaci alespoň na 
výstavbu rozvodů z centrálního 
zdroje tepla, pokud centrální 
zdroj tepla využívá pouze uhlí?

Na rekonstrukci ne, ale na vý-
stavbu rozvodů lze dotaci získat.

Je možné v rámci prioritní osy 2, 
oblasti podpory 2.1.2, získat do-
taci na přivedení plynu do obce, 
která v současnosti plynofikována 
není?

Podoblast 2.1.2 je zaměřena 
na rozšiřování středotlakých 
(STL) rozvodů, proto pokud by 
přivaděč byl v STL, tak je možné 
projekt podpořit. Pokud by se 
jednalo o vysokotlak a nutnost 
vybudování regulační stanice, tak 
nelze.

Ve veřejné budově je k vytápění 
využíváno souběžně dvou spalo-
vacích kotlů. Kotle na plyn a kotle 
na uhlí. Je možné v tomto případě 
získat v rámci OPŽP dotaci na 
náhradu kotle na uhlí za kotel na 
biomasu? Je možné v rámci OPŽP 
získat dotaci na náhradu kotle na 
uhlí za plynový kotel?

Ano, náhrada za kotel na bio-
masu je podpořena v oblasti 3.1.1 
a kotel na plyn v oblasti 2.1.1.

Jaký je rozdíl mezi energetickým 
auditem a studií proveditelnosti, 
respektive kdy se co předkládá?

Audit se předkládá u všech 
energetických projektů, kde je ně-
jaký zdroj; studie proveditelnosti 
– opatření pro vytváření bariér 
proti šíření prachu (konkrétně 
2.1.3 – Snížení imisní zátěže ome-
zením prašnosti plošných zdrojů 
– výsadba a regenerace izolační 
zeleně).

PRIORITNÍ OSA 3

Naše město připravuje zadávací 
dokumentaci na akci zateplení 
budovy ZŠ v předpokládané 
hodnotě 22 540 000 korun bez 
DPH. Dle zákona č. 137/2006 je 
zadávací lhůta pro otevřené řízení 
22 dnů, dle Závazných postupů 
pro zadávání zakázek je v čl. 14 – 
Zakázky vyšší hodnoty (2. kate-

gorie) – uvedena lhůta 35 dní. 
Kterou lhůtu je nutné dodržet?

Vámi zmíněné Závazné postu-
py pro zadávání zakázek se vzta-
hují pouze na zadávání zakázek 
malého rozsahu a na zadávání 
zakázek sektorovými zadavateli. 
Vy postupujete pouze podle zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), 
a podle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP vydaných Ministerstvem 
životního prostředí ČR. Musíte 
tedy dodržet zákonnou lhůtu, 
která, ve vašem případě, činí 22 
dní (§ 39, odst. 3, písm. b), bod 1 
zákona). Tuto lhůtu je možné dle 
§ 40, odst. 3 zákona zkrátit o 5 
dnů. Jedná se však o lhůtu pro 
podání nabídek. Zadávací lhůta 
je lhůta podle § 43 zákona. Před-
stavuje časové období, po které 
je uchazeč vázán svou nabídkou 
podanou zadavateli na plnění ve-
řejné zakázky. U této lhůty není 
zadavatel žádným způsobem 
omezen, co se týče její délky.

Jakou maximální výši dotace 
může získat projekt na zatep-
lení budovy studentské koleje? 
Budova negeneruje zisk – příjmy 
z kolejného pokrývají náklady 
na provoz a údržbu budovy. 
Žadatelem by byla veřejná VŠ. 
Půjde o režim veřejné podpory?

V případě vysokoškolských 
kolejí se bude jednat o projekt, 
který podléhá veřejné podpoře. 
Problematika veřejné podpory 
je řešena v kapitole 8 Implemen-
tačního dokumentu Pro pro-
jekty v prioritní ose 3 je možné 
čerpat veřejnou podporu podle 
GBER, čl. 21(60 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu), 
nebo podle pravidla de minimis. 
V roce 2010 je možné využít 
podporu dle českého dočasného 
rámce 500 000 eur – viz Závazné 
pokyny pro žadatele a příjemce, 
kapitola 1.12.

PRIORITNÍ OSA 4

Dotaz k příloze k formuláři u prio-
ritní osy 4 – Primární oblast pod-
pory 4.1, k rozvaze a výkazu zisku 
a ztrát za poslední rok hospodaře-
ní a k poslednímu vykazovanému 
období: Je třeba úředně ověřená 
kopie, nebo stačí pouze vytisklý 
dokument?

Požadujeme kopie rozvahy 
a výkazu zisku a ztrát, které jsou 
podepsány žadatelem. Nemusejí 
být úředně ověřené.

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

ZELENÁ LINKA 800 260 500

ZL_vizitka_080922.indd   1 30.9.2009   18:03:54

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. 
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VÝZVY VÝZVY

PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory
2.1 –  Zlepšení kvality ovzduší

2.1.1 – Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nena-
pojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém 

tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší 
emisní třídy a případné současné zlepšení energetických 
vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení 
spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu a propan 
butanu.

 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omeze-
ním emisí z energetických systémů  včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově 

budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících 
rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou 
spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce 
stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního 
na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního 
zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu,

 rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění 
přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdro-
jů.

 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z ploš-
ných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou 

zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů 
nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené 
pro tento účel v územně plánovací dokumentaci.

 2.1.4 – Doplnění a inovace systémů sledování a hodnoce-
ní imisní zátěže na území ČR

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v ce-

lorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, labo-
ratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) 
včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů;

Omezení v rámci výzvy
V rámci této výzvy budou u podoblasti 2.1.4. přijímány pouze 
projekty na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší 
zaměřených na sledování suspendovaných částic PM10, PM2,5 
a benzenu. 
Způsobilé výdaje pro projekty v rámci podoblasti 2.1.4. jsou 
následující: 
Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspen-
dovaných částic PM10 jsou stanoveny ve výši 550 000 Kč s DPH.
Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspen-
dovaných částic PM2,5  jsou stanoveny ve výši 550 000  Kč s DPH. 

Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření sus-
pendovaných částic benzenu jsou stanoveny ve výši  300 000 Kč 
s DPH.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 
2.2  – Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
a)  Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem 

větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX, SO2 
a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, 
rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro 
SNCR nebo náhrada původního kotle novým.

b)  Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí 
NOX nebo prachových částic nebo instalace dodatečných 
zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic 
u stacionárních nespalovacích zdrojů.

c)  Záměna technologií a technická opatření na zdrojích 
vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší 
(např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, in-
stalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace 
biofi ltrů, instalace fotooxidačních jednotek).

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

PRIORITNÍ OSA 3  – Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 
3.1 –  Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, 
elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.1.1 – Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících 
OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, 

resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípo-
jek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstav-
bou centrální výrobny paliv včetně technologie,

 výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících 
OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

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

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

XVII. a XVIII. výzva OPŽP

3.1.2.  Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využíva-
jících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou 

nebo kapalnou),
 výstavba větrných elektráren,
 výstavba geotermálních elektráren.

 3.1.3  – Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinova-
nou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, 

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

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

 kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální ener-
gie.

Omezení v rámci výzvy
Ve všech  podoblastech mohou být podpořeny pouze žádosti na 
projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v součtu bodového 
hodnocení technické kvality a ekologické relevance.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

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

nikatelské sféry
 3.2.1 – Realizace úspor energie 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodo-
vých plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce 
otvorových výplní).

 3.2.2 – Využívání odpadního tepla 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. 

rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).
Omezení v rámci výzvy
Žádosti do oblasti podpory 3.2.1 budou přijímány pouze podané 
v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1. při realizaci rekonstruk-
ce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění nebo 
v kombinaci s podoblastí 3.2.2 při realizaci využití odpadního tepla 
pro lokální vytápění. V případě kombinace podoblasti 3.1.1 a 3.2.1 
budou žádosti primárně zařazeny do podoblasti 3.1.1.
V podoblasti 3.2.1 mohou být podpořeny pouze žádosti na 
projekty, které dosáhnou hranice min. 60 bodů v součtu bodového 
hodnocení technické kvality a ekologické relevance.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

XVIII. výzva OPŽP – velké projekty

Příjem žádostí pro individuální projekty (XVII. výzva OPŽP) probíhá od 1. března 2010 do 30. dubna 2010. 
Příjem žádostí pro velké projekty (XVIII. výzva OPŽP) probíhá od 1. března 2010 do 30. června 2011. 
 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) pro individuální projekty v prioritní ose 2 činí 4 miliardy korun 
a v prioritní ose 3 celkem 4 miliardy korun. Alokace pro velké projekty v prioritní ose 2 činí 4 miliardy korun a v prio-
ritní ose 3 1 miliarda korun.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování fi nanč-
ních prostředků pro projekty z OPŽP. 
Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti 
poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Závazné pokyny v rámci XVII. a XVIII. výzvy OPŽP naleznete na www.opzp.cz a www.sfzp.cz. 
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Předmětem projektu je vybudování 
efektivního systému separace 
a úpravy odpadu pro jeho další max-
imální využití. Realizací projektu chce 
společnost zejména zefektivnit 
a zkvalitnit současné procesy nak-
ládání s odpady.
Hlavní přínosy – Cílem projektu je 
zkvalitnit stávající proces nakládání 
s odpadem a vybudovat efektivní 
systém separace a úpravy odpadu 
pro jeho další maximální využití jako 
náhrady přírodních zdrojů. Množství 
tříděných odpadů 850 t/rok.

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

Kraj – Královéhradecký kraj
Okres – Náchod
Příjemce podpory – KAREL FRANC 
LUTOMA
Ukončení projektu – červenec 2008

Celková výše podpory 5 036 000 Kč
Podpora FS 4 280 600 Kč
Dotace SFŽP ČR    755 400 Kč

Vybudování třídícího dvora a pořízení nové 
technologie za účelem zkvalitnění nakládání s odpady

Projekt je zaměřen na rozšíření stáva-
jícího areálu řízené skládky odpadů 
kategorie S-OO3 o další zařízení 
k využití komunálního odpadu, 
kterými jsou kompostovací jednotka 
a sběrný dvůr druhotně využitelných 
odpadů získaných primární separací.
Hlavní přínosy – Cílem projektu je 
snižování měrné produkce odpadu 
ukládaného na řízené skládky. 
Kapacita sběrného dvora 2 500 t/
rok. Plocha sběrného dvora 915 m2. 
Kapacita kompostárny 1 000 t/rok.

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

Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Hodonín
Příjemce podpory – Obec Mutěnice
Ukončení projektu – září 2008

Celková výše podpory 15 461 272 Kč
Podpora FS 14 602 312 Kč
Dotace SFŽP ČR    858 960 Kč

Vybudování kompostárny a sběrného dvora v obci 
Mutěnice jako nezbytného zařízení pro systém 
využívání KO v mikroregionu VITIS

Obsahem projektu je rozšířit stáva-
jící dotřiďovací linku separovaných 
odpadů a na ní navazující linku svozu.
Hlavní přínosy – Cílem opatření je 
zajištění narůstajících potřeb 
v organizovaném svozu a zpracování 
separovaných odpadů ve společnosti 
SOMPO, a. s., středisku Hrádek 
u Pacova. Množství materiálově 
využitelných odpadů: 1 400 t/rok.

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

Kraj – Vysočina
Okres – Pelhřimov
Příjemce podpory – SOMPO, a. s.
Ukončení projektu – říjen 2008

Celková výše podpory 2 222 720 Kč
Podpora FS 2 222 720 Kč

Rozšíření a zkvalitnění svozu a zpracování 
separovaných odpadů v SOMPO, a. s., 
středisku Hrádek u Pacova

Předmětem tohoto projektu je 
snížení znečištění z komunál-
ních zdrojů rekonstrukcí stávající 
kanalizační sítě v délce 1 418  m.
Hlavní přínosy – Opatřeními na 
stokové sítí se významně zvýší podíl 
splaškových vod odváděných 
do čistíren odpadních vod 
a sníží se průnik odpadních vod 
do vod podzemních v souladu se 
směrnicemi o čištění městských 
odpadních vod 91/271/EHS , rám-
covou směrnici WFD 2000/60/EC 
a o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu 

2006/118/ES. Délka rekonstruo-
vané kanalizace celkem 1 418  m. 

Prioritní osa 1 / Oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Hodonín
Příjemce podpory – Obec ČEJKOVICE
Ukončení projektu – leden 2009
.
Celková výše podpory 12 684 113 Kč
Podpora FS 11 979 440 Kč
Podpora SFŽP ČR      704 673 Kč

Čejkovice – odkanalizovaní obce III.etapa

Zateplení a rekonstrukce otopné 
soustavy ZŠ ve Zbraslavicích a její 
vytápění tepelným čerpadlem.
Hlavní přínosy – V rámci snížení 
energetické náročnosti jsou navržena 
tři opatření a to zateplení objektu, 
rekonstrukce otopné soustavy na 
nízkotoplotní a instalace tepelného 
čerpadla systém vzduch-voda. 
Snížení emise CO2  353 t/rok. 
Úspora energie 1 115 GJ/rok.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití od-

padního tepla a 3.1 – Výstavba nových 
zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem zvýšení využívání OZE 
pro výrobu tepla, elektřiny a kombino-
vané výroby tepla a elektřiny

Kraj – Středočeský kraj
Okres –  Kutná Hora
Příjemce podpory – Obec Zbraslavice
Ukončení projektu – říjen 2009

Celková výše podpory 14 992 605 Kč
Podpora FS 14 159 683 Kč
Dotace SFŽP ČR    832 922 Kč

Zateplení a rekonstrukce otopné soustavy ZŠ 
ve Zbraslavicích a její vytápění tepelným čerpadlem

Předmětem projektu je zakoupení 
kontejnerových nůžek na zpracování 
kovového odpadu, jež vhodně doplní 
technologii zpracovávání šrotu fi rmou 
Ekometal, s. r. o., a dojde k modernizaci 
zpracovatelského řetězce svoz-zpra-
cování-prodej (export). V rámci dalšího 
rozšiřování společnosti se výrazně 
zrychlí a zefektivní svážení šrotu.
Hlavní přínosy – Projekt napomůže 
zefektivnění zpracování asi 80 % 
železného šrotu, dojde k úspoře 
energií, snížení hlučnosti a prašnosti 
provozu, zkvalitnění kvality výstupů. 

Množství upravených odpadů 
po rekonstrukci: 13 000 t/rok. 

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

Kraj – Ústecký kraj
Okres –  Chomutov
Příjemce podpory – EKOMETAL, 
spol. s r. o.
Ukončení projektu – březen 2008

Celková výše podpory 4 921 000 Kč
Podpora FS 4 182 850 Kč
Dotace SFŽP ČR       738 150 Kč

Zařízení na zpracování kovového odpadu

Projekt je zaměřen na zhodnocení 
a rehabilitaci intenzivně zemědělsky 
využívané krajiny středního 
Vyškovska, jmenovitě části katastru 
obce Komořany, prostřednictvím 
realizace jednoho z opatření 
navržených při komplexní pozemk-
ové úpravě.
Hlavní přínosy – Cílem zamezit 
erozi z exponovaného svahu, zvýšit 
retenční schopnost půd 
a celkově zlepšit mikroklima lokal-
ity, stejně jako vytvořit relativně 
rozsáhlá útočiště pro ptactvo, hmyz 

a drobnou zvěř v jinak neúživné 
zemědělské poušti.

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur

Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Vyškov
Příjemce podpory – Obec Komořany
Ukončení projektu – říjen 2010

Celková výše podpory 1 441 305 Kč
Podpora ERDF 1 361 233 Kč
Dotace SFŽP ČR    80 073 Kč

Lesopark Komořany

Projekt se zabývá potřebou vypra-
cování analýzy rizik staré skládky 
v k. ú. Mezná způsobené neznámým 
subjektem na pozemku, který byl 
převeden na ČR – Správu národního 
parku České Švýcarsko. Analýza 
rizik by měla být nápomocna při ro-
zhodování, jakým způsobem skládku 
v budoucnu rekultivovat.
Hlavní přínosy – Zpracování analýzy 
rizik staré skládky v k. ú. Mezná 
z důvodu zjištění míry rizika pro 
rozhodnutí o nutnosti způsobu pro-
vedení její sanace.

Prioritní osa 4 / Oblast podpory 4.2 – 
Odstraňování starých ekologických 
zátěží

Kraj – Ústecký kraj
Okres – Děčín
Příjemce podpory – Správa národ-
ního parku České Švýcarsko
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory 481 415 Kč
Podpora FS 454 669 Kč
Dotace SFŽP ČR   26 745 Kč

Analýza rizik staré skládky v k. ú. Mezná
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rostlinné i živočišné oleje, dřevo, 
dřevěné zbytky, peletky. Zdanění 
nepodléhají také paliva používa-
ná v letadlech.

V jaké výši je daň odváděna? Jsou 
nějakým způsobem tyto daně di-
ferencovány? 

V současné době je výše 
uhlíkové daně stanovena na 
úrovni 1,05 SEK za kilogram CO2 
(0,11 eura/kg). Když byla v roce 
1991 uhlíková daň zaváděna, její 
úroveň dosahovala jen 0,25 SEK 
za kilogram CO2 a zároveň její 
zavedení znamenalo snížení ener-
getických daní o 50 % na výrobky 
s nově zavedenou CO2 daní.

Takže například u benzínu 
a nafty je uhlíková daň na úrovni 
250 eur za 1 000 litrů, u plyno-
vého oleje, petroleje a těžkých 
topných olejů je CO2 daň 309 eur 
za 1 000 litrů, u LPG 172 eur za 
1 000 kg u aut a letadel, 326 eur 
za 1 000 kg při využití pro ostatní 
účely. Zemní plyn je zatížen daní 
139 eur na 1 000 m3 pro pohon 
motorů aut, letadel, lodí, 232 eur 
za 1 000 m3 pro ostatní účely. 
Koks i uhlí mají stejnou sazbu 
270 eur za 1 000 kg.
Tyto sazby jsou stanoveny násle-
dujícím způsobem. Například 
tuna uhlí obsahuje 7 500 kWh 
energie, emise CO2 činí 0,092 kg 
na mega joule z jednotky paliva 
(konverze 3,6 MJfuel/kWh). 
Z toho vyplývá, že z jedné tuny 
uhlí unikne 2 484 kg CO2. Vzhle-
dem k tomu, že uhlíková daň 
je stanovena na 0,11 eura na kg 
CO2, činí celková uhlíková daň 
z jedné tuny uhlí 273 eur.

Kam jsou tyto prostředky odvá-
děny? Přímo do státního rozpoč-
tu, nebo do nějakého zvláštního 
fondu? Podporují tyto prostřed-

ky například výstavbu nových ob-
novitelných zdrojů energie nebo 
jiné environmentálně zaměřené 
aktivity?

Všechny prostředky vybrané 
prostřednictvím této daně jsou 
odváděny přímo do státního 
rozpočtu. V letech 1991 až 2001 
bylo rozhodnuto na oplátku snížit 
příspěvky zaměstnavatelů na soci-
ální zabezpečení, tedy prostředky, 
které musejí fi rmy odvádět za své 
zaměstnance. Vybrané prostřed-
ky byly však také využívány na 
podporu rekonstrukcí rozvodných 
energetických sítí a výstavby 
elektráren produkujících elektric-
kou energii nezávisle na fosilních 
zdrojích. Převážně šlo o výstavbu 
zařízení na kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla na biopaliva. 
V roce 2001 přichází další přímá 
podpora, zvláště nízkopříjmovým 
domácnostem, prostřednictvím 
snížení daně z příjmu. 

V roce 2006, po příchodu 
konzervativního kabinetu, bylo 
rozhodnuto o ukončení podpůr-
ných programů z důvodu přílišné 
komplikovanosti a drahé adminis-
trace a kontroly. Došlo k přehod-
nocení celé koncepce a s vědo-
mím, že tyto prostředky dokáží 
nejlépe alokovat samy podniky 
a domácnosti, bylo rozhodnuto, 
že státní rozpočet bude ochuzen 
o některé jiné příjmy tak aby da-
ňové zatížení v souvislosti s touto 
daní zůstalo nezvýšeno. 

O které? 
Bylo tedy přikročeno k další-

mu snížení daní z příjmu zejména 
u nižších a středních příjmových 
skupin a snížení sociálních od-
vodů podniků za zaměstnance. 
Tím došlo k výrazné pobídce na 
trhu práce a k zefektivnění jeho 
fungování.

Prostřednictvím tohoto sní-
žení daní a odvodů tak dochází 
k vrácení části odvedených 
energetických daní obyvatelstvu 
a fi rmám a zároveň je zajištěna 
spravedlivější cena energetických 
komodit vzhledem k započte-
ní některých jejich externalit 
týkajících se dopadů na životní 
prostředí, potažmo i přímo na 
lidské zdraví.

Nepřináší tato daň švédským 
podnikům komparativní ne-
výhodu ve srovnání s ostatním 
světem? Jestliže jsou švédské vý-
robky zatíženy dodatečnou daní, 
musejí se nutně stát na globál-
ním trhu méně konkurenčními. 
Jsou v systému nějaké výjimky?

I s těmito aspekty celý systém 
pracuje. Samozřejmě není možné 
celý průmysl, ale ani zemědělství 
přetížit dodatečnými náklady 
a způsobit tak buď jejich zánik, 
nebo případně odchod do 
daňově příznivějších oblastí, 
mimo takzvanou „Kyotskou 
bublinu“, kam by přesunuly 
nejen svou výrobu, ale i emise 
škodlivin čili „carbon leakage“. 
Takováto politika by vedla nejen 
k destrukci švédského průmys-
lu, ale v konečném důsledku 
i ke zvýšení globálních emisí 
CO2. Nižší spotřební daně na 
energetické produkty používané 
na vytápění a do stacionárních 
motorů jsou proto uplatňovány 
na sektory průmyslové výroby, 
zemědělství, včetně pěstování ve 
sklenících, lesnictví a rybářství. 
Od roku 2005 jsou uplatňovány 
nižší úrovně těchto daní také pro 
pohonné hmoty k traktorům a ze-
mědělským strojům používaným 
v zemědělství.

Na paliva využívaná podniky 
ve výše zmiňovaných sektorech 

není uplatňována žádná energe-
tická daň a uhlíková daň je redu-
kována na 21 procentech obecné 
úrovně. „Redukce“ je poskyto-
vána prostřednictvím refundací, 
které jsou vypláceny čtvrtletně, 
při minimální úrovni výplaty 
rovné 1 000 SEK. V zemědělství, 
lesnictví a rybářství je refundace 
vyplácena jen tehdy, dosáhne-li 
její výše alespoň 500 SEK za rok.

Kde je ještě uplatňována snížená 
daň?

Další snížení daní je uplatňo-
váno rovněž na energeticky ná-
ročná odvětví. Nárok na ní vzniká 
v případě, že zbývající uhlíková 
daň tvoří minimálně půl pro-
centa přidané hodnoty výrobku. 
Jestliže poté placená uhlíková daň 
přesáhne 0,8 procenta prodejní 
hodnoty výrobků prodávaných 
podnikatelským subjektem, je 
možné požádat o další snížení až 
na 24 procent odváděné částky, 
vždy je však nutné dodržet mini-
mální daňovou sazbu stanovenou 
na základě evropské směrnice 
o energetických daních.

Existují nějaké položky a subjek-
ty, kterou jsou od daně osvoboze-
ny? 

Dalších devět položek je vy-
jmenovaných v zákoně, při jejichž 
splnění je možné dosáhnout 
osvobození od placení této daně. 
Jsou jimi například jiná paliva než 
nafta a benzín využívaná pro po-
hon v železniční dopravě, palivo 
užívané v letadlech využívaných 
nejen komerčně, například pro do-
pravu, ale i pro „volný čas“. Také 
jsou osvobozena paliva v meta-
lurgii a dalších výrobách, u nichž 
dochází k chemické či fyzikální 
změně vstupního materiálu, 

Uhlíková daň ve Švédsku
Švédové považují daně 
a systém obchodování 
s emisemi za nejdůležitější 
ekonomické nástroje v boji 
proti emisím skleníkových 
plynů. Daně jsou důležité 
především v odvětvích, 
která nejsou zahrnuta 
do systému obchodování 
s emisními povolenkami. 
Švédský daňový systém 
odpovídá principu 
„znečišťovatel platí“.

V Evropské unii se téma uhlíkové 
daně objevuje v poslední době 
velmi intenzivně. S hledáním 
úsporného a efektivního nástroje 
pro boj s klimatickými změnami 
se uhlíková daň jeví jako ideální 
nástroj. Daň na emise CO2 totiž 
umožňuje za pomoci standard-
ního ekonomického nástroje 
efektivně a bez velkých nákladů 
přeorientovat postupně směrem 
k nízkouhlíkovosti celou ekono-
miku i jednotlivé domácnosti. 
Dává jim však na výběr, jakými 
prostředky a kdy toho sami 
chtějí dosáhnout, a nechává tak 
volně pracovat trh. Nepřináší také 
žádné dodatečné požadavky na 
státní rozpočty a ponechává na 
jednotlivých státech, jak s vybra-
nými prostředky naloží. Poté, co 
již delší dobu funguje takovéto 
zdanění v některých severských 
státech, jako jsou Švédsko, Fin-
sko, Dánsko, či mimo EU Norsko, 
a nověji také např. ve Slovinsku, 
přišly i další země s myšlenkou 
zavádět tyto daně. Od letošního 
roku tak funguje tento systém 
interního zdanění uhlíku také ve 
Francii a v Irsku. Podobný kon-
cept zdanění nyní zaujal i některé 
země mimo Evropu, zejména pak 
v Asii. Od roku 2011 se rozhodly 

jej přijmout státy jako Indonésie 
a Vietnam. A protože jsme byli 
zvědavi, jak vlastně celý švédský 
systém funguje, zeptali jsme se na 
jejich ministerstvu fi nancí paní 
Susanne Akerfeldt, která má celou 
agendu uhlíkové daně na starosti.

Uhlíková daň byla ve Švédsku za-
vedena v roce 1991, tedy šest let 
před Kjótským protokolem. Co 
tomu předcházelo a jak se vůbec 
myšlenku zdanění „uhlíku“ po-
dařilo prosadit?

Začněme od začátku. První 
energetickou daní ve Švédsku 
bylo zavedení daně na benzín 
v roce 1924, další na naftu v roce 
1937. V sedmdesátých letech byla 
daň sjednocena v jedinou ener-
getickou daň na paliva. Do této 
doby bylo jediným cílem zdanění 
zvýšit příjmy veřejného rozpočtu. 
S příchodem ropné krize v se-
dmdesátých letech dostalo toho 
zdanění nový rozměr, stalo se 
nástrojem snižování závislosti na 
dovážených ropných produktech. 

V polovině osmdesátých let 
přišla další výzva ke snižování 
energetické závislosti zejména na 
ropě a zvýšil se tlak veřejnosti na 
řešení ekologických problémů 
země. Je všeobecně známo, že 

otázky spojené s ochranou život-
ního prostředí byly a jsou prioritní 
pro každou švédskou vládu, ať už 
byla u vlády konzervativní strana, 
nebo socialisté. V roce 1988 vláda 
rozhodla o vytvoření speciální 
komise, ve které byli zapojeni 
zástupci průmyslu, zemědělství, 
veřejného sektoru, služeb, nevlád-
ních organizací i veřejnosti a jež 
měla za úkol zmapovat situaci 
ve všech sektorech a oblastech 
a přinést návrh daně z emisí CO2. 
Jeho cílem mělo být zejména 
ovlivnění spotřebitelského cho-
vání obyvatelstva, jejich návyků 
a požadavků, ale měl také ovlivnit 
chování průmyslových fi rem a dal-
ších sektorů výroby a služeb. Po 
předložení a projednání návrhů 
byly konečně v roce 1991 ve Švéd-
sku zavedeny společně uhlíková 
(CO2) a takzvaná „sírová“ daň. 

O uhlíkové dani se dnes v Evropě 
hodně hovoří. Švédské předsed-
nictví dokonce navrhovalo har-
monizovat uhlíkovou daň v rámci 
EU stanovením její minimální 
úrovně, přičemž by jednotlivé stá-
ty mohly přijmout i úroveň vyšší. 
Všechny příjmy by samozřejmě 
zůstávaly jednotlivým členským 
státům. Jak tedy vlastně reálně 
uhlíková daň funguje? 

Nejprve je třeba říci, že CO2 
daň je velmi administrativně velmi 
jednoduchá. Je také přísně neut-
rální ve smyslu rozlišení různých 
paliv. Paliva jsou různě zdaněna 
podle množství vypouštěného 
CO2 na jednotku. A je součástí 
širšího celku tvořeného kromě 
uhlíkové daně ještě tzv. „sírovou 
daní“ a daní energetickou. Daň je 
vybírána stejně jako jakákoli jiná 
spotřební daň. Odvádějí ji tedy 
výrobci a energetičtí dodavate-
lé, příp. jiní provozovatelé tzv. 
daňových skladů jednotlivých 
paliv. Zdanění podléhají pohonné 
hmoty a paliva pro vytápění. Týká 
se tudíž fosilních paliv jako nafty, 
benzínu, plynového oleje, petro-
leje, těžkých topných olejů, LPG, 
zemního plynu, uhlí, surového 
tallového oleje a spalovaných od-
padů z domácností obsahujících 
fosilní uhlík.

Čeho se uhlíková daň netýká?
Uhlíková daň naopak není 

uvalena na biopaliva jako např. 
etanol, bioplyn, FAME (fatty 
acid methyl ester čili biodiesel), 

ROZHOVOR

Susanne Akerfeldt je seniorní právní a po-
litický poradce na švédském ministerstvu fi nancí. 
V oblasti energetických a jiných ekologických daní 
pracuje na ministerstvu životního prostředí již od 
roku 1992. Vytváří návrhy daňové politiky a legislati-
vy, které koordinuje s dalšími ekonomickými nástroji 
na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Má bohaté 

zkušenosti s vyjednáváním v otázkách energetické daně v rámci EU. 
V rámci švédského předsednictví EU v roce 2001 byla předsedající 
Pracovní skupiny Rady pro daňové otázky a během posledního švéd-
ského předsednictví EU v roce 2009 měla na zodpovědnost agendu 
prosazování daně z emisí CO2."

„
V současnosti má Švédsko jednu z nejnižších úrovní 

emisí CO
2
 na obyvatele v rámci Evropské unie – 

6,7 tuny na obyvatele, zatímco průměr EU činí 

9,3 tuny na obyvatele.
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EVROPSKÁ UNIE ZAHRANIČÍ

a samozřejmě i paliva využívaná 
pro výrobu elektrické energie. 
Ta je totiž zdaněna znovu při 
odběru. 

Jaké další „slevy“ na dani švéd-
ský systém umožňuje?

Nesmíme také zapomenout 
na zvýhodnění kombinované 
výroby tepla a elektrické energie 
v takzvaných CHP elektrárnách. 
U nich je uplatňována 100% 
sleva na energetickou daň a až 
79% na uhlíkovou daň. Pokud 
je elektrická účinnost nižší než 
15 %, je redukce menší. Pokud je 
elektrická účinnost alespoň 5%, 
pak je ponechána 100% redukce 
u daně energetické a CO2 daň je 
redukována o 19 %. Za každé vyš-
ší procento účinnosti je dávána 
6% sleva, až konečně při účinnos-
ti alespoň 15 % dosáhne redukce 
maximální hodnoty 79 %.

Navíc jsou od energetické 
i uhlíkové daně osvobozena 
všechna paliva mající svůj původ 
v biomase, jestliže jsou využívána 
k vytápění. A toto není zdaleka 
výčet všech výjimek poskytova-
ných švédskému průmyslu, pří-
padně zemědělství, ale i domác-
nostem. Znamená to, že „plnou 
daň“ platí pouze domácnosti 
a sektor služeb, který není zapo-
jen do mezinárodního obchodu. 
Sektory průmyslu, zemědělství, 
lesnictví i rybářství využívají 
rozsáhlý systém daňových úlev 
v této oblasti.

Jaké jsou největší přednosti a na-
opak „slabá místa“ tohoto systé-
mu daní? 

Největší předností celého sys-
tému je, že funguje. A funguje 
velmi efektivně a jednoduše. Do 
celého výkaznictví přibyla pro 
plátce spotřební daně jen jedna 
kolonka. Navíc ve všech státech 
EU je nyní, po implementaci ev-
ropské směrnice o energetických 
daních, nutné vykazovat velkou 
většinu informací požadovaných 

pro uplatňování uhlíkové daně. 
V podstatě lze na uhlíkovou daň 
pohlížet společně s energetickou 
daní jako na součást daně jediné.

Další velkou výhodou této 
daně je, že jejím prostřednictvím 
nedochází k negativnímu půso-
bení na podnikovou a zejména 
výrobní sféru. Daně jsou zavádě-
ny postupně po malých krocích 
tak, aby fi rmy měly čas se novým 
podmínkám přizpůsobovat. 

Z výzkumů vyplývá, že zatím-
co emise CO2 klesly od roku 1991 
do roku 2007 o devět procent, 
ekonomika vzrostla o celých 48 
procent! Navíc nebýt zavedení 
uhlíkové daně, měli bychom mís-
to 9% poklesu 20% nárůst emisí 
CO2. V současnosti má Švédsko 
jednu z nejnižších úrovní emisí 
CO2 na obyvatele v rámci EU – 
6,7 tuny na obyvatele, zatímco 
průměr EU činí 9,3 tuny na oby-
vatele. Navíc ve Švédsku je jen 35 
procent spotřeby energie ve všech 
sektorech pokryto z fosilních 
paliv, zatímco evropský průměr 
činí 79 procent.

Další nespornou výhodou je, 
že doplňují celý systém obcho-
dování s emisními povolenkami 
a pokrývají i ta odvětví, která 
nejsou zahrnuta do EU ETS. 

A slabiny? 
Největší slabinou tohoto sys-

tému a zároveň jeho omezením 
je to, že není používán ideálně 
ve všech zemích světa tak, aby 
bylo možné zavést standardní 
výši daně i pro průmyslovou 
výrobu, aniž by hrozil přesun 
těchto výrob z důvodu „výhod-
nějších“ daňových podmínek do 
zemí, kde tyto daně zavedeny 
nejsou. To souvisí i s neexistencí 
celosvětového obchodu s emisní-
mi povolenkami, jejichž správné 
fungování je omezeno podobný-
mi důvody.

Do jaké míry se podařilo švédské-
mu předsednictví posunout myš-

lení evropských politiků směrem 
k zavádění takovéto daně na ev-
ropské úrovni, tedy alespoň její 
minimální výši?

Švédské předsednictví 
deklarovalo zájem na zavedení 
minimální míry zdanění emisí 
CO2 v rámci EU. Tento záměr 
prosazuje švédská vláda i nadále 
a snaží se posílit odhodlání nové 
Evropské komise, aby podobný 
návrh předložila. Půjde v podsta-
tě jen o revizi současné směrnice 
o energetických daních. Revize 
by působnost směrnice rozšířila 
právě tímto směrem. Švédská 
strana věří, že noví komisaři pro 
daně, životní prostředí a klima-
tickou změnu naleznou společně 
řešení pro takovýto návrh.

Považujete systém energetických 
daní za efektivní nástroj boje 
proti klimatickým změnám a do-
poručila byste podobný systém 
i v ostatních zemích? 

Na obě otázky nemohu odpo-
vědět jinak než ano. Celý systém, 
jak je v současné době nasta-
ven, je velice efektivní a přináší 
jen minimální náklady fi rmám 
i státu. Oproti podporám formou 
grantů a jiným druhům pomoci 
má tu výhodu, že je mnohem 
levnější a jednodušší na správu. 
Navíc ponechává rozhodnutí 
o konkrétních krocích na lidech 
i fi rmách samotných. Je ovšem 
nutno zdůraznit, že pro to, aby se 
lidé mohli rozhodovat, potřebují 
mít alternativy. Na to samozřejmě 
švédská vláda především dbá. 
Proto pokud nechcete používat 
na cestu do práce auto, musíte 
mít možnost využít kvalitní 
hromadnou dopravu, případně 
mít možnost jet na kole, vlakem, 
využít systém spolujízd a po-
dobně. Ve Švédsku bylo také 
v posledních letech investováno 
mnoho prostředků do výstavby 
moderních způsobů dálkového 
vytápění a jeho distribuce, a to 
právě z prostředků vybraných 
prostřednictvím energetických 
daní, takže lidé dnes mohou vy-
užívat ve svých domech a bytech 
energii z elektráren s kombino-
vanou výrobou elektřiny a tepla, 
které navíc většinou fungují na 
různé druhy biopaliv. Samozřej-
mě že daně platí neradi lidé na 
celém světě. Jinak však budou 
tuto skutečnost vnímat, pokud 
jim za to nabídnete konkrétní vý-
sledky v podobě zlepšení kvality 
života.

JOSEF JARÝ
vedoucí bruselské kanceláře SFŽP ČR

Ústředním bodem zamýšleného 
přechodu na lepší technická řešení 
v zájmu udržitelnosti prostředí 
je evropský předpis o registraci, 
hodnocení, povolování a omezo-
vání chemických látek (REACH). 
Toto nařízení, které si klade za cíl 
ochranu zdraví a životního pro-
středí, ukládá podnikům povin-
nost registrovat veškeré informace 
o chemických látkách v jejich 
vlastnictví u Evropské agentury 
chemických látek (ECHA).

Od června 2007, kdy REACH 
vstoupil v platnost, jsou podniky 
v chemickém průmyslu nuceny 
zvyšovat své inovační kapacity 
a posilovat konkurenceschopnost. 
Kromě toho nová pravidla pro 
chemický průmysl nyní obsahují 
takzvanou zásadu nahraditel-
nosti, která vyžaduje hledat pro 
nejnebezpečnější chemické látky 
vhodné alternativy. 

Intenzivnější úsilí 
Navzdory pokroku, jehož chemický 
průmysl dosáhl v oblasti podpory 
udržitelnosti prostředí uvnitř sekto-
ru i mimo něj, jsou největší světové 
chemické fi rmy i nadále terčem 
kritiky, že v tomto směru nedosahu-
jí odpovídajících výsledků.

Podle zprávy z října roku 2009 
vydané německou agenturou Oe-
kom, zabývající se environmentál-
ním a sociálním ratingem, největší 
společnosti světového chemického 
průmyslu v posledních třech 
letech dosáhly ve zlepšování svých 
environmentálních aktivit sotva 
znatelného pokroku. 

Pokud jde o takové faktory, 
jako jsou spotřeba energie a vody, 
využívání zdrojů a podávání infor-

mací o stavu životního prostředí, 
"Oekom zjistil, že jenom tři ze čty-
řiadvaceti největších chemických 
společností získaly nejvyšší možný 
rating. Hodnocení se udělovalo ve 
stupních od A+ do D-; průměrný 
dosažený výsledek v celém che-
mickém průmyslu byl „C“.

„Chemické společnosti i nadále přistu-
pují jen váhavě k řešení environmentálních 
a sociálních problémů, kterým musíme 
čelit,“ řekl k tomu ředitel výzkumu 
agentury Oekom Oliver Rüdel. 
„Nicméně se zdá, že alespoň v otázce ochra-
ny klimatu se uvažování fi rem pomalu 
mění. Přesto však, jakkoliv si většina fi rem 
dává vypracovat analýzy možných rizik, 
k nahrazování problematických látek 
substancemi přátelštějšími k životnímu 
prostředí dochází příliš zřídka a příliš 
pomalu,“ dodal. 

Zpráva Oekomu dále konsta-
tuje, že totéž lze říci i o zavádění 
nových technologií. Zejména 

nanotechnologie 
zmiňují autoři jako 
prostředek zaslu-
hující si mnohem 
širší využití pro 
jeho potenciál při 
výrobě produktů 
přátelských k ži-
votnímu prostředí.

Ačkoliv Oekom 
naznačuje, že by 
chemický průmysl 
mohl udělat víc pro 
zlepšení dopadů 
svých aktivit na 
životní prostředí, 
ve své zprávě che-
mickému sektoru 
přiznává alespoň 
dobré výsledky 
dosažené v oblasti 
snižování spotřeby 
energie. Zejména 
poukazuje na 

skutečnost, že zatímco v letech 
1990–2004 objem výroby chemické-
ho průmyslu díky úsporám energie 
vzrostl o 56 procent, podařilo se 
na polovinu snížit emise CO2 na 
jednotku chemické produkce.

Technologický program 
Udržitelnost v chemickém prů-
myslu je významným tématem 
již dlouho. V roce 2004 Rada 
evropského chemického průmyslu 
(Cefi c) a Asociace evropského 
bioprůmyslu (EuropaBio) s pod-
porou Evropské komise zahájily 
SusChem – technologický pro-
gram udržitelné chemie – s cílem 
podpořit v chemickém průmyslu 
zavádění inovací pro ochranu 

prostředí. Aktivity v rámci pro-
gramu lze v zásadě rozdělit do 
dvou skupin podle zaměření: na 
opatření v zájmu posílení udržitel-
nosti v chemickém průmyslu jako 
takovém a na opatření, z nichž má 
prospěch i ostatní společnost. 

Pokud jde o inovace podpo-
rující udržitelnost přímo v prů-
myslu, evropský chemický sektor 
zavádí některé nové přístupy 
k výrobním procesům, jakými 
jsou úprava výchozích surovin 
a myšlení v dimenzích „životní-
ho cyklu”. Kromě toho se nové 
myšlenky objevují v programech, 
jako je dlouhodobá výzkumná ini-
ciativa (LRI) vzešlá ze spolupráce 
SusChem a Cefi c. 

Příkladem je tzv. koncepce 
F3 Factory rozvíjená v rámci 
SusChem. Měl by to být model 
chemické továrny budoucnosti, 
která se bude vyznačovat nejen 
mírnějšími dopady své činnos-
ti na životní prostředí a vyšší 
energetickou efektivitou, ale bude 
mít i nižší spotřebu materiálu. 
Kombinované důsledky takových 
vlastností nových továren by měly 
environmentální dopady v bu-
doucnu eliminovat.

Kromě toho SucChem pod-
poruje také vývoj integrovaných 
„biorafi nerií”, v nichž by měl 
biologický odpad sloužit k výrobě 
produktů, tradičně dodávaných 
petrochemickým průmyslem.

Technické novinky vzniklé 
v chemickém průmyslu posilují 
i udržitelnost v širší komunitě. 
Například s pomocí nanotechno-
logií se nacházejí řešení problémů 
ozdravování poškozeného životní-
ho prostředí, provádí se environ-
mentální monitoring a zdokonalu-
je energetická efektivita.

SusChem také přišel s inici-
ativou „Energeticky uvědomělý 
domov”. S využitím novinek z che-
mického průmyslu – mnohé z nich 
jsou založené na nanotechnolo-
giích – se budují obytné domy, kte-
ré v čistém součtu vykazují nikoliv 
spotřebu, ale přebytek energie.

Více ekologických inovací
Stejně jako jiné složky společnosti 
i chemický průmysl byl nucen pro-
vést bilanci dopadů svých aktivit 
na životní prostředí a podniknout 
kroky k jejímu zlepšení zejména 
proto, že právě toto odvětví se na 
celkové poptávce po energii v EU 
podílí dvanácti procenty. 
Převzato ze stránek Evropské komise, sekce 
Akční plán ochrany životního prostředí 

Chemický průmysl potřebuje více ekologie
V zájmu udržitelnosti 
prostředí se chemický 
průmysl v Evropské unii 
vydal cestou inovací. 
Zavádění novinek 
v průmyslu otvírá 
možnosti k vytváření 
udržitelnosti i pro širší 
společnost. Chemický 
průmysl Evropské unie se 
na celosvětové chemické 
produkci podílí třiceti 
procenty, zaměstnává 
1,2 milionu lidí a v roce 
2007 dosáhl tržeb v celkové 
výši 537 miliard eur. 

Jaké je vaše pracoviště?
Evropská agentura pro bez-
pečnost a ochranu zdraví při 
práci (EU-OSHA) vyzvala 
k zasílání soutěžních příspěvků 
do desátého ročníku soutěže 
Cena za správnou praxi v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (BOZP). Cílem ročníku 
2010–2011 je ocenění podniků 
a organizací za vynikající a no-
vátorské příspěvky podporující 
integrovaný přístup k řízení 
v rámci bezpečné údržby. EU-
OSHA organizuje evropskou 
kampaň ve spolupráci s členský-
mi státy a předsednictvím Rady 
Evropské unie. 

Ekologičtí zemědělci posílili

Z aktuálních statistických údajů 
vyplývá, že počet ekologických 
zemědělců rapidně narůstá. 
Ke konci loňského roku jich 
hospodařilo již 2 689, a to na 
výměře téměř 400 000 ha, 
což představuje podíl 9,38 % 
z celkové výměry zeměděl-
ské půdy. Stabilně se zvyšuje 
výměra orné půdy, zvyšuje se 
výměra vinic a sadů v ekolo-
gickém zemědělství, do režimu 
ekologického zemědělství se 
dostaly první chmelnice. Počet 
ekofarem se zvýšil za rok 2009 
o 50 procent, počet výrobců 
biopotravin již přesáhl 500 
provozoven.

Unikající metan
Do ovzduší uniká ze zamrzlého 
mořského dna v Arktidě více me-
tanu, než se dosud předpoklá-
dalo. Podle vědců by tak tento 
plyn, který zesiluje skleníkový 
efekt razantněji než oxid uhli-
čitý, mohl přispět ke zrychlení 
globálního oteplování. Ukazu-
je to výzkum, který se podle 
objevil v pátečním čísle časopisu 
Science. „Objem metanu, který 
nyní uniká z východosibiřského 
arktického šelfu je srovnatelný 
s objemem, který pochází ze 
všech zemských oceánů,“ uvedla 
spoluautorka výzkumu Natalia 
Shakhovová z Aljašské státní uni-
verzity. Podle ní se z arktického 
šelfu dostává do vzduchu ročně 
osm milion tun metanu. 

ECHO

Hasičský sbor Unipetrolu 
RPA čištil 9. ledna 2010 
koryto Bílého potoka 
a řeky Bíliny poblíž areálu 
chemičky v Litvínově-Zálu-
ží na Mostecku. 
Mechanické očištění břehů 
je jedním z předběžných 
opatření přijatých po úniku 
chemikálií, ke kterému 
došlo v prosinci 2009. 
EDVARD BENEŠ / MEDIAFAX
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Zatímco rozdělení prvních 250 
milionů korun trvalo plných 215 
dnů, druhá čtvrtmiliarda byla 
vyčerpána za 43 dnů a další dvě 
čtvrtmiliardy se čerpaly vždy jen 
za zhruba dvacet kalendářních 
dní. Současným tempem by 
došlo k rozdělení 16,8 miliardy 
korun, které jsou k dispozici, 
mnohem dříve než do konce 
roku 2012. 

„V lednu jsme zaregistrovali 1 821 
projektů za 378 milionů korun. Do 
poloviny února přibylo dalších 1 500 
projektů za 218 milionů. Naše predikce 
se naplnily – program Zelená úsporám 
se po pěti měsících od změny podmínek 
naplno rozběhl. Za stávajícího tempa 
bude 16,8 miliardy korun spotřebo-

váno ještě před oficiálním koncem 
programu, tedy v průběhu roku 2012,“ 
uvedl ministr životního prostře-
dí Jan Dusík.

Celkově bylo k 15. únoru 
2010 registrováno 6 137 žádos-
tí za více než jednu miliardu 
korun. Skutečné investice na 
realizovaná opatření již přesáhly 
metu dvou miliard korun. „Co 
jsme slibovali na začátku programu, 
to se nám daří plnit. Díky programu 
Zelená úsporám snižujeme výrazně 
spotřebu energie a šetříme tak peněženky 
domácností, ale zároveň tvoříme pra-
covní místa především ve stavebnictví,“ 
shrnul Dusík.

Program se rozvíjí úspěšně
Program Zelená úsporám má 
v současné době k dispozici 16,8 
miliardy korun, které prodejem 
emisních přebytků zajistilo Mi-
nisterstvo životního prostředí. 
To nyní jedná s dalšími zájemci 
o kredity, jejichž prodej zajistí 

programu další prostředky. „Jed-
nání o prodeji mají naději na úspěch 
i z toho důvodu, že kupci vnímají pozi-
tivně úspěšný rozvoj programu Zelená 
úsporám,“ komentuje současná 
vyjednávání ministr Dusík.

Žádost, která dovršila první 
miliardu alokovaných prostřed-
ků, se týká celkového zateplení 
a podal ji žadatel v okrese 
Šumperk. Podařilo se mu snížit 
měrnou potřebu energie o 87 % 
díky zateplení fasády, střechy 
i podlahy a výměně oken a dve-
ří. Dosáhl na nejvyšší možnou 
dotaci v oblasti zateplení, takže 
byl podpořen částkou 288 tisíci 
korun.

V tabulce je uvedena 
i žádost panelového bytové-
ho domu v Praze na celkové 
zateplení. Objem podpory na 
tento projekt činí 22,4 milionu 
korun, avšak tato částka není 
tou nejvyšší přiznanou dotací. 

Ta je ještě o 6,5 milionů korun 
vyšší a získal ji rovněž panelový 
bytový dům. „Tento segment bydlení 
začíná postupně žádat. Zateplení 
panelového domu vyžaduje delší čas 
na samotnou přípravu projektové 
dokumentace. Ve chvíli, kdy se plně 
zapojí i bytová družstva, očekáváme 
rapidní zrychlení čerpání prostředků. 
Jen v lednu byly zaregistrovány tři 
projekty, každý s dotací nad dvacet mi-
lionů korun,“ uvedl Petr Štěpánek, 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR, který má program 
na starosti.

Očekávání ministerstva 
i fondu je podloženo i aktuální 
analýzou Svazu českých a mo-
ravských bytových družstev, 
podle které je 1 860 bytových 
družstev již nyní rozhodnuto 
proinvestovat do roku 2012 přes 
devět miliard korun na opatření, 
která mohou být podpořena 
z programu Zelená úsporám, 

Zájem o program Zelená úsporám stoupá
Prostředky v celkové výši 
jedné miliardy korun byly 
přiděleny žadatelům o dota-
ce v rámci programu Zelená 
úsporám v průběhu jednoho 
roku. Objem přidělovaných 
dotací během té doby dra-
maticky rostl. 

jehož prostřednictvím by 
žadatelům měla být poskytnuta 
dotace v souhrnné výši kolem 4 
miliard korun.

Z grafu „Vývoje počtu 
žádostí a výše rezervované 
podpory“ je patrné, že celkový 
počet žádostí roste exponenci-
álně. „Od října 2009 se počet žádostí 
týdně přehoupl vždy přes jedno sto, 
od konce listopadu byl týdenní příliv 
vždy nad dvě stě žádostí, od ledna 
neklesáme pod 400 žádostí týdně 
a od konce ledna evidujeme už více 
než 500 žádostí týdně. Nynější denní 
průměr činí 130 žádostí za více než 
20 milionů,“ shrnul trend přílivu 
žádostí Petr Štěpánek.

Státní fond životního 

prostředí ČR z tohoto důvo-
du posiluje kapacity na svých 
regionálních pracovištích. 
Vzhledem k velkému počtu 
žádostí ve středních Čechách 
bylo v Kladně od 1. 3. otevře-
no nové pracoviště přijímající 
žádosti o dotace v programu 
Zelená úsporám.

Zájem o podporu z pro-
gramu zároveň dramaticky 
roste. Do konce roku 2009 bylo 
přijato a zpracováno 3 118 
žádostí představujících zhruba 
500 milionů korun. Odhady 
postavené na počtu rozpracova-
ných žádostí ukazují, že počet 
přijatých žádostí do konce 
února pravděpodobně stoupne 
až na 7 000, respektive na 1 200 
milionů korun.

Dostupnost dotací, 
doplňková podpora
Nejvíce využívanou formou pod-
pory (více než polovina žádostí) 

jsou dotace na využití obnovitel-
ných zdrojů energie na vytápění, 
zejména na solární systémy. 
Největší objem podpory se na 
druhou stranu čerpá na prová-
dění celkového zateplení. Tento 
typ zateplení je od září tohoto 
roku otevřený i pro panelové 
domy. Jejich počet v posledních 
týdnech také narůstá. Největším 
zatím podaným projektem je 
zateplení panelového komplexu 
s více než 300 bytovými jed-
notkami, na nějž činí dotace 29 
milionů korun.

Připomínáme, že žadatelé 
o dotaci z programu Zelená 
úsporám mohou ve stávají-
cím režimu využít doplňkové 

podpory na projekt (podporu 
na přípravu a realizaci podpo-
rovaných opatření) až do 31. 3. 
2010, a to i přesto, že stanovený 
objem 50 milionů korun byl 
již vyčerpán. Rozhodl o tom 
již na konci ledna řídící výbor 
programu. O podporu na pro-
jekt mohou žádat ti žadatelé, 
kteří splní podmínky programu 
a úspěšně žádají o jedno či 
více z podporovaných opatření 
– zateplení, pasivní výstavba 
či instalace systémů obnovi-
telných zdrojů vytápění. Pro 
přiznání podpory na projekt 
je rozhodující datum podání 
žádosti o podporu na projekt 
a její současné podání s žádostí 
o investiční podporu. „Jednám 
se zahraničními kupci o standardním 
nastavení této formy podpory. Domní-
vám se, že jsme na dobré cestě zachovat 
finanční podporu projektových žádostí 
– byť s dílčími úpravami – i po 31. 
březnu,“ doplňuje ministr Dusík.

Nové změny
Ve čtvrtek 1. 4. 2010 nabude 
účinnosti dodatek č. 2 k přílo-
hám I směrnice Ministerstva 
životního prostředí č. 9/2009, 
o poskytování fi nančních 
prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci 
programu Zelená úsporám. Na 
jeho základě vyzýváme výrobce 
a distributory tepla k zápisu do 
Seznamu lokalit napojených 
na centrální zásobování teplem 
využívající obnovitelné zdroje 
energie, který fond povede 
a zveřejní na internetových 
stránkách programu. Pro 
zápis do uvedeného seznamu 
posílejte na emailovou adresu 

czt@zelenausporam.cz naskeno-
vanou žádost o udělení licence 
pro podnikání v energetických 
odvětvích spolu se seznamem 
jednotlivých vymezených území 
a seznamem jednotlivých provo-
zoven. Formuláře jsou použí-
vány Energetickým regulačním 
úřadem. Do přihlášky uvádějte 
také poměr spalované biomasy 
k ostatním palivům. Zápis do 
seznamu lokalit je bezplatný 
a probíhá do konce roku 2012.

Propagační a ve svých 
důsledcích také motivační účel 
má soutěž Český energetický 
a ekologický projekt 2009, 
pořádaná pod záštitou premiéra 
Jana Fischera. Soutěžní projek-
ty, vyznačující se energetickou 
úsporností šetrností k životní-
mu prostředí, se mohou hlásit 
ve dvou hlavních kategoriích: 
stavby investorů na území ČR 
a projekty připravené k realizaci, 
případně i realizované.

 rodinné domy panelové BD nepanelové BD

počet 
projektů

5 927 64 146

výše 
dotace

676 448 003 Kč 214 271 592 Kč 137 742 955 Kč

celková 
investice

1 582 015 531 Kč 488 234 899 Kč 266 018 463 Kč

průměrná 
podpora

42,8 % 43,9 % 51,8 %

největší 
projekty

770 000 Kč 28 900 000 Kč 5 800 000 Kč

Aktuální stav programu Zelená úsporám k půli února 2010

 
Žádost 
podána

Registrace 
žádosti

Podpořená 
opatření

Místo/kdo 
žádost přijal

Výše 
dotace

start ZU  22. 4. 09    

1. žádost 13. 5. 09 17. 6. 09
kotel 
na biomasu

Chrášťany/KP ČB 50 000 Kč

250 mil. 18. 11. 09 23. 11. 09
solární kolektory 
– voda

Litomyšl/ČS 55 000 Kč

500 mil. 21. 12. 09 5. 1. 10
tep. čerpadlo do 
novost.

Příbram/KB 75 000 Kč

750 mil. 7. 1. 10 22. 1. 10
celk. zateplení – 
panel. BD

Praha/OGIS 22 400 000 Kč

1. mld. 8. 2. 10 11. 2. 10
celkové 
zateplení RD

Šumpersko/
ČSOB

288 200 Kč

Mezníky programu Zelená úsporám 

Vývoj počtu žádostí
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Zelená úsporám
 a dřevostavby

Koncem února se uskutečnil již 
pátý ročník veletrhu Dřevostav-
by v pražských Letňanech. Jde 
o největší veletrh využití dřeva 
ve stavebnictví v ČR. Cílem 
projektu je prezentovat široké 
laické i odborné veřejnosti 
možnosti a novinky v oboru. 
Novinkou letošního ročníku bylo 
především vyhlášení výsledků 
soutěže Dřevěný dům 2010. Již 
tradičně se uskutečnil i Salon 
dřevostaveb. Součástí veletrhu 
byl i stánek Státního fondu život-
ního prostředí České republiky, 
který propagoval program 
Zelená úsporám. Veletrh pořádá 
společnost Terinvest. Na snímku 
je domek fi rmy Deed, jedno-
ho z mnoha vystavovatelů na 
veletrhu. 

SFŽP ČR Zlín změnil sídlo
Krajské pracoviště Státního 
fondu životního prostředí ČR 
ve Zlíně se dne 24. 2. 2010 
přestěhovalo do nových prostor. 
Žadatelé o dotaci mohou od 25. 
2. využívat služeb krajského pra-
coviště na nové adrese: Budova 
51 – areál Svit, 760 01 Zlín. Kon-
takty na jednotlivé pracovníky, 
telefonní a faxová čísla zůstaly 
nezměněny. 

Botanika v Temelíně
Badatelé z Botanického ústa-
vu Akademie věd pomáhají 
energetikům čistit chladicí vodu 
temelínské elektrárny. Testují, 
jak by mohl zooplankton svými 
fi ltračními schopnostmi omezit 
rozvoj řas v chladicích bazénech 
jaderné elektrárny. Řasy energe-
tikům způsobují potíže a řešení 
botaniků by mohla energetické 
skupině ČEZ ušetřit statisíce 
korun. Za velmi perspektivní 
technologii považují vědci napří-
klad využití řas pro dočištění vod 
pocházejících z čistíren komunál-
ních odpadů. Tato biomasa může 
být zdrojem významných látek, 
například polynasycené mastné 
kyseliny jsou používané jako 
doplněk výživy – přírodní barviva 
používá potravinářský průmysl, 
nebo zdrojem zelené energie.



32

ČÍSLO 3/ BŘEZEN 2010

33

Majitelé jednotlivých parcel 
v ulici Práčata jsou soustavně 
sužováni opadáváním horni-
nových úlomků do dvorních 
prostorů, v některých případech 
jsou přímo ohrožovány vestavby 
či části domků. Stav horniny na 
povrchu skalní stěny je narušený, 
neboť hornina je silně postižena 
tektonicky i zvětráváním. Její stav 
navíc zhoršují náletové dřeviny 
působením svých kořenů. „Pada-
jící úlomky naštěstí nezpůsobily žádné 
zranění ani vážnější škody, ale to nemusí 
platit věčně,“ říká mluvčí brněnské-
ho magistrátu Pavel Žára. Město, 
v jehož majetku skála je, již dříve 
provádělo opravy skalní stěny 
fi nancované z národních zdrojů. 
Tato opatření však měla jen do-
časný charakter. 

OPŽP v roli záchrance
V roce 2006 začalo město se 
sanací skály nad pozemky čtyř 

rodinných domků s podporou 
Ministerstva životního prostře-
dí. V roce 2008 Brno získalo 
dotaci z OPŽP ve výši téměř 
2,7 milionu korun na sanaci 
skalní stěny za dalšími třemi 
rodinnými domy. Dotace tvořila 
90 procent uznatelných výdajů 
projektu, zbylé náklady hra-
dilo město ze svého rozpočtu. 
V prosinci 2008 byla tato akce 
úspěšně dokončena. Sanována 
tak byla necelá polovina skalní-
ho masivu. 

Padající kameny však stále 
ohrožují obyvatele přilehlých 
pozemků. Pod každou parcelou, 
na které proběhne sanace skály, 
se nachází nemovitost v držení 
soukromých vlastníků. Zatímco 
hodnota opatření na jednu par-
celu vychází na částku v rozmezí 
půl až milionu korun, hodnota 
každé ze zabezpečených staveb 
je přitom milion a půl až tři 
miliony korun.

Loni město získalo dotaci 
z OPŽP ve výši přes čtyři mili-
ony korun na realizaci dalšího 
úseku za třemi domy v Boso-
nohách. S pracemi se začalo 
v lednu 2010 a do konce června 
by měly být hotové. „Se spoluprací 
se Státním fondem životního prostředí 
ČR, který Operační program Životní 
prostředí administruje, jsme spokoje-
ni,“ uvedl Žára. „Rádi bychom proto 
ve spolupráci pokračovali i nadále 
a s pomocí OPŽP sanovali i zbytek 
stěny,“ dodal Žára.

V tuto chvíli tak zbývá sano-
vat skalní stěnu ještě nad dalšími 
19 pozemky. Cílem je očistit 
a odstranit náletové dřeviny 
ze svahu, zpevnit skalní masiv 

kotvenou ocelovou sítí, přestříkat 
síť vrstvou stříkaného betonu 
v tloušťce 100 mm a ochránit tak 
soukromé rodinné domky umístě-
né pod skalním masivem a jejich 
majitele před spadem zvětralého 
kamene. Navržená opatření by 
měla zajistit bezpečnost po dobu 
minimálně 20 let. 

Navržená opatření pro 
zajištění skalní stěny: 
 očištění povrchu horniny od 

náletové zeleně, především 
dřevin (nevylučuje se pone-
chání významných solitérních 
prvků),

 očištění a snesení drobnějších 
uvolněných úlomků a částic 
horniny,

 kompletní rozebrání a sne-
sení větších bloků horniny 
ohrožujících předmětné 
nemovitosti,

 aktivní zajištění nestabilních 
bloků pomocí předepjatých 
ocelových svorníků lepených 
do masívu polyesterovými 
ampulemi,

 překrytí povrchu skalní stěny 
ocelovou KARI sítí ukotve-
nou do horniny ocelovými 
svorníky lepenými do masívu 
polyesterovými ampulemi,

 přestříkání položené KARI 
sítě vrstvou stříkaného beto-
nu tloušťky 100 mm,

 v jednotlivých případech 
překrytí skalní stěny gabio-
novým pletivem ukotveným 
lepenými svorníky,

 ochranný plot výšky 2,0 m po-
stavený zhruba 1 m od střední 
hrany stěny pro zabránění 
pádu osob a předmětů.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Školské zařízení pro environmentál-
ní vzdělávání Lipka vzniklo v roce 
1991 jako příspěvková organizace 
Jihomoravského kraje. Ostatně prá-
vě na jeho území zajišťuje environ-
mentální výchovu. Lipka je největší 
vzdělávací organizací v oblasti ekolo-
gie na jižní Moravě, disponuje pěti 
pracovišti a co do objemu poskyto-
vaných služeb je jednou z největších 
v ČR. „Přesto se dlouhodobě potýkáme s vyšší 
poptávkou po výukových programech ze strany 
škol a školských zařízení, než jsme schopni 
uspokojit,“ říká ředitelka Lipky Hana 
Korvasová. 

Lipka realizuje akreditované 
vzdělávání pedagogických pracov-
níků základního a středního škol-
ství formou přednášek, dílen, be-
sed, exkurzí, seminářů, konferencí 
a specializačního studia. Lipka se 
také každoročně tradičně podílí 
na realizaci celostátního programu 
„Metodika a realizace komplexní 
ekologické výchovy“ (M.R.K.E.V.) 
zastřešovaného SSEV Pavučina. 

OPŽP ničím neznámým
Aby zajistili důstojnější podmínky, 
jak pro své posluchače, tak pro vy-
učující, rozhodli se v Lipce využít 

nabídky OPŽP a připravili projekt 
na zvýšení kapacity vzdělávacího 
zařízení. V rámci projektu dojde 
k zvýšení kapacity dvou pracovišť 
Lipky pro ekologické výukové 
programy. Na pracovišti Lipová 
20 bude vybudována nová učebna 
formou přístavby a rekonstruová-
na kotelna pro vytápění a ohřev 
teplé vody. „Přístavba bude provedena 
v nízkoenergetickém standardu a dojde též 
k zateplení fasády,“ tvrdí Korvasová. 
Podle ní tak v součtu klesnou pro-
vozní náklady budovy. Menší část 
projektu je věnována rekonstrukci 
výukových prvků v zahradě tohoto 
pracoviště. 

K tomu bude na dalším praco-
višti Lipky v Lesní škole Jezírko rea-
lizována přístavba, která zabezpečí 
ubytovací kapacity pro poskytování 
pobytových výukových programů. 
Pobytové programy přímo v Brně 
totiž dosud neexistují. Na základě 

zkušeností z dalšího pracoviště Lip-
ky v Středisku ekologické výchovy 
Rychta Krásensko jsou pobytové 
výukové programy fi nančně udrži-
telnější díky příjmům za ubytovací 
a stravovací služby. „Výukové programy 
jsou zpoplatněny a tvoří 20 procent příjmů 
rozpočtu organizace (rok 2008 po odečtení 
projektů fi nancovaných EU – pozn. redak-
ce). Jedním z výstupů projektu je i naučná 
stezka v rekreačně silně exponované oblasti 
nedaleko Brna, která bude sloužit osvětě 
nejširší veřejnosti,“ říká Korvasová.

OPŽP bez problémů
Lipka v současné době připravuje-
me výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Pokud půjde vše hladce, za-
čít stavět by mohla v červnu. Podle 
Hany Korvasové bude mít projekt 
pozitivní vliv na životní prostředí 
a zejména na udržitelný rozvoj. 
„S čerpáním dotací z operačních programů již 
máme dobré zkušenosti, ačkoli dosud to byly 
neinvestiční projekty. Toto je první investiční 
projekt,“ dodala. 

Ekologické výukové programy 
si kladou za cíl nejen vést poslucha-
če k lepšímu pochopení životního 
prostředí a přediva ekologických 
vztahů v něm, ale přispět i ke změ-
ně postojů a hodnot v této oblasti. 
Realizované stavby jsou energeticky 
šetrné jak po stránce konstrukční, 
tak technologické. „Ze zkušeností 
z dalších pracovišť Lipky, v SEV Rychta Krá-
sensko a SEV Rozmarýnek, po dokončení 
projektu očekáváme zvýšený zájem veřejnosti 
o realizované technologické a stavební řešení 
přístaveb, a tedy zvýšení rozsahu ekologického 
poradenství,“ uvedla Korvasová. 

Z OPŽP bude hrazeno 90 % cel-
kových uznatelných výdajů projek-
tu, zbytek bude zaplacen z rozpočtu 
kraje a z národních zdrojů.

OP Životní prostředí proti skále Dotace pro Lipku pomůže „mrkvi“
Erozí silně narušená skalní 
stěna v brněnské části 
Bosonohy ohrožuje 
obyvatele rodinných domků, 
které jsou postavené přímo 
pod ní. Brněnský magistrát 
řeší situaci od roku 2006. 
Skalní stěna však stále 
vykazuje odpadávání 
horninových úlomků. 
Nápravu a ochranu obyvatel, 
kteří pod stěnou žijí, 
zajistí podpora z Operačního 
programu Životní prostředÍ. 

Zájemci o environmentální 
vzdělání mohou být 
spokojení. Alespoň ti, kteří 
spolupracují s brněnským 
školským zařízením 
pro environmentální 
vzdělávání Lipka. Lipka 
totiž za přispění Operačního 
programu Životní 
prostředí rozšíří učební 
prostory, postaví ubytovací 
kapacity pro pobytové 
programy a vybuduje novou 
naučnou stezku v okolí Brna. 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení 
poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, 
zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování 
přírodních prvků v osídlených oblastech.
Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitoro-
vání geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobno-
vitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. 

Dotace z ERDF 2 549 379 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 149 963 Kč
Celkové způsobilé výdaje 2 999 269 Kč

Financování r. 2010 – IV. etapa:
Dotace z ERDF 4 559 000 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 268 176 Kč
Celkové uznatelné výdaje:  5 363 529 Kč

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu
Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělá-
vání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve 
všech krajích ČR a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro en-
vironmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek.
Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ-
mentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního 
poradenství a environmentálních informací.

Dotace z ERDF 20 131 056 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 1 184 180 Kč
Celkové způsobilé výdaje 23 683 595 Kč
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TISKOVÁ MLUVČÍ MŽP NA CESTĚ

V rámci vzdělávání a všeobecného přehledu mluvčí Ministerstva 
životního prostředí Petra Roubíčková vyrazila v únorové třeskuté 
zimě po stopách některých z projektů financovaných z Operačního 
programu Životní prostředí. Fotograf Jakub Stadler ji zastihl při 
studiu informační cedule projektu na zlepšení tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budov Integrované střední školy 
ve Vysokém nad Jizerou.

JAK PO KODANI

Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve dnech 5.–6. února 2010 
zúčastnil Dillíského summitu udržitelného rozvoje. Letošní summit, 
kterého se zúčastnili přední světoví představitelé širokého spektra 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, se nesl pod heslem „Po 
Kodani: hledání nové cesty k udržitelnému rozvoji“. N obrázku mi-
nistr Jan Dusík s výkonným tajemníkem UNFCCC Yvo de Boerem.

SEŠLOST VE VÍDNI

V úterý 16. února se ve Vídni sešli ministři smluvních stran Úmluvy 
o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (Rakousko, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, 
Německo, Maďarsko, Černá Hora, Moldávie, Rumunsko, Srbsko, 
Slovensko, Slovinsko, Ukrajina) se zástupci Evropské komise, aby 
přijali příslušná opatření k ochraně a únosnému využívání Dunaje.

Finančně platební kalendář (FPK) 
je jedním z nástrojů fi nančního řízení 
jednotlivých projektů i celého operačního 
programu.

Slouží jednak ke stanovení fi nančního plánu projektů, 
zároveň k monitoringu a predikci fi nančních toků ve 
vztahu k alokaci programu podle disponibilních roz-
počtových možností MŽP a SFŽP v daném období. 

Nejedná se pouze o administrativní nástroj poskytova-
tele fi nančních prostředků – 
správně aplikovaný FPK má výraznou vypovídací 
schopnost i pro příjemce například v rámci: 
 plánování a řízení cash fl ow projektu,
 zapojení vlastních zdrojů příjemce v čase při prů-

běžném spolufi nancování projektu,
 plánování a realizace meziročních transferů posky-

tované podpory podle skutečného postupu realiza-
ce projektu a podle aktuální potřeby příjemce.

FPK prvotně vychází z předpokládaného časového 
a věcného harmonogramu vlastní realizace projektu 
a je upravován na základě skutečného čerpání fi nanční 
podpory v čase (podávání a proplácení žádostí o plat-
bu). 

Součástí Závazných pokynů pro příjemce podpory 
z OPŽP (viz webové stránky www.opzp.cz, záložka 
Dokumenty ke stažení / Pro žadatele a příjemce) je 
kapitola Zásady fi nancování s postupem FPK včetně 
aktuálního zjednodušení administrativních procesů – 
kontroly fakturace (příjemce již např. netiskne průvod-
ní list faktury) a žádostí o platby (příjemce již znovu 
nepřikládá fakturaci v listinné podobě).

Formou nápovědy je příjemce provázen aplikací 
i v elektronickém prostředí Bene-fi ll.

Prvotní údaje FPK jsou pro příjemce vypočteny systé-
mem, příjemce je pouze rozloží v čase, zbývající výpo-
čtové a přenosové funkce zařídí informační systém.

Procesy FPK příjemce operativně konzultuje s fi -
nančním manažerem projektu (FM), který potvrzuje 
správnost FPK.

Cílem tohoto taháku je současným i potenciálním pří-
jemcům prostředků OPŽP přiblížit platnou verzi FPK.

Konstrukce FPK
FPK zachycuje plánované a skutečné čerpání fi nanč-
ních prostředků (CZV, NZV, CZVV, dotací, příp. půjčky 
a VZ)  v členění na investice a neinvestice v jednotlivých 
letech a v běžném roce až do úrovně čtvrtletí. Míra 
podrobnosti údajů je stanovena požadavky řídícího 
orgánu (MŽP), platebního a certifi kačního orgánu 
(Ministerstvo fi nancí ČR) a vychází i z nařízení Evropské 
komise pro monitoring procesů strukturálních fondů.

FPK je zkonstruován tak, aby na jedné straně sloužil pří-
jemci podpory k průběžné aktualizaci fi nančních potřeb 
(včetně případného přesunu nevyčerpané podpory do 
dalšího období, nebo naopak k předstihovému čerpání 
prostředků z budoucích let) a na straně druhé byl pou-
žitelný pro fi nanční řízení na úrovni ŘO  a ZS .

FPK je standardní a praxí SFŽP ČR i v jiných programech 
prověřený instrument, pozastavení této aplikace v roce 
2009 se neosvědčilo. Od roku 2010 naopak FPK převzal 
funkce zrušeného fi nančního harmonogramu plnění, 
který pouze fi xoval „plánovanou prostavěnost“ projektů.

Finančně platební kalendář

Jakub Štogr, vedoucí odboru technické asistence. 
Pracoval jako informační specialista, vývojář, analytik 
a evaluátor. V rámci zakázek pro Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR, Ministerstvo dopravy a další subjekty 
se podílel na hodnocení OP RLZ, OP LZZ, OP Doprava, 
iniciativy společenství EQUAL a dalších. Má zkušenosti 
s realizací mezinárodních projektů např. v programu 

Leonardo da Vinci. Je studentem informační vědy na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze (Ústav informačních studií a knihovnictví) 
s výzkumným tématem evaluace přenosu znalostí. Rovněž se specializuje 
na oblast mediální a informační gramotnosti. Je členem redakce odbor-
ného elektronického časopisu o informační společnosti Ikaros.cz. Mluví 
anglicky, domluví se německy a litevsky. K jeho koníčkům patří historický 
šerm a onlinové hry typu MMORPG.

Ivo Trojan se stal začátkem března vedoucím oddě-
lení III, Odbor ochrany vod a úsek řízení projektů, jeho 
starostí tak budou projekty fi nancované z evropského 
Fondu soudružnosti. Na Státním fondu životního pro-
středí ČR působí od roku 2004, předtím vykonával funkci 
ekonomického náměstka v České inspekci životního 
prostředí, ale třeba i funkci výkonného ředitel Českého 

svazu pivovarů a sladoven. Byl také tajemníkem a poradcem generál-
ního ředitele ve společnosti Pražské pivovary nebo zástupcem ředitele 
odboru zahraničních vztahů na Ministerstvu životního prostředí.  Mezi 
jeho zájmy patří hraní tenisu, turistika a sportovní střelba. „Jako vedoucí 
oddělení III v Odboru ochrany vod, budu mít na starosti řízení projektů 
Fondu soudržnosti, schvalované Evropskou komisí, tedy takzvané velké 
projekty, kterých je celkem 36,“ říká Trojan.

SEZNAM ZKRATEK

FPK – Finančně platební kalendář

OPŽP – Operační program životní 

prostředí

ŘO – Řídící orgán = MŽP 

(Ministerstvo životního prostředí)

ZS – Zprostředkující subjekt = SFŽP ČR 

(Státní fond životního prostředí ČR)

CZV – Celkové způsobilé výdaje

NZV – Nezpůsobilé výdaje

CZVV – Celkové způsobilé veřejné 

výdaje

Dotace ERDF/FS – Dotace z evrop-

ských strukturálních fondů

Dotace SFŽP ČR/SR – Dotace 

ze SFŽP ČR/ státního rozpočtu, 

kapitoly MŽP

Půjčka SFŽP ČR – Dotace ze SFŽP ČR

VZ – Vlastní zdroje příjemce podpory

FM – Finanční manažer

PM – Projektový manažer

PP – Příjemce podpory

PFL – Plán fi nancování v letech

TFP – Technická a fi nanční příloha 

k rozhodnutí o poskytnutí dotace

RoPD – Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace

FV – Finanční vypořádání

IS BF – Informační systém Bene-fi ll

Vzor FPK verze 2010

Období Struktura CZV NZV CZVV
Dotace 

ERDF/ FS

Dotace 
SFŽP ČR/

SR

Půjčka 
SFŽP ČR

VZ

Celkem*
celkem
investice
neinvestice

2007**

2009**

celkem
investice
neinvestice

2010**
celkem
investice
neinvestice

1 Q

4 Q

celkem
investice
neinvestice

2011

2014

celkem
investice
neinvestice

* V těchto řádcích se zobrazují souhrnné částky v členění na investice a neinvestice za projekt, celkem získané 
z defi nice objektů vycházející z uzavřených smluv o dílo. Předdefi nované hodnoty CZV a NZV jsou příjemcem 
podpory rozepisovány do jednotlivých let a v aktuálním roce i do jednotlivých čtvrtletí, a to v závislosti na před-
pokládaném podávání žádostí o platbu s ohledem na časovou a věcnou realizaci projektu.

** Řádky pro zanesení skutečnosti dle podaných žádostí o platbu.

NOVÍ LIDÉ

SEZNAM ZKRATEK
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Informační zpravodaj Operačního 
programu Životní prostředí 

Každý měsíc doručíme ZDARMA 
do Vašich schránek.
Více informací na www.opzp.cz.

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

OBJEDNATEL 

 veřejná správa  konzultant  odborník  žadatel o dotace  média 

 jiné  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

V případě zájmu o předchozí čísla časopisu Priorita nás neváhejte kontaktovat na telefonním 
čísle 267 994 125, e-mailu: distribuce@sfzp.cz či na webových stránkách www.opzp.cz.
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I když z celého „koláče“ OPŽP na ni vychází díl o velikosti 12,2 % finančních prostředku, v součas-

né chvíli je v ní schváleno nejvíce projektů ze všech prioritních os programu. Hlavními úkoly osy 6, 

která je zaměřená na zlepšování stavu české přírody a krajiny, jsou zastavení poklesu biodiverzity a 

zvyšování ekologické stability krajiny. Žádosti do PO 6 bylo možné podat prozatím ve dvou výzvách. 

A jak konstatuje ve svém článku Michal Slezák z Odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního 

vzdělávání SFŽP ČR, můžeme konstatovat, že již bylo podpořeno více než tisíc projektů. STRANA 6

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

Naděje pro národní parkyMinistr životního prostředí Ladislav Miko: Připravíme 
program 
podpory obcí 
v národních 
parcích 
i chráněných krajinných oblastech. Přírodu totiž nelze účinně chránit bez pomoci lidí, kteří v daném úze-mí žijí. STR. 4

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

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

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

Revoluční Växjö

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

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

 Prioritní osa 6 OPŽP
 drží významné prvenství 

Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

ČÍSLO 7 I SRPEN 2009 I zdarma I www.opzp.cz

Povodně jsou příčinou krizových situací, které jsou provázeny nejenom rozsáhlými materiálními 

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

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

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

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

prostředí Veronika Jáglová. STRANA 6

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

Nové projekty s podporou 
z OPŽP 
Červencový Řídící výbor OPŽP 

na svém červencovém zasedání 

doporučil ministrovi životního 

prostředí schválit dotace ve výší 

766 milionů korun 62 projektům 

ze tří prioritních os. STR. 30

Nové výzvy
Vše, co potřebujete vědět 
o prioritní ose 3 – Udržitelné vy-

užívání zdrojů energie a prioritní 

ose 4 – Zkvalitnění nakládání 

s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží. STR. 20

O prioritní ose 1 
Vedoucí odboru ochrany vod 

SFŽP ČR Ivana Vráblíková: 
„Projekty do vodohospodářské 

infrastruktury jsou složité na pří-

pravu. Většina jich řeší rozsáhlá 

území, stavby je třeba koordi-

novat s ostatními inženýrskými 

sítěmi, úpravou komunikací 
nebo dopravními omezeními.“ 

STR. 10 

Kanalizace za tři čtvrtě 
miliardy
Kanalizaci a vodovodní řad 
za více než 730 milionů korun 

plánují na Ivančicku. Vše má být 

hotovo do listopadu 2011. Na 

stamilionovém podniku Zlep-

šení kvality vod v řekách Jihlava 

a Svratka nad nádrží Nové mlýny 

se podílí několik obcí. 
STR. 32

CD jako příloha Priority
V řadě případů se ukazuje, že 

hlavním limitujícím faktorem 

rozvoje obcí se stává nedosta-

tečná úroveň jejich vodohospo-

dářské infrastruktury. Časopis 

Priorita tuto problematiku 
nepodceňuje. Na přiloženém 

CD najdete užitečné informace.

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

 Největší přímé 
 nebezpečí – povodně 

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR

www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500 GREEN JOBS           ŠUMAVA 

 ODPADY 

Typy, funkce, časový harmonogram vyplňování a režimy aktualizace FPK

Typ FPK Funkce FPK Časový harmonogram / režimy aktualizace FPK

První FPK před 
vydáním 
rozhodnutí 
o poskytnutí 
dotace (RoPD)

FPK slouží pro stanovení investiční a neinvestiční struktury 
fi nancování projektu v letech dle předpokládané realizace 
projektu a plánovaného čerpání podpory. 
Z odsouhlaseného FPK je generován tzv. plán fi nancování 
v letech (PFL), který se stává součástí technicko-fi nanční 
přílohy (TFP) k RoPD.

FPK je vyplňován příjemcem podpory v rámci procesu schva-
lování pokladů pro vydání RoPD, a to v okamžiku po ověření 
pokladů projektovým manažerem (PM), tj. před samotným 
ověřováním podkladů ze strany fi nančního manažera (FM).
K vyplnění FPK je příjemce vyzván prostřednictvím informač-
ního systému Bene-fi ll (IS BF).

FPK v průběhu 
fi nancování

FPK slouží pro transparentní predikce budoucích požadavků 
příjemců podpory na fi nanční prostředky poskytované ze státní-
ho rozpočtu a rozpočtu SFŽP ČR.
Aktualizace bilancí fi nančních nároků prostřednictvím FPK je 
nezbytným nástrojem pro vyhodnocování cash-fl ow projektu 
i programu jako celku.
FPK umožňuje nastavení a přesuny plánovaného čerpání 
podpory v letech při zachování celkových hodnot stano-
vených v TFP k RoPD podle aktuální potřeby příjemce bez 
nutnosti vydávání dodatků ke smlouvě se SFŽP a změnových 
dokumentů k RoPD.

FPK je aktualizován dle skutečného čerpání, ale minimálně 
každé čtvrtletí. 
K vyplnění je příjemce vyzván prostřednictvím IS BF.
Zároveň je příjemci podpory umožněno aktualizovat FPK 
za situace, kdy již dočerpal fi nanční prostředky (způsobilé 
výdaje) vyčleněné ve FPK na dané čtvrtletí, za předpokladu 
disponibilních rozpočtových zdrojů poskytovatele.
V tomto případě není příjemce vyzván k vyplnění FPK pro-
střednictvím IS BF, ale může si nový FPK vygenerovat sám.

První FPK 
v roce 

U projektů fi nancovaných v minulém roce, slouží FPK pro 
potřeby fi nančního vypořádání (FV), tj. k potvrzení skutečné 
výše a struktury fi nancování za minulý rok a k převodu/trans-
feru nevyčerpané podpory do aktuálního roku.

FPK je příjemcem podpory vyplňován na začátku každého 
kalendářního roku.
Příjemce pouze tento typ FPK po schválení FM potvrzuje 
i v listinné podobě a zasílá fondu.
K vyplnění i potvrzení FPK je příjemce vyzván prostřednic-
tvím IS BF.

…
…

FPK je ze strany příjemce podpory vyplňován 
v aplikaci Bene-fi ll (IS BF), a to na záložce „Finančně 
platební kalendář“.  

Příjemce je k vyplnění FPK v rámci režimů aktualizace 
vyzýván prostřednictvím IS BF zobrazením úkolu na 
záložce „Informace o projektu“, včetně termínu, do 
kterého je příjemce povinen FPK vyplnit a elektronic-
ky odeslat fi nančnímu manažerovi.

V případě nevyplnění FPK do 5 pracovních dnů se 
v IS BF vygeneruje 1. urgence upozorňující na tuto 
skutečnosti. Příjemce je kontaktován FM.
Není-li ze strany příjemce ani po této urgenci 
splněn úkol do 5 pracovní dnů, vygeneruje se 
2. urgence, čímž je pozastaveno fi nancování 
do doby, než povinnost stanovenou závaznými 
pokyny příjemce splní.

V případě potřeby aktualizovat FPK mimo stanovený 
časový harmonogram je příjemci podpory umožněno 
si v IS BF na záložce „FPK“ vygenerovat nový FPK a tím 
si požádat o navýšení alokace fi nančních prostředků 
na dané čtvrtletí, popř. rok.

Příjemce podpory v FPK vyplňuje editovatelné položky 
ve sloupcích celkových způsobilých výdajů a nezpů-
sobilých výdajů. Další sloupce jsou rozpočítávány 
automaticky. Příjemce vyplňuje nejprve údaje do řádků 
investice a neinvestice, které jsou poté automaticky sčí-
távány do řádku „celkem“ příslušeného čtvrtletí a roku.

Po vyplnění FPK příjemce provede jeho uložení a ná-
sledné elektronické odeslání ke kontrole FM prostřed-
nictvím workfl ow. FM je oprávněn upravit rozpis částek 
ve FPK zadaných příjemcem s ohledem na aktuální 
disponibilní rozpočtové možnosti MŽP a SFŽP ČR.

FPK a prostředí informačního systému Bene-fill

V IS BF na záložce „FPK“ 
je pro příjemce podpory 
k dispozici komentář slou-
žící jako instrukce a návod 
k vyplnění.

Vyplnění a odsouhlasení 
FPK je nutnou podmín-
kou pro podání žádosti 
o platbu.


