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„Ve srovnání s jinými programy je 
OPŽP asi nejdále. A to je obrovský 
úspěch,“ říká Václav Mencl, místo-
předseda Výboru pro životní 
prostředí Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, člen 
Řídícího výboru 
OPŽP a předseda 
Rady SFŽP ČR. 
STR. 12 

Podle odhadů bude letos z OP Životní prostředí proplaceno na účty příjemců až 20 miliard korun.

 Další 4,6 miliardy korun připraveny 

 pro nové vodohospodářské projekty 

Švýcarsko-česká spolupráce
Ministerstvo fi nancí ve spolupráci 
s Ministerstvem životního pro-
středí vyhlásilo otevřenou výzvu 
Programu švýcarsko-české 
spolupráce v rámci priority 2 – 
Životní prostředí a infrastruktura, 
v oblasti zaměření 2.1 – Obnova 
a modernizace základní infra-
struktury a zlepšení životního 
prostředí. Otevřená výzva pro 
předkládání individuálních pro-
jektů je vyhlášena s alokací 
29 mil. švýcarských franků (CHF), 
tedy zhruba půl miliardy korun. 
Minimální výše grantu byla stano-
vena na 1 mil. CHF. 
STR. 4, STR. 17 

OPŽP v číslech
Operační program životní 
prostředí (OPŽP) letos rozdělil 
a v dosud neuzavřených výzvách 
plánuje rozdělit desítky miliard 
korun ze zdrojů EU na projekty 
pro zlepšení životního prostře-
dí. Přitom ve všech prioritních 
osách dochází k realizaci dalších 
projektů a skutečnému čerpání. 
Do konce roku 2009 to bylo více 
než šest miliard korun, 
v letošním roce se dá očekávat 
nárůst až na 20 miliard korun. 
STR. 10

Aktualizovaný přehled 
schválených projektů

STR. 18

Možnosti programu LIFE+
Program LIFE+ patří mezi ty 
programy, ze kterých Česká 
republika čerpá jen sporadicky. 
Jde o fi nanční nástroj Evropské 
unie pro životní prostředí, jehož 
obecným cílem je přispívat 
k provádění, aktualizaci a rozvoji 
politiky EU v oblasti životního 
prostředí. LIFE+ začal v roce 
1992 a prozatím z něj bylo spo-
lufi nancováno 3 104 projektů, 
jimž na realizaci přispěl přibližně 
2,2 miliardy eur. STR. 26

Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) doporučil ke schválení na 
svém jedenáctém zasedání (25. 3.) výsledky XII. výzvy. Ta byla vyhlášena v rámci prioritní 
osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Ministr ži-
votního prostředí projekty doporučené řídícím výborem akceptoval. STRANA 6

STR. 18
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AKTUALITY AKTUALITY

ECHOEDITORIAL

Vodárny dostávají pokuty
Vodárenské společnosti účtují 
českým domácnostem i fi rmám 
více, než mají ze zákona nárok. 
Šest z deseti vodárenských pod-
niků dostalo loni při kontrolách 
pokutu za to, že špatně kalkulo-
valo cenu vodného a stočného. 
Peníze, o které klienty distribu-
toři svým pochybením připravili, 
však zákazníci zpět nedostanou. 
Z 86 kontrol loni úředníci dali 
pokutu 52 vodárenským společ-
nostem. „Výše udělených pokut 
se od roku 2006 zněkolikanáso-
bila,“ upozornil mluvčí minister-
stva fi nancí Ondřej Jakob. Loni 
musely vodárenské společnosti 
zaplatit na již pravomocných po-
kutách přes osm milionů korun. 

Hejtmani chtějí 
evropské peníze

Ministerstvo pro místní rozvoj 
a Ministerstvo fi nancí ČR se ostře 
ohradily proti návrhu hejtmanů, 
aby bylo na kraje převedeno více 
než dvacet miliard korun 
z celostátních operačních progra-
mů. Podle zástupců zmíněných 
ministerstev by náhlý přesun 
peněz velmi vážně ohrozil aktuální 
stav čerpání z operačních pro-
gramů. „Významné změny by se 
měly udělat až se znalostí výsledků 
projektů. Navíc bez zdůvodnění, 
že nová podpora dlouhodobě po-
sílí naši ekonomiku, komise změny 
neschválí,“ řekl vrchní ředitel fondů 
na MMR Daniel Braun. Pardubický 
hejtman Radko Martínek (ČSSD) 
přesto již vyzval budoucí vládu k 
boji za větší přísun peněz ze struk-
turálních fondů EU do krajů.

Bez jádra, ropy i plynu
Ekologické organizace přicházejí 
s plánem na hlubokou změnu 
energetiky, který nazvaly Chytrá 
energie. Díky němu mají kolem 
roku 2050 klesnout emise sklení-
kových plynů o devadesát procent, 
a také má dojít k prudkému 
poklesu celkové spotřeby energie. 
Většina energie by podle plánů 
měla pocházet z domácích zdrojů. 
Plán počítá i s tím, že auta budou 
jezdit převážně na elektřinu, 
která se krom jiných zdrojů bude 
dovážet z Afriky nebo ze Severní-
ho moře. Za plánem stojí Hnutí 
Duha, Greenpeace, sdružení Calla, 
Ekologický institut Veronica a Cen-
trum pro dopravu a energetiku. 

DANIEL 
TÁCHA
šéfredaktor

Vážení čtenáři. 
Zatímco v minulém čísle Priority 
se nám příliš nedařilo, začali 
jsme šotkem hned v hlavním 
titulku, teď to bude jinak. 

A neříkám to 
jenom proto, 
že se blíží 
volby. Zpřísnili 
jsme kontroly, 
zmnohonáso-
bili ostražitost. 
Mohu tedy 
říci, že aktuální 
Priorita je 
znovu doslova 

nabitá aktuálními a přesnými 
informacemi. 
Přinášíme „zápis“ z poslední-
ho jednání Řídícího výboru 
Operačního programu Životní 
prostředí, na kterém se napří-
klad diskutovalo o metodice 
hodnocení projektů v prioritní 
ose 1. Zmiňujeme i změny 
hodnotících kritérií u stavebních 
zakázek realizovaných z pro-
středků OPŽP. 
Máme i další zprávy. Ta hlavní 
hovoří o tom, že předsed-
kyně Řídícího výboru OPŽP 
a někdejší náměstkyně ministra 
životního prostředí paní Rut 
Bízková se sama stala ministryní 
životního prostředí. S tím souvisí 
další dobrá zpráva, že málokdo 
z úředníků MŽP má takový 
vhled do fungování OPŽP jako 
ona. A jinou dobrou zprávou 
je, že Ministerstvo životního 
prostředí již není řízeno z Minis-
terstva zemědělství ČR. 
Nesmím opomenout také 
text, který se věnuje programu 
Zelená úsporám a zejména jeho 
podpoře panelovým domům. 
Všichni se shodují v tom, jak 
prospěšný je tento program. 
O čemž svědčí i rychlost, s níž 
jeho formuláře vyplňují další 
a další zájemci o dotace. Pokud 
máte pocit, že tento program 
nemá vůbec nic společného 
s OPŽP, máte pravdu, i když 
ne docela. Doporučuji vám 
přečíst si rozhovor s Václavem 
Menclem, předsedou Rady 
SFŽP ČR. Vysvětluje, k jakému 
přesunu peněz v rámci obou 
programů může dojít, pokud 
nemá přijít ani koruna nazmar. 
Vážení čtenáři, držte nám 
palce v připravování zajímavého 
obsahu i odhalování nepřesností 
a zachovejte nám přízeň. A opět: 
Máte-li cokoliv zajímavého na 
srdci, neváhejte a ozvěte se. 
Daniel Tácha

Dosavadní náměstkyně 
ministra životního prostředí 
Rut Bízková se stala minis-
tryní životního prostředí. 
Na návrh premiéra 
Jana Fischera ji 15. dubna 
jmenoval prezident 
Václav Klaus. K jmenování 
na nejvyšší post v resortu 
životního prostředí došlo od 
minulých voleb již pošesté.

Nová funkce v úřednické vládě 
Rut Bízkovou vázala k splnění 
požadavku nestrannosti ministrů, 
a proto musela vystoupit z ODS. Po 
slavnostním ceremoniálu převzala 
Bízková resort životního prostředí 
od ministra zemědělství Jakuba 
Šebesty, který ministerstvo řídil 
po rezignaci Jana Dusíka. Od po-
sledních voleb do Parlamentu ČR 
v červnu 2006 je Rut Bízková šestou 
osobností, která ministerstvo vede.

Václav Klaus popřál Bízkové 
úspěch ve funkci. 

Nová ministryně by během 
své funkce měla vydat stanovisko 
ke kontroverzní modernizaci 
hnědouhelné elektrárny Prunéřov, 

vyčíslené na 25 miliard korun. Pro-
ces EIA, který byl k modernizaci 
Prunéřova potřebný, je dokončen. 
Čeká se pouze na stanovisko minis-
terstva. Rut Bízková již před jme-
nováním uvedla, že pokud budou 

materiály k Prunéřovu kompletní, 
s rozhodnutím nebude otálet. Že 
by vzhledem k jejímu předchozí-
mu zaměstnání u ČEZ mohlo dojít 
ke střetu zájmů, striktně odmítla.

Ministryně naopak uvedla, 
že chce, aby se její úřad zaměřil 
na čerpání peněz z evropských 
fondů, zvážil úpravy dotačního 
programu Zelená úsporám a více 
se otevřel veřejnosti, tedy podni-
katelům, odborům i nevládním 
organizacím. 

Více o prioritách nové ministryně 
životního prostředí na str.  9

Ve dnech 3.–5. března 2010 
se v hornorakouském Welsu 
konala konference World 
Sustainable Energy Days – 
největší každoročně pořá-
daná konference v oblasti 
výroby a využití obnovi-
telných zdrojů energie pro 
budovy, průmysl a dopravu 
v Evropě. 

Tři konference a semináře, které 
představovaly nejnovější trendy 
v technologiích, vynikající příkla-
dy a evropské strategie, a veletrh 
zaměřený na výrobky a technolo-
gie v oblasti obnovitelných zdrojů 
a energetických úspor nabízely 
ideální příležitosti k navázání no-
vých obchodních vztahů a získání 
nových poznatků. Již 18. ročník 
„World Sustainable Energy Days“ 
navštívilo více než 750 účastníků 
z 51 zemí světa.

Naši lidé…
Za Českou republiku se konferen-
ce zúčastnilo 20 zástupců – 
mimo jiné z MŽP, MPO, Čes-

komoravského 
svazu bytových 
družstev – včetně 
dvou pracovníků 
SFŽP ČR z odboru 
implementace GIS. 
Lenka Česenková se 
v rámci konference 
zaměřila na před-
nášky v rámci bloku „Building 
Renovation – towards low energy 
consumption“, v kterém prezen-
tovala program Zelená úsporám. 
Prezentace vyvolala zájem zejmé-
na u vědeckovýzkumných institucí 
v rámci Evropy, jež se zabývají 
snižováním energetické spotřeby 
v sektoru bydlení.

Jan Stahl se vzhledem ke své-
mu profesnímu zaměření účastnil 
bloku přednášek na „Solar 
Thermal Conference“, v kterém 
byly prezentovány trendy a tech-
nologie v oblasti solární termiky 
z různých zemí celého světa. 
V rámci konference byly prezento-
vány i programy podpory solárně 
termických systémů v různých 
zemích světa a v posledním bloku 
i stav a prognóza trhu se solárně 

termickými kolektory ve vybra-
ných zemích Evropy a v Číně. Na 
závěr celé konference byl zařazen 
i příspěvek Wolfganga Hiegla 
z WIP Renewable Energies, 
který se zaměřil na probíhající 
porovnávací studii mezi programy 
podpory OZE v Evropské unii.

…si myslí
Velmi diskutovaným tématem 
v rámci konference byly fi nanční 
podpůrné programy, které jsou 
často stěžejním faktorem pro roz-
hodování potenciálních investorů. 
„Vzhledem k rozsahu akce a její návštěv-
nosti bylo mnoho příležitostí porovnat naše 
zkušenosti s účastníky z jiných zemí, a to 
nejen v rámci Evropy. Ukázalo se, že naše 
„Zelená úsporám“ je svým rozsahem ojedi-
nělá,“ uvedla Lenka Česenková. 

Bízková ministryní životního prostředí 

World Sustainable Energy Days 2010

Rut Bízková se narodila se v roce 1957. Vystudovala Vysokou 
školu chemicko-technologickou v Praze. Od září 2006 byla ná-
městkyní ministra životního prostředí a ředitelkou sekce ekonomi-
ky a politiky životního prostředí. Je vdaná, má jedno dítě.
Od roku 1981 pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Po 
absolvování stáže v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii 
ve Vídni v roce 1993 se zaměřila na životní prostředí a energetiku. 
V letech 1994 až 1998 byla tiskovou mluvčí uhelných elektráren 
ČEZ a poté ředitelkou Odboru pro styk s veřejností Ministerstva 
životního prostředí. Od roku 1999 pracovala na ministerstvu prů-
myslu a obchodu, kde mimo jiné působila jako poradkyně náměst-
ka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví. Od roku 2004 
působila v české informační agentuře životního prostředí Cenia, 
která je příspěvkovou organizací MŽP.

Nesouhlasí
Souhlasí
Neví, neodpověděl(a)

73 %

15 % 12 %

Město Plzeň se dohodlo 
s vedením francouzského koncernu 
Veolia na nové smlouvě o pronájmu 
městských vodovodů a kanalizací, 
která radnici umožní získat 800 
milionů korun dotací z EU. 

Peníze půjdou zejména na 
tři stavby kanalizační řadů 
a rozšíření čistírny, která bude 
splňovat přísnější parametry 
platné od roku 2011. Nové 
znění smlouvy musejí do konce 
dubna schválit a podepsat 
vedení Vodárny Plzeň a městská 
rada a zastupitelstvo, jinak by 
Plzeň o peníze, o něž usilovala 
šest let, přišla. „Na zapracování 
tohoto ekonomickém modelu do smlouvy 
se dohodlo Ministerstvo životního 
prostředí s Evropskou komisí,“ řekl 
primátor Plzně Pavel Rödl. 

Základní podmínkou čerpání 
dotací, které už byly loni v srpnu 
schváleny Státním fondem život-
ního prostředí ČR, je zkrácení 
smlouvy o pronájmu plzeňské 
vodárenské infrastruktury do roku 
2015, tedy o dva roky. Město se 
také dohodlo na tom, že po roce 
2015 zpětně od Veolie odkoupí 
akcie Vodárny Plzeň, tedy přes 98 
procent akcií.

Město by se tak po roce 2015 
stalo stoprocentním vlastníkem 
Vodárny Plzeň. Vodárna byla při-
tom oceněna dvěma nezávislými 
fi rmami na zhruba 700 milionů 
korun. Přibližně tato suma je 
uvedena v připravené smlouvě 
o budoucí kupní smlouvě. „Aby to 
pro město neznamenalo tak velký výdaj, 
začneme okamžitě pracovat na koncesním 
řízení, na jehož konci by si vodárnu koupil 
provozovatel vodárenské infrastruktury, 
kterého si město vybere na základě konces-
ního řízení,“ uvedl Rödl.

Plzeňské stavby, které mají 
od srpna rozhodnutí o přidělení 
dotace 800 milionů korun, musejí 
splnit výše uvedené podmínky, aby 
město mohlo peníze čerpat. „Nej-
důležitější jsou úslavský kanalizační sběrač 
a zádržná nádrž na staré čistírně odpadních 
vod," uvedl Erich Beneš, ředitel 
Útvaru koordinace evropských 
projektů města Plzně. Na akci Čis-
tá Berounka II včetně podobných 
akci ve Zruči-Senci a Přešticích má 
z EU přitéct celkem 1,2 miliardy 
korun. „Kdybychom nesplnili podmínky, 
tak bychom u všech akcí čerpání peněz 
znemožnili,“ dodal.

Smlouva s Veolií by kromě 
dotace na uvedené akce také 
umožnila čerpat peníze z pro-
gramu na úpravny vod, který má 
nyní vypsat MŽP v rámci další 
výzvy OPŽP.

Plzeň se dohodla, může čerpat dotace

Pokud jakékoli české město nad 2 000 obyvatel nebude od roku 2011 
plnit parametry čištění vod, může od Evropské komise dostávat pokutu 
až do výše jednoho milionu korun denně. Podle dostupných informací 
existuje v České republice asi 20 měst s více než 2 000 obyvateli, která 
na vylepšení parametrů čištěných vod ještě nezačala pracovat. Pokud 
by po nich Komise chtěla nejvyšší pokuty, šlo by o sedm miliard korun 
ročně, což by města zruinovalo, anebo by to za ně musel zaplatit stát.

Další mezinárodní seminář 
japonské čisté technologie, 
věnovaný představení
japonských environmentálně 
prospěšných technologií 
a jejich uplatnění 
v podmínkách ČR, se 
uskuteční v pražském hotelu 
Diplomat ve dnech 
9.–10. června 2010. 

Seminář proběhne pod záštitou 
Ministerstva životního prostředí 
ČR, Státního fondu životní-
ho prostředí ČR a japonské 
organizace NEDO (Organizace 
pro rozvoj nových energetických 
a průmyslových technologií 
– New Energy and Industrial 
Technology Development Or-
ganization). V rámci semináře 
vystoupí především japonští ex-
perti v oblastech tepelná čerpa-
dla pro domácnosti, inteligentní 
dům, výroba energie z obnovi-
telných zdrojů energie na úrovni 

budovy včetně akumulace 
energie, regulace výroby a spo-
třeby elektrické energie včetně 
inteligentních rozvodných sítí 
a akumulace energie nebo čisté 
uhelné technologie a kombino-
vané spalování odpadů. 

Účast na semináři je bezplat-
ná a lze se přihlásit i na jednot-
livé dny konference. Všechny 
přednášky budou tlumočeny 
do češtiny. V případě zájmu 
proveďte registraci na 
www.zelenausporam.cz/japtech. 
Zde se také můžete v jednot-
livých sekcích dozvědět více 
informací o semináři. V případě 
naplnění kapacity semináře bude 
registrace pozastavena před výše 
uvedeným termínem.

Seminář japonských 
čistých technologií 

Tisková oprava
V minulém čísle Priority 
jsme v článku „Horní Jiřetín 
– nekonečný příběh“ uvedli 
chybně graf o preferencích 
obyvatel o bourání seve-
ročeských obcí z důvodů 
rozšíření těžby hnědého 
uhlí. Za chybu se omlou-
váme a graf přetiskujeme 
znovu a správně.

Souhlasíte s tím, aby se 
z důvodu rozšíření těžby 
hnědého uhlí bouraly 
severočeské obce?
(N = 974)
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Obama šokoval ochránce přírody

JAN DUSÍK
bývalý ministr životního prostředí 

Prezident Spojených států Barak Obama kon-
cem března šokoval americkou veřejnost svým 
rozhodnutím zrušit letité zákazy těžby ropy 
v blízkosti amerických břehů a otevřít velkou 
část pobřeží těžařským společnostem. 

Většina komentátorů tento krok přičítá 
prezidentově úsilí naklonit si republikánskou 
část Kongresu. Bílý dům totiž potřebuje vstříc-
nost kongresmanů při projednávání Obamova 
návrhu zákona o ochraně klimatu, který má 
poprvé v USA stanovit závazné limity emisí 
skleníkových plynů. Prezident by si přál, aby se 
návrh podařilo schválit ještě před listopadový-
mi volbami do Kongresu.  

Zrušení zákazu těžby se týká velké části 
východního pobřeží Spojených států od státu 
Delaware až po Floridu, dále pak významné-
ho prostoru ve východním Mexickém zálivu 
a konečně i některých oblastí v Čukotském 
a Beaufortově moři severně od Aljašky. Zcela 
uzavřeno i nadále pro těžaře zůstává celé ticho-
mořské pobřeží USA.

Je zajímavé, že prezidentův postup se okamži-
tě stal terčem kritiky jak ze strany ochránců život-
ního prostředí, tak i ze strany těch, kteří prolome-
ní zákazů těžby požadovali již dávno. Ochranáři 
varují hlavně před ohrožením biodiverzity ve 
velkých částech oceánu i před likvidací životního 
prostředí ledních medvědů na dalekém severu. 
Zastánci těžby Obamův krok vítají, současně ale 
prezidentovi vyčítají, že nezašel dál.

Je pravda, že energetická bezpečnost a po-
třeba snížení závislosti USA na dodávkách 
ropy ze zahraničí patří ke klíčovým cílům 
Obamovy administrativy.  

Jak se zdá, první Afroameričan v Bílém 
domě je skutečně připraven přinést změnu, 
kterou sliboval. Vedle nedávno schváleného 
nového zákona o zdravotní péči se prezident 
chystá protlačit Kongresem i zákon o klima-
tu, omezující exhalace skleníkových plynů. 
Něco takového by za jeho předchůdců bylo 
nemyslitelné. Současně však zachovává od-
věké tradice amerického prezidentství v tom 
smyslu, že zahraničně politické a bezpečnost-
ní doktríny formulované před jeho nástupem 
do úřadu respektuje a navazuje na ně. Při vší 

úctě k ochraně životního prostředí, priori-
tou číslo jedna je pro každou vládu vždycky 
především bezpečnost země. A bezpečnost 
Spojených států nyní vyžaduje urychlené 
snížení závislosti na dodávkách energie ze za-
hraničí. Obama podotýká, že s výhledem do 
budoucna (mj. až bude existovat nový zákon 
o klimatu) to bude znamenat i nové techno-
logie. „Vím, že dokážeme dát dohromady komplexní 

legislativu týkající se energetiky i ochrany 
klimatu, která podpoří vývoj nových zdrojů 
energie, nových průmyslových odvětví, vznik 
milionů nových pracovních míst. Která 
umožní ochránit planetu a pomůže nám stát 

se nezávislými, pokud jde o zdroje energie,“ řekl Oba-
ma. Ano, takový je záměr, ale vývoj nových 
technologií může trvat desetiletí, zatímco 
potřeba snižovat závislost na cizích zdrojích 
je naléhavá již teď. A pokud uvolněním těžby 
v některých oblastech lze přimět opozici, 
aby hlasovala pro zákon, který může v bu-
doucnu podpořit právě přechod od fosilních 
paliv k jiným zdrojům energie, je nabíledni, 
že Obamovo rozhodnutí slouží energetické 
bezpečnosti Spojených států v krátkodo-
bém i dlouhodobém horizontu. A vyhlídka 
na budoucí rozvoj nových „ne-ropných“ 
technologií je dobrou zprávou i po životní 
prostředí, i když to na první pohled možná 
vypadá jinak. 

PETRA 
ROUBÍČKOVÁ
tisková mluvčí 

MŽP

Ministři o EU Ohlédnutí za 109 dny mého ministerského angažmá

Ochranáři varují před ohrožením 
biodiverzity ve velkých částech oceánů..., 
zastánci těžby chtěli zajít dál.

Novým náměstkem ministra 
životního prostředí sekce pro 
ochranu přírody a krajiny se stal 
dosavadní ředitel Správy národ-
ního parku Podyjí Ing. Tomáš 
Rothröckl (na snímku v popře-
dí). Na vlastní žádost odešel 
z funkce náměstek ministra 
RNDr. František Pelc, který 
bude nadále v resortu pracovat 
jako ředitel Agentury ochrany 
přírody a krajiny. 

 „Odcházím na vlastní žádost 
s pocitem, že jsem svá předsevzetí napl-
nil. Povedlo se mi dokončit a prosadit 
novelu zákona č. 114/92, o ochraně 
přírody a krajiny, optimalizovat 
Národní program ochrany přírody 
a krajiny a jiné,“ pochválil se bý-
valý náměstek František Pelc.

 „Práci zanechanou Františkem Pel-
cem beru jako svoji osobní výzvu a budu 
s kolegy velice rád pokračovat v daném 
trendu.“ Uvedl Tomáš Rothröckl.

Dosavadní ředitel AOPK 
RNDr. František Pojer zůstává 
v agentuře ve vedení útvaru 
dozoru nad národními pří-
rodními rezervacemi. Řízením 
Správy národního parku Podyjí 
je dočasně pověřen náměstek 
ředitele a vedoucí odboru péče 
o les Petr Vančura.

MŽP: Nový náměstek sekce 
pro ochranu přírody a krajiny 

Přestože jsem nakonec ve funkci ministra život-
ního prostředí setrval ještě kratší dobu, než jsem 
původně předpokládal, při ohlédnutí za tím, co 
se mi v čele týmu ministerstva podařilo prosadit, 
jsem relativně spokojený.

Den po uvedení do funkce ministra se mi 
podařilo v Parlamentu obhájit novelu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou 
ovšem prezident republiky vetoval, a Evropská 
komise Českou republiku zažalovala u Evrop-
ského soudního dvora.

Podařilo se přijmout i řadu dalších práv-
ních předpisů, díky nimž se snížil počet sporů 
s Evropskou komisí. Novela zákona o prevenci 
závažných průmyslových havárií je již ve Sbírce 
zákonů, před podpisem prezidenta je tzv. „le-
tecká“ novela zákona o emisním obchodování. 
Euronovela zákona o odpadech a novela zákona 
o vodách míří z Poslanecké sněmovny do 
Senátu. Sněmovna také podpořila vyšší využití 
biopaliv. Kromě novely horního zákona stažené 
z projednávání tak z předloh MŽP zůstala ve 
sněmovně neprojednána pouze novela zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu. Všech-
ny ostatní návrhy, včetně ratifi kace několika 
mezinárodních smluv, se podařilo prosadit.

Plně se projevil pozitivní dopad změn pod-
mínek programu Zelená úsporám, účinných od 
září 2009. Do poloviny března bylo v programu 
Zelená úsporám na Státní fond životního pro-
středí ČR podáno přes 9 tisíc žádostí s celkovou 
dotační hodnotou přesahující 1,5 miliardy 
korun. Každý týden přicházejí stovky projektů 
a program může být vyčerpán ještě dříve než 

do konce roku 2012. Program nově získal další 
stovky milionů korun z prodeje ušetřených 
emisních jednotek do Japonska.

Pokročil jsem také ve vyjednávání o vyhlašo-
vání nových chráněných území: Setkal jsem se 
se starosty obcí Křivoklátska a zahájil zde vyhla-
šování národního parku, totéž i na Břeclavsku, 
kde by měla vzniknout chráněná krajinná oblast 
Soutok. Několikrát jsem také jednal se starosty 
šumavských obcí o soužití parku a obcí na Šu-
mavě, bylo dosaženo důležité dohody o návštěv-
ním řádu Šumavy platném od 1. května 2010.

Vláda schválila návrh tzv. Krajinných 
integrovaných plánů rozvoje (KIPR) a pilotní 
specifi ckou oblastí k jejich odzkoušení určila 
právě Šumavu. Projekty, které budou součástí 

plánů, budou v operačních programech bodově 
bonifi kovány. Vláda také schválila Strategický 
rámec udržitelného rozvoje České republiky, 
zastřešující dokument pro všechny koncepč-
ní dokumenty na státní i regionální úrovni. 
Odložena byla naopak kontroverzní aktualizace 
Státní energetické koncepce z dílny ministerstva 
průmyslu a obchodu.

Velkou pozornost jsem věnoval stavu 
ovzduší. Usiloval jsem o dokončení přípravy 
nového zákona o ovzduší, bez něhož nebudeme 

schopni na řadě míst České republiky 
plnit evropské normy. Věnoval jsem se 
i omezenému čerpání dotací z Operač-
ního programu Životní prostředí na 

projekty ochrany ovzduší. Připravil jsem také 
soubor kroků k řešení znepokojivé smogové 
situace na Ostravsku, jednal jsem o nich jak 
přímo v Ostravě, tak i se svým polským protějš-
kem, a to o přeshraničních vlivech.

Významnou roli v mém ministerském 
působení hrály i mezinárodní aktivity. Velmi 
intenzivní klimatická jednání v prosinci 2009 
v Kodani bohužel přinesla jen omezené výsled-
ky, od té doby proběhlo několik koncepčních 
debat evropských ministrů životního prostředí 
k dalšímu postupu. Na konferenci UNEP na 
indonéském Bali jsem mj. předsedal kulaté-
mu stolu o konceptu tzv. zelené ekonomiky, 
bilaterálně jsem jednal s novými eurokomisaři 
i s dalšími evropskými a globálními partnery.

SEMINÁŘ 
MŽP pořádá další ze semi-
nářů zaměřených na využití 
prostředků z OPŽP pro 
fi nancování projektů v oblasti 
odstraňování starých ekolo-
gických zátěží (oblast pod-
pory 4.2.). Jednodenní akce 
proběhne 27. dubna v praž-
ském hotelu Populus , kde 
budou účastníci seznámeni 
především s problematikou 
a postupem řešení projektu 
Národní inventarizace konta-
minovaných míst. V průběhu 
semináře budou rovněž 
zhodnoceny výsledky dosud 
vypsaných výzev v dané ob-
lasti podpory OPŽP. Vstup na 
akci je zdarma. Více informací 
zájemci získají na webu organi-
zátora www.ekomonitor.cz
nebo na telefonním čísle 
469 682 303-5. 

MŽP předlo-
žilo v březnu 
vládě ke 
schválení 
Zprávu 
o způso-
bech řešení 
nevhodné 
situace 
z hlediska 
životního 
prostředí 

v Moravskoslezském kraji, 
která obsahuje návrhy no-
vých řešení, jak se vypořádat 
se znečištěním ovzduší v tom-
to kraji. Vláda zprávu přijala 
a s ní i usnesení o opatřeních. 

Mezi konkrétní, vládou 
přijaté kroky patří vytvoření 
pracovní skupiny na úrovni 
ministerstev životního pro-
středí, dopravy, MMR, MPO, 
MF a hejtmana Moravsko-
slezského kraje, jejímž hlav-
ním úkolem s cílem zlepšit 
kvalitu ovzduší v Moravsko-
slezském kraji bude provázat 
národní i krajské koncepce 
napříč těmito resorty.

Úkolem skupiny bude 
provazovat koncepční do-
kumenty, jako jsou dopravní 
politika, energetická politika 
či zásady územního rozvoje. 

Dalšími kroky, které vláda 
přijala, je najít nové fi nanční 
nástroje či optimalizovat 
stávající fi nanční nástroje 
potřebné k fi nancování 
řešení stavu ovzduší. Kroky 
především spočívají v hle-
dání možností, jak využít 
OPŽP a zacílit jej přímo do 
Moravskoslezského kraje, či 
v podpoře využití programu 
Zelená úsporám. Připravený 
je například projekt spoluprá-
ce s Polskem na společném 
monitorování ovzduší právě 
v Moravskoslezském kraji. 

Mezi další nástroje, jež 
mají přispět ke zlepšení 
ovzduší v Moravskoslezském 
kraji, patří iniciace změn 
v již vydaných povoleních 
k provozu zdrojů podle zá-
kona o integrované prevenci 
a zákona o ochraně ovzduší. 
Povolení k provozu obsahují 
např. emisní limity, pod-
mínky k zajištění ochrany 
životního prostředí, technické 
podmínky provozu zdroje – 
zkrápění, zakrytí prašných 
ploch a další podmínky, ale 
i provozní řády. 

Otevřená výzva z Programu 
švýcarsko-české spolupráce
Ministerstvo fi nancí 
ve spolupráci 
s Ministerstvem životního 
prostředí vyhlásilo 
16. dubna otevřenou výzvu 
Programu švýcarsko-české 
spolupráce v rámci 
priority 2 – Životní prostředí 
a infrastruktura, v oblasti 
zaměření 2.1 – Obnova 
a modernizace základní 
infrastruktury a zlepšení 
životního prostředí. 

Otevřená výzva pro předkládání 
individuálních projektů je vyhlá-
šena s alokací 29 mil. švýcarských 
franků (CHF), což je zhruba půl 
miliardy korun. Minimální výše 
grantu byla stanovena na 
1 milion CHF.

 „Aktuální výzva bude zaměřena na 
dva hlavní cíle. Prvním z nich je zvýšení 
energetické efektivity a zlepšení kvality 
ovzduší. V rámci cíle druhého, kde úzce 
spolupracujeme s ministerstvem dopravy, 
budou moci předkladatelé získat podporu 
v oblasti zlepšování managementu, 
bezpečnosti a spolehlivosti komunálních 
i regionálních systémů veřejné dopravy,“ 
říká vedoucí oddělení programů 
EU Ministerstva životního pro-
středí Michal Petrus.

Aktuální 
výzva pro před-
kládání individu-
álních projektů je 
vyhlášena s alo-
kací 29 mil. CHF 
(asi 500 000 000 
korun). Minimál-
ní výše grantu 
byla stanovena na 
1 mil. CHF.

„Výzva jako tako-
vá byla koncipována 

s výrazně úzkým zaměřením. Jejím cílem 
jsou zejména investice pro zlepšení kvality 
ovzduší,“ vysvětluje Petrus. 

Oprávněnými žadateli jsou 
veřejné subjekty, například 
kraje, obce, organizační složky 
státu, také neziskové organizace 
a podnikatelské subjekty zajišťu-
jící služby ve veřejném zájmu na 
základě veřejnoprávní smlouvy. 
Omezením je, že předkladatelé 
projektu mohou z grantu fi nanco-
vat pouze aktivity bezprostředně 
spojené s cíli projektu, vyloučené 
je například fi nancování provoz-
ních nákladů.

Hodnotící proces bude 
dvoukolový a v první fázi budou 
žadatelé předkládat záměr projek-
tu. V případě kladného stanoviska 
z hodnotícího procesu a schválení 
švýcarskou stranou bude žadatel 

vyzván k zpracování konečného 
návrhu projektu. 

Ministerstvo životního pro-
středí očekává, že bude vyhlášena 
pouze jedna výzva. Pro zajištění 
dostatečných informací pro poten-
ciální předkladatele je zřízen web 
http://www.sfzp.cz/sekce/420/
svycarske-fondy/. 

Pro dotazy v prioritě věnované 
životnímu prostředí a dopravě 
bylo na Státním fondu životního 
prostředí ČR zřízeno kontaktní 
místo s možností pokládání otázek 
na adrese libor.pacovsky@sfzp.cz. 
Kromě těchto možností proběh-
nou v první polovině května infor-
mační semináře v Praze, Olomouci 
a Ostravě. Žadatelé budou moci 
služeb fondu využít při přípravě 
projektů (www.swiss-contribution.cz), 
při zpracování dokumentace 
(např. studie proveditelnosti, EIA 
apod.) i při dopracování konečné-
ho návrhu projektu.

„Vedle velkých individuálních projektů 
je plánováno spuštění také Fondu envi-
ronmentální odbornosti. Tento fond by měl 
pokrýt menší projekty zaměřené zejména na 
výměnu zkušeností se švýcarskými partne-
ry, a to v celém spektru otázek věnovaných 
životnímu prostředí,“ uzavírá Michal 
Petrus.

MIROSLAV KOŠŤÁL
redaktor Priority

MICHAL 
PETRUS 
Ministerstvo 

životního 

prostředí

Velkou pozornost jsem věnoval 
stavu ovzduší.

Kompletní znění výzvy na str. 17
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Státní fond životního prostředí 
České republiky v rámci XII. 
výzvy přijal 50 žádostí, z nichž 41 
žádostí akceptoval a 33 žádostí 
doporučil Řídícímu výboru OPŽP 
ke schválení. Ten tyto žádosti také 
schválil. Z celkového počtu při-
jatých žádostí v rámci XII. výzvy 
nebylo fondem hodnoceno nebo 

dořešeno osm projektů, přičemž 
devět žádostí nebylo fondem 
vůbec akceptováno. 

Nejvíce projektů doporu-
čených ke schválení bylo ve 
Středočeském kraji (9) a v Králo-
véhradeckém kraji (7), nejméně 
pak v Ústeckém, Plzeňském 
a Zlínském kraji (po jednom 
projektu). 

Celkové náklady na projek-
ty schválené Řídícím výborem 
OPŽP v rámci XII. výzvy dosáhly 
4 642 075 959 korun, přičemž 
v oblasti prioritní osy 1 bylo 
již v rámci I., III., VI., VII a X. 
výzvy Operačního programu Ži-
votní prostředí schváleno celkem 
328 projektů se souhrnnou výší 
podpory 26 672 249 712 korun, 
proplaceno již bylo 972 975 139 
korun. 

Prioritní osa 1 podrobně
Jednání výboru zahájila 

předsedkyně řídícího výboru 
a náměstkyně ministra životního 
prostředí a ředitelka sekce eko-
nomiky a politiky životního pro-
středí MŽP Rut Bízková (15. 4. ji 
prezident Václav Klaus jmenoval 
ministryní životního prostředí). 

Vedoucí odboru ochrany vod 
z Úseku řízení projektů SFŽP ČR 
Ivana Vráblíková seznámila členy 
výboru s projekty posuzovanými 
v rámci XII. výzvy. Jako jeden 
z ukázkových projektů uvedla 
opatření na zlepšení vodohos-
podářské infrastruktury města 
Nejdek v Karlovarském kraji. 

„Šlo o komplexní skupinový projekt řešící 
oblasti 1.1.1 a 1.2, v celkovém hodnocení 
získal bezmála 85 bodů,“ řekla Vráb-
líková. 

Někteří členové řídícího 
výboru vznesli pochybnosti 
o podle nich nízkém bodovém 
hodnocení u některých z dalších 
projektů. Rut Bízková vysvět-
lila, že byť je rozdíl v bodovém 
hodnocení u prioritní osy 1 ve 
srovnání s některými jinými 
osami velký, neznamená to, že se 
musí jednat o projekty nekvalitní, 
protože zejména v odlehlejších 
oblastech, které je nutné napojit 
například na funkční kanalizaci, 
velmi vzrůstají náklady, což se 
negativně projevuje na bodovém 
hodnocení. 

 „Prioritní osa není jenom o bodech, 
ale o i prioritách Ministerstva životního 
prostředí a o alokaci peněz, a nakonec 
také o konkurenci projektů v této ose. 
Nelze vždy úplně srovnávat bodové 
hodnocení v jednotlivých osách. U všech 
projektů, které jsou doporučeny ke schvá-
lení, se vždy striktně držíme maximální 
částky 130 tisíc korun nákladů na jed-
noho ekvivalentního obyvatele,“ uvedl 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR Petr Štěpánek. 

Rut Bízková jeho slova dopl-
nila vysvětlením, že na rozdíl od 
jiných prioritních os je prioritní 
osa 1 osou speciální, což plyne 
ze závazků ČR vůči Evropské 
unie. Podle ní se však Státní fond 
životního prostředí ČR a Minis-
terstvo životního prostředí snaží 
stanovovat podmínky i v této 
prioritní ose vždy tak, aby byly 
podpořeny ty nejlepší projekty. 

Při diskuzi někteří z členů 
výboru vyjádřili celkové po-
chybnosti o nastavení bodového 
hodnocení v prioritní ose 1. 

„Někdy může být technická úroveň 
projektu na nule, ale protože náš vodo-
hospodářský systém je v takovém stavu, 
v jakém je, nemůže být i nula v technickém 
hodnocení u daného projektu na překáž-
ku, zvlášť když se ve své podstatě jedná 
o projekt kvalitní a hlavně potřebný,“ 
vysvětlila Bízková. 

Její slova doplnil i náměstek 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR Petr Valdman, který po-
znamenal, že zvolená metodika 
vyhodnocování projektů podléhá 
přísným kontrolám a nad projek-
ty vždy probíhají ostré diskuze 
o relevanci jejich nákladů. 

„Nelze jen na základě nulového 
dílčího hodnotícího kritéria říci, že 
technická úroveň projektů doporučných 
ke schválení je špatná. Nalézt u projektů 
na rekonstrukce a intenzifi kace ČOV 

Řídící výbor doporučil ke schválení výsledky XII. výzvy a oznámil dvě mimořádné výzvy 
Řídící výbor Operačního 
programu Životní 
prostředí (OPŽP) doporučil 
ke schválení na svém 
jedenáctém zasedání (25. 3.) 
výsledky XII. výzvy. Ta byla 
vyhlášena v rámci prioritní 
osy 1 – Zlepšování 
vodohospodářské 
infrastruktury a snižování 
rizika povodní. Ministr 
životního prostředí jeho 
doporučení akceptoval. 
Předsedkyně výboru 
Rut Bízková také oznámila 
vyhlášení dvou mimořádných 
výzev v prioritních 
osách 4 a 6. 

hodnotící kritérium, které by umělo porov-
nat vzájemně rozdílné ČOV, je obtížné. 
Proto v případě těchto projektů přistupuje 
fond k individuálnímu posuzování včetně 
využívání expertních stanovisek a zamě-

řuje se zejména na oprávněnost nákladů 
z hlediska jak jejich věcné náplně, tak 
jejich výše.“ 

Valdman navíc dodal, že 
technická kriteria, která by lépe 
posuzovala intenzifi kaci čistě-
ní odpadních vod, se úředníci 
ministerstva i fondu snaží stále 
zlepšovat. 

K otázce bodového hodno-
cení se vyjádřil i ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR 
Petr Štěpánek: „Nelze srovnávat 
bodové hodnocení v jednotlivých osách, 
a dokonce i výzvách. V prioritní ose 1 je to 
prostě buď ano, nebo ne. Osa jedna nejsou 
odpady, kde je obrovská konkurence 
a projekty se snadno bodově hodnotí. 
Přesto stále držíme stanovené náklady na 
ekvivalentního obyvatele.“ 

Jeho slova doplnil ještě místo-
předseda řídícího výboru a ředitel 
Odboru evropských fondů Mi-

nisterstva životního prostředí Jan 
Kříž, který uvedl, že vzhledem 
k hrozícím sankcím z Bruselu je 
laťka u projektů v prioritní ose na-
stavena jinak než u jiných priorit-

ních os. „Kdo ji přeskočí, s tím se počítá, 
ale pořád zůstává v platnosti, že ten, kdo 
ji nepřeskočí, má smůlu. Stále platí, že 
vždy musíme – což také činíme – vykázat 
efektivitu všech vložených prostředků do 
projektů, a to se týká i osy 1,“ řekl Kříž. 

Podrobně prioritní osa 2 
Řídící výbor na svém jedenáctém 
zasedání doporučil ke schválení 
i dva projekty v rámci VIII. výzvy 
Operačního programu Životní 
prostředí. Ta se dotýkala prioritní 
osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a omezování emisí. 

Oba projekty byly podány 
v rámci VIII. výzvy a byly to 
projekty, které zůstaly v procesu 
hodnocení, protože u nich nebyla 
dořešena oprávněnost podpory 
dle pravidel veřejné podpory. 

„Oba dva projekty mají dobré 
hodnocení, vysoký počet bodů, pro jejich 

schválení však bylo podstatné stanovisko 
UHOS, které jsme již obdrželi a v němž 
se uvádí, že dojde-li v obou případech ke 
změně technologií a výroby, je jejich pod-
pora akceptovatelná,“ řekl Valdman. 

Výbor tedy doporučil udělit 
podporu společnosti Sokolovská 
uhelná, jejíž projekt jí umožní 
snížit emise NOx u teplárny Vře-
sová. A také společnosti Dalkia, 
která uspěla s projektem na sníže-
ní emisí instalací nízkoemisních 
hořáků do kotlů K1,2 v teplárně 
Přerov. 

Jan Kříž následně oznámil, že 
i když se prioritní osa 2 prozatím 
nemůže chlubit velkými výsled-
ky, byla již zadána studie, která 
zhodnotí její absorpční možnosti 
a navrhne postup pro její větší 
využívání. 

„Ministerstvo životního prostředí také 
pokračuje v seminářích, které chtějí tuto 
osu více přiblížit potenciálním žadate-
lům. Slibujeme si od toho, že velké znečiš-
ťovatele vybudíme, aby se více zapojili do 
podávání žádostí.“

V oblasti prioritní osy 2 bylo 
v rámci I. a VIII. výzvy Operač-
ního programu Životní prostředí 
schváleno již 61 projektů s cel-
kovou výší podpory 621 048 327 
korun, přičemž prozatím bylo 
proplaceno 19 066 998 korun. 

Mimořádné výzvy
Rut Bízková oznámila vyhlá-
šení dvou mimořádných výzev 
v oblasti podpory prioritních 

os 4 a 6. Příjem žádostí u výzvy 
v rámci prioritní osy 4 – Zkva-
litnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekolo-
gických zátěží – by měla být 
zahájena 3. 5. 2010. U výzvy 
v rámci prioritní osy 6 – Zlep-
šování stavu přírody a krajiny 
– pak 17. 5. 2010. „K vyhlášení 
těchto mimořádných výzev nás vede 
stoupající kvalita projektů žadatelů 
v rámci těchto os, ale i jejich vysoké 
absorpční možnosti,“ uvedla. 

Jednání rady fondu
Po jednání řídícího výboru jedna-
la Rada Státního fondu životního 
prostředí ČR. Její členové byli 
seznámeni s výsledky programů 
Zelená stuha a Zelená úsporám. 
Předseda rady fondu Václav 
Mencl pak navrhl předložit 
ministrovi životního prostředí 
k posouzení rozšíření programu 
Zelená úsporám o možnost žádat 
o podporu na zateplení veřejných 
budov. Podle něj by tento návrh 
měl být schválen do konce letoš-
ního roku, aby žadatelé mohli 
čerpat podporu již ve stavební 
sezoně 2011. Podpora je určena 
primárně obcím a městům (více 
na str. 16 a 17). Václav Mencl 
také členům rady předložil ke 
schválení projekty v rámci OPŽP 
a každé jeho operační osy. Projek-
ty projdou důkladnou kontrolou. 
Seznam projektů byl členy rady 
fondu odsouhlasen. 

V tabulce jsou zahrnuty i dva projekty v rámci prio-
ritní osy 1, které již Řídící výbor OPŽP podmínečně 
schválil, ale nejsou prozatím ve stavu „schválen 
k fi nancování“, zatím jsou tedy jen „navrženy na do-
poručení“. Jedná se o celkovou přestavba a rozšíření 

ÚČOV Praha na Císařském ostrově, stavba 1 – Nová 
vodní linka včetně napojení –, a o rekonstrukci 
a dostavbu kanalizace v Brně. 
Předběžně sjednaná výše podpory u nich činí celkem 
7 774 029 445 korun. 

Čerpání v prioritní ose 1 a prioritní ose 2
 

číslo 
prioritní 

osy

Počet 
projektů

Podpora FS
Celková výše 

podpory
Alokace

Alokace 
k vyčerpání

Alokace 
k vyčerpání 

v %

1 363 35 499 855 348 37 647 380 087 52 458 014 976 16 958 159 628 32,33

2 63 743 018 843 845 072 226 16 728 772 008 15 985 753 165 95,56

kurz EUR 26,380 (kurz platný v období schválení alokací OPŽP, 12/2007)

Nelze srovnávat bodové hodnocení 
v jednotlivých osách, a dokonce i výzvách. 
V prioritní ose 1 je to prostě buď ano, 
nebo ne.

Státní fond životního prostředí ČR 
a Ministerstvo životního prostředí se snaží 
stanovovat podmínky v prioritní ose 1 vždy 
tak, aby byly podpořeny ty nejlepší projekty.
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Radu fondu jmenuje na základě 
zákona o Státním fondu životního 
prostředí ČR ministr životního 
prostředí jako svůj poradní orgán. 
Rada fondu posuzuje zejména 
zásadní otázky tvorby a užití 
prostředků fondu, roční rozpočty 
příjmů a výdajů fondu, navržená 
opatření a jejich zabezpečení 
prostředky fondu. Rada také 
posuzuje návrhy na poskytnutí 
prostředků z fondu a doporu-
čuje ministrovi výši čerpání pro 
jednotlivé konkrétní případy, 
přičemž vychází ze zásad ochrany 
životního prostředí České republi-
ky. Rada fondu rovněž určuje výši 
prostředků, které jsou uchazečům 
o podporu v rámci OPŽP přidě-
lovány přímo ze zdrojů Státního 
fondu životního prostředí ČR. 

Libor Ambrozek, Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR
Ivo Bárek, Senát Parlamentu ČR
Rut Bízková, Ministerstvo 
životního prostředí
Milan Daďourek, Zelený kruh, 
asociace ekologických organizací
Erik Geuss, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR
Josef Ježek, Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR
Dan Jiránek, 2. místopředseda, 
Svaz měst a obcí ČR
Jiří Krátký, 1. místopředseda, 
Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR
Tomáš Kaase, Ministerstvo 
dopravy
Václav Mencl, předseda, Posla-
necká sněmovna Parlamentu ČR

Ladislav Mlčák, Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR
Ludmila Müllerová, Senát 
Parlamentu ČR
Miloslav Müller, Ministerstvo 
fi nancí ČR
Zuzana Peterková, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR
Přemysl Rabas, Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR
Ladislav Šincl, Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR
Martin Tesařík, Asociace 
krajů České republiky
Jiří Trnka, Ministerstvo 
zemědělství
Jiří Vačkář, Ministerstvo 
pro místní rozvoj

Rada Státního fondu životního prostředí ČR 

Řídící výbor doporučuje výběr 
projektů a akcí k podpoře 
z ERDF a FS, projednává otázky 
koncepce a realizace OPŽP, 
zajišťuje sledování provázanosti 
OP s ostatními sektorovými 
politikami. U doporučených 
projektů ke schválení má posled-
ní slovo vždy ministr životního 
prostředí. 

Řídící výbor Operačního 
programu Životní prostředí je 
poradním orgánem Minister-
stva životního prostředí jako 
řídícího orgánu Operačního 
programu Životní prostředí. Při 
své činnosti vychází z Operační-
ho programu Životní prostředí 
vydaného v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 1083/2006, o obec-
ných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti, a schvále-
ného Evropskou komisí dne 20. 
prosince 2007. Řídící výbor za 
svou činnost odpovídá ministro-
vi životního prostředí.

Úkoly výboru
Při respektování kritérií pro vý-
běr projektů schválených Moni-
torovacím výborem OP Životní 
prostředí řídící výbor projednává 
projekty předložené Státním 
fondem životního prostředí 
České republiky v rámci OP 
Životní prostředí a jejich bodové 
hodnocení. Řídící výbor pak 
může Státnímu fondu životního 

prostředí České republiky vrátit 
projekty, u kterých je důvodné 
upřesnit podklady či přezkou-
mat hodnocení. V návaznosti 
na bodové hodnocení vypracuje 
doporučení k projektům, které 
je podkladem pro rozhodnutí 
ministra životního prostředí, 
v členění na projekty způsobilé 
k podpoře, projekty k zamítnu-
tí podpory a projekty určené 
k uložení do zásobníku projektů. 
Řídící výbor také projedná-
vá zásadní otázky koncepce 
a realizace OP Životní prostředí, 
zajišťuje sledování provázanosti 
OP Životní prostředí s ostatními 
rezortními politikami.

Složení výboru
Řídící výbor se skládá z před-
sedy, místopředsedy a dalších 
26 členů. Předsedou řídícího 
výboru je náměstek minist-
ra – ředitel sekce ekonomiky 
a politiky životního prostředí. 
Místopředsedou řídícího výboru 
je ředitel odboru fondů EU. 
Dalšími členy řídícího výboru 
jsou členové Rady SFŽP ČR, 
pět členů Výboru pro životní 
prostředí PSP ČR, dva členové 
Výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj PSP ČR, 
dva členové Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí Senátu, zástupce MŽP, 
zástupce Ministerstva fi nancí 
ČR, zástupce Ministerstva ze-
mědělství, zástupce Ministerstva 

pro místní rozvoj, zástupce Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu 
ČR, zástupce Ministerstva zdra-
votnictví ČR, zástupce Minister-
stva dopravy, zástupce Asociace 
krajů ČR, zástupce Svazu měst 
a obcí ČR, zástupce nevládních 
neziskových organizací a další. 
Ve výboru zasedají ještě pak 
zástupce SFŽP ČR a zástupce 
Odboru rozpočtu Ministerstva 
fi nancí ČR.

Práva a povinnosti členů
Předseda řídícího výboru 
odpovídá za činnost výboru, 
odpovídá za výkon činností 
nezbytných pro práci řídícího 
výboru, svolává a řídí jednání 
výboru. V případě své nepřítom-
nosti na jednání výboru pověří 
vedením jednání řídícího výboru 
místopředsedu řídícího výboru. 
V případě potřeby zřizuje také 
pracovní skupiny a jmenuje 
předsedu a členy pracovní 
skupiny, předkládá ministrovi 
případné podněty na změny ve 
složení řídícího výboru. 
2. místopředseda zastupuje před-
sedu v době jeho nepřítomnosti. 
Členové řídícího výboru mají za 
úkol přípravu podkladů dle úko-
lu uloženého řídícím výborem. 
K přípravě podkladů mohou 
řídícímu výboru navrhnout zří-
zení pracovní skupiny. V případě 
jejího zřízení zodpovídají za její 
činnost a předkládají návrhy na 
změny v jejím složení.

Environmentální slovník
Díky podpoře z Operačního pro-
gramu Infrastruktura a Operač-
ního programu Životní prostředí 
byla provedena podrobná aktu-
alizace a revize prvního anglicko-
českého a česko-anglického en-
vironmentálního slovníku z roku 
1998 s rozsáhlou databází pojmů 
z oblasti životního prostředí (slov-
ník v každé části obsahuje přibliž-
ně 24 000 termínů). Slovník vyjde 
22. dubna 2010 v Den Země. 
Aktualizovaná verze pokrývá mj. 
tematické oblasti, jako ekologie, 
biodiverzita, ochrana přírody, 
udržitelný rozvoj, environmen-
tální management, energetická 
účinnost, globální změny klimatu 
a mnoho dalších. 

Nová studie o biopalivech

Více než 5,6 % podílu biosložky 
v palivech může podle Bruselu 
poškodit krajinu a „podkopat 
ekologickou schůdnost biopaliv“. 
Politika povinného používání bi-
opaliv v pohonných hmotách se ve 
světě ocitá pod stále větší kritikou 
a objevují se signály, že Evropská 
komise možná připravuje změnu 
dosavadních cílů. Nové výzkumy 
a ofi ciální materiály z Británie, 
Bruselu a USA ukazují, že „zelená“ 
paliva způsobují životnímu prostře-
dí zřejmě větší škody než benzin 
a nafta. Kritika se nyní soustřeďuje 
na negativní vliv pěstování biopa-
livových surovin na změny krajiny, 
tedy na přetváření lesů a mokřin 
v zemědělskou půdu.

Více peněz z EU
Díky rychlejšímu růstu domácí eko-
nomiky může Česko dosáhnout na 
vyšší evropské dotace. Evropská 
unie přiřkla České republice na 
následující tři roky navíc 237 mili-
onů eur, tedy šest miliard korun. 
Uvedla to Evropská komise. Podle 
původních propočtů mělo Česko 
pro léta 2007 až 2013 k dispozici 
26,69 miliardy eur, tedy 672 mili-
ard korun. Celkem si tak tuzemští 
žadatelé mohou sáhnout až na 
678 miliard korun. „Vláda odsou-
hlasila časový harmonogram 
dalšího způsobu řízení evropských 
fondů tak, aby nebyly ohroženy 
čerpání evropských fondů či 
alokace jednotlivých operačních 
programů,“ uvedlo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR.

ECHO Jak funguje řídící výbor 

„Cílem je podpořit fi rmy, a to zejména 
v Moravskoslezském kraji, kde je špatné 
ovzduší, aby investovaly do modernějších 
technologií a snížily emise dříve, než jim 
to ukládá současná platná legislativa,“ 
říká nová ministryně životního 
prostředí Rut Bízková. Otevře-
ní této možnosti podpory by 
pomohlo fi rmám získat dotace 
na modernizaci svých techno-
logií před 1. lednem 2016, jak 
ukládají například nová směrnice 
o průmyslových emisích a další 
předpisy.

„Vím, že mám časově omezený 
mandát. Proto jsem si jako svoje priority 
stanovila pouze ty, které jsem schopna 
reálně prosadit. Chci podpořit, aby pod-
nikatelské subjekty více žádaly o podporu 
z programu EU na projekty zlepšování 
kvality ovzduší,“ doplňuje Bízková.

Novinkou je individuální 
přístup ministerstva ke znečišťo-
vatelům: Úřad s nimi bude indi-
viduálně konzultovat možnosti, 
jak mohou co nejjednodušeji 
dosáhnout na veřejnou podpo-
ru pro investice do moderních 
technologií.

Čerpání prostředků 
z Operačního programu 
Životní prostředí
Další prioritou nové ministryně, 
kterou chce dovést do úspěšného 
konce, je zrychlení čerpání fi nan-
cí z fondů Evropské unie. „Jako 
náměstkyně ministra životního prostředí 
jsem celou dobu usilovala o zrychlení čer-
pání prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí. V posledních měsících 
jsme na Ministerstvu životního prostředí 
ve fi nancování z fondů EU výrazně 
pokročili, zbývá jen, abychom úspěšně 
dotáhli také jednání s Ministerstvem 
fi nancí ČR, které jednou změnou v ad-
ministrativním postupu zajistí v krátké 
době zrychlení reálného fi nancování 
ekologických projektů, jako jsou např. 
příprava protipovodňových opatření 
nebo zlepšení nakládání s odpady,“ 
uvedla Bízková.

Ministryně jedná také o dal-
ším rozšíření programu Zelená 
úsporám. Ten chce nově otevřít 
pro města a obce a pro zateplení 
jejich veřejných budov, jako jsou 
například školky, školy, ústavy so-
ciální péče a další veřejné budovy. 
„Pokud se podaří tuto změnu dojednat 
s kupci emisních kreditů, výzvu připraví-
me na druhou polovinu roku. Objem vy-

členěných fi nančních prostředků pro tuto 
výzvu by se měl pohybovat okolo 4 miliard 
korun,“ řekla Bízková. Podle ní by 
tento krok pomohl i podnikům, 
které se nyní v důsledku krize 
potýkají s nedostatkem zakázek. 
„Pro podnikatelské subjekty by to zname-
nalo nové zakázky a tím i nová pracovní 
místa,“ informovala Bízková. 

Změna hodnotících kritérií
V rámci protikorupčních opatření 
ministryně Bízková rozhodla 
s platností od 1. 5. 2010 zavést 
změnu kritérií pro posuzování 
nabídek při výběrových řízeních 
vypisovaných v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí. 
„Od 1. května budou nabídky ve výběro-
vých řízeních hodnoceny tak, že nabízená 
cena bude představovat 80 % hodnocení 
a ostatní kritéria pak pouze 20 %. Ta-
kové procentuální rozvržení zajistí větší 
transparentnost při hodnocení zakázek. 
Operační program Životní prostředí bude 

první, který takový hodnotící systém zave-
de,“ uvedla ministryně životního 
prostředí Rut Bízková.

Zelené zakázky
Za podstatný úkol považuje 
rovněž dokončení přípravy 
projektu takzvaných „veřejných 
zelených zakázek“. Znamená to, 
že stát bude nakupovat například 
počítače, kancelářský nábytek 
a kancelářské zboží s přihlédnu-
tím k tomu, jakou zátěž výroba 
a použití daného zboží před-
stavovala pro životní prostředí. 
„Víme, že takového zboží, které je šetrné 
k životnímu prostředí, je dostatek a vy-
rábějí jej české fi rmy,“ konstatovala 
ministryně životního prostředí. 

Bízková v úřadu provedla 
i personální změny, zrušila funkci 
náměstka pro klima a zároveň 
i celou jeho sekci. První náměst-
kyní se stala Veronika Hunt 
Šafránková.

Prioritou nové ministryně je čerpání 
peněz z OPŽP i Zelené úsporám
Nová ministryně životního 
prostředí Rut Bízková, která 
byla do funkce jmenována 
15. dubna, plánuje do konce 
funkčního období vlády 
premiéra Jana Fischera 
zrychlit v rámci resortu 
životního prostředí čerpání 
z fondů Evropské unie. 
Mezi její další priority patří
i zlepšení ovzduší 
Moravskoslezského kraje 
či umožnění poskytování 
dotací z úspěšného programu 
Zelená úsporám 
i na veřejné budovy.

„
Víme, že takového zboží, které je šetrné 

k životnímu prostředí, je dostatek 

a vyrábějí jej české firmy.
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(případně uzavřena smlouva 
o podpoře na prostředky fondu) 
a zahájena realizace s průběž-
ným fi nancováním projektu. 
Že je tato lhůta pro některé in-

frastrukturní projekty mnohdy 
nedostatečná, a Ministerstvo 
životního prostředí na základě 
žádosti příjemce tuto lhůtu 
prodlužuje, není pro rychlost 

čerpání zcela ideální, nicméně 
pro splnění závazku ČR vůči 
EU jediné možné. 

V dosavadním vývoji admi-
nistrace v PO 1 žádost o pro-
dloužení dvanáctiměsíční lhůty 
podalo 114 příjemců, kteří mají 
schválené projekty s celkovými 
náklady za více než dvanáct 
miliard korun. Jedná se o pro-
jekty schválené v březnu 2008 
a v lednu 2009. 

Žádosti o prodloužení lhůty 
jsou odůvodňovány zejména 
zdlouhavou projektovou přípra-
vou – nutností přesné doku-
mentace pro stavební povolení 
i zadávací dokumentace –, kom-
plikovaným stavebním řízením, 
nezajištěním spolufi nancování 
projektu na předpokládané 
období realizace. 

Podíváme-li se do minulos-
ti, kdy bylo zahájeno výrazné 
čerpání u vodohospodářských 
projektů, můžeme poměrně 
jednoduše predikovat budoucí 
vývoj. Více grafy vlevo.

Budoucnost 
prioritní osy 1
Jaký nás čeká vývoj v čerpání 
PO 1 a vlastně celého Ope-
račního programu Životní 
prostředí vzhledem k 40 
procentům, které tato osa 
fi nančně zaujímá? Letos bude 
pokračovat nárůst, který byl 
nastartován v druhé polovině 
loňského roku. Lze tedy očeká-
vat proplacení 20 miliard korun 
na účty příjemců. Na čerpání 
se stále budou výrazně podílet 
takzvané rychlé projekty, na 
které byly loni vypsány mimo-
řádné protikrizové výzvy, ale 
znatelnější nástup lze očekávat 
i u víceletých infrastrukturních 
projektů. Jeho vrchol je možné 
s jistotou očekávat v letech 
2011 a 2012, kdy se naplno 
rozběhne realizace projektů 
v PO 1, v níž byly první pro-
jekty schváleny v březnu 2008, 
poslední prozatím v dubnu 
2010. Zahájení realizace pro-
jektu v PO 1 trvá od schválení 
podpory přibližně 1,5 roku, 
přičemž samotná realizace pro-
jektu probíhá dva až tři roky. 
Závěrem lze tedy konstatovat, 
že všechny prostředky v PO 1 
a v celém Operačním programu 
Životní prostředí budou bez 
problémů a včas vyčerpány.

TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY

Vzhledem 
k mimořádnému 
zájmu žadatelů 
a mnoha desít-
kám kvalitních 
projektů a v reak-
ci na hospodář-
skou krizi byly 
výzvy v některých 
prioritních osách 
(PO) vyhlášeny 
i opakovaně 
v jednom roce. 
Pokud se naplní 

nově vyhlášené a připravené vý-
zvy k podání žádostí, tak celková 
alokovaná částka na schválené 
žádosti přesáhne na konci letoš-
ního roku tři čtvrtiny prostředků 
určených pro programovací 
období 2007–2013. „Zazávazko-

váno“ bude více než sto miliard 
korun. 

Ve všech prioritních osách 
postupně dochází k realizaci 
schválených projektů a k tak-
zvanému skutečnému čerpání, 
kdy jsou příjemcům uvolňovány 
fi nanční prostředky na jejich 
účty. Do konce roku 2009 to 
bylo více než šest miliard korun, 
v letošním roce se dá očekávat 
nárůst na až na 20 miliard korun. 
V Operačním programu Životní 
prostředí je velmi pestrá škála 
možných příjemců, avšak vévodí 
jim veřejný sektor – obce a měs-
ta. Tomu odpovídá i přístup 
k realizaci schváleného projektu. 
Finální projektová příprava, 
včetně realizace zadávacího ří-
zení, je zahajována až poté, kdy 
má příjemce jistotu fi nančních 
prostředků. 

Srovnání s ostatními
Jak si stojí v „čerpání“ OPŽP ve 
srovnání s ostatními operačními 
programy? Než odpovím, je 
potřeba zmínit některá spe-
cifi ka, která má OPŽP oproti 
ostatním programům. V prvé 
řadě je třeba uvést, že u mnoha 
prioritních os jsou prostředky 
vázané na realizaci projektů 
řešících zavádění evropské le-
gislativy do národní, a nejsou až 
tak v popředí „zájmu“ žadatelů. 
To se týká například PO 2 (imi-
se), PO 5 (REACH) i části PO 
6 (NATURA). Ve druhé řadě 
je třeba zmínit velkou pestrost 
ať už projektů, nebo možných 
žadatelů. Ovšem tím největším 
specifi kem, který má OPŽP na 
rozdíl od jiných programů, je 
velký podíl infrastrukturních 
projektů, které například na 
rozdíl od Operačního programu 
Doprava realizují obce a města, 
tedy subjekty, které nikdy neza-
hájí fi nální projektovou přípra-
vu a vlastní realizaci projektu 
bez jistoty schválené dotace. 
Celých 40 procent z celkové 
alokace OPŽP je v PO 1 určeno 
na stavby stokových systémů 
a čistíren odpadních vod. V této 

oblasti má ČR vůči EU záva-
zek zajistit čištění odpadních 
vod v souladu s legislativou 
do konce roku 2010. Jedná se 
tedy o infrastrukturní projekty 
a rozsáhlé liniové stavby, které 
jsou fi nančně velmi nákladné 
a časově náročné jak na přípra-
vu dokumentací (dokumentace 
pro stavební povolení, zadávací 
dokumentace), tak na povolo-
vací procesy (zejména stavební 
řízení) a v neposlední řadě i na 
vlastní realizaci. 

V případě OPŽP zajišťovaly 
čerpání v loňském roce zejména 
takzvané rychlé projekty, bez vel-
ké náročností na přípravu a s rea-
lizací v řádech měsíců, například 
zateplování veřejných budov 
v PO 3, vybavení sběrných dvorů 
v PO 4, drobné vodohospodář-
ské stavby v PO 6.

Pokud se tedy vrátíme k po-
rovnávání s ostatními programy, 
je zřejmé, že OPŽP je i v reálném 
čerpání jedním z nejúspěšnějších 
programů, srovnatelným s OPPI 
nebo ROP. Nutné je ovšem po-
rovnávat programy s podobnými 
projekty, resp. je pro smysluplné 
vzájemné porovnávání nezbytné 
nezapočítávat projekty z PO 1. 

Zpátky k PO 1
Pro pochopení problematiky 
rychlosti čerpání v PO 1 je 
nezbytné podívat se na fakta 
a ohlédnout se i do minulosti, 
kdy se realizovaly vodohospo-
dářské projekty v období těsně 
po vstupu ČR do EU. Tedy na-
hlédnout do plánovacího období 
EU v letech 2004 až 2006, kdy 
projekty v řádech desítek mili-
onů byly realizovány prostřed-
nictvím Operačního programu 
Infrastruktura a projekty fi nan-
čně náročnější prostřednictvím 
Fondu soudržnosti. 

Každý příjemce v OPŽP má 
povinnost ve lhůtě dvanácti 
měsíců od schválení projektu 
(vydání registračního listu) 
uzavřít smlouvu o dílo s doda-
vatelem, aby mohlo být vydáno 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Operační program Životní 
prostředí (OPŽP) 
v letošním roce rozdělil 
a v zatím neuzavřených 
výzvách plánuje rozdělit 
další desítky miliard korun 
ze zdrojů EU na projekty 
pro zlepšení životního 
prostředí. V dosud 
19 vyhlášených výzvách byla 
dána šance podat žádost 
o podporu opakovaně 
ve všech prioritních osách.

Čerpání z prioritní osy 1 v kontextu OPŽP

PETR 
VALDMAN
první náměstek 

a náměstek 
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schváleno 
(mil. Kč)

proplaceno 
(mil. Kč)

proplaceno 
(%)

OPPI 27 754 8 895 32

ROP SZ 11 652 1 349 11

ROP JZ 7 015 2 370 33

OPŽP * 15 612 5 221 33

Stav k 02/2010, zdroj MSC2007.

* OPŽP bez schválených projektů z PO 1.

Podání žádosti – 
2 měsíce 

Hodnocení žádosti, 
schválení – 
3 měsíce

Projektová příprava, 
zadávací řízení, uzavření 

smlouvy o dílo – 
2 až 18 měsíců

Realizace, průběžné 
fi nancování – 

2 až 30 měsíců

Závěrerčné 
vyhodnocení – 

1 měsíc

ECHO
Nejsympatičtější strom
Nadace Partnerství již po 
deváté hledá nejsympatičtější 
strom ČR. Od 21. března do 
29. května můžete přihlásit 
svůj nejoblíbenější strom do 
celostátní ankety Strom roku 
2010. V červnu porota vybere 
dvanáct fi nalistů, kteří se utkají 
o vítězný titul. Aktivity progra-
mu Strom života v letošním 
roce spolufi nancuje Státní 
fond životního prostředí ČR 
ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí částkou 
5,5 milionu korun. „Každý 
návrh by měl obsahovat pří-
běh stromu, uvedení lokality, 
GPS souřadnice, informace 
o druhu, výšce, stáří a obvodu 
stromu a jeho fotografi i nebo 
obrázek,“ uvedla koordinátorka 
ankety Hana Rambousková. 

Koše SFŽP ČR zvítězily 

Státní fond životního prostředí 
ČR uspěl se svým nápadem 
na propagaci Operačního 
programu Životní prostředí 
v soutěži reklamních předmětů. 
Sada košů na tříděný odpad 
tak navázala na loňský úspěch 
společenské hry „Dotace“ a zís-
kala hned dvě ceny. Sada košů 
na tříděný odpad získala 1. 
místo v kategorii reklamní taška 
a zároveň vyhrála kategorii 
inovace roku v soutěži Hvězda 
3D reklamy. 

Dotace na projekt zůstane 
Dotace na přípravu a realizaci 
podpořených opatření v pro-
gramu Zelená úsporám se bude 
vyplácet i po 31. 3. 2010. Minis-
terstvo životního prostředí zrušilo 
dosud platné omezení k tomuto 
datu. Učinilo tak druhým do-
datkem k přílohám II směrnice 
č. 9/2009. Dotace na projekt 
(podpora na přípravu a realizaci 
podporovaných opatření) je 
do odvolání platná v nezměně-
né výši. Podpora na projekt je 
podpůrnou podporou dotačního 
programu Zelená úsporám. 
Podmínkou čerpání je úspěšné 
podání žádosti o dotaci na pod-
porovaná opatření (zateplení, 
výstavba v pasivním standardu, 
výměna zdrojů na vytápění). 



12

ČÍSLO 4/ DUBEN 2010

13

Operační program Životní prostředí fungu-
je již déle než dva roky. Jak hodnotíte jeho 
stávající průběh?

Operační program Životní prostředí je 
z hlediska toho, kolik jím prošlo akcí, kolik 
jich bylo odsouhlaseno a kolik bylo přiznáno 
peněz žadatelům, teprve ve své polovině. 
A přesto bylo jeho prostřednictvím žadatelům 
již přiznáno kolem 54 miliard korun, což je 
podle mne obrovský úspěch. Proto si troufnu 
říci, že ve srovnání s jinými operačními pro-
gramy je Operační program Životní prostředí 
asi nejdále. A přiznané peníze nejsou hlavní 
stránkou věci. Neméně důležité je také říci, 
kolik práce se vykonalo při hodnocení těch 
tisícovek akcí a projektů, takže za tímto pro-
gramem jsou znát také obrovské úsilí a práce. 

Jak v tomto ohledu hodnotíte výkon Státní-
ho fondu životního prostředí ČR?

Odpovím vám svou zkušeností. V posla-
necké sněmovně jsem již druhé období jako 
poslanec za ODS, přičemž jako zpravodaj 
jsem měl na starosti právě práci Státního 
fondu životního prostředí ČR, a to včetně jeho 
fi nancování. Pamatuji si tedy, když se s Ope-
račním programem Životní prostředí začí-
nalo, tehdy byl roční objem poskytovaných 
prostředků kolem tří miliard korun. Dnes je to 
již 20 až 25 miliard korun ročně. Což je skoro 
zdesetinásobení poskytnuté podpory. Takže já 
říkám jednoznačně, že Státní fond životního 
prostředí ČR vykonal hodně práce, přičemž se 
neuvěřitelně posunul dopředu i v její kvalitě. 
Celkově je to věc obdivuhodná, protože úřed-
níci fondu stejně jako úředníci Ministerstva ži-
votního prostředí, kteří mají na starosti OPŽP, 
pracují pod dohledem úředníků Evropské 
unie, kteří, jak víme, jsou velmi důrazní, nedů-
tkliví, ale také velmi přesní a vyžadují detailní 
plnění našich dohod v této věci. Proto považu-
ji práci Státního fondu životního prostředí ČR 
za velmi dobrou a nadmíru úspěšnou. 

Zmínil jste, že OPŽP je úspěšnější než jiné 
programy. Jak vzpomínáte na jeho rozjezd? 

S OPŽP se začalo tak rychle, že si dovolím 
říci, že se s ním začalo i trochu riskantně 
vzhledem k tomu, že jeho jednotlivé prio-
ritní osy byly vyhlášeny ještě v době, kdy ne 
vše bylo stoprocentně doladěno. Přesto se 
ukázalo, že Ministerstvo životního prostředí 
a Státní fond životního prostředí ČR svoje 
úkoly a úlohu zvládly. To říkám s plnou 
odpovědností, protože jsem u startu tohoto 
operačního programu byl a vidím, jaké úsilí 
tomuto programu ministerstvo s fondem 
věnují. Včetně dojednání a projednání všeho 
nutného s Bruselem, ale i dalšími subjekty, 
jako je třeba ministerstvo fi nancí nebo vláda. 
Prostě, a nebudu to tady již opakovat, minis-
terstvo i fond odvedly dobrou práci. 

Vedle funkce v Řídícím výboru OPŽP a funk-
ce předsedy Rady Státního fondu životního 
prostředí ČR zastáváte ještě funkci místo-
předsedy parlamentního výboru pro životní 
prostředí. Můžete říci, jak moc se agenda 
parlamentní funkce prolíná s Operačním 
programem Životní prostředí?

Je pravda, že poslanci jsou členy jak řídí-
cího výboru, tak rady fondu. Což je důležité, 
protože je tím navázáno spojení s Poslaneckou 
sněmovnou jak při její zákonodárné činnos-
ti, tak při její kontrole výkonné moci. Navíc 
toto propojení, které je užitečné a správné, 

umožňuje spojovat politické cíle v ochraně 
životního prostředí s realizačními složkami, 
které ho mají na starost. To propojení je 
podle mě nutné. Uvedu příklad. V poslanecké 
sněmovně každý rok projednáváme zprávu 
o stavu životního prostředí za uplynulý rok. 
Zpráva je ovšem koncipována jako celková 
informace o stavu našeho životního prostředí, 
tedy nepostihuje jen dění uplynulého roku, 
ale popisuje i trendy, které se v té dané části 
životního prostředí odrážejí. Samozřejmostí je 
i to, že poslanecká diskuze nad touto zprávou 
se logicky zaměřuje tedy i na to, jaké jsou 
hlavní priority v oblasti životního prostředí 
pro dnešek, zítřek, pro budoucnost. A právě 
tyto cíle můžeme my, poslanci, díky našemu 
napojení na Státní fond životního prostředí 
ČR promítnout i do fi nančních priorit OPŽP. 
Podle mého to má přesně takto fungovat. 

Mluvíte o politických prioritách, jaké jsou 
podle vás ty nejaktuálnější? 

Obecně jsem přesvědčen o tom, že jak 
byly nastaveny prioritní osy OPŽP, tak byly 
nastaveny správně. Přesto se ukazuje, že by 
byly vhodné i určité posuny v kladení důrazu 
na to, co podporovat více, co méně. Já osob-
ně si například myslím, že by měla být posíle-
na oblast realizace úspor energie. Tím myslím 
především zateplování veřejných budov, kde 
panují obrovské nedostatky, ale také obrovské 
absorpční možnosti. Existuje mnoho škol 

ROZHOVOR ROZHOVOR

OP Životní prostředí považuji za náš úspěch

„

Má-li někdo skutečně blízko 
k Operačnímu programu Životní 
prostředí, je jím Václav Mencl. 
Jako místopředseda Výboru pro 
životní prostředí Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR vykonává funkci člena 
Řídícího výboru OPŽP a zároveň 
předsedy Rady Státního fondu 
životního prostředí ČR. V následujícím 
rozhovoru bilancuje více než dva roky 
operačního programu nebo hovoří 
o tom, jak se jemu a jeho kolegům 
podařilo za pět minut dvanáct 
prosadit ve sněmovně novelu 
odpadového zákona. 

a veřejných úřadů, které byly postaveny ještě 
panelovou technologií. Pokud bychom na 
nich zapracovali, úspory by se projevily nejen 
v jejich nákladech na energie, ale přímo by se 
promítly do fi nančních úspor veřejné správy. 
A to nemluvím o pracovních příležitostech, 
které by to přineslo. 

Napadá vás ještě nějaká jiná oblast? 
Podle mého názoru vyžaduje posílení pri-

oritní osa odpadů, v níž se projevil obrovský 
a velmi důležitý zájem třeba o sběrné dvory, 
které jsou základem pro třídění odpadů. 
I zde tedy spatřuji možnost zesílení podpory. 
A pak je samozřejmě zcela nutné dotáhnout 
vodohospodářskou infrastrukturu, protože 
v tomto ohledu máme závazek vůči Evropské 
unii u obcí nad dva tisíce obyvatel. A neje-
nom u těchto obcí, mnoho projektů je připra-
veno u obcí pod dva tisíce obyvatel, u nichž 
se domnívám, že je podpora z OPŽP nutná, 
protože tak malé obce jednoduše peníze na 
nové čistírny nebo kanalizace mít nebudou. 
Takže si myslím, že i tady nás tlačí bota, 
proto bychom měli posílit možnosti čerpání 
právě v těchto případech. 

Na posledním jednání Rady Státního fondu 
životního prostředí ČR jste navrhl, aby byly 
pro zateplování veřejných budov použity 
vedle OPŽP i prostředky z programu Zelená 
úsporám. Jak jste to myslel? 

Vysvětlím to. Program Zelená úsporám, 
který byl spuštěn opět velmi rychle, v tuto 
chvíli funguje velmi dobře. Je to úspěšný pro-
gram i navzdory určité neoprávněné skepsi 
v mediálních kruzích. Ale i když program 
Zelená úsporám jede a nabírá na obrátkách 
a tempo přidělovaných fi nančních prostřed-
ků se pohybuje v řádu stamilionů měsíčně, 
je však potřeba peníze z tohoto programu 
vyčerpat do roku 2012. A jedná se o částku 20 
miliard korun. Náš návrh tedy vychází z úva-
hy pojistit se, že ty peníze skutečně vyčerpá-
me. A proto jsme navrhli, aby byl program 
Zelená úsporám rozšířen a pět miliard korun 
se dalo na zateplování veřejných budov. Výši 
a vhodnost této částky nám potvrdila i studie, 
kterou jsme si v tomto ohledu nechali udělat. 
Je samozřejmě nutné kolem této změny 
vykonat technické práce, doladit detaily a do-
hody s těmi, kteří si od nás emisní povolenky 
kupují, ale podle toho, co o tom víme, by to 
neměl být problém. Japonská strana proti 
tomu v zásadě nic nemá. 

Nebude však vyvedení těchto peněz chy-
bět projektům na bytové a rodinné domy? 

Zcela jistě ne. A hned vám řeknu proč. 
I s tím v našem návrhu počítáme. Jde o to, 
skutečně vyčerpat všechny peníze do roku 
2012 z programu Zelená úsporám, což nám 
tato změna zcela jistě garantuje. Pokud i po 
roce 2012 budou potřeba peníze nejen na za-
teplování rodinných domů a bytových domů, 
jednoduše vytvoříme prostor pro tyto žádosti 

v rámci OPŽP, který běží do konce 2015. Tedy 
nikdo o nic nepřijde. Cílem je prostě oba tyto 
programy skombinovat tak, abychom měli 
jistotu, že nepřijde ani koruna nazmar. 

Nedávno se vám prý povedl husarský kousek. 
Protlačil jste ve sněmovně schválení novely od-
padového zákona. Prý za pět minut dvanáct.

Jestli husarský kousek, nevím, ale zcela 
jistě se podařilo protlačit důležitou novelu 
odpadového zákona, která je, což říkám zcela 
otevřeně, z dílny ministerstva životního pro-
středí. Ta novela byla důležitá ze dvou hledi-
sek. Tím první bylo, že v této oblasti máme 
na krku nejen aktuální problémy a stížnosti, 
ale měli jsme na krku i hrozbu žaloby od Ev-
ropské komise, protože nemáme notifi kovány 
evropské směrnice, což jsme touto novelou 
napravili. Druhým hlediskem bylo, že právě 
podle nové evropské směrnice bylo potřeba 
upravit nakládání s odpady. V této oblasti 
se například dopřává sluchu těm, kteří se 
domnívají, že mají být více využívány odpady 
třeba k energetickému využití. A to se také 
přijetím té novely podařilo. 

Avšak novela prý byla schválena během čtyř 
minut, což je na naší sněmovnu, nezlobte se, 
věc nevídaná.

To máte pravdu. Ale jak vidíte, i to je 
možné. Na půdě parlamentu jsme se dohodli 
napříč politickým spektrem, že je nutné tento 
zákon prosadit. Samozřejmě tato iniciativa 
vycházela z výboru životního prostředí. 
Tedy my, když jsme se rozhodli tuto novelu 
předložit ke schválení, jsme požadovali, aby 
byla schválena v režimu jednoho čtení, což 
je režim, který ve sněmovně prochází velmi 
výjimečně. Musím říci, že zejména v poslední 
době, to není vůbec jednoduché vzhledem 
k situaci, která tu panuje. Ale podařilo se 
nám to. Stejně jako se nám podařilo zařadit 
tuto novelu na program jednání, což je také 
velmi obtížná věc vzhledem k přetlaku, který 
tady je. I v tom jsme uspěli, protože jsem 
požádal předsedajícího, aby tuto novelu za-
řadil na jednání mimořádně. On mi vyhověl 
s tím, že však na její schválení máme pouhých 
pět minut, protože šlo o páteční jednání, 
které končilo v jednu hodinu. Novela byla 
předložena k projednání v 12:55 a nám se jí 
skutečně podařilo odhlasovat. Sněmovna ji 
přijala a poslala Senátu. Touto cestou chci 
poděkovat všem poslancům za její schválení, 
protože to bylo velmi důležité jak vzhledem 
k našemu hodnocení unií, tak samozřejmě 

vzhledem k čerpání fi nančních prostředků 
právě v oblasti odpadového hospodářství. 

Takže v tomto případě se pozitivně projevilo 
vaše napojení na Ministerstvo životního pro-
středí i Státní fond životního prostředí ČR? 

Ano, toto je přesně ukázkou, kdy to pro-
pojení zafungovalo, kdy jsme se díky němu 
byli schopni vzájemně domluvit na věci, která 
je důležitá a prosadit ji. Všichni samozřejmě 
věděli, že se jedná o zákon z dílny MŽP. 

Na posledním řídícím výboru byla řeč i o blí-
žících se volbách, což bude pro některé jeho 
členy znamenat konec působení. Jak hodno-
tí dosavadní práci výboru a jeho členů? 

Podle mého názoru řídící výbor i rada 
fondu fungovaly velmi dobře. Byli jsme si vě-
domi cílů, které byly před námi, zároveň jsme 
si uvědomovali, že naším úkolem je i kontrola 
činností v rámci OPŽP. I proto jsme se teď 
dohodli, že uděláme kontrolu projektů, ať už 
u nich byla dotace přidělena, nebo se na její 
přidělení teprve čeká, a to v každé prioritní 
ose. Podle mého se tady také naplno ukáže, 
jak pracovaly řídící výbor i rada fondu, proto-
že pokud kontroly proběhnou bez problémů, 
bude to znamenat, že jsme pracovali kvalitně. 
Ještě bych dodal, že výměna členů výboru se 
týká zejména poslanců.

Přesto je často kritizováno zpoždění, které 
vzniká od přiznání prostředků po jejich ná-
sledné proplacení. V čem je problém? 

To je otázka, kterou se trvale zabýváme 
a v tomto fondu máme pracovníky k tomu, 
aby lhůty byly co nejkratší, ale je třeba také 
upozornit, že míč je často na straně žadatelů, 
a dovolil bych si říci, že dokonce častěji než 
straně fondu. Přesto však stále usilujeme 
o zkracování dob pro reálné čerpání peněz.

Máte vy, jako architekt, nějaký projekt fi nan-
covaný Operačním programem Životní pro-
středí, který vás osobně baví, zajímá, který 
sledujete tak říkající s osobním nasazením? 

Vždy jsem se zabýval urbanismem a uzem-
ním plánováním, k čemuž patří nejen města 
a obce, ale i krajina, takže musím říci, že mou 
velkou radostí je, když vidím, že OPŽP je 
v tomto ohledu prospěšný. A jestli mohu říci, 
které projekty mne osobně dělají největší ra-
dost, tak jsou to například prostředky určené 
na zámecké parky, městské parky nebo také 
fi nanční prostředky vydávané na zlepšení 
stavu brněnské přehrady.

Proto si troufnu říci, že ve srovnání s jinými operačními programy je 

Operační program Životní prostředí asi nejdále. A přiznané 

peníze nejsou hlavní stránkou věci.

Václav Mencl: V roce 1967 vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně 
a poté do roku 1989 pracoval jako projektant ve Stavoprojektu Brno. V letech 1990 až 1992 byl 
primátorem Brna. V letech 1995 až 1997 byl náměstkem ministra hospodářství a ministra pro 
místní rozvoj. V letech 1996 až 1998 byl členem Senátu PČR. V letech 1998 byl hlavním manaže-
rem ODS. Od roku 2002 je členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ODS.
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Činnosti Centra EP, p. o., jsou 
zaměřeny zejména na poraden-
ství v oblasti evropské integrace, 
tvorbu rozvojových dokumen-
tů kraje a regionu NUTS II 
Severovýchod, odborné analýzy 
a strategické plánování obcí, měst 
a regionů a přípravu, řízení a udr-
žitelnost projektů spolufi nanco-
vaných z evropských zdrojů.

Tři osy
Centrum EP je regionálním pora-
denským a informačním místem 
pro implementaci tří prioritních 
os Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP): v prioritní ose 
2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí, prioritní ose 3 – 
Udržitelné využívání zdrojů ener-
gie, prioritní ose 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňová-
ní starých ekologických zátěží.

Služby RPIM jsou zaměřeny 
na odborné poradenství a pod-
poru při rozvoji projektů ve výše 
uvedených prioritních osách 
OPŽP na území Královéhradec-
kého kraje. Služby RPIM jsou 
poskytovány zdarma, a to jak ve-
řejným subjektům, tak fyzickým 
osobám, neziskovým organizacím 
i podnikatelským subjektům. 

Veřejnost má možnost se o čin-
nosti RPIM v Královéhradeckém 
kraji dovědět více na webových 
stránkách 
http://www.cep-rra.cz/?page=r-
pim.

Specialisté z Hradce
RPIM v Hradci Králové bylo 
zřízeno v říjnu 2009 a navazuje 
na předchozí poradenské služby 
RPIM-2, jež se týkaly odpa-
dového hospodářství (PO 4) 
a které byly v průběhu roku 2008 
poskytovány Centrem EP ve spo-
lupráci s fi rmou Mott MacDo-
nald Praha, spol. s r. o. „Současný 
pracovní tým RPIM tvoří specialisté na 
jednotlivé prioritní osy, kteří mají zkuše-
nosti s projekty z Operačního programu 
Životní prostředí a kromě služeb v rámci 
RPIM sami působí jako projektoví 
manažeři a iniciátoři projektů, u nichž 
je žadatelem Královéhradecký kraj,“ 
představuje své spolupracovníky 
vedoucí týmu hradeckého RPIM 
Martina Dvořáková. Pracovníci 
RPIM se podle ní orientují jak 
v podmínkách samotného ope-
račního programu, tak v praktic-

ké iniciaci a úskalích zpracování 
žádosti projektu.

Činnost RPIM
Už od počátku svého působe-
ní se aktivity RPIM soustředí 
zejména na spolupráci s obcemi 
a dobrovolnými svazky obcí, 
mikroregiony. Ty jsou pravidelně 
oslovovány e-mailem či telefo-

nicky. Pracovníci RPIM se snaží 
o včasné a přehledné předávání 
informací o současných a plá-
novaných výzvách k podávání 
žádostí. „Analyzují možnosti rozvoje 
v regionech a na základě nich podněcují 
realizaci konkrétních projektů,“ říká 
Martina Dvořáková.

Aktivní přístup se osvědčil 
hlavně v případě účastí týmu 
RPIM na jednání a schůzkách 
členů dobrovolných svazků či 
mikroregionů. Pracovníci RPIM 
obvykle prezentují nabídku 
služeb RPIM a možnosti využití 
dotací z evropských fondů. Právě 
z těchto setkání vychází největší 
část následných konzultací.

RPIM se snaží účastnit 
a představovat své služby i v rám-
ci seminářů pořádaných na území 
kraje. V poslední době to byl se-
minář o odpadovém hospodářství 
pod záštitou společnosti EKO-
KOM, a. s., a Královéhradeckého 
kraje, rovněž pod záštitou kraje 
je plánována prezentace v pro-
gramu semináře věnovaného 
fotovoltaice.

Pracovníci RPIM se snaží ke 
klientům přistupovat individuál-
ně, ve většině případů následuje 
po telefonické domluvě setkání 
v sídle Centra EP, nebo klienta. 
„Na setkáních jsou nejčastěji diskuto-
vanými tématy zateplování stavebních 
objektů a možnosti dovybavení sběrných 
dvorů či zřízení kompostáren. Poněkud 
v ústraní je prioritní osa 2 týkající se 
zlepšování kvality ovzduší,“ dodává 
specialistka na poradenství v pri-
oritních osách 2 a 3 Ing. Dana 
Vostřezová.

Hodiny práce
Nejčastěji řešenými dotazy jsou 
způsobilost žadatele, rozvoj 

projektu dle 
podmínek 
operačního 
programu, 
tj. rozšíření 
či upřesnění 
konkrétních 
aktivit, 

způsobilost výdajů a zajištění 
vlastních zdrojů.

Celkově již tým RPIM v ob-
dobí od října 2009 do února 2010 
provedl přes 270 konzultačních 
hodin s téměř 40 subjekty. Nej-
častějšími klienty jsou zástupci 
menších obcí.

K několika konzultovaným 
projektům již byla podána žádost 
o dotaci (XVI. výzva), nebo je 
její podání plánováno v rámci 
aktuálních výzev (XVII. a XIX. 
výzva). Žádosti se týkají projektů 
na zateplení školy, na kombinaci 
zateplení objektu mateřské škol-
ky s instalací tepelných čerpadel 
a na pořízení svozového automo-
bilu technických služeb.

„Věříme, že do budoucna bude úspěš-
ných projektů i s naším přispěním přibývat 
a že se nám našim klientům podaří usnad-
nit cestu k podání žádostí o dotaci, neboť 
podmínky OPŽP a související administra-
tiva jsou často na první pohled nepřekona-
telnou překážkou potenciálních žadatelů,“ 
uzavírá představení RPIM pro 
Královéhradecký kraj vedoucí 
týmu Martina Dvořáková.

RPIM – specialisté z Hradce
Služby regionálního 
poradenského 
a informačního místa na úze-
mí Královéhradeckého kraje 
zajišťuje Centrum EP 
(Centrum evropského 
projektování). Centrum EP 
je příspěvkovou organizací 
Královéhradeckého kraje, 
která byla založena 
v červnu 2004 s cílem 
podporovat hospodářský, 
sociální a kulturní rozvoj 
Královéhradeckého kraje. 

Tým RPIM před sídlem 
Královéhradeckého kraje

Aktivní přístup se osvědčil hlavně 
v případě účastí týmu RPIM na jednání 
a schůzkách členů dobrovolných svazků 
či mikroregionů.

Kontaktní údaje RPIM pro Královéhradecký kraj
Centrum EP, Regiocentrum Nový Pivovar
Soukenická 54, 500 03  Hradec Králové
Vedoucí týmu: Ing. Martina Dvořáková, tel.: 495 817 827, 
e-mail: mdvorakova@cep-rra.cz
PO 2 a 3: Ing. Dana Vostřezová, tel.: 495 817 826,
e-mail: vostrezova@cep-rra.cz
PO 4: Ing. Jaroslav Matěásko, tel.: 495 817 835,
e-mail: mateasko@cep-rra.cz
PO 2, 3 a 4: Ing. Lenka Bacovská, tel.: 495 817 813, 
e-mail: bacovska@cep-rra.cz
PO 2, 3 a 4: Mgr. Petra Duchoňová, tel.: 495 817 809, 
e-mail: duchonova@cep-rra.cz

RPIM

O obcházení podmínek přijatelnosti 
a tzv. „servisních smlouvách"

Vlastníci vodo-
hospodářské 
infrastruktury pak 
zejména v případě 
modelu „obec 
provozuje sama“ 
často uzavíra-
jí, nebo mají 
v úmyslu uzavřít 
„servisní“, popř. 
jinak označova-
né smlouvy, na 
základě kterých 

vlastníkům jejich smluvní part-
neři (obvykle s účastí soukromé-
ho kapitálu) poskytují služby 
související se zajištěním provozu 
vodohospodářské infrastruktury.

SFŽP ČR v této souvislosti 
žadatelům o dotace důrazně do-
poručuje konzultovat se SFŽP ČR 
uzavření jakékoli „servisní smlou-
vy“, pokud existuje riziko, že by 
se mohlo jednat o faktický, nebo 
skrytý oddílný model provozování.

Problém ve smlouvách
Tyto „servisní“ smlouvy mají bez 
ohledu na to, jak jsou formál-
ně označeny, často charakter 
provozní smlouvy používané 
v oddílném modelu provozování 
ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 
zákona o vodovodech a kanaliza-
cích (dále jen ZoVK) a ve smyslu 
Dohody mezi Českou republikou 
a Evropskou komisí na „Podmín-
kách přijatelnosti vodohospo-
dářských projektů pro Operační 
program Životní prostředí v pro-
gramovacím období 2007–2013“ 
předložených EK 6. srpna 2007 
(dále jen „příloha č. 7 OPŽP“).

Servisní smlouvy, které 
převádějí veškeré provozní 

povinnosti nebo jejich pře-
vážnou část na provozovatele 
(bez ohledu na to, že je ozna-
čen jako dodavatel, zhotovitel 
apod.), popř. obsahují další 
aspekty uvedené v kapitole 
2.2.2 „Metodiky pro žadatele 
rozvádějící podmínky přílohy 
č. 7 OPŽP“ (dále jen „Metodika 
pro žadatele“), a rovněž servisní 
smlouvy s obecně a obvykle 
značně široce defi novanými po-
vinnostmi dodavatele vykazují 
znaky oddílného modelu. V ta-
kových případech se s největší 
pravděpodobností jedná o tzv. 

faktický (skrytý) oddílný model 
provozování vodohospodářské 
infrastruktury – např. pokud do-
davatel v podstatných aspektech 
zajišťuje nepřetržitou dodávku, 
kontrolu a kvalitu pitné vody, 
měří objem dodané pitné vody 
(resp. v podstatných aspektech 
zajišťuje odvod a zneškodňování 
odpadních vod); rovněž zajišťuje 
údržbu infrastruktury, odstraňu-
je příčinu přerušení nebo omeze-
ní dodávky pitné vody nebo od-
vádění odpadních vod, zajišťuje 
administraci provozu, posky-
tuje služby odběratelům apod. 
V dalším skutečném příkladu se 
příjemce snažil označit „zajištění 
bezporuchového provozu, pro-
vádění oprav, provádění kontrol, 
vybírání vodného a stočného“ za 
rozsah „díla“ k zajištění ze strany 
„dodavatele“ a tím obcházet 
přílohu č. 7 OPŽP.

Faktický provozní vztah
SFŽP ČR tímto žadatelům o do-
taci připomíná, že podmínky při-

jatelnosti projektů dle přílohy č. 
7 OPŽP dopadají na případy, kdy 
„vlastníci vodohospodářské in-
frastruktury (obce, města, popř. 
jejich sdružení) smluvně převedli 
nebo převedou provozování 
infrastruktury na provozovatele 
s účastí soukromého kapitálu“. 
Platí, že i projekty představující 
faktický provozní vztah (tj. skrytý 
oddílný model provozování) mu-
sejí pro svoji přijatelnost naplnit 
veškeré požadavky Metodiky pro 
žadatele, tj. shodné podmínky 
jako projekt s oddílným modelem 
provozování.

Nepřijatelnost projektu
SFŽP ČR vždy posuzuje před-
ložené smlouvy podle jejich 
skutečného obsahu a „servisní 
smlouva“, jež je však fakticky svým 
charakterem smlouvou provozní, 
musí pro svoji přijatelnost naplnit 
shodné podmínky jako provoz-
ní smlouva v oddílném modelu 
provozování (srov. kapitola 2.2.2 
Metodiky pro žadatele), včetně 
(mimo jiné) pravidel přiměřenosti 
zisku, nájemného, výkonových 
ukazatelů, monitoringu, sankcí, 
délky „servisní smlouvy“ a řádného 
výběru provozovatele.

V případě, že předložená „ser-
visní smlouva“ nebude v souladu 
s podmínkami přijatelnosti projek-
tů pro OPŽP, zejména se ZoVK, 
přílohou č. 7 OPŽP a Metodikou 
pro žadatele, není projekt přija-
telný, a dotace nebude žadateli 
poskytnuta. V případě již podpoře-
ných projektů bude shora popsané 
obcházení podmínek přijatelnosti 
postiženo odvodem ve výši až 
100 % celkové částky dotace.

Oddílný model představuje 
provozování infrastruktury na 
podkladě provozních smluv dle 
§ 8 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změ-
ně některých zákonů (ZoVK), 
kdy provozní společnosti jsou 
společnosti (s majetkovou účastí 
soukromých subjektů). Provozní 
společnosti mají pracovní síly, 
vlastní stroje a nářadí, budovy 
a pozemky, oprávnění a znalosti 

nutné k zabezpečení provozování 
dle platné legislativy. Oddílný 
provozní model je tak defi nován 
jako spolupráce mezi vlastníkem 
infrastruktury a provozovatelem, 
kteří uzavřou provozní smlouvu 
o provozování vodovodu a/nebo 
kanalizace, na jejímž základě 
provozovatel užívá a provozuje 
vodovod nebo kanalizaci a po-
skytuje vlastníkovi služby s tím 
spojené, které by jinak poskyto-
val vlastník. 

Mnoho žadatelů v rámci 
v rámci PO 1 (Zlepšování 
vodohospodářské
infrastruktury a snižování 
rizika povodní) předkládá 
Státnímu fondu životního 
prostředí ČR projekty, 
u nichž bude spolufi nan-
covaná vodohospodářská 
infrastruktura provozována 
v jiném než „oddílném 
modelu" provozování. 

IVANA 
WEBEROVÁ, 
vedoucí odděle-

ní Oddělení PPP 

projektů
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VÝZVYVÝZVY

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

Oblast podpory 
4.1  Zkvalitnění nakládaní s odpady
Podporované aktivity (typy projektů):
 systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů (BRKO), projekty rozmístění kom-
postérů nebo systémy pro separaci a svoz BRKO,

 systémy pro separaci a svoz  ostatních složek KO – papír, 
plast, sklo a nápojové kartony,

 kompostárny, které zahrnují další systémové prvky svozu 
a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již 
existující takový systém svozu a/nebo třídění),

 bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bio-
odpadů – projekty s minimálně 20 % vsázky BRKO, které 
zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo 
svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový 
systém svozu a/nebo třídění),

 sběrné dvory,
 rekultivace starých skládek,
 odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných 

územích, evropsky významných lokalitách a ptačích 
oblastech.

V oblasti podpory 4.1 bude podpora z Fondu soudržnosti 
rozdělena mezi jednotlivé typy (kategorie) projektů v poměru 
požadovaných prostředků ze zdrojů EU ku stanovené alokaci 
(1,5 mld. Kč). Kategorie projektů kompostáren, bioplynových 
stanic a kombinovaných projektů bude bonifi kována koefi cien-
tem 1,5.

Oblast podpory 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
Podporované aktivity (typy projektů):
 realizace průzkumných prací, analýz rizik:
 a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrét-

ních lokalit,
 b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro pro-

blémová území obsahující více než jedno kontamino-
vané místo.

Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v plat-
né verzi Implementačního dokumentu OPŽP. 
V případě podpory poskytnuté do odvětví zemědělství může 
být pro projekty podléhající veřejné podpoře poskytnuta pod-
pora v režimu „de minimis“ dle nařízení Komise ES 
č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví 
a v odvětví rybolovu.

Omezení v rámci výzvy: 
Maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč na 
projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky 
obcí a kraje).

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XIX. 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

XIX. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány 

od  3. května 2010 do 2. června 2010.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty v oblasti podpory 4.1 je vyhlášena ve 
výši 1,5 mld. Kč, v oblasti 4.2 je vyhlášena ve výši 
500 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu v oblasti podpory 
4.1 bude ukončen před 2. červnem 2010, pokud bude 
dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované 
dotace z prostředků EU ve výši 2,25 mld. Kč. 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) 
musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Imple-
mentačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. 
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v platném 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 poslední-
ho dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou. 

Státní fond životního prostředí ČR při příjmu a hodnocení žá-
dostí podaných v rámci XIX. výzvy OPŽP v oblasti podpory 4.1 
i 4.2 bude akceptovat všechny dokumenty, které žadatelé poda-
li spolu se žádostmi již v rámci XI. výzvy (opětovně předložené 
dokumenty mohou být starší 6 měsíců, musejí však být aktuální 
a pravdivé). Podporu dle českého dočasného rámce v oblasti 
4.1 bude možné čerpat pouze v případě prodloužení účinnosti 
předpisu ze strany EK do nového data ukončení platnosti, nebo 
v případech, kdy rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno 
ještě v době platnosti stávajícího předpisu. V ostatních přípa-
dech bude žadateli poskytnuta podpora v režimu de minimis.

CÍL 2 – Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší 
(snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných 
emisí). Typy uznatelných projektů: opatření v sektoru veřejné 
dopravy a veřejného sektoru s cílem snížit znečištění ovzduší.
 Přechod prostředků veřejné dopravy na ekologičtější 

pohon včetně vytvoření příslušné infrastruktury
 Instalace fi ltrů výfukových plynů do prostředků veřejné 

dopravy ke snížení emisí prachových částic

CÍL 3 – Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komu-
nálních/regionálních systémů veřejné dopravy.
Typy uznatelných projektů: příprava a implementace koncepcí 

managementu dopravy.
 Projekty řízení, organizace a integrace veřejné dopravy 

(např. integrovaný dopravní systém, zavádění integrova-
ného jízdního řádu, plánování dopravní obsluhy území, 
tarifní spolupráce dopravců apod.)

 Projekty budování intermodální infrastruktury pro 
veřejnou dopravu (např. úprava přednádražích prostor, 
stavební úpravy pro kvalitnější propojení městské a pří-
městské veřejné dopravy)

 Projekty v oblasti zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti 
veřejné dopravy

Alokovaná částka – výše grantu
Celková alokovaná částka pro otevřenou výzvu bude 29 mil.CHF, 
minimální výše grantu pro projekty předkládané v rámci cílů 2 
a 3 bude 1 000 000 CHF. Minimálně 30 % z této částky bude 
přiděleno na projekty předložené v Moravskoslezském, Olo-
mouckém a Zlínském kraji.

Výše grantu může činit maximálně (s ohledem na pravidla 
veřejné podpory):
 60 % celkových oprávněných výdajů projektu;
 85 % celkových oprávněných výdajů projektu, pokud je 

spolufi nancování zajištěno z veřejných rozpočtů (státní-
ho, regionálních nebo místních);

 90 % celkových oprávněných výdajů projektu, pokud 
se jedná o projekty realizované nevládními neziskovými 
organizacemi.

Fixní směnný kurz pro otevřenou výzvu je 17,426 CZK = 1 CHF.

Dokument otevřené výzvy 
Open Call for Swiss-Czech Cooperation Programme

Přílohy otevřené výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce:
Formulář pro zpracování záměru projektu
Příloha formuláře č. 2 – Prohlášení o spolufi nancování 
Příloha formuláře č. 3 – Indikativní rozpočet
Příloha formuláře č. 4 – Čestné prohlášení 
Příloha formuláře č. 5 – Prohlášení o partnerství

Další pokyny pro žadatele:
Žadatel bude moci v předloženém záměru projektu požádat 
o grant na zpracování dokumentace z Fondu na přípravu pro-
jektů (FPP), a to pro zpracování konečného návrhu projektu. 
V případě kladného stanoviska švýcarské strany k danému 
záměru projektu bude grant z FPP udělen. Podrobnosti budou 
stanoveny v postupech FPP, které budou zveřejněny na webo-
vých stránkách Ministerstva fi nancí ČR.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Státním fondem 
životního prostředí ČR vyhlašuje dne 16. 4. 2010 otevřenou výzvu k předkládání záměrů 
projektů k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci priority 2 – 
Životní prostředí a infrastruktura – Oblasti zaměření 2.1 – Obnova a modernizace 
základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí pro: 

Priorita 2 – Životní prostředí a infrastruktura – Oblast zaměření 2.1 – 
Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí

ŠVÝCARSKÉ FONDY

Postup a požadavky pro předkládaní záměrů projektů stano-
vuje otevřená výzva v kapitole IX. –  Způsob a předkládání 
záměru projektu.

Státní fond životního prostředí ČR bude přijímat záměry 
projektů na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.
Úřední hodiny podatelny jsou:
Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–16.00
Úterý: 8.00–16.30
Pátek: 8.00–14.00

Konečný termín pro předložení záměru 
projektu je 16. 7. 2010 do 14.00 hod.

Státní fond životního prostředí ČR bude poskytovat informace 
po celou dobu přípravy záměrů projektů, a to ode dne vyhláše-
ní výzvy až do 7 kalendářních dní před konečným termínem pro 
předložení záměrů projektů.

Žadatelé mohou klást dotazy prostřednictvím telefonického 
kontaktu na tel. čísle 267 994 449, nebo prostřednictvím 
e-mailové korespondence na libor.pacovsky@sfzp.cz 
a Dotazy@svycarske-fondy.cz. Odpovědi na všechny dotazy 
budou zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva 
fi nancí ČR a na stránkách Státního fondu životního prostředí 
ČR v sekci odpovědí na často kladené otázky (FAQs), a to 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od vznesení dotazu.
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Přehled schválených projektů OP  Životní prostředí (k 31. 3. 2010)

PRIORITNÍ OSA 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

PRIORITNÍ OSA 2
Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí

PRIORITNÍ OSA 3 
Udržitelné využívání zdrojů energie 

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

PRIORITNÍ OSA 5
Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

PRIORITNÍ OSA 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

PRIORITNÍ OSA 7
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Od zahájení programu v létě 2007 bylo 
schváleno 3 321 projektů, celková výše 
podpory přesáhla 54,5 miliardy korun, 
příjemcům bylo proplaceno 
již 7 miliard korun.

Jak ukazuje analýza územní struktury 
schválených akcí, která byla dovedena 
až na úroveň jednotlivých okresů, projekty 
podpořené z OPŽP jsou realizovány 
napříč celou Českou republikou.

Středočeský kraj; Praha – 
schválených projektů celkem: 363;
celková výše podpory: 
7 537 590 325 Kč

Jihočeský kraj – 
schválených projektů celkem: 312;
celková výše podpory: 
4 044 193 446 Kč

Jihomoravský kraj – 
schválených projektů celkem: 408;
celková výše podpory: 
6 765 345 667 Kč

Karlovarský kraj – 
schválených projektů celkem: 106;
celková výše podpory: 
1 695 071 624 Kč

Královéhradecký kraj – 
schválených projektů celkem: 147;
celková výše podpory: 
2 357 553 829 Kč

Liberecký kraj – 
schválených projektů celkem: 119;
celková výše podpory: 
1 909 790 959 Kč

Moravskoslezský kraj – 
schválených projektů celkem: 283;
celková výše podpory: 
6 603 057 634 Kč

Pardubický kraj – 
schválených projektů celkem: 225;
celková výše podpory: 
4 205 712 972 Kč

Plzeňský kraj –
schválených projektů celkem: 193;
celková výše podpory: 
3 420 665 225 Kč

Olomoucký kraj – 
schválených projektů celkem: 226;
celková výše podpory: 
4 751 709 296 Kč

Ústecký kraj – 
schválených projektů celkem: 164;
celková výše podpory: 
2 232 568 855 Kč

Vysočina – 
schválených projektů celkem: 382;
celková výše podpory: 
4 529 867 687 Kč

Zlínský kraj – 
schválených projektů celkem: 286;
celková výše podpory: 
3 168 504 173 Kč

www.opzp.cz I Zelená linka 800 260 500 I dotazy@sfzp.cz
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2.1 Jihočeský  České Budějovice 1 3 857 849 2 650 748 1,356 1,917 0,348 4,384 0,881 153,52 2,7 0,0

Český Krumlov 1 6 746 017 5 584 858 0,65 1,39 0,18 0,58 2,94 96,14 1,56 418,0

Prachatice 2 8 249 437 5 621 441 1,2325 2,027492 0,20732 1,17623 5,9307 227,8922 2,52 2 208,0

Strakonice 2 26 615 127 19 737 670 1,82 3,9 0,49 1,63 8,28 246,2 4,37 2 957,0

Tábor 1 7 644 110 5 417 583 11,9 0 0 0 0 0 11,9 0,0

Jihomoravský  Hodonín 1 3 621 819 2 874 746 0,33 0,71 0,09 0 1,5 49,35 0,8 587,6

Vyškov 1 4 435 549 2 638 110 0,22972 0,68396 0,053892 0,11576 0,89878 26,74 0,65 404,8

Znojmo 2 13 191 748 9 314 857 2,014 1,242 0,364 0,994 4,703 212,176 3,01 1 999,0

Královéhra-

decký  

Hradec Králové 1 6 256 435 4 095 798 0,31 0,34 0,0332 0 1,31 82,26 0,53 1 037,3

Jičín 1 14 756 751 11 797 211 0,69 0,97 0,0357 0 3,26 87,9257 1,25 2 056,8

Trutnov 2 105 368 550 35 418 000 25,83 39,7299 16,2936 20,0128 99,8658 2938 61,64 0,0

Liberecký  Česká Lípa 1 2 747 894 2 241 872 0,3 0,74 0,08 0 1,35 44,4 0,78 552,0

Moravsko-

slezský   

Frýdek-Místek 1 8 839 285 5 672 318 2,234 1,158 0,07 0,602 3,04 77,49 2,93 753,3

Karviná 1 5 746 495 5 171 846 0,1 2,05 0,72 1,47 0,69 149,5 1,84 392,9

Olomoucký  Prostějov 1 6 249 153 4 122 798 0,69 0,83 0,05 0,55 2,8 148,67 1,19 1 262,2

Šumperk 1 18 403 625 2 582 417 0,59 1,1 0,13 0,01 2,1 61,44 1,3 692,0

Pardubický  Svitavy 1 19 803 687 15 095 914 2,88 2,98 0,36 1,19 6,02 185,248 4,82 1 907,0

Plzeňský  Plzeň-sever 1 4 960 610 3 745 924 3,05806 3,55207 0,86522 3,38761 15,26904 349,469 5,74 0,0

Tachov 2 4 240 042 3 030 417 1,04 1,81 0,2 0,54 3,724 100,15 2,2 1 240,0

Středočeský  Nymburk 1 6 567 503 3 159 000 51,23 9 3,39 0 0,29 661,87 59,07 0,0

Vysočina Havlíčkův Brod 2 15 881 985 9 154 800 1,37 1,54 0,11 0 5,91 240,09 2,31 1 558,0

Jihlava 1 1 771 542 1 594 388 0,23 0,43 0,04 0 2,03 86 0,5 0,0

Pelhřimov 1 17 543 867 15 109 152 1,15 2,48 0,31 1,04 5,25 158,28 2,77 1 801,0

Třebíč 3 62 684 415 34 275 047 94,43 4,31 2,31 0 0,11 648,23 98,82 2 976,0

Zlínský  Zlín 2 108 446 240 31 314 446 4,97 10,18 11,61 1,6 8,06 1511,05 20,69 0,0

Celkem z 2.1 34 484 629 735 241 421 362 210,63428 95,070422 38,340932 39,2824 186,21232 8542,0909 295,89 24 802,9

2.2 Praha 1 17 281 216 11 435 921 0,01 0,01 0,82 0,03 0,14 804 0,73 0,0

Jihočeský  Český Krumlov 1 6 896 118 5 239 980 0 0 0 7,87 0 0 0 0,0

Strakonice 1 594 000 000 179 640 000 0,3 212 107 -4 4 17711 208,94 0,0

Tábor 1 8 541 677 5 460 213 0,1 0 0 0,05 0,05 0 0,1 0,0

Jihomoravský  Brno-venkov 1 1 732 045 1 246 949 215 0 0 0 0 0 215 0,0

Karlovarský  Karlovy Vary 1 20 230 000 13 178 400 0 0 0 24 0 0 0 0,0

Sokolov 1 187 068 000 62 880 000 0 0 1020,2 0 0 0 897,78 0,0

Královéhra-

decký  

Hradec Králové 2 25 170 047 13 310 553 0,4835 0 0,65 0,01 0,03 175,31 1,07 0,0

Jičín 3 70 553 380 30 796 491 1,12 1,48 2,29 0,11 0,19 1422,31 3,96 0,0

Liberecký  Semily 2 12 365 290 9 239 400 0 0 0 23,92 0 0 0 0,0

Moravsko-

slezský   

Ostrava-město 1 73 869 250 13 740 000 0 433 579 0 0 0 737,58 0,0

Olomoucký  Olomouc 1 8 972 600 2 403 000 0 0 0 2,777 0 0 0 0,0

Přerov 2 653 832 022 162 793 605 0 77,7 528 0 0 0 502,76 0,0

Pardubický  Chrudim 1 3 083 241 2 774 917 4,4 0 0 0 0 0 4,4 0,0

Ústí nad Orlicí 1 7 696 563 5 730 929 0 0 0 10,06 0 0 0 0,0

Plzeňský  Plzeň-město 1 9 243 611 6 990 966 774 0 0 0 0 0 774 0,0

Plzeň-sever 1 8 274 717 4 290 668 0 0 0 7,53 0 0 0 0,0

Tachov 1 11 104 366 8 398 260 0 0 0 9,47 0 0 0 0,0

Středočeský  Praha-východ 1 5 722 416 4 327 878 0 0 -1,1 9,43 0 -26,4 -0,96 0,0

Ústecký  Teplice 1 19 414 277 13 734 277 20,951 26,802 0 0 0 0 35,43 0,0

Zlínský  Uherské Hra-

diště

2 80 715 686 27 631 639 0,03 0,35 3,09 26,76 0,45 1253,06 2,94 0,0

Vsetín 1 117 266 327 13 735 050 0 0 0 36,042 0 0 0 0,0

Zlín 1 14 412 590 4 671 768 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Celkem z 2.2 29 1 957 445 439 603 650 864 1016,3945 751,342 2239,95 154,059 4,86 21339,28 3383,73 0,0

Schválené projekty v rámci prioritní osy 2 – Zlepšování kvality 
ovzduší a snižování emisí

ENVIPORADNA

Je inženýrská činnost pro vydání 
stavebního povolení uznatelným 
nákladem? Většinou bývá inženýr-
ská činnost k stavebnímu povo-
lení součástí dodávky projektové 
dokumentace k SŘ. V mém případě 
neměl projektant o inženýrskou 
činnost zájem, a byla proto zajiště-
na odděleně jiným subjektem.

Inženýrská činnost obecně 
není způsobilým nákladem, týká se 
to tudíž i inženýrské činnosti pro 
vydání stavebního povolení.

V implementačním dokumentu se 
uvádí, že obecně nelze poskytnout 
podporu na osobní automobil, ve 
specifických kritériích je uvedeno, 
že „uznatelnými náklady jsou nákla-
dy na cestovné související s realizací 
opatření (mj. služební automo-
bil)“. Je tedy možné automobil 
zahrnout do nákladů? Nebo je 
možné zahrnout alespoň půjčovné 
automobilu? Lze zahrnout do ná-
kladů notebook a fotoaparát, nebo 
alespoň fotopříslušenství?
Osobní auto je neuznatelné ve 
všech případech, stejně tak jako 
půjčovné za auto. Čerpat dotaci 
na osobní náklady (sem patří také 
náklady na cestovné pracovníků 
centra, nikoliv cestovné účastníků 
vzdělávacích programů) můžete 
pouze pomocí tzv. křížového 
fi nancování, a to maximálně do 
výše 10 % celkových způsobilých 
přímých realizačních výdajů na 
projekt, a to pouze u některých 
typů projektů (výstavba, nákup, 
rekonstrukce environ. centra, tech-
nické vybavení environ. centra). 
Notebook je neuznatelný. Není 
možné zahrnout do nákladů fotoa-
parát nebo fotopříslušenství. 

Součástí projektu je vybudování 
nových vodních zdrojů (vrtů pitné 
vody), vodojemu, úpravny vody 
a nového vodovodního řadu. Cílem 
projektu je posílení vodních zdrojů 
města, které jsou nedostatečné, ale 
stavbou nepřipojujeme žádné nové 
obyvatele. Je tento projekt přijatel-
ný pro další výzvu OPŽP v ose 1, 
nebo je nutnou podmínkou napo-
jení nového obyvatelstva v případě, 
že budujeme i vodovodní řad? 
Budované stavby (vrty, zásobní 

řad, úpravna vody) se nacházejí za 
hranicí aglomerace. Je zcela pocho-
pitelné, že tyto stavby nemohou být 
uprostřed města, jedná se o nové 
vodní zdroje a související stavby. 
Chci vás však poprosit o ujištění, že 
na projekt nebude pohlíženo tak, 
že není součástí aglomerace. 

V kapitole 6 ID je uvedeno: 
Projektem dojde k zabezpečení 
obyvatel pitnou vodou v dostateč-
ném množství, popř. ve zlepšené 
kvalitě, nebo bude umožněno 
zásobování většího počtu obyva-
tel kvalitní pitnou vodou, tzn., 
že vámi předložený projekt musí 
splňovat tuto podmínku. Samotná 
stavba posílení vodních zdrojů je 
přijatelný projekt, není-li součástí 
projektu výstavba vodovodních 
řadů a nedojde-li přímo k novému 
připojení obyvatel na vodovod. 
Z projektu musí být zcela zřejmý 
jeho účel a cíl (zdůvodnění nedo-
statečné kapacity, hydrotechnické 
výpočty, kdy dojede k napojení 
nových obyvatel).

Hranice aglomerace je pojem, 
který se váže pouze k odkanali-
zování obcí. Posuzování polohy 
vodního zdroje k hranici aglomera-
ce je tedy zcela bezpředmětné.

Lze kombinovat oblasti podpory 
6.4 a 6.5? Příspěvková organizace 
zřízená krajem a zastřešující domov 
důchodců má zájem o obnovu 
parku (6.5) a také menšího rybníka 
(6.4), který je jeho součástí.

Kombinace oblastí podpo-
ry (6.2, 6.3, 6.4 a 6.5) v rámci 
jednoho projektu je možná při 
splnění všech dílčích podmínek 
pro jednotlivé oblasti (podoblasti) 
podpory. Zařazení projektu bude 
provedeno dle principu převažují-
cích nákladů.

Můžeme jako občanské sdružení 
žádat v rámci OPŽP na projekt 
rekonstrukce zahrady mateřské 
školky? Pokud ano, v kterých 

kapitolách a kdy můžeme žádat? 
Prohlédla jsem si harmonogram 
a připadá mi, že 6.5, regenerace 
krajiny, a 7.1, ekologická výchova, 
by byla pro náš projekt vhodná. 
Je to tak, nebo co byste navrh-
li? Který dokument by nám dal 
stručné informace o vhodných 
kapitolách?

Váš záměr by spadal do prio-
ritní osy 6, oblasti podpory 6.5 - 
Podpora regenerace urbanizované 
krajiny. Pokud splníte podmínky, 
uvedené v implementačním doku-
mentu (včetně seznamu možných 
příjemců podpory), směrnici MŽP 
č. 5/2008 a jejích přílohách, a pří-
padná omezení dané výzvy, můžete 
si podat žádost o dotaci. Veškeré 
potřebné informace naleznete 
na ww.opzp.cz – Dokumenty ke 
stažení – Pro žadatele a příjemce 
– Implementační dokument – 
prioritní osa 6 (kapitoly 3, 4, 5, 6, 
8), směrnice MŽP č. 5/2008 a její 
přílohy, Závazné pokyny pro žada-
tele a příjemce, Hodnotící kritéria, 
Příručka pro žadatele.

Může být kompost využíván pro 
rekultivaci skládky? Nebo je použití 
kompostu nevhodné a v případě 
tohoto využití bude projekt spadat 
do veřejné podpory?

Pokud bude projekt mimo 
rámec veřejné podpory a budete 
chtít používat kompost na rekulti-
vaci skládky, musí být splněny tyto 
podmínky: Pokud bude žadatelem 
obec, musí být obec i vlastníkem 
skládky, pokud bude žadatelem 
svazek obcí, musí být vlastníkem 
skládky alespoň jedna obec ze 
svazku. Využít se bude moci jen 
poměrná část kompostu na rekulti-
vaci skládky, a to podle počtu oby-
vatel. Pokud bude projekt v rámci 
veřejné podpory, je možné využít 
kompost na jakékoliv plochy 
(v rámci zachování vlastnických 
vztahů a dodržení zákona) a je 
možné jej i prodávat.

Je možné, aby oprávněným 
žadatelem v rámci OPŽP, oblasti 
podpory 3.2.1 – Realizace úspor 
energie – byl „Institut postgra-
duálního vzdělávání ve zdra-
votnictví (IPVZ)“, což je státní 
příspěvková organizace zřizovaná 
Ministerstvem zdravotnictví (dle 
ID je přijatelným příjemcem pod-
pory)? Hotel je ve vlastnictví IPVZ, 
nachází se v Praze a slouží (i dle 
katastru nemovitostí) k občanské 
vybavenosti (např. vzdělávání, ško-
lení apod.). Jedná se tedy podle 
všeho o organizaci zřizovanou stá-
tem. Jakou míru podpory (dotace) 
lze v tomto případě v rámci OPŽP 
3.2.1 očekávat?

Vzhledem k typu subjektu je 
možné žádat o podporu v 3.2.1. 
Výše podpory (vzhledem k účelu 
budovy – hotel) bude podléhat 
pravidlům pro veřejnou podporu, 
dle článku 21 nařízení o GBER, 
tedy max. ve výši 60 % z investič-
ních nákladů.

Povinnou přílohou projektu 3.1 
je energetický audit. Je nutné EA 
zpracovat na subjekt (žadatel) 
v plném rozsahu tak, jak to ukládá 
zákon, nebo stačí aktuální EA zpra-
covaný na objekt dotčený navrho-
vaným opatřením v rámci projektu 
(v tomto případě objekt, na který 
chceme umístit solární panely)? 
Lze do 3.1 podat projekt zahrnující 
umístění solárních panelů včetně 
souvisejících stavebních prací 
a také systém rekuperace? Je tudíž 
rekuperace uznatelným nákladem 
v této oblasti podpory? Pokud ne, 
ve které oblasti podpory uznatel-
nou položkou je?

Prostudujte si směrnici MŽP 
č. 5/2008 včetně jejích příloh. 
Požadavky na energetický audit 
máte uvedeny ve směrnici MŽP č. 
5/2008 v příloze 1. Solární systémy 
jsou podporovány v rámci podob-
lasti 3.1.1 a rekuperace je zahrnuta 
v podoblasti 3.2.2.

Lze žádat o dotaci na likvidaci kří-
dlatky v rámci likvidaci invazivních 
rostlin podél vodního toku řeky, 
případně i na přilehlých pozem-
cích? Jedná se o úsek o délce 10 km. 
Mohl by být žadatelem správce 
toku ve spolupráci s městem? 
Invazivní rostliny jsou velice nebez-
pečné, protože rozvracejí ekosys-
tém a mají negativní ekonomický 
i zdravotní dopad. Původní druhy 
jsou vytlačovány, vzhled krajiny se 
mění. Jsou také zdrojem alergenní-
ho pylu a toxických látek.

Na likvidaci křídlatky můžete 
zažádat v rámci oblasti podpory 
6.2.

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
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GALERIE OPŽP

Obsahem projektu je rekonstrukce 
a adaptace budovy Městského muzea 
v Říčanech na centrum environmentál-
ního vzdělávání, které bude sloužit pro 
region ORP Říčany. 
Hlavní přínosy – Rekonstruovaný 
objekt městského muzea s odborným, 
funkčním a atraktivním centrem envi-
ronmentálního vzdělávání s provozem 
vzdělávacích a osvětových aktivit 
zaměřených na EVVO a provozem 
knihovny s nabídkou edukačních 
materiálů v tištěné i elektronické 
podobě.

Prioritní osa 7 / Oblast podpory 7.1 – 
Rozvoj infrastruktury pro realizaci envi-
ronmentálních vzdělávacích programů, 
poskytování environmentálního pora-
denství a environmentálních informací

Kraj – Středočeský kraj
Okres – Praha-východ
Příjemce podpory – Muzeum Říčany
Ukončení projektu – listopad 2009

Celková výše podpory 9 771 727 Kč
Dotace ERDF 9 228 853 Kč
Podpora SFŽP ČR   542 874 Kč

Nový Kramolín – oprava rybníka a výstavba tůní

Jedná se o opravu stávajícího výpustného 
zařízení včetně požeráku s utěsněním 
hráze v místě překopu. Také budou 
provedena dorovnání a rozšíření koruny 
hráze a vzdušného líce hráze a odklonění 
otevřeného neupraveného toku od 
drážního tělesa a vybudování dvou tůní.
Hlavní přínosy – Zvýšení akumulační 
schopnosti stávajícího vodního díla. 
Zpomalení odtoku povrchové vody 
z pramenné části území. Obnovení 
přirozeného vodního a suchozemského 
prostředí na pozemku pod vodní 
plochou.  Odklon části trasy otevřeného 
neupraveného toku od drážního 

pozemku. Zvýšení biodiverzity dané 
lokality. Obnova původního ekosystému 
a retenční funkce dané lokality.

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

Kraj – Plzeňský kraj
Okres –  Domažlice
Příjemce podpory – obec Nový Kramolín
Ukončení projektu – leden 2009

Celková výše podpory 674 326 Kč
Dotace ERDF 636 863 Kč
Podpora SFŽP ČR   37 463 Kč

Založení parku v ul. Barvířská ve Varnsdorfu

Projekt řeší revitalizaci části území 
v centrální zóně města. Revitalizace 
spočívá ve vybudování chybějící 
odpočinkové a rekreační zóny ve 
městě. Navrhovaným parkem prochází 
komunikace pro pěší, spojující pan-
elové sídliště s objekty občanské 
vybavenosti v centru města. V rámci 
projektu bude provedeno odplevelení 
ploch, odstranění náletových dřevin, 
prořezání vzrostlých stromů, kácení 
nevhodné zeleně, osev travních ploch 
a výsadba nových dřevin.
Hlavní přínosy – Zlepšení kvality 
života obyvatel města. Odstranění 

neudržovaných ploch, které jsou 
příčinou zakládání černých skládek.

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

Kraj – Ústecký kraj
Okres – Děčín
Příjemce podpory – město Varnsdorf
Ukončení projektu – červen 2009

Celková výše podpory 1 587 399 Kč
Dotace ERDF 1 499 210 Kč
Podpora SFŽP ČR 88 189 Kč

Centrum environmentálního vzdělávání Říčany

Dodávka a kompletní instalace tech-
nologické jednotky na snížení emisí 
těkavých organických látek (VOC). 
Jednotka bude zabudována do systé-
mu odvětrávání výrobních prostor.
Hlavní přínosy – Na velkém zdroji 
znečišťování ovzduší (pracoviště strojní 
mytí, 2. p. M4 a pracoviště ruční mytí, 
přízemí M4) zajistit plnění emisních 
limitů v odpadním plynu a fugitivních 
emisích. Cílem je splnit limit 35 mg/
m3 a snížit emise v odpadním plynu z 
15 995 kg na 1 059 kg. 

Prioritní osa 2 / Oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj – Olomoucký kraj
Okres – Přerov
Příjemce podpory – Meopta – optika, 
s. r. o.
Ukončení projektu – říjen 2009

Celková výše podpory 1 649 705 Kč
Dotace FS 1 402 249 Kč
Podpora SR    247 456 Kč

Realizace technologické jednotky na snižování emisí VOC

GALERIE OPŽP

Obsahem projektu je dokončení 
kanalizace. Kanalizace bude vyhoto-
vena jako kombinovaná – jednotná 
a oddílná (splašková). Dokončení 
kanalizace navazuje na I. etapu odka-
nalizování zájmového území.
Hlavní přínosy – Dokončit odkanali-
zování městysu Náměšť na Hané. Po 
dokončení II. etapy bude připojeno 
celkem 2 183 EO. Délka nově budo-
vané kanalizace činí 10 638,2  m.

Prioritní osa 1 / Oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj – Olomoucký kraj
Okres – Olomouc
Příjemce podpory – Náměšť na Hané
Ukončení projektu – září 2009

Celková výše podpory 69 855 546 Kč
Dotace FS 65 974 682 Kč
Podpora SFŽP ČR 3 880 864 Kč

Náměšť na Hané – kanalizace, II. etapa

Varovný systém ochrany před povodněmi Osečná

Obsahem projektu je komplexní návrh 
řešení bezdrátového varovného 
a informačního systému obyvatel 
města Osečná a návazných služeb. 
Projekt zahrnuje a optimalizuje 
umístění meteorologické stanice, hla-
dinových čidel, vysílacího pracoviště, 
vzdálené stanice, kamerového bodu 
a koncových prvků varování a vyro-
zumívání pro město Osečná s ohledem 
na ochranu vynaložených investic.
Hlavní přínosy – Zvýšit a zlepšit 
systém povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany – varovných 
a výstražných systémů ochrany před 

povodněmi na řece Ploučnice pro 
bezpečnost obyvatel a ochranu majetku 
pro město Osečná. 

Prioritní osa 1 / Oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj – Liberecký kraj
Okres – Liberec
Příjemce podpory – město Osečná
Ukončení projektu – srpen 2009

Celková výše podpory 1 812 884 Kč
Dotace FS 1 712 168 Kč
Podpora SFŽP ČR 100 716 Kč

Realizace energetických úspor na budově Hasičské 
zbrojnice obce Větřkovice
Projekt řeší realizaci energetických 
úspor na budově Hasičské zbrojnice, 
kterou vlastní obec Větřkovice. 
Hlavní přínosy – Na základě real-
izace navržených opatření v rámci 
projektu dojde k výraznému snížení 
spotřeby energie na vytápění 
a budova dosáhne nízkoenergetick-
ého standartu.
Úspora současných provozních 
nákladů činí 53,5 tis. Kč/ rok, úspora 
energie  188 GJ/rok, celkové snížení 
CO2 10,52 t/rok.

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

Kraj – Moravskoslezský kraj
Okres – Opava
Příjemce podpory – obec Větřkovice
Ukončení projektu – září 2008

Celková výše podpory 1 121 019 Kč
Dotace FS 1 058 741 Kč
Podpora SFŽP ČR 62 278 Kč

Výstavba haly pro separaci nebezpečných složek 
komunálního odpadu a zpětný odběr
Sběrné místo je určeno k přejímce 
a shromažďování nebezpečných složek 
komunálního odpadu od občanů 
a drobných podnikatelů. Je i místem 
pro zpětný odběr elektrozařízení 
a použitých světelných zdrojů.  
Hlavní přínosy –Zajistit bezpečnou 
likvidaci nebezpečných složek komu-
nálního odpadu a dalších druhů od-
padu (elektrozařízení, světelné zdroje), 
zajistit sběrné místo pro nebezpečné 
složky komunálního odpadu a zpětný 
odběr. Množství komunálního odpadu 
po realizaci: 100 t/rok. Množství 

nebezpečného odpadu po realizaci: 
90 t/rok. 

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

Kraj – Olomoucký kraj
Okres – Přerov
Příjemce podpory – město Přerov
Ukončení projektu – říjen 2008

Celková výše podpory 2 744 181 Kč
Dotace FS 2 591 727 Kč
Podpora SFŽP ČR 152 454 Kč

Na webových stránkách www.opzp.cz je k dispozici galerie všech 
dokončených projektů podpořených z OPŽP. Obsahuje i informace 
ke všem schváleným projektům, které jsou v různé fázi příprav a realizace.
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Nové služby usnadňují pří-
stup k aktuálním relevantním 
informacím nejen odpovědným 
orgánům a činitelům, ale doslova 
každému občanovi, jemuž není 
stav životního prostředí lhos-
tejný. Uživatel Eye on Earth 
má možnost kontrolovat údaje 
o kvalitě vody nebo ovzduší ve 
všech zemích Evropské unie 
a vedle nich i na Islandu, v Lich-
tenštejnsku, Norsku, Švýcarsku 
a Turecku. Konkrétní místo si 
vyhledá s pomocí velmi po-
drobné internetové mapy Bing. 
Environmentální atlas Evropy 
pak zprostředkuje uživateli 
vyprávění očitých svědků ze 
všech koutů Evropy, kteří vám 
„z první ruky“ povědí o svých 
konkrétních zkušenostech s pro-
blémy, jež přinášejí klimatické 
změny, případně o tom, jak se 
s nimi vyrovnává jejich obec. Jak 
vysvětluje autor článku o no-
vých aplikacích, publikovaného 
na stránkách Microsoftu, obě 
novinky pracují na platformě 
Windows Azure, na bázi tzv. 
„cloud computingu“. Windows 
Azure je kombinací dvou typů 
služeb, a to SaaS (Software as 
a Service) a IaaS (Infrastructure 
as a Service). Účastník má k dis-
pozici datový prostor a výpo-
četní výkon serverů, které jsou 
umístěny v datových centrech 
Microsoftu po celém světě. 

Co je EEA?
Evropská environmentální agen-
tura (EEA) se sídlem v Kodani 
byla založena v roce 1990. Jejím 
úkolem je shromažďovat data 
o kvalitě životního prostředí ve 
dvaatřiceti členských a partner-
ských zemích. Tyto údaje jsou 
využívány k rozvoji a účelnému 
provádění celoevropské environ-
mentální politiky a slouží i jako 
užitečný zdroj informací více než 
půl miliardě občanů na celém 
kontinentu.

EEA se snaží přispět k lepší 
informovanosti evropské 
veřejnosti o stavu životního 
prostředí a zároveň povzbuzu-
je občany, aby sami přispívali 
svými zkušenostmi a výsledky 
vlastního pozorování svého 
okolí. Jejím cílem je veřejnosti 
snadno srozumitelnou formou 
zprostředkovat co nejvíce údajů 
o důležitých skutečnostech, jako 
je kvalita vzduchu nebo vody. 

Shromažďování dat se děje 
z velké části prostřednictvím 
Evropské informační a pozoro-
vací sítě pro životní prostředí 
(Eionet), sestávající z 600 
partnerských organizací, jako 
jsou výzkumné ústavy, univer-
zity, ale i ministerstva a různé 
agentury a úřady. EEA také 
spolupracuje s jinými subjekty, 
jako jsou Světová zdravotnická 
organizace (WHO) a některé 
nevládní organizace. Všech-
na tato partnerství umožňují 
v „environmentální observato-
ři“ Evropské environmentální 
agentury shromažďovat infor-
mace o skleníkových plynech, 
o kvalitě vzduchu a vody, 
o biodiverzitě apod. A ve snaze 
zajistit co nejkvalitnější základ 
pro přijímání politických 
rozhodnutí EEA vedle statistic-
kých dat a trendů sbírá infor-
mace i od jednotlivců. „Ukazuje-
me (prostřednictvím našich aplikací) 
konkrétní čtvrtě a povzbuzujeme jejich 
obyvatele, aby sami sbírali co nejvíce 
údajů,“ vysvětluje ředitelka EEA 
Jacqueline McGladeová pro 
stránky Microsoftu. A hlavní 
technolog EEA Bert Jensen 
k tomu dodává: „Naše zadání jas-
ně říká, že máme informovat veřejnost 
v Evropské unii. A máte-li účinně 
oslovit půl miliardy lidí, neobejdete se 
bez nových technologií.“ 

ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

Zvídavé oko upřené na Evropu 
Nezávislé spolehlivé 
informace o čistotě vody 
a ovzduší na nejrůznějších 
místech ve 32 evropských 
zemích a možnost sdílení 
zkušeností s lidmi a jejichž 
životy tak či onak ovlivnily 
probíhající klimatické 
změny. To jsou hlavní 
přínosy nových 
internetových aplikací 
Evropské environmentální 
agentury (EEA), Eye 
on Earth (Oko upřené 
na Zemi) a Environmentální 
atlas Evropy, vyvinutých 
ve spolupráci se společností 
Microsoft. 

Oko
Svoji novou aplikaci, zpřístup-
ňující data z environmentální 
observatoře publiku, spustila 
EEA v roce 2009. Eye on Earth 

je platformou umožňující dvou-
směrnou komunikaci a soustře-
dění důležitých údajů získaných 
z nejrůznějších zdrojů na 
jediném místě. Dává občanům 
možnost aktivnější účasti právě 
při výměně informací.

Například první komponent 
aplikace Eye on Earth, nazvaný 
Vodní hlídka, pracuje s údaji 
o kvalitě vody na koupalištích 
ve 22 000 lokalitách. Tato data 
jsou členské země povinny do-
dávat podle zákonů EU. „V mi-
nulosti se tyto údaje vyskytovaly jenom 
na serverech určených odborníkům,“ 
vysvětluje šéf informatiky EEA 
Stefan Jensen. Vodní hlídka 
vznikla jako odezva na zájem 
veřejnosti o kvalitu vody v mís-
tech využívaných ke koupání. 
„Lidem velice záleží na kvalitě vody 
na plážích, kam chodí,“ konstatuje 

McGladeová. Díky Eye on Ear-
th se občan může podívat, jaká 
je (deklarovaná) kvalita vody, 
a porovnat to s vlastním hod-
nocením. Při prvním spuštění 

navštívilo Vodní hlídku 100 000 
lidí, z nichž 65 000 přineslo 
údaje o kvalitě vody v jejich 
domovských lokalitách.

Později se k Vodní hlídce 
připojila platforma sledující 
čistotu ovzduší. Používá tzv. 
evropský index kvality ovzduší 
a uvádí tři hlavní údaje: množ-
ství ozónu, pevných částic a oxi-
du dusičitého na m3. „Tisíce lidí 
v celé Evropě trpí potížemi s dýcháním,“ 
říká k tomu Jacqueline McGla-
deová. „Kvalita vzduchu je pro ně 
opravdu důležitá a může to pro ně být 
doslova otázka života a smrti. Naše 
služby jim umožňují se lépe rozhodovat, 
kdy je bezpečnější zůstat doma a vy-
hnout se hustému smogu a kdy mohou 
bez obavy vyjít ven,“ vysvětluje. 

Podobně jako u Vodní 
hlídky i v tomto případě velký 
objem vkládaných dat pochází 

od jednotlivců, kteří se vyjad-
řují ke kvalitě ovzduší ve svých 
lokalitách – tyto informace jsou 
na stránce zveřejněné vedle 
ofi ciálních údajů.

Atlas
V roce 2009 EEA navázala 
partnerství s Programem OSN 
na ochranu životního prostředí 
(UNEP) a s Evropskou vesmír-
nou agenturou (ESA) s cílem 
vytvořit nový komunikační 
kanál sloužící sdílení informací 
o klimatických změnách v Ev-
ropě. S využitím již vyzkouše-
ného řešení Eye on Earth vznikl 
Environmentální atlas Evropy, 
který informuje o klimatických 
změnách v různých regionech 
a o práci, jež byla vykonána ve 
snaze zvrátit škodlivé dopady 
na místní ekosystémy.

V atlase najdete vyprávění 
očitých svědků o jejich přímých 
zkušenostech se změnami 
klimatu, ale i o tom, jak se 
k dopadům těchto změn staví 
jednotlivé komunity. „Uživatelé 
se do atlasu dostanou skrze Eye on 
Earth,“ vysvětluje McGladeová. 
„Mohou si vybrat jednotlivé lokality 
zvýrazněné na mapě, vidí konkrétní lidi 
vyprávějící konkrétní příběhy a zjišťují, 
jak klimatické změny postihují jiné části 
daného regionu,“ dodává. 

Podle lidí z Evropské envi-
ronmentální agentury je právě 
konkrétní vyprávění a mož-
nost vzájemného kontaktu 
mezi vzdálenými komunitami 
důležitější než pouhý sběr dat 
a sestavování statistik. Lidé, 
kteří si díky Environmentální-
mu atlasu Evropy vyslechnou 
příběhy z jiných regionů, 
mnohem snáze pochopí, jak se 
celosvětové životní prostředí 
mění v důsledku klimatických 
změn. To je může inspirovat 
k činnosti, která může pomoci 
věci změnit.

„Jezdíme do terénu a mluvíme 
s lidmi, kteří jsou klimatickými změnami 
nějak postiženi, nebo kterým se poda-
řilo nalézt řešení dopadů klimatických 
změn,“ říká Jensen. „Mluvíme třeba 
s pastevci sobů v Laponsku o tom, jak 
jejich život ovlivňuje tání arktických 
ledovců. Ale chceme vyprávět i pozitivní 
příběhy, a tak hovoříme například 
s lidmi v Nizozemsku, kteří si postavili 
domy schopné vznášet se na vodě, které 
stoupají a klesají podle toho, jak se pohy-
buje hladina vod,“ uzavírá.

První komponent aplikace Eye on Earth, 
nazvaný Vodní hlídka, pracuje s údaji 
o kvalitě vody na koupalištích 
ve 22 000 lokalitách.

ECHO
Netýkavky sužují Česko 

Invazní 
rostlina 
netýkavka 
žláznatá 
sužuje 
chráněnou 
krajinnou 
oblast 
Český les. 
Ochranáři 

s ní zatím dokážou bojovat, ale 
dělají sisyfovskou práci. Rostlina 
se totiž neustále šíří vodou 
z Německa, kde má své ohnisko. 
„Netýkavka je invazní druh 
rostliny, jejíž semena jsou k nám 
toky splavována z německých 
pramenišť,“ vysvětlil botanik 
z Českého lesa Petr Mudra. 
Němci však považují netýkavku 
žláznatou za okrasnou rostlinu 
a její nekontrolovatelné rozšiřo-
vání jako problém nevnímají. 

Revize vítána 
Revizi a pročištění žádostí 
o další stavby fotovoltaických 
elektráren (FVE) vítá Česká foto-
voltaická asociace (ČFA), která 
sdružuje 300 subjektů v oboru. 
Současný stop stav, který trvá 
od poloviny února, by měl být 
prolomen nejdéle na konci 
dubna po fi nálním jednání mezi 
ČEPS a distributory elektřiny, na 
kterém se sladí reálné možnosti 
pro připojení nových slunečních 
elektráren do sítě. „Distribuční 
společnosti už začaly rozesílat 
výzvy investorům, kteří nespl-
nili termíny, anebo byly jejich 
projekty nereálné. Ty budou od-
mítnuty. Je dobré udělat v tom 
pořádek, poté se mohou investi-
ce uvolnit,“ řekl místopředseda 
asociace Josef Květoň. 

Lesy ČR zvířatům
Síť národních stanic pro handi-
capovaná zvířata letos podpoří 
státní Lesy ČR milionem korun. 
Stanice spravuje Český svaz 
ochránců přírody (ČSOP), ten 
kvůli hospodářské krizi letos 
nemá zajištěno fi nancování 
dalšího rozvoje stanic. Finanční 
dar Lesů ČR bude určen na 
podporu investičních aktivit ve 
stanicích, dostavbu a rozšiřo-
vání stanic, zlepšování technic-
kých podmínek a vybavení, jak 
informoval ředitel kanceláře 
ČSOP Petr Stýblo. Loni podnik 
spravující státní lesy podpořil 
pět stanic, jež fi nance v hodno-
tě téměř 80 milionů korun po-
užily na kofi nancování projektů 
z OPŽP. 

ECHO

Země zhasla
Na hodinu zhasla světla v měs-
tech125 států včetně Česka 
v úterý 27. března. Cílem byla 
úspora energie a ochrana přírody. 
Do tmy se ponořily egyptské py-
ramidy, mrakodrap Empire State 
Building v New Yorku či brněnský 
hrad Špilberk, a to díky celosvě-
tové akci Hodina Země. Do akce 
se podle průzkumů zapojilo přes 
4 300 měst 125 zemí; poprvé se 
připojilo také několik desítek míst 
v Česku. Globální akci zahájila 
Austrálie. V Sydney se ponořily do 
tmy slavná Opera a most, ostatně 
Hodina Země se konala poprvé 
v roce 2007 právě v Austrálii.

Pokuta 440 000 korun 
Českobudějovický inspektorát 
České inspekce životního prostře-
dí (ČIŽP) kontroloval provoz 
skládky odpadů v obci Chrášťany. 
Při této kontrole inspektoři zjistili 
porušení značné řady podmínek 
stanovených krajským úřadem. 
„V den kontroly ČIŽP byla odkry-
tá celá plocha III. etapy skládky, 
tedy asi 3 500 metrů čtverečních, 
takže skládkové plyny volně 
unikaly do ovzduší,“ řekla mluvčí 
ČIŽP Ivana Awwadová. Sklád-
kový plyn volně unikal i dvěma 
plynosběrnými studnami, které 
byly vybudovány na II. etapě 
skládky. Krajský úřad stanovil 
obci Chrášťany povinnost plyno-
těsně uzavřít plynosběrné studny, 
což však obec neučinila. 

Princ Charles dostal medaili 
Britský 
princ 
Charles 
převzal 
v Brně 
velkou 
zlatou 
medaili 
Masa-
rykovy 

univerzity. Obdržel ji za zájem 
o životní prostředí a trvale udrži-
telný rozvoj a za činnost 
v charitě. Velkou zlatou medaili 
převzal jako jedenáctý laureát. 
Jejími držiteli jsou například 
bývalá ministryně zahraničí USA 
Madeleine Albrightová, někdejší 
polský prezident Aleksander 
Kwasniewski, starosta Vídně 
Michael Häupl a bulharský pre-
zident Georgi Parvanov. Britský 
následník trůnu coby farmář po 
mnoho let zdůrazňuje otázky 
životního prostředí, udržitelného 
rozvoje a produkce potravin 
z místních zdrojů. 
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Martine, prozraďte, je opravdu 
tak těžké pro české uchazeče uspět 
v evropské konkurenci projektů, 
nebo jsou tu ještě jiné důvody, 
proč se zatím v ČR realizovalo tak 
málo projektů?

Osobně si myslím, že konku-
rence je vcelku vysoká, ale splnění 
minimálních standardů by nemělo 
být pro české předkladatele pro-
blémem. Máme však některé, řekl 
bych standardní, a nejen české 
problémy. Především mnozí ne-
čtou základní dokumenty, které se 
váží k vyhlašovaným výzvám. Poté 
předkládají ne zcela hotové návrhy 
projektů, které pak velmi přísné 
oko odborníků nepřehlédne, a do-
poručí projekt zamítnout.

Problémem také je, že v sou-
časnosti jsou v České republice 
k dispozici jiné fi nanční nástroje, 
známý Fond soudržnosti a struk-
turální fondy, ale využívány jsou 
také fi nanční mechanismy EHP 
a Norska, které mají značnou 

konkurenční výhodu už jen v míře 
spolufi nancování (až 90%). Toto 
se trochu zlepšilo i díky našemu 
ministerstvu, kdy MŽP nabízí 20% 
spolufi nancování úspěšných před-
kladatelů a v určitých, zvláště vý-
znamných případech i vyšší. Tato 
situace však nebude trvat dlouho 
a dostupnost těch větších fondů po 
roce 2013 určitě radikálně klesne.

Jaké jsou další problémy? 
Dalším problémem je, že čeští 

předkladatelé nejsou zvyklí vypra-
covávat celkem velmi komplexní 
projekty, které nezahrnují jen 
pasivní komunikaci s okolím, ale 
skutečně aktivní přístup. Projekty 
nemohou obsahovat vágní defi nice 
činností s neurčitým popisem, kdo, 
kdy, kde, jak a co udělá. Předklada-
telé mají často idealistickou před-
stavu o hladkém průběhu projektu 

a nepočítají prakticky s žádnými 
technologickými, administrativ-
ními, klimatickými, personální-
mi, organizačními, fi nančními 
a časovými obtížemi. Někdy je na 
návrzích znatelné, že řeší úplně 
jiný problém, než jaký se snaží 
v projektovém návrhu prezentovat, 
a to celkem lehce hodnotitelé zjistí. 

Jiným, určitě velkým problé-
mem je, že se v České republice 
a vůbec v nových členských 
státech těžko objevuje nová 
technologie či praxe inovativního 
charakteru. Na druhou stranu 
není nezbytně nutné předkládat 
jen inovativní projekty, mohou 
být i jen demonstrativní povahy, 
musejí však přinášet přidanou 
evropskou hodnotu. I tak věřím, 
že se mi spolu s našimi kolegy 
z ministerstva podaří náš rating 
v nejbližších letech vylepšit.

Které projekty tedy u vás uspěly, 
co bylo jejich tématem a proč se 
jim podařilo projít náročným po-
stupem schvalování v EK?

Pokud jde o české projekty, 
uspěly zatím jen tři. Jeden projekt, 
RUPICOLOUS, se zaměřil 
na zlepšení ochrany vzácných 
stanovišť a druhů v Moravském 
krasu včetně již nepoužívaného 
dolu Klajdovka u Brna. Byl to 
velmi úspěšný projekt, i když měl 
v poslední fázi veliké problémy 
se schválením fi nální platby kvůli 
zpožděnému vyhlášení území 
Natura 2000 na některých vykou-
pených pozemcích.

Dalším projektem je MORÁV-
KA na řece Morávce v Moravsko-
slezském kraji, kde se snaží mimo 
jiné vyhubit invazivní rostlinu 
křídlatku japonskou, která ničí ji-
nak velmi vzácné stanoviště v této 
lokalitě.

A konečně posledním projek-
tem je INFOMS, který se snaží 
sjednotit komunikaci a zlepšit 
veřejné povědomí o ochraně 
přírody, především pak o systému 
Natura 2000 v Moravskoslezském 
kraji. 

Je OPŽP konkurencí pro program 
LIFE+ ve smyslu témat projektů?

Ano i ne. Do určité míry 
OPŽP nabízí možnosti spolufi -
nancování určitých typů projektů, 
které mají vysoký podíl investic 
do infrastruktury a vybavení. 
LIFE+ se na druhé straně spíše za-
měřuje na nová řešení problémů, 
na netradiční přístupy, které ještě 

nejsou zcela ověřené, na technolo-
gie a technologické postupy, které 
jsou sice ve vědecké komunitě 
známé, ale jež se nedaří převést 
do běžného života. Navíc OPŽP 
často omezuje dostupnost jednot-
livých dotačních titulů i z hlediska 
typu žadatele, výše celkové dotace 
a dalších limitací, což v přípa-
dě LIFE+ většinou problémem 
není. Na druhé straně LIFE+ jen 
částečně spolufi nancuje relevantní 
investice do infrastruktury (25 %) 
a dlouhodobého vybavení (50 %), 
čímž se ještě více snižuje celková 
podpora.

Takže si myslím, že OPŽP v zá-
sadě není konkurencí, nicméně má 
mnohem větší celkovou fi nanční 
kapacitu a nabízí v určitých ohle-
dech mnohem lepší podmínky. 
Řekl bych tedy, že LIFE+ a OPŽP 
mohou velmi dobře stát vedle 
sebe.

Jak je to v jiných členských stá-
tech? Lze srovnávat situaci u nás 
a v dalších zemích, které vstoupi-
ly do EU společně s námi?

Tento program tu je už od 
roku 1992 čili 18 let a z nich je ČR 
v unii jen šest let. Je tedy jasné, že 
staré členské země mají značnou 
výhodu ve zkušenostech, které za 
dobu existence tohoto programu 
již získaly. Největšími známými 
předkladateli jsou typicky Italové, 
Španělé, Řekové a další, kteří mají 
vždy dostatek kvalitních návrhů. 
Na druhou stranu existence indi-
kativních národních alokací dává 
šanci alespoň těm projektům, 
které splňují minimální standardy, 
aby uspěly i na úkor možná lep-
ších projektů ze starých členských 
zemí. Nicméně v roce 2007 jsme 
sice předložili relativně kvalitní 
projekty, ale v průběhu takzvané 
revize projektů byly dané návrhy 
staženy. A v roce 2008 to byl jen 
jeden projekt, který splnil alespoň 
ty minimální standardy a úspěšně 
dokončil celý proces schvalování. 
Takže z národní alokace čerpáme 
jen několik desítek procent.

Jak jsou na tom nové členské země 
ve srovnání s námi?

Pokud jde o ostatní nové 
členské země, nebyly na tom 
donedávna o moc lépe, ale nyní 
je jasné, že nejen Maďarsko, ale 
i Polsko se stávají velice úspěšný-
mi předkladateli. V Polsku tomu 
paradoxně napomohlo přesunutí 
gesce nad tímto programem na 
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Program LIFE přináší „život” i projektům v ČR

polský fond životního prostředí, 
který řídí i ostatní fondy, tedy 
Fond soudržnosti a strukturální 
fondy. Vytvořili specifi cký národní 
program na spolufi nancování 
projektů v programu LIFE+, který 
v určitých případech umožňuje 
až 100% pokrytí projektových 
nákladů. Ihned to vedlo k obrov-
skému zájmu o tento program 
a v roce 2008 Komise schválila 
6 projektů ke spolufi nancování. 
Opět určitou výhodou je i situace 
u našich slovenských sousedů, 
kteří se do programu zapojili ještě 
před vstupem do unie a naučili 
se předkládat kvalitní projekty 
především v ochraně přírody.

A na západ od nás, jaká je tam 
situace? Zdá se, že LIFE+ je jedi-
ným dostupným programem pro 
oblast životního prostředí pro 
„staré“ členské státy.

Nelze říci, že je to úplně 
jediný program, koneckonců je 
zde i rámcový program Konku-
renceschopnost a inovace, který 
se prioritně zaměřuje na podporu 
malých a středních podniků. 
Navíc ještě mnoho italských, 
španělských, francouzských 
a dalších regionů čerpá pomoc 
ze strukturálních fondů. Je však 
pravdou, že LIFE+ je pro mnohé 
projekty vlastně jednou z mála 
šancí, kdy lze získat veřejnou 
podporu na evropské úrovni. 
Staré členské země jsou nadto 
stále technologicky, logisticky 
vyspělejší, mají lepší know-how, 
tudíž mnohem častěji přicházejí 
s novými, inovačními technolo-
giemi a řešeními mnohem častěji 
než ty nové členské státy. 

Co je tedy teď nejvíce „in“? Jsou 
to projekty na ochranu klimatu, 
nebo projekty řešící každoroční 
ničivé požáry na jihu EU?

V současnosti se počet pro-
jektů, které se prioritně zabývají 

problematikou změny klimatu, 
značně zvyšuje. Právě nedávno 
jsme spolu s fi nským minister-
stvem životního prostředí uskuteč-
nili první seminář projektů, které 
se na ochranu klimatu zaměřují. 
Na druhou stranu je stále mnoho 
projektů, které technické problé-
my v prakticky všech oblastech 
více řeší. Určitě bych zmínil stále 
vysoký počet projektů na zlepšení 
situace ve městech, na snižování 

hluku pomocí například nových 
barev, nových protihlukových 
stěn a podobně, na snižování 
spotřeby energie a vůbec surovi-
nové náročnosti jak v některých 
průmyslových odvětvích, tak 
i v každodenním životě konečné-
ho spotřebitele.

Co byste poradil českým žadate-
lům o grant z LIFE+, na co se mají 
soustředit a čeho se vyvarovat?

Především je třeba se nebát 
poradit se s námi, tedy s lidmi 
z ministerstva, kteří program už 
delší dobu za ČR řídíme. Rovněž 
aby si pečlivě přečetli takzvané 
„Application Guidelines“ (poky-
ny pro předkladatele) a společná 
ustanovení, prošli si jednotlivé 
formuláře žádosti, které byly 
platné pro minulou výzvu. Nové 
formuláře a ostatní dokumenty 

se budou lišit jen v malé míře 
a všechny tyto změny budou 
explicitně vyjmenovány, aby byly 
lehce dohledatelné. Všechny tyto 
dokumenty jsou přeloženy do 
češtiny a k dispozici na našich 
webových stránkách.

Ano, to jsou základy. Avšak co 
konkrétního byste konkrétnímu 
žadateli doporučil?

Máte-li dobrý nápad, na který 
vám scházejí potřebné fi nanční 
prostředky, víte, kdy, kde, co a jak 
udělat, a jiný evropský dotační 
nástroj nelze v tomto směru 
využít, napište, anebo si s námi 
dohodněte osobní setkání. Po-
radíme vám, jak lze váš problém 
vyřešit. Nečekejte, že to bude 
lehké, ale umíme odhadnout, zda 
se to či ono řešení vyplatí. Podle 
mne my, Češi, máme mnoho zají-
mavých nápadů, které by neměly 
zůstávat jen u nás, nebo dokonce 
jen v šuplících.

A také, pokud připravuje-
te projekt, nečekejte na výzvu 
a připravujte jej již nyní, protože 
celková doba výzvy je na často 
technicky a administrativně ná-
ročné návrhy krátká. Zvláště bývá 
problémem zajistit si dostatečnou 
kapacitu, fi nanční, personální, 
ale i politickou podporu, která 
může mít vliv třeba na účast 
měst či jiných veřejných institucí 
v daném projektu. Promyslete 
pokud možno všechny scénáře 
vývoje, i ty nejčernější, a uvažujte 
o řešeních takových problémů 
dopředu. Tím dokážete hodno-
titelům, že projekt není příliš 
idealistický a že víte, co se může 
stát. U každé činnosti, například 
v dopravě, v kanceláři a jinde, 
zvažte, zda by ji nešlo uskutečnit 
ekologičtěji, nikoliv však na úkor 
zásadní ztráty kvality a účinnosti. 

Věříte, že budeme v budoucnu 
schopni čerpat pomoc z LIFE+ 
zhruba na úrovni naší národ-
ní alokace, nebo budeme ještě 
dlouho „přenechávat“ naše ne-
dočerpané prostředky uchaze-
čům z jiných zemí?

Klíčovým problémem je zlep-
šit kvalitu předkládaných návrhů 
projektů na takovou úroveň, aby 
byly dané projekty technicky 
i fi nančně soudržné. Musejí ob-
sahovat všechny vcelku náročné 
náležitosti, razítka a podobně. 
Musejí být raději třikrát zkont-
rolovány, než opustí vaše ruce. 
Osobně doporučuji takzvaných 
6 očí, standardní 4 oči odborné 
a 2 oči laické. Pokud laik vašemu 
návrhu projektu neporozumí, je 
něco v nepořádku. Pokud se toto 
vše opravdu zlepší, myslím, že se 
nám v roce 2013 podaří předložit 
tolik kvalitních projektů, že třeba 
budeme naopak ukrajovat z ná-
rodních alokací ostatních členů. 
Pokud se však nenaučíme ony ná-
vrhy projektů kvalitně a poctivě 
psát, moc se na současné situaci 
nezmění.

Jaká je perspektiva programu 
LIFE+ pro nový fi nanční rámec 
po roce 2013? 

Momentálně se nedá říci nic 
konkrétního. Komise si v sou-
časné době nechává vypracovat 
takzvané střednědobé hodno-
cení programu, které by mělo 
napovědět, jak by měl program 
pokračovat. Podle mne nehrozí, 
že by program zanikl, spíše nao-
pak předpokládám, že by mohl 
ještě více narůst, co se fi nanční 
kapacity týká. Současná změna 
struktury Komise, kdy mimo jiné 
vzniklo nové generální ředitelství 
Klimatická akce a byla schválená 
nová Komise, je procesem, kdy se 
názory na danou problematiku 
formují, a nelze očekávat brzké 
rozhodnutí. Nicméně lze očeká-
vat, že nový návrh nařízení bude 
Komisí předložen v příštím roce, 
protože schvalovací procedura 
je velmi dlouhá, a pokud má být 
platná od roku 2014, musí se na 
ní pracovat už nyní. Komise už 
sbírá první náměty a názory na 
další pokračování tohoto pro-
gramu a naše ministerstvo bude 
určitě u toho. Pokud tedy existuje 
nějaká specifi cká problematika, 
která by podle vašich čtenářů 
měla být z naší strany prosazová-
na, rádi o ní uslyšíme.

V minulém čísle Priority 
jsme informovali o přidělení 
prostředků z evropského 
programu LIFE+ 
na projekt Jednotný 
informační a komunikační 
systém ochrany 
v Moravskoslezském kraji. 
Nyní přinášíme rozhovor 
s panem Martinem Petrtýlem, 
detašovaným národním 
expertem Ministerstva 
životního prostředí,
pracujícím již třetím rokem 
v Evropské komisi, právě 
v oddělení zabývajícím se 
programem LIFE+.

Martin Petrtýl
Pracuje od roku 2004 v oddělení programů EU 
Odboru fondů EU Ministerstvu životního prostře-
dí, od roku 2008 působí jako delegovaný národní 
expert v Evropské komisi, na Generálním ředitelství 
pro životní prostředí EK, v oddělení LIFE životní pro-
středí a eko-inovace. Má mj. na starosti monitoring 

a management projektů ze 7 zemí EU – Irska, Itálie, Litvy, Portugal-
ska, Rumunska, Slovenska a Slovinska –  a z Egypta.

„
Pokud jde o ostatní nové členské země, nebyly 

na tom donedávna o moc lépe, ale nyní je jasné, 

že nejen Maďarsko, ale i Polsko se stávají velice 

úspěšnými předkladateli.

Program LIFE+ patří mezi ty komunitární 
programy, ze kterých Česká republika proza-
tím jen velmi sporadicky čerpá. Pojďme si tedy 
zopakovat, o co v něm jde. 

Program LIFE je fi nanční nástroj Evropské unie pro životní 
prostředí, jehož obecným cílem je přispívat k provádění, aktualizaci 
a rozvoji politiky EU v oblasti životního prostředí tím, že 
spolufi nancuje pilotní a demonstrativní projekty s evropskou 
přidanou hodnotou. Program LIFE začal v roce 1992 a během 
svého fungování spolufi nancoval 3 104 projektů, kterým přispěl 
na realizaci přibližně 2,2 miliardy eur.
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TIP PRIORITYEVROPSKÁ UNIE

Partner Mediální partneři

VYPISOVATELÉ
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
ECONOMIA A. S., ČASOPIS STAVITEL

18. ROČNÍK SOUTĚŽE
STAVBA ROKU

2010
VYHLÁŠEN
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

31. 5. 2010
Soutěž je vypsána pod záštitou:

Předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Ministra životního prostředí České republiky
Ministra pro místní rozvoj České republiky
Primátora hlavního města Prahy
Ředitele Státního fondu rozvoje bydlení
Ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury
Ředitele Státního fondu životního prostředí České republiky
České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě

Soutěžní podmínky, přihlášku a registraci
do soutěže naleznete na:

www.stavbaroku.cz
Vyhodnocení soutěže je zařazeno do Dnů stavitelství 
a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby.

Bytový dům Na Topolce

Nové spojení Praha Hl. n., Masaryk. n., Libeň, Vysočany, Holešovice

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

CITY PARK JIHLAVA

Classic 7 Business Park, I. etapa

STAVBY ROKU 2009

Právním zákla-
dem pro něj je 
nařízení (ES) č. 
614/2007. V obdo-
bí 2007–2013 bude 
Evropská komise 
každoročně vyhla-
šovat vždy jednu 
výzvu k před-
kládání návrhů 
projektů LIFE+. 
Letos tak učiní 
pravděpodobně 
5. května a lhůta 

stanovená pro předložení projek-
tů do této výzvy by měla vypršet 
31. srpna tohoto roku. Návrhy 
musejí být způsobilé v rámci 
některé ze tří složek programu: 
LIFE+ Příroda a biologická roz-
manitost, LIFE+ Politika a správa 
životního prostředí a LIFE+ 
Informace a komunikace. 

LIFE+ Příroda a biologická 
rozmanitost: Část Příroda a bio-
logická rozmanitost spolufi nan-
cuje osvědčené postupy nebo 
demonstrační projekty, které 
přispívají k provádění směrnice 
o ptácích a směrnice o biotopech 
a sítě Natura 2000. Kromě toho 
spolufi nancuje inovační nebo de-
monstrační projekty, které přispí-
vají k plnění cílů sdělení Komise 
(KOM (2006) 216) o „zastavení 
ztráty biologické rozmanitosti do 
roku 2010 – a v dalších letech“. 
Alespoň 50 % rozpočtu na spolu-
fi nancování projektů z programu 
LIFE+ musí být věnováno projek-
tům z této kapitoly.

LIFE+ Politika a správa život-
ního prostředí: Část Environmen-
tální politika a správa spolufi -
nancuje inovační nebo pilotní 
projekty, které přispívají k prová-
dění evropské politiky životního 
prostředí a k rozvoji inovativních 
myšlenek, technologií, metod 
a nástrojů. Pomáhá také sledovat 
tlak vytvářený na naše životní 
prostředí (včetně dlouhodobého 
monitorování lesů a environmen-
tálních interakcí).

LIFE+ Informace a komunika-
ce: Tato nová složka spolufi nan-
cuje projekty týkající se komu-
nikace a kampaní na zvyšování 
povědomí o životním prostředí, 
ochraně přírody a otázkách 
zachování biologické rozmani-
tosti, jakož i projekty týkající se 
předcházení lesním požárům 
(zvyšování povědomí, speciální 
vzdělávání).

Podmínky LIFE+
Všechny projekty fi nancované 
z LIFE+ musejí být v zájmu 
EU, musejí významnou měrou 
přispívat k dosažení obecného cíle 
LIFE+. Také musejí být technicky 
a fi nančně konzistentní, provedi-
telné a nákladově efektivní. Pokud 
je to možné, měly by tyto projekty 
podporovat integraci a synergie 
mezi různými prioritami v rámci 
6. akčního programu pro životní 

prostředí. A to není vše. V zá-
jmu zajištění evropské přidané 
hodnoty a zabránění fi nancování 
opakovaných činností by projek-
ty měly splňovat alespoň jedno 
z následujících kritérií: 
1) Projekty nejlepších postupů 

nebo demonstrační projekty 
pro provádění směrnice o ptá-
cích a přírodních stanovištích.

 2)  Inovační nebo demonstrač-
ní projekty týkající se EU 
v oblasti životního prostředí, 
včetně vývoje nebo šíření 
osvědčených metod, know-
how nebo technologií. 

3) Kampaně na zvyšování pově-
domí o problémech a řešeních 
spjatých s ochranou životního 
prostředí a speciální odborné 
přípravy osob zapojených do 
prevence lesních požárů. 

4) Projekty rozvoje a provádění 
cílů EU týkajících se široce 
pojatého, harmonizovaného, 
souhrnného a dlouhodobého 
monitorování lesů a environ-
mentálních interakcí.

Kdo a jak může žádat? 
LIFE+ je otevřen pro veřejné 
orgány nebo soukromé subjekty 
zapsané v Evropské unii. Návrhy 
projektů mohou být předloženy 
buď jediným příjemcem, nebo 
prostřednictvím partnerství, které 
zahrnuje koordinujícího příjemce 
a jednoho nebo několik asociova-
ných příjemců. Mohou být buď 
národní, nebo nadnárodní, ale 
akce se musejí uskutečnit pouze 
v rámci území 27 členských států 
Evropské unie, mají-li být tímto 
programem spolufi nancovány.

V návaznosti na každoroční 
výzvu k předkládání návrhů, 
musejí žadatelé předkládat své 

návrhy projektů příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu členského 
státu, v němž je koordinující pří-
jemce registrován. U nás je tímto 
orgánem MŽP. Členské státy pak 
předloží návrhy projektů Komisi. 
Mohou také stanovit národní prio-
rity a připravit připomínky k těmto 
návrhům, a to zejména ve vztahu 
k národním prioritám. 

Pokyny pro žadatele jsou 
každoročně zveřejněny společně 

s výzvou k před-
kládání návrhů. 
Evropská komise 
také organizuje in-
formační semináře 
pro potenciální 

žadatele LIFE+ v každém členském 
státě EU, který poskytuje cenné 
rady a poučení o tom, co vnitros-
tátní orgány a Komise očekávají od 
návrhů projektů v národních jazy-
cích. Ty se obvykle konají krátce 
po vyhlášení každoroční výzvy.

Návrhy projektů jsou minis-
terstvem předány Komisi, na 
oddělení pro LIFE+ Generálního 
ředitelství pro životní prostředí 
EK se provede hodnocení. Je zde 
ověřena přípustnost, způsobilost 
projektů a vyloučeny projekty 
nezpůsobilé. Jsou provedeny první 
výběry a kritéria pro udělení gran-
tu. Následně je seznam návrhů 
projektů pro spolufi nancování 
předložen Výboru pro LIFE+ ke 
schválení.

Výbor pro LIFE+ se skládá ze 
zástupců 27 členských států a před-
sedá mu Komise. Tento Výbor udě-
lí příznivá stanoviska projektům 
a Komise pak rozhodne v mezích 
dostupných fi nančních prostřed-
ků o seznamu projektů určených 
k spolufi nancování. Po konečném 
schválení Evropským parlamentem 
jsou jednotlivé grantové dohody 
zaslány všem úspěšným koordiná-
torům k podpisu.

Maximální výše spolufi nancová-
ní projektů LIFE+ ze strany EU je 
50 % z celkových způsobilých nákla-
dů na projekt. Výjimečně může být 
spolufi nancování až do výše 75 % 
celkových způsobilých nákladů, 
poskytované na projekty z části 
LIFE+ Příroda, které se zaměřují na 
konkrétní ochranná opatření pro 
prioritní druhy a stanoviště, tak jak 
jsou stanovené ve směrnicích o ptá-
cích a přírodních stanovištích.
Relevantní stránky MŽP: 
www.mzp.cz/cz/
komunitarni_program_life

LIFE+ (2007–2013) 

JOSEF 
JARÝ
vedoucí 

bruselské 

kanceláře 

SFŽP ČR

Současná fáze pod názvem 
Program LIFE+ probíhá 
v letech 2007–2013 a má 
rozpočet 2,143 miliardy eur. 
Z toho je pro Českou 
republiku orientačně 
vyčleněno necelých 5 mil. eur 
ročně. Tedy celkem zhruba 
35 mil. eur na celé 
programové období 
tzv. národních alokací, které 
však nejsou ani převoditelné 
ani nárokovatelné. LIFE+ je otevřen pro veřejné orgány 

nebo soukromé subjekty zapsané 
v Evropské unii.
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Podle slov Jasny Sýkorové z Od-
boru implementace programu 
GIS Státního fondu životního 
prostředí ČR tu přesně řečeno 
o změnu podmínek nejde – vět-
šina parametrů zůstala shodná. 
„Jde spíše o zpřehlednění programu a jeho 
otevření i pro méně rozsáhlé stavební 
úpravy, například výměnu oken. Nárůst 
počtu žadatelů je s těmito změnami určitě 
spojen stejně jako s částečným otevřením 
programu pro panelové domy v září 
2009,“ upřesňuje Ing. Sýkorová. 

Podle nově upravených 
podmínek program při celkovém 
zateplení, tedy v kategorii A1, 
nabízí zvýšení příspěvku na jeden 
m2 podlahové plochy u rodin-
ných i bytových domů (včetně 
panelových). A v kategorii A2 – 
dílčí zateplení – došlo k jistému 
změkčení požadavků (viz níže).

V každém případě objemy 
žádostí a na jejich základě přidě-
lených dotací rostou. J. Sýkorová 
podotýká, že k datu 7. dubna, 
po roce trvání programu, již 
celkový objem dotací překročil 
čtyři miliardy korun. Připouští, 
že by stávající prostředky mohly 
být spotřebovány ještě před 
ofi ciálním ukončením programu. 
Podobné odhady zazněly již 
dříve z Ministerstva životního 
prostředí. 

Sýkorová připomíná, že při 
obchodech s emisními pře-

bytky je zde potenciál získat 
až 25 miliard korun. „Získání 
či navýšení prostředků v programu 
Zelená úsporám bude v kompetenci 
příštích ministrů MŽP,“ konstatuje 
Sýkorová.

Nadějná očekávání minis-
terstva i fondu podporuje také 
analýza Svazu českých a morav-
ských bytových družstev. Podle 
ní se 1 860 bytových družstev 
již nyní rozhodlo proinvestovat 
do roku 2012 přes devět miliard 
korun na opatření, která mo-
hou být podpořena z programu 
Zelená úsporám, což představu-
je objem dotací v souhrnné výši 
kolem čtyř miliard korun.

Celkové zateplení
Největší objem podpory se čerpá 
na provádění celkového zateplení 
(A1). Tento typ zateplení je od 
září tohoto roku otevřený i pro 
panelové domy. Počet těchto 
žádosti v posledních týdnech 
také narůstá. Největším zatím 
podaným projektem je zateplení 
panelového komplexu s více než 
300 bytovými jednotkami, což 
představuje dotaci ve výši 29 
milionů korun 

Nově defi nované podmínky 
programu a dotace přidělované 
v kategorii A1 – celkové zateplení 
u rodinných a bytových domů 
(od září 2009 včetně panelo-
vých) – vypadají takto: V případě 
celkového zateplení obytné bu-
dovy je pro poskytnutí podpory 
podmínkou dosažení energeticky 
úsporného standardu obytné 
budovy, tj. roční měrné potřeby 
tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodin-
ných domů a nejvýše 55 kWh/m2 
u bytových domů a zároveň sní-
žení potřeby energie na vytápění 
o 40 %. Pokud žadatel dosáhne 
celkovým zateplením ještě nižší 
měrné potřeby tepla (40 kWh/
m2 u rodinných domů, respektive 
30 kWh/m2 u bytových domů), 
získá vyšší dotaci, a to 2 200 Kč/
m2 u rodinných domů, respektive 
1 500 Kč/m2 u bytových domů. 
U rodinných domů tedy dochází 
k navýšení sazby o 250 korun, 
u bytových domů pak o 150 

Podmínky a dotace pro paneláky v programu Zelená úsporám
Změny v podmínkách 
dotačního programu 
Zelená úsporám, 
nastartované v srpnu 
a v září 2009, přinesly 
pronikavý nárůst počtu 
zájemců o dotace. Týkaly 
se zejména otevření 
programu i pro dílčí 
zateplení rodinných 
a bytových domů 
(kategorie A2). Kromě 
toho se od září dotace 
určené bytovým domům 
v kategorii A1 přidělují 
i na celkové zateplení 
panelových domů. 

korun na metr podlahové plochy 
(viz přehled).

Dílčí zateplení
Důležitým krokem, jenž výrazně 
podnítil zájem žadatelů, nespor-
ně bylo změnění podmínek pro 
žádosti o dotace v kategorii A2 
– dílčí zateplení. Podle informač-
ního listu č. 4 z 10. 8. 2009, umís-
těného na webových stránkách 
programu, nové uspořádání 
vypadá takto: 

Pro získání dotace v pod-
oblasti A.2 již nejsou nutná 
minimálně dvě dílčí opatření. 
Jedinou podmínkou je snížení 
hodnoty měrné potřeba tepla na 
vytápění o 20 procent. Jinými 
slovy stačí pro získání dotace 
například vyměnit okna, pokud 
se díky nim sníží spotřeba ener-
gie o zmíněnou pětinu. Nebo 
stačí zateplit jednu stranu domu 
a střechu atd. Dotaci tedy bude 
možno získat i v případě realiza-
ce jednoho nebo více opatření, 
realizovaných buď zcela, nebo 
dokonce jen zčásti. 

Výše dotace v oblasti A.2 
se nemění, stačí však jen jedno 
opatření, případně více, ovšem 
jen z části provedených (viz 
přehled). 

I nadále platí, že snížení spo-
třeby je možno docílit výhradně 
díky opatřením, která splňují 
podmínky programu. Jinými 
slovy, je nutné používat pouze 

takové zateplovací systémy, které 
jsou zapsány v Seznamu výrob-
ků a technologií, a zároveň do-
sáhnout požadované hodnoty – 
takzvané hodnoty U. Například 
u oken jde v zásadě o standard 
na trhu. Toto pravidlo umožní 
lidem následné zateplení na 
úroveň požadavků v A.1. 

Vlastník domu může zažádat 
o dotaci na dílčí zateplení nejvý-
še jednou pro každý objekt, po-

druhé může žádat až o zateplení 
na úroveň celkového zateplení. 
Pokud se mu podaří dostat na 
podmínky celkového zateplení, 
bude mu doplacena dotace do 
úrovně dle sazby v kategorii A.1, 
která se zvyšuje.

Kdo a kde může žádat?
Program Zelená úsporám je určen 
vlastníkům rodinných a bytových 
domů. Kromě fyzických osob se 
do něj mohou zapojit i společen-
ství vlastníků bytových jednotek, 
bytová družstva, města a obce 
(včetně městských částí), podni-
katelské subjekty, případně další 
právnické osoby. Žadatelem o pod-
poru může být pouze osoba, která 
je majitelem, nebo spolumajitelem 
obytné budovy a je takto zapsána 
v katastru nemovitostí a která bude 
rodinný nebo bytový dům po 
dobu 15 let užívat k bydlení nebo 
poskytování bydlení. 

Prudce rostoucí zájem žada-
telů vede i k tomu, že Státní fond 
životního prostředí ČR rozšiřuje 
kapacity svých regionálních pra-
covišť. V Kladně dokonce bylo 
otevřeno nové pracoviště.

„Celá řada dalších pracovišť byla 
posílena personálně tak, aby se odbouraly 
fronty žadatelů,“ podotýká Ing. Jasna 
Sýkorová. „A začátkem dubna se Praze 
otevírá v nové klientské centrum programu 
Zelená úsporám, a to v šestém patře 
v budově, kde sídlí Státní fond životního 
prostředí ČR (Olbrachtova 2006/9, 
Praha 4 – pozn. redakce)“.

Přehled nově definovaných podmínek 
a dotací v kategoriích A1, A2

A.1 – celkové zateplení (dříve: komplexní), bez změny podmínek 
 celkové zateplení RD na 70 kWh/m2   1 550 Kč/m2 
 celkové zateplení RD na 40 kWh/m2   2 200 Kč/m2 
 celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 55 kWh/m2  1 050 Kč/m2 
 celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 30 kWh/m2  1 500 Kč/m2 

A.2 – snížení spotřeby o 20 % (dříve: alespoň dvě opatření 
a výměna zdroje) 

 rodinné domy 650 Kč/m2 podlahové plochy 
 bytové domy 450 Kč/m2 podlahové plochy 
 V podoblasti dílčího zateplení A.2 byla dotace vyšší pro ty 

žadatele, kteří provedou aspoň tři opatření. Dotace bude 
nově přiznána žadatelům, kterým se podaří dosáhnout snížení 
hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 30 %. 

A.2 – snížení spotřeby o 30 % (dříve: alespoň tři opatření) 
 rodinné domy 850 Kč/m2 podlahové plochy 
 bytové domy 600 Kč/m2 podlahové plochy 

zdroj: www.zelenausporam.cz

ECHOECHO
Novinky ze světa fotovoltaiky
Vědci z Lawrence Berkeley Na-
tional Laboratory pod patronací 
amerického ministerstva energe-
tiky zveřejnili v posledním čísle 
Nature Nanotechnology popis 
keramického materiálu feritu 
vizmutu, tedy sloučeniny železa, 
kyslíku a vizmutu. Oproti klasic-
kým křemíkový článkům tak tento 
materiál dokáže poskytovat napětí 
až 16 V. Další věcí, která prodra-
žuje solární články, je speciální an-
tirefl exní vrstva na jejich povrhu. 
A jedna novinka z domova – fi rma 
Elmarco, přední světový výrobce 
zařízení pro nanotechnologie ve 
spolupráci s ČEZ, zahájila testo-
vání nových fotočlánku z nanovlá-
ken, vyrobených Elmarcem.

Biologický odpad bude 
svážet speciální auto
Technické služby Havířov začí-
nají jako jedny z prvních v České 
republice používat speciální vůz 
pro nakládání a svoz biologického 
odpadu (BRKO). „Používáním to-
hoto vozu odpadne hlavě značně 
fyzicky náročná práce a taky se 
značně omezí styk našich pracov-
níků s nepříjemně zapáchajícím 
odpadem," přiblížil ředitel Tech-
nických služeb Havířov Ludvík 
Martinek. Na podvozku MAN je 
umístěna nástavba Novarini, která 
díky lisovacímu poměru dokáže 
pojmout až 55 metrů čtverečních 
bioodpadu. Vozidlo je vybaveno 
také převracečem nádob a může 
být využito také na pytlový svoz 
a tříděný odpad.

Prodej biopotravin stagnuje

Ekonomická recese postihla 
i biopotraviny. Trh s nimi každý rok 
rostl o desítky procent, loni poprvé 
se ale tento trend zastavil. Vyplývá 
to z předběžných odhadů společ-
nosti Green marketing, která trh 
každoročně mapuje. „Za loňský 
rok očekáváme poprvé stagnaci, 
trh sbírá síly k dalšímu růstu," po-
tvrdil šéf společnosti Tom Václavík. 
Loňské tržby za biopotraviny tak 
loni dosáhly zhruba 1,8 miliardy 
korun. Takový byl výsledek i v roce 
2008, kdy ovšem zaznamenal 
meziroční nárůst o 40 procent. Ex-
perti přisuzují současnou stagnaci 
hlavně skutečnosti, že lidé kvůli 
recesi více šetří. 

GM: Brazílie světovou dvojkou
Pije mléko, jež dávají krávy 
krmené geneticky modifi kovanou 
(GM) kukuřicí. Jí kuřata, živená 
směsí z geneticky upravené sóji. 
Nosí džínsy z GM-bavlny. „Obavy 
Evropanů z geneticky uprave-
ných plodin jsou iracionální," říká 
Brazilka Alda Lerayerová, která 
je šéfkou brazilské Rady pro bio-
technologické informace. Jak vidí 
Evropu, která se GM-produktům 
brání? „Kladete umělé obchodní 
bariéry. Jako by nestačilo, že ev-
ropští farmáři mají vysoké dotace 
a exportní podpory," shrnuje 
farmář Ivo Richter.

Kotel spaluje šťovík

Obec Měňany zásobuje své 
obyvatele ekologickým teplem 
z moderní kotelny, v níž je 
spalován dřevní odpad a šťovík, 
který si obec pěstuje. Unikátní 
projekt zvítězil v roce 2008 
v prestižní soutěži E.ON Energy 
Globe Award. Spalování šťovíku 
funguje. V Měňanech žádný 
štiplavý kouř ve vzduchu necí-
títe. V obci nedaleko Berouna 
je vzduch čistý díky moderní 
kotelně, v níž se spaluje dřevní 
odpad a také šťovík. Na obecní 
kotelnu jsou až na několik výji-
mek napojeny všechny domy. 
Obyvatelé platí 250 Kč/GJ, což 
je cena srovnatelná například se 
dřevem či hnědým uhlím. 

Staňte se městem stromů!
Pořádáte ve svém městě akce 
inspirované stromy, nebo chcete 
teprve začít? Přihlaste se do 
soutěže Město stromů a získejte 
pro ně celoroční asistenci Nadace 
Partnerství, fi nanční odměnu ve 
výši 50 000 korun, poukaz na 
zahradnické služby v hodnotě 
až 100 000 korun a možnost 
účastnit se celoevropského klání 
Entente Florale Europe. Nada-
ce Partnerství i letos vyhlašuje 
oblíbenou soutěž, do níž se může 
přihlásit také vaše obec. Soutěž je 
pořádána pod záštitou Minister-
stva životního prostředí. Cílem 
soutěže je motivovat obyvatele 
všech věkových skupin k zájmu 
o životní prostředí města, ve 
kterém žijí. 

                                                    k 14. 4. 2010

Celkový počet přijatých žádostí:  19 074
Celkový objem poskytnuté finanční podpory: 4 132 009 669 Kč 

Rodinné domy  17 373 žádostí / cca 2 mld. Kč
Bytové domy (nepanelové)  1 419 žádostí / cca 1,15 mld. Kč 
Panelové domy  282 projektů / cca 0,95 mld. Kč

ZELENÁ ÚSPORÁMZELENÁ ÚSPORÁM
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Na území se nacházejí velká 
dětská hřiště a svažitý terén je 
v zimě vyhledáván k sáňkování. 
Lokalita je významným přístu-
povým koridorem pro zahrád-
kářskou kolonii s rybníkem, 
nacházející se nedaleko poto-
ka. Problémem však bylo, že 
v minulosti byl potok nevhodně 
upraven, koryto toku bylo zcela 
napřímeno, příliš zahloubeno 
a opevněno betonovými dlaždi-
cemi. Zrychlením odtoku došlo 
ke snížení retenční schopnosti 
krajiny a ke ztrátě přirozených 
funkcí toku – k přirozené mig-
rační trase organismů, k rozvoji 
rostlinných společenstev. Nápra-
vou nevhodných melioračních 
zásahů a úprav vodního toku 
došlo k odstranění výše uvede-
ných problémů.

Práce na nápravě
Realizace byla zahájena v říjnu 
2008 a ukončena v květnu 2009. 
V rámci úprav byla prodlou-
žena délka koryta, vyzvednuta 
niveleta toku a zmírněn sklon 
břehů, byly obnoveny přirozené 
funkce vodního toku a zvýšena 

biodiverzita lokality. Rovné 
betonové koryto bylo změněno 
na přirozený vodní tok s tůněmi 
a kaskádami. Byl obnoven přiro-
zený vodní režim krajiny a zvýši-
la se její retenční schopnost, což 
omezí vznik a následné dopady 
povodní i sucha. Celková délka 
revitalizovaného toku činí 270 m. 

Zároveň byl zachován a úpra-
ven mokřad jakožto významný 
krajinný prvek. Kromě potoka 
samotného bylo upraveno i jeho 
okolí. Byly vykáceny staré stro-
my a keře a místo nich vysázeny 
původní ovocné odrůdy stromů 
a keře v počtu 868 kusů, plocha 
byla zatravněna a byly vysazeny 
záhony trvalek. Revitalizovaná 
plocha zeleně spolu s upraveným 
korytem toku a rybníkem se staly 
oblíbeným místem k odpočinku 
a pro krátkodobý pobyt obyvatel 
sídliště. Zlepšila se tak kvalita 
životního prostředí obyvatel 
města. 

Dotací se nebojí
Projekt navazuje na rekonstruk-
ci Vinohradského rybníka, k níž 
došlo v letech 2004 až 2005. Po 

vegetačních úpravách následo-
vala první část již zrealizované-
ho projektu Regenerace pane-
lového sídliště Pod Vinohrady, 
jehož součástí jsou obnova 
a výstavba chodníků, dětských 
hřišť, rekreačních ploch a reali-
zace dalších sadovnických úprav 
na příslušných plochách daného 
sídliště. 

„Město Uherský Brod má dlou-
holeté a dobré zkušenosti s čerpáním 
dotací prostřednictvím SFŽP,“ 
uvedl Pavel Chramosta, vedoucí 
Oddělení strategického rozvoje 
města Uherský Brod. Poslední 
dokončená akce fi nancovaná 
prostřednictvím národního 
Programu investiční podpory 
environmentálního vzdělávání 
a osvěty podle jeho slov přispěla 
k vybudování Střediska environ-
mentálního vzdělávání a osvěty 
v místní části Maršov.

„Z dalších dotací poskytovaných 
SFŽP město využilo prostředky na 
rekultivaci skládky a na sanaci ekologické 
havárie v bývalé chemické prádelně 
a čistírně,“ dodal Chramosta s tím, 
že město zároveň připravuje pro-
jekty do dalších výzev OPŽP.

Michal Bratršovský je majitelem 
louky nedaleko obce Cerekvička 
v okrese Jihlava v kraji Vysoči-
na. Loukou protékal otevřený 
napřímený vodný tok, jenž neměl 
žádný kladný vliv na životní 
prostředí. Pozemek byl podmáče-
ný vodou a hospodářsky málo 
využívaný. 

S fi nanční podporou z fon-
dů EU (PO 6.4 – Optimalizace 
vodního režimu krajiny) pan 
Bratršovský nechal na pozemku 
postavit vodní nádrž s cílem 
zlepšit stav životního prostředí. 
Výstavba nádrže začala v květnu 
2009 a byla ukončena v listopadu 
téhož roku. Stavba by měla obno-
vit narušený vodní režim krajiny, 
zadržet vodu v přírodě a podpořit 
biodiverzitu. 

„Vyšší retenční schopnost krajiny také 
pomůže snížit ničivé následky povodní, 
neboť částečně omezí povodňové kulmi-
nační průtoky a transformuje povodňovou 
vlnu. Bude zachycovat a akumulovat 
jarní vody a přívalové deště, které jinak 

bez užitku z lokality odtečou,“ vysvětluje 
Bratršovský. 

V zadní části nádrže je zvo-
lena úprava pro přirozený vznik 
litorálního pásma, čímž vzniknou 
příznivé podmínky pro rozmnožo-
vání a život obojživelníků. Kolem 
nádrže bylo vysázeno zhruba 
10 stromů, většinou duby, olše 
a břízy. 

Bez OPŽP by to nešlo
Díky stavbě nádrže vzniklo eko-
logicky významné území se všemi 
doprovodnými změnami fl óry 
a fauny. Stavba má mimo jiné i vý-
znamný krajinotvorný účinek. „Bez 
fi nanční podpory by bylo pro běžného člo-
věka náročné takový projekt realizovat,“ 
uvedl Bratršovský. „Se spoluprací se 
státním fondem jsem byl spokojený, stavba 
proběhla bez problémů,“ dodal. 

Samotná výstavba byla 
rozdělena na tři základní části: 
zemní práce – odtěžení materiálu – 
a výstavbu čelní homogenní hráze; 
výstavbu objektů – vybudování 
výpustného zařízení – a výstavbu 
bezpečnostního přelivu; výsadbu 
rostlin a dřevin. Odtěžený materiál 
byl použit při opravě cesty v obci. 

Jak na to?
Před zahájením stavebních prací 
bude v prostoru budoucí zátopy 
a hráze vodní nádrže odstraněna 
orniční plocha. Dle terénního 

průzkumu činí mocnost této 
vrstvy 15 cm. V prostoru zátopy 
bude provedeno odtěžení mate-
riálu k výstavbě čelní homogenní 
hráze. Celková kubatura ornice 
činí 554 m3. Dno a svahy nádrže 
budou vysvahovány dle podélné-
ho a příčného řezu. Břehy rybníka 
budou upraveny v šířce 5 m ve 
sklonu 1:10 tak, aby byl zajištěn 
pozvolný přechod mezi vodním 
a terestrickým prostředím a byly 
vytvořeny vhodné podmínky pro 
vznik litorálních porostů. 

Výpustné zařízení bude 
tvořeno uzavřeným betonovým 
požerákem s dvojitou dlužovou 
stěnou. Do požeráku je navrže-
né obetonované  PVC potrubí. 
Bezpečnostní přeliv je navržen 
v pravé části hráze jako přepad 
lichoběžníkového tvaru dimen-
zovaného na převedení Q 100 = 
15,5 m3. 

Po dokončení výstavby retenč-
ní nádrže a tůně dojde k výsadbě 
5 ks dubu letního.

Projekt po svém skončení ne-
klade téměř žádné fi nanční nároky 
na investora. Jedinou výjimkou 
je budoucí ošetřování vysazených 
dřevin, což však představuje 
zanedbatelnou částku. V případě 
nutnosti rozsáhlejších oprav, např. 
břehů nebo bezpečnostních pře-
livů, bude toto řešeno z vlastních 
fi nančních zdrojů žadatele.

Vinohradský potok znovu zurčí krásnou písníMísto podmáčené louky ekologicky významné území
Když se panu Bratršovské-
mu dostal do ruky časopis 
Priorita vydávaný Státním 
fondem životního prostředí 
ČR, zjistil, že i on by mohl 
být potenciálním příjemcem 
peněz z EU. A napadlo ho, že 
by prostředky z Operačního 
programu Životní prostředí 
mohl použít na stavbu vodní 
nádrže na svém pozemku 
u obce Cerekvička. 

Vinohradský potok protéká 
největším panelovým síd-
lištěm města Uherský Brod 
v okrese Uherské Hradiště 
(Zlínský kraj), sídlištěm Pod 
Vinohrady. Údolí Vinohrad-
ského potoka je vyhledá-
vaným místem pro trávení 
volného času nejen pro 
místní děti a mládež. 

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Oblast podory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny 

Celkové uznatelné výdaje 1 455 494 Kč
Dotace z ERDF 1 113 453 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 196 492 Kč 
Zdroje žadatele  145 549 Kč

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Celkové uznatelné výdaje 2 298 117 Kč
Dotace ERDF 1 945 749 Kč
Dotace SFŽP ČR  114 456 Kč
Zdroje žadatele   228 912 Kč
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NOVÉ INFOCENTRUM

Program Zelená úsporám překonal další 
metu. Nejenže v částce přislíbené na 
podporu pro žadatele překročil již 
4,1 miliardy korun a měsíčně přibývá 
přibližně 19 000 nových žádostí, které 
souhrnně čítají zhruba půl miliardy 
korun, ale v ústředí Státního fondu 
životního prostředí ČR bylo otevřeno 
i zbrusu nové informační centrum pro 
žadatele.

Schéma projektového cyklu OPŽP – individuální projekty

defi nice projektu 
a identifi kace dotačního 
programu

vyhlášení výzvy s termínem 
pro podání žádosti

kompletace podkladů 
pro podání žádosti

vyplnění elektronického 
formuláře a jeho uložení 
prostředí Bene-fi ll

vytištění elektronické žádosti 
z prostředí Bene-fi ll

připojení příloh k formuláři

doručení na podací místo 
příslušné dle realizace akce 
v zalepené obálce v termínu 
pro podání žádosti

stanovisko KPS

kontrola formální úplnosti 
žádosti

(výzva k doplnění formální 
úplnosti žádosti)

(doplnění formální úplnosti 
žádosti)

kontrola obecné a specifi cké 
přijatelnosti projektu

akceptace žádosti a zaslání 
dopisu o akceptaci

hodnocení projektu 
dle stanovených kritérií

rozhodnutí ŘO 
o poskytnutí podpory na akci

registrace akce a zaslání do-
pisu s Rozhodnutím 
o registraci akce, 
v případě spolufi nancování 
z prostředků SFŽP ČR 
vydání Rozhodnutí ministra

realizace výběrového řízení 
na dodavatele

vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na 
předmětnou akci, popř. 
podpis Smlouvy o poskytnutí 
dotace ze SFŽP ČR, 
vyrozumění žadatele

realizace, průběžné 
monitorování 
a fi nancování akce

kontrola realizace 
a fi nancování akce, uvolňování 
fi nančních prostředků

ukončení realizace akce závěrečné vyhodnocení akce

posouzení závěrečného 
vyhodnocení akce

provozování/užívání, 
monitorování udržitelnosti 
akce

následné kontroly akce po 
dobu stanovenou Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace

činnost žadatele/příjemce                           činnost SFŽP ČR

ZELENÁ ÚSPORÁM V BRNĚ

Letošní ročník brněnských Stavebních 
veletrhů provázel i velký zájem 
o program Zelená úsporám, který byl na 
něm prezentován. Státní fond životního 
prostředí ČR navíc 17. 4. od 13 do 
17 hodin připravil pro majitele rodin-
ných i bytových domů cyklus přednášek 
o tom, jak úspěšně podat žádost a získat 
dotaci. Po celou dobu veletrhu bylo 
v pavilonu V zájemcům o program 
Zelená úsporám k dispozici poradenské 
místo, v němž jim vyškolený personál 
zodpověděl jakoukoli otázku. Důležité 
informace se veřejnost dozvěděla také 
z prezentací výrobců a dodavatelů eko-
logicky šetrných produktů a technologií.

Irena Plocková, 
náměstkyně 
ředitele 
SFŽP ČR, úsek 
GIS: Vystudova-
la obor pozemní 
stavby Fakulty 

stavební Českého vysokého 
učení technického. Přes 20 let 
se věnovala řešení panelových 
domů a jejich energetické kvali-
tě. Na Státním fondu životního 
prostředí ČR pracuje od 1. 1. 
2009, podílela se na přípravě 
programu Zelená úsporám a řídí 
jeho administraci.

Předtím pracovala ve vedení 
České energetické agentury, kde 
kromě řízení Státního progra-
mu na podporu úspor energie 
Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR spolupracovala i se 
Světovou bankou na programu 
Prototype Carbon Fond pro ČR, 
jednoho z projektů GIS (Green 
Investment Scheme). Vedla také 

projekty PHARE, zaměřené na 
implementaci evropských před-
pisů do české legislativy. V rámci 
Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR se podílela na tvorbě 
právních předpisů v oblasti 
energetické náročnosti budov. 
Pracovala však i na Ministerstvu 
životního prostředí jako vedoucí 
oddělení energetiky a obnovitel-
ných zdrojů. 

Od roku 2002 je místopřed-
sedkyní státní zkušební komise 
pro energetické auditory. Je 
členem správní rady Energetické 
agentury Moravskoslezského 
kraje. 

„Nová pracovní pozice 
a organizace útvaru GIS souvisí 
s rozvojem programu Zelená 
úsporám,“ odpovídá Irena Plock-
ová na otázku, co bude jejím 
úkolem v nové funkci náměst-
kyně ředitele Státního fondu 
životního prostředí ČR.

NOVÍ LIDÉ

DALŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Nový sběrný dvůr byl otevřen 1. dubna 
v obci Albrechtice na Karvinsku. „Za-
vedením separace více skupin odpadů 
v novém sběrném dvoře dojde ke snížení 
produkce objemného odpadu a sou-
časně k nárůstu množství vytříděných 
skupin,“ řekla manažerka projektu 
Markéta Hošková z ENVIprojektu Zlín. 
Výstavba sběrného dvora přišla na 
3 128 577 korun. Z Fondu soudružnosti 
bylo hrazeno 85 procent nákladů, pět 
procent poskytl Státní fond životního 
prostředí ČR, zbývajících deset procent 
financovaly Albrechtice.

Tomáš Pěnek, 
vedoucí 
Odboru rozpoč-
tu a metodiky 
SFŽP ČR: Vystu-
doval Vysokou 
školu ekonomic-

kou v Praze. Jeho hlavní specia-
lizací bylo účetnictví a fi nanční 
řízení podniku. 

V rámci náhradní civilní služby 
působil jako projektový manažer 
v Agentuře ochrany přírody a kra-
jiny České republiky, v oddělení 
přípravy na vstup do Evropské 
unie. Pracoval i jako vedoucí 
ekonomického odboru ve Správě 
NP a CHKO Šumava. Na starosti 
měl zabezpečování ekonomic-
kého chodu organizace, řízení 
ekonomického odboru, ale i řízení 
celkové dotační politiky národní-
ho parku, tedy zpracovávání eko-
nomických a fi nančních podkladů 
pro všechny dotace. Z této funkce 
poté odešel na pozici vedoucí od-

dělení fi nancování Odboru fondů 
EU MŽP. Náplní jeho práce byla 
koordinace fi nančních a rozpoč-
tových vztahů České republiky 
k Evropské unii, tvorba programů 
pro využívání prostředků EU, ko-
ordinace pomoci poskytované ČR 
do zahraničí i tvorba pravidel pro 
fi nanční řízení Operačního pro-
gramu Životní prostředí a jiných 
programů spolufi nancovaných 
z Evropské unie či jiných zdrojů 
v souladu s evropskou a českou 
legislativou. 

Jako vedoucí Odboru 
rozpočtu a metodiky Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky působí Tomáš Pěnek od 
1. dubna a k svému angažmá říká: 
„Jako vedoucí odboru rozpočtu 
a metodiky budu mít na starosti 
rozpočtové záležitosti Státního 
fondu životního prostředí ČR, 
metodiku fi nancování operačních 
programů a nastavení systému 
fi nančního řízení.“ 
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