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„Finanční prostředky 
v Operačním programu 
Životní prostředí byly 
přidělovány řádně, 
s důrazem na maximální 
transparentnost,“ říká 
ministryně životního 
prostředí Rut Bízková. 
STR. 20

MŽP a SFŽP ČR zahájily rychlou a účinnou pomoc občanům a obcím postiženým povodněmi.

 Kdo si řekne o peníze 
 z Operačního programu 
 Životní prostředí? 

Vítězí cena
Zástupci Ministerstva životního 
prostředí a Státního fondu život-
ního prostředí ČR změnili postup 
při zadávání veřejných zakázek 
na stavební práce v rámci OP 
Životní prostředí. Důvodem pro 
změnu kritérií byly zkušenosti 
s tím, že někteří ze zadavatelů 
nevybírali ekonomicky nejvýhod-
nější nabídky. STR. 12 

Projekty za 15 mld. korun

V květnu a dubnu doporučil Řídí-
cí výbor Operačního programu 
Životní prostředí ministryni 
životního prostředí Rut Bízkové 
ke schválení projekty za téměř 
15 miliard korun. Obě jednání 
ŘV již řídil nový předseda výboru 
Miroslav Hájek, který je také 
nově jmenovaným náměstkem 
ministryně Bízkové. STR. 14

Pozitivní hodnocení OPŽP 
Státní fond životního prostředí 
ČR se zajímal o hodnocení účasti 
žadatelů v Operačním programu 
Životní prostředí. Důvodem bylo 
získat zpětnou vazbu a odstranit 
případné nedostatky. Z výsled-
ků výzkumu vyplynulo, že svoji 
účast v OPŽP hodnotí většina 
žadatelů pozitivně. STR. 16

ENVIROS ve čtyrech městech
V Praze, Ostravě, Liberci 
i Svitavách provozuje regionální 
poradenská a informační místa 
společnost ENVIROS. Jejími 
hlavními tématy jsou zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí 
(PO 2) nebo udržitelné využívání 
zdrojů energie (PO 3). STR. 18

Ministerstvo životního prostředí a Statní fond životního prostředí ČR připravily pomoc pro města 
a obce, které postihly povodně. Obce mohou do konce června žádat o peníze na protipovodňová 
opatření z OP Životní prostředí. Státní fond životního prostředí ČR obcím rovněž nabízí možnost 
získat bezúročné půjčky na opravu kanalizací a čistíren odpadních vod. STRANA 4

Mimořádná výzva na 
realizaci úspor energie 
v budovách veřejného sekto-
ru v rámci programu Zelená 
úsporám. STR. 27
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DANIEL 
TÁCHA
šéfredaktor

Vážení čtenáři, 
téměř to vypadá, že stejně, 
jako jsou každou zimu silničáři 
zaskočeni sněhem, jsou i oby-
vatelé a starostové mnohých 

obcí každý rok 
překvapeni 
povodněmi. Ty 
letošní přitom 
patřily k těm 
horším, a to 
za sebou ještě 
zdaleka nemá-
me celý rok.
Před třinácti 
lety, v roce 

1997, jsem se shodou okolnos-
tí ocitl v povodněmi zničené 
obci Troubky. Nebylo to tam 
pěkné. Lidé přišli o své domo-
vy, přičemž záchranný systém 
fungoval jen málo, podobně 
jako armáda, která tehdy  – 
z mého pohledu – spolehlivě 
pomáhala hlavně tam, kde to 
bylo nejméně zapotřebí. 
Druhá vzpomínka se váže 
k někdejšímu charismatické-
mu prezidentovi Nejvyššího 
kontrolního úřadu Lubomíru 
Voleníkovi. Zhruba před třinácti 
lety, kdy se česká společnost 
opět naplno seznámila s feno-
ménem povodní, pan Voleník 
hovořil o tom, že státní akciové 
podniky Povodí se v mnohých 
případech nechovají jako 
zodpovědní správci státního 
majetku, ale jako soukromé 
společnosti, jejichž hlavním 
cílem je zisk. Říkal, že je to 
chyba, protože jejich posláním 
navzdory jejich statutu není 
tvořit zisk, ale pečlivě se starat 
o naše řeky a říčky. Vybavuji si, 
že hovořil o zanedbané péči 
o koryta řek...
Nevím, zda se situace od té 
doby v podnicích Povodí zlepši-
la, rád bych věřil, že ano, přesto 
mám ale obavy. Jak se totiž 
v bilanci počtu realizovaných 
protipovodňových projektů 
v rámci OPŽP ze strany podni-
ků Povodí, ale třeba i starostů 
obcí ukazuje, není to žádná 
sláva. Vlastně to sláva vůbec 
není: mám-li správné informa-
ce, zrealizované projekty lze 
spočítat na prstech jedné ruky. 
Aktuální Priorita přináší mno-
ho zajímavých článků, podle 
mého soudu však nejzajíma-
vější jsou ty, které se věnují 
možnostem čerpat peníze 
z OPŽP právě na protipovod-
ňová opatření. Řekl bych, že je 
již na čase…

Ministryně životního 
prostředí Rut Bízková 
navázala na svůj slib 
o podpoře takzvaných 
zelených veřejných zakázek 
(GPP – Green Public 
Procurement). Jako 
součást širší iniciativy 
uspořádalo MŽP k zeleným 
veřejným zakázkám 
národní konferenci.

Cílem konference, která se ko-
nala 27. května, bylo účastníky 
seznámit s tím, jak a proč mohou 

zelené veřejné zakázky přispět 
k lepšímu životnímu prostře-
dí, inovacím prostřednictvím 
šetrnějších technologií a také 
k fi nančním úsporám. 

„Zelené veřejné zakázky nastavují 
způsob, jakým se při zadávání veřejných 
zakázek při nákupu výrobků a služeb zohled-
ňují environmentální požadavky. Pomocí 
zelených veřejných zakázek se může snížit 
dopad činnosti na životní prostředí, snížit 
uhlíková stopa a napomoci k udržitelnému 
využívání přírodních zdrojů, iniciovat ino-
vace a lepší konkurenceschopnost průmyslu 
nebo dát příklad pro chování soukromých 
subjektů,“ uvedla při zahájení konfe-
rence ministryně Bízková. 

Co bylo prezentováno
Na konferenci byly představeny 
informace o aktivitách v oblasti 
zelených veřejných zakázek 
na úrovni Evropské unie, včetně 
ambiciózního cíle minimálně 
50procetního podílu „zelených 
nákupů“ v roce 2010. Nejdů-
ležitějším bodem pak bylo 
seznámení účastníků konference 
s vývojem zelených veřejných 
zakázek v České republice, 
zejména s přípravou pravidel 
uplatňování environmentál-
ních požadavků při zadávání 
veřejných zakázek a nákupech 
státní správy a samosprávy, 
spolu s konkrétními úspěšnými 
příklady dobré praxe. 

Kdo byl pozván
Přestože vstup na konferenci byl 
volný, nutná byla pouze regis-
trace, podle zástupců MŽP byla 
akce cílena zejména na všechny 
subjekty zainteresované v oblasti 
zelených veřejných zakázek 
ve všech oblastech – například 
vývoje, implementace, šíření 
a monitoringu. Jsou to tvůrci 
politiky či osoby s rozhodovací 
pravomocí, osoby odpovědné za 
zadávání veřejných zakázek 
na centrální i regionální úrovni.

Zelené zakázky v centru zájmu

Obce postižené povodněmi mají šanci v OPŽP
Pomoc lidem a obcím 
postiženým současnými 
povodněmi nabízí již dnes 
Ministerstvo životního 
prostředí. 
Současně má ministerstvo připra-
vené prostředky na protipovodňo-
vá opatření, která by měla omezit 
škody způsobené velkou vodou 
v budoucnosti. Aktivní úlohu 
v pomoci obcím postiženým sou-
časnými povodněmi hraje i Státní 
fond životního prostředí ČR. 

Již počátkem května vyhlásilo 
Ministerstvo životního prostředí 
XX. výzvu v Operačním progra-
mu Životní prostředí, v jejímž 
rámci mohou obce a města 
čerpat fi nanční prostředky právě 
na protipovodňová opatření, 
projekty zaměřené na omezo-
vání rizika povodní, zlepšování 
stavu přírody a krajiny, prevenci 
sesuvů a skalních řícení a jejich 
monitoring. „To jsme ještě nevěděli, 

že tato problematika nabude takovéto 
aktuálnosti," uvedla ministryně 
životního prostředí Rut Bízková. 
Výzva potrvá od 17. května 
do 30. června letošního roku 
a na protipovodňová a další 
opatření v ní je k dispozici 3,45 
mld. Kč. Vedle možnosti získat 
podporu z Operačního progra-
mu Životní prostředí Státní fond 
životního prostředí ČR nabídne 
obcím postiženým povodněmi 
také bezúročné půjčky. 

„Při jednáních se starosty zatopených 
obcí, které jsem navštívila tuto středu, 
se jednoznačně ukázalo, že obcím často 
chybějí peníze na budování opatření, 
jež by zabránila škodám při případných 
budoucích povodních. Pokud tedy budou 
mít starostové větší zájem, je minister-
stvo připraveno vypsat aktuálně ještě 
další výzvu na protipovodňová opatření 
v příštích měsících," zdůraznila mi-
nistryně Bízková. 

Tento postup ministerstva 
ocenili také zástupci Svazu měst 

a obcí ČR. „Je to krok správným 
směrem. Kladně hodnotíme také ochotu 
ministerstva nabídnout konzultanty, 
kteří by pomohli zástupcům místní 
samosprávy s přípravou těchto projektů," 
uvedl předseda Svazu měst 
a obcí ČR Oldřich Vlasák. „Jsem 

V pořadí již čtvrtý velký 
projekt byl schválen 
Evropskou komisí. Je jím 
projekt Sanace a rekultivace 
staré ekologické zátěže stát-
ního podniku DIAMO 
v lokalitě Mydlovary. 
Projekt byl podán v rámci 
I. výzvy v oblasti prioritní 
osy 4 – Zkvalitnění nakládá-
ní s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží. 
Projekt se týká chemické 
úpravny a odkaliště K IV/D. 

Projekt sanace a rekultivace 
staré ekologické zátěže podniku 
DIAMO v lokalitě Mydlovary byl 
původně předložen jako indivi-
duální projekt, v průběhu jeho 
administrace se stal velkým pro-
jektem a byl předložen Evropské 
komisi ke schválení. Ta jej 21. 4. 
2010 schválila. 

Projekt konkrétně řeší likvidaci 
kontaminovaných objektů bývalé 
chemické úpravny uranových 
rud a rekultivaci jejího odkališ-
tě K IV/D v Jihočeském kraji. 
Chemická úpravna byla jedním 
ze tří hlavních center chemického 
zpracování uranových rud v České 

republice, která byla v provozu 
v letech 1962–1991. Po ukončení 
těžby uranových rud byla úpravna 
uzavřena a byly zde umístěny ná-
hradní výroby. Od roku 1994 jsou 
výrobní objekty nevyužívané.

Projekt se skládá ze dvou pod-
projektů. V rámci likvidace a sanace 
kontaminovaných objektů bývalé 
chemické úpravny uranových rud 
budou odstraněny kontaminované 
budovy v areálu chemické úpravny 
a bude odtěžena a nahrazena konta-
minovaná zemina. 

Druhá fáze pak počítá se 
sanací a rekultivací odkaliště 
K IV/D. Tento podprojekt za-
hrnuje dokončení tvarování te-
rénu, provedení těsnicího prvku 
odkaliště, provedení krycí vrstvy 
a provedení biologické rekul-
tivace s předpokladem budou-
cího zemědělského využívání 
území. Cílem je snížení vsako-
vání povrchových vod do tělesa 
odkaliště K IV/D na minimum 
a snížení kontaminace podzem-
ních vod.

Komise schválila čtvrtý velký projekt 

Celkové uznatelné výdaje:  550 531 845 Kč
Příspěvek Fondu soudržnosti:  467 952 068 Kč
Příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR:  27 526 592 Kč

přesvědčen, že města a obce tuto výzvu 
využijí,“ dodal. 

 V reakci na povodně, které 
postihly Moravskoslezský, Zlín-
ský, Olomoucký a Jihomoravský 
kraj, vyčlenil Státní fond život-
ního prostředí své odborné pra-
covníky, kteří budou žadatelům 
ze zatopených oblastí pomáhat 
při přípravě projektů v aktuálně 
vyhlášené výzvě. 

Ministerstvo životního pro-
středí připravilo rovněž přímou 
pomoc lidem a obcím, které 
postihly nynější povodně. Obce 
mohou získat rychlé bezúročné 
půjčky na opravu kanalizačních 
systémů a čistíren odpadních 
vod, které jim poskytne Státní 
fond životního prostředí (SFŽP). 
Předpokládaná výše těchto bezú-
ročných půjček může dosáhnout 
až 100 milionů korun.   

Zatopeným obcím fond také 
nabídne odklad splatnosti půjček, 
které u něj mají z dřívější doby. 

Státní fond životního 
prostředí ČR bude nyní 
přednostně vyřizovat žádosti 
o příspěvek z programu Zelená 
úsporám, které přijdou z ob-
lastí postižených záplavami. 
Z tohoto programu získávají 
lidé prostředky na zateplování 
rodinných, bytových i pane-
lových domů, výstavbu domů 
v pasivním standardu a výměnu 
starých kotlů za ekologické 
vytápění. 

Žádosti ze zatopených 
oblastí budou přijímány tak, aby 
mohly být schváleny na nejbližší 
červnové Radě Státního fondu 
životního prostředí ČR. Experti 
SFŽP ČR současně poskyt-
nou v postižených oblastech 
přímo na místě odbornou 
pomoc. „Upravíme administraci, 
tak, aby žadatelé mohli peníze čerpat 
co nejrychleji," říká Petr Štěpánek, 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR.

Novela zákona o vodách 
Ochranu vod před znečištěním 
a navýšení plateb zemědělcům 
přinášejí novely zákonů pode-
psané prezidentem Václavem 
Klausem. Novela vodního 
zákona obsahuje nové zásady 
pro vodohospodářské práce 
a jejich povolování a pro na-
kládání s vodou, zavádí také až 
pětimilionové pokuty. Novela 
zákona o Pozemkovém fondu 
ČR umožní zvýšit národní 
dorovnávací platby země-
dělcům pro letošní rok o 1,5 
miliardy korun, zemědělci tak 
mají na těchto platbách získat 
celkem 4,5 miliardy korun.

Zpřísnění zákonů 
o odpadech

Výbor Evropského parlamentu 
odhlasoval začátkem dubna 
zpřísnění zákonů o ukládání od-
padů. Podle výboru by měly pla-
tit stejné standardy jak pro spa-
lování nebezpečného odpadu, 
tak pro ostatní odpad, protože 
při obou procesech vznikají emi-
se, které vyžadují stejně přísnou 
regulaci. Celý parlament bude 
o plánech na zpřísnění emisí 
ještě hlasovat. Zákon stanoví 
limity pro emise plynů, jako jsou 
CO2 a NOx, a nebezpečných 
těžkých kovů vznikajících při 
spalování jak komunálního, tak 
nebezpečného odpadu, včetně 
zbytků z nemocnic a z chemic-
kého průmyslu. 

Kontrolní listy DG ENVI
Pro zajištění rychlé a transparent-
ní kontroly při přípravě žádostí 
velkých projektů předkládaných 
v rámci prioritní osy 1 – 
Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní – a prioritní osy 4 – 
Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekolo-
gických zátěží OPŽP, připravil 
SFŽP ČR přehled kontrolních 
listů Evropské komise – DG ENV – 
dle kterých probíhá hodnocení 
předložených žádostí velkých 
projektů v EK. Výše uvedené 
kontrolní listy jsou k dispozici 
v sekci Dokumenty ke stažení 
stránek SFŽP ČR.

Bezpečnostní přeliv 
přehrady na Morávce při 
dosažení maximální hladi-
ny během povodně, 
18. 5. 2010.

Národní konference na téma veřejných tzv. zelených 
zakázek se těšila obrovskému zájmu.
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Na úvod řekněme, že předpoklá-
daná výše rychlých bezúročných 
půjček na opravu kanalizačních 
systémů a čistíren odpadních vod 
může dosáhnout až 100 milionů 
korun. Zatopeným obcím Státní 
fond životního prostředí ČR také 
nabízí odklad splatnosti půjček, 
které u něj mají z dřívější doby. 

„Až se vyklidí všechna ta špína 
z domů a všechno ostatní, tak starostové 
začnou mít zájem o projekty z operačního 
programu. V druhé vlně jsou ze Státního 
fondu životního prostředí ČR vyčleněni 
lidé, kteří budou s projekty obcím pomá-
hat,“ uvedla ministryně životního 
prostředí Rut Bízková. 

Peníze z OPŽP
Ministryně Bízková rovněž 
zdůraznila možnost obcí čerpat 
podporu v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, 
konkrétně žádat o peníze na pro-
tipovodňová opatření, zlepšování 
přírody a krajiny nebo na preven-
ci sesuvu půdy.

„Při jednáních se starosty zatopených 
obcí, které jsem navštívila, se jednoznačně 
ukázalo, že obcím často chybějí peníze 
na budování opatření, jež by zabránila 
škodám při případných budoucích povod-
ních,“ konstatovala ministryně.

Pokud se prokáže, že staros-
tové budou mít oproti minulosti 
tentokrát větší zájem o čerpání 
podpory na projekty zamezujícím 
škodám z povodní, podle minis-
tryně jsou Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond životního 
prostředí ČR připraveny vypsat 
v příštích měsících ještě další vý-
zvu na protipovodňová opatření.

Rozhodnutí uvítal Svaz měst 
a obcí. „Je to krok správným směrem. 
Kladně hodnotíme také ochotu minis-
terstva nabídnout konzultanty, kteří by 
pomohli zástupcům místní samosprávy 
s přípravou těchto projektů,“ řekl před-
seda svazu Oldřich Vlasák.

Jinou pomoc pak povodněmi 
postiženým občanům nabízí také 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
které domácnostem poskytne 
na obnovu základního vybavení 
jednorázový příspěvek 30 tisíc ko-
run. Občané, které voda připra-
vila o střechu nad hlavou, můžou 
pak dostat až 150 tisíc korun.

Podceněné povodně
Již pošesté za posledních třináct 
let postihla Česko povodeň. 
Tentokrát stoletá voda zaplavila 
Slezsko, severní a střední Moravu 
a vtrhla i do legendární, v roce 
1997 poničené a později znovu 

vybudované obce Troubky. Živel 
zasáhl 61 obcí ve třech krajích 
a poškodil víc než dvě tisícovky 
objektů. Evakuováno muselo být 
1 200 lidí, jedenáct bylo zraněno 
a jedna žena přišla o život. Škody 
se odhadují na více než čtyři mili-
ardy korun. 

Zástupci hasičského záchran-
ného sboru uvedli, že z hlediska 
jejich nasazení se jednalo o třetí 
největší povodně od let 1997 

a 2002, záchranných prací se 
zúčastnilo na 4 600 lidí integrova-
ného záchranného systému. 

„Integrovaný záchranný systém a před-
povědní služba funguje dobře, jednotlivé 
lidské příběhy spojené s povodněmi jsou 
tragické,“ říká ministryně životního 
prostředí Rut Bízková, která je také 
předsedkyní Ústřední povodňové 
komise. „Představitelé povodňových ko-
misí, krizových štábů i obyvatelé ohrožených 
míst mají naštěstí k dispozici velmi spolehli-
vou a přesnou předpověď počasí i průtoků 
vody, a to i díky nově instalované technice.“

Spoléhat jenom na integrovaný 
záchranný systém však nestačí. 
Poté, co se Rut Bízková setkala se 
zástupci například Jihomoravského 
kraje i místní samosprávy v Hodo-
níně, Uherském Hradišti, Přerově 
a Hranicích na Moravě, apelovala 
na starosty jasným vzkazem: „Až 
opadne voda, nesmí se stát, že se na hrozící 
nebezpečí povodní zapomene.“ 

Zhodnocení povodňové 
situace je současným hlavním 
cílem Ústřední povodňové komise. 
Komise bude analyzovat aktivity 
jednotlivých resortů pro nejbližší 
období a soustřeďovat požadavky, 
ale i více zdůrazňovat možnost 
čerpání podpory na protipovod-
ňová opatření a nabádat jednot-
livé starosty obcí k využití takové 
příležitosti.

„Při návštěvě zatopených oblastí 
Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého 
kraje jsem na vlastní oči viděla obětavost 
a maximální nasazení obyvatel, předsta-
vitelů krajů i starostů jednotlivých obcí. 
Nechci, aby se – až za dva tři měsíce pominou 
aktuální problémy – na další přípravu pro-
tipovodňových opatření zapomnělo. Proto 
upozorňujeme, že je již nyní možné čerpat 
fi nance z prostředků Ministerstva životního 
prostředí, které pomůžou v budoucnu 
předcházet škodám z případných dalších po-
vodní,“ uvedla ministryně Bízková.

Pomoc z OPŽP
Obce, které potřebují peníze 
na protipovodňová opatření, o ně 
mohou žádat v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí. 
K dispozici jsou 3,45 miliardy 
a žádosti jsou přijímány do konce 
června. „Peníze je možné použít například 
na projekty k prevenci sesuvů půdy a jejich 
monitoringu,“ uvedl Petr Štěpánek, 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR, který má administra-

ci Operačního programu Životní 
prostředí na starosti. 

Sesuvů půdy v důsledku 
silných srážek přibývá hlavně 
na severu Moravy. Jen v Moravsko-
slezském kraji jich evidují již více 
než třicet. Ministryně Bízková pro-
to zdůraznila, že protipovodňová 
opatření musejí být příznivá lidem 
i přírodě. „Nebude je dělat centrální 
státní správa, budou je provádět podniky 
Povodí a jednotlivé obce. Bude to systém, 
který pak nezpůsobí, že si někdo na jedné 
straně pomůže a sebe ochrání, ale pošle vodu 
jinému,“ uvedla.

Jak na to
Vedoucí Oddělení monitorin-
gu vod Ministerstva životního 
prostředí Michal Pravec řekl, že 
kromě stavby nádrží, zpevňování 
hrází či prohlubování říčních 
koryt je opomíjena sanace celého 
povodí a přizpůsobení krajiny 
kolem řek tomu, aby byla schop-
na zachytit velkou vodu. Jako 
příklad uvedl návrhy na zmen-
šení přehrady Nové Heřminovy 
na Bruntálsku. Podle ministryně 
proto Výzkumný ústav vodohos-
podářský připravil systémový 
projekt, který zjistí, jak mají 
vypadat opatření v krajině, aby se 
povodňová voda rozlila tam, kde 
neškodí. 

Současná XX. výzva k podá-
vání žádostí na protipovodňová 
opatření v rámci OPŽP není 
první, podle Bízkové ministerstvo 
již předtím schválilo peníze na 69 
projektů za celkem 520 milionů 
korun.

Aktuální výzva byla vyhlášena 
počátkem května a potrvá do 
30. června letošního roku. V jejím 
rámci mohou obce a města 
čerpat fi nanční prostředky právě 
na protipovodňová opatření, 

MŽP a SFŽP ČR nabízejí účinnou pomoc proti povodním
Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond 
životního prostředí ČR 
připravily pomoc pro města 
a obce, které postihly 
povodně. Obce budou moci 
od SFŽP ČR získat 
bezúročné půjčky na opravu 
kanalizací a čistíren 
odpadních vod. Obce také 
mohou do konce června 
žádat o peníze na protipo-
vodňová opatření 
z Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP). 
V něm je k dispozici 
3,5 miliardy korun.

projekty zaměřené na omezování 
rizika povodní, zlepšování stavu 
přírody a krajiny, prevenci sesuvů 
a skalních řícení a jejich monito-
ring. K dispozici na tyto účely je 
3,45 mld. korun. 

XX. výzva OPŽP
Ministerstvo životního prostředí 
a Státní fond životního prostředí 
České republiky přijímají žádos-
ti o dotace z OPŽP zaměřené 
na omezování rizik povodní do 
30. června 2010. Alokace (maximál-
ní celková dotace z prostředků EU) 
pro oblast podpory 1.3 – Omezo-
vání rizika povodní – je stanovena 
ve výši jedné miliardy korun, na ob-
last podpory 6.4 – Optimalizace 
vodního režimu krajiny – ve výši 
600 milionů korun (z toho 500 mili-
onů korun na opatření realizovaná 
s cílem naplňování plánů oblastí 
povodí defi novaných v Implemen-
tačním dokumentu OPŽP a 100 
milionů korun na ostatní opatření), 
na oblast podpory 6.6 – Prevence 
sesuvů a skalních řícení a monito-
ring – je vyhlášena alokace ve výši 
300 milionů korun. Dokumenty 
k XX. výzvě, hodnotící kritéria 
a přílohy v plném znění každý 
nalezne na stránkách www.sfzp.cz, 
www.opzp.cz. 

Součástí výzvy jsou i vyčleněné 
peníze na monitoring vod. O pod-
poru je možné žádat na realizaci 
v rámci programu podpory zajiště-
ní komplexního monitorování sta-
vu vod v ČR a programu podpory 
zajištění monitoringu vod. Příjem 
žádostí bude ukončen 30. června 
2010 a zveřejnění výsledků se plá-
nuje na září 2010. Pro tuto výzvu je 
alokováno dvacet milionů korun.

Přesně v duchu slov ministry-
ně Bízkové, která uvedla, že je 
připravena nabídnout zástupcům 
krajské správy i místní samosprá-

vy nadstandardní informační 
servis, který by jim umožnil 
kvalitně zpracovat případné 
protipovodňové projekty, vyčlenil 
Státní fond životního prostředí 
ČR odborné pracovníky, kteří 
budou žadatelům ze zatopených 
oblastí pomáhat při přípravě pro-
jektů v aktuálně vyhlášené výzvě. 
Pracovníky, kteří budou asistovat 
žadatelům při přípravě projektů 
do vyhlášené výzvy na projekty 
v PO 6 a PO 1 (protipovodňová 
opatření), jsou Michal Slezák, 
Lukáš Šamberger, Jan Vidrman 
a Lukáš Karásek. Kontakty na ně 
jsou k dispozici na stránkách 
www.sfzp.cz.

Zelená úsporám
Pomoc obcím a lidem postiženým 
povodněmi se ze strany Minister-

stva životního prostředí a Státního 
fondu životního prostředí ČR 
neomezuje jen na pomoc v rámci 
OPŽP. „Budeme nyní přednostně vyřizo-
vat žádosti o příspěvek z programu Zelená 
úsporám, které budou zaslány z oblastí 
postižených záplavami,“ uvedl ředitel 
fondu Petr Štěpánek. 

Z tohoto programu získávají 
lidé prostředky na zateplování ro-
dinných, bytových i panelových 
domů, výstavbu domů v pasivním 
standardu a výměnu starých kot-
lů za ekologické vytápění. „Žádosti 
ze zatopených oblastí budou přijímány 
tak, aby byly schváleny na nejbližším jed-
nání Rady SFŽP ČR. Lidé ze zatopených 
obcí dostanou peníze z programu Zelená 
úsporám na zateplování domů a výměnu 
starých kotlů na uhlí za ekologické 
vytápění dříve než ostatní. Upravíme 
administraci tak, aby žadatelé mohli 

peníze čerpat co nejrychleji,“ dodal Petr 
Štěpánek. 

Podle něj vyškolení pracovníci 
SFŽP ČR zároveň v postižených 
oblastech pomohou s žádostmi 
o peníze. S žádostmi o bezúroč-
né půjčky na opravu kanalizací 
a čistíren odpadních vod se radnice 
ze zatopených obcí mohou zároveň 
obrátit na ekologický fond. 

Řekněte si o peníze
Ministryně životního prostředí 
Rut Bízková opakovaně veřejně 
uvedla, že vracející se povodně 
by nás měly vést k úvahám, co 
v krajině udělat, aby jejich škod-
livé dopady byly co nejmenší. 
Velká odpovědnost je podle ní 
nyní na starostech, kteří musejí 
usilovat o opatření omezují-
cí škody způsobené vodou. 
„U menších akcí se dají se čerpat peníze 
z Operačního programu Životní prostře-
dí. Stejně tak u velkých děl, u kterých 
má zásadní roli státní podnik Povodí. 
Nutná je spolupráce všech se všemi, což 
razím od začátku působení ve funkci,“ 
zdůraznila Bízková. Vyslovila se 
pro nový klíč ke stanovení pomě-
rů, kolik peněz vydává na od-
straňování povodňových škod 
stát, kolik vydávají kraje a kolik 
samosprávy. Otázku vyvlastňo-
vání ve veřejném zájmu označila 
za velmi citlivou věc. „Tam, kde 
získali zkušenostmi s povodněmi, budou 
asi rozumět poměru veřejného a soukro-
mého zájmu trošku jinak, než je obecně 
vnímán,“ uzavřela Bízková.

Ministryně životního 
prostředí Rut Bízková a člen 
Řídícího výboru OPŽP 
a šéf Rady SFŽP ČR 
Václav Menzel (vlevo) 
na návštěvě v Troubkách.

„Až opadne voda, nesmí se stát, že se na hrozící 
nebezpečí povodní zapomene,“ řekla ministryně 
životního prostředí Rut Bízková.

POVODNĚ POVODNĚ

Ministryně životního 
prostředí Rut Bízková chce 
změnit legislativu, která by 
měla změnit poměr, kolik 
peněz vydává na odstraňování 
povodňových škod stát, kolik 
vydávají kraje a kolik samosprávy.

Finanční škody způsobené po-
vodněmi jdou do stovek milionů 
korun. Ovšem otázka, kdo by měl 
škody hradit, a hlavně z jakého 
zdroje peněz, není podle ministry-
ně životního prostředí stále jasná.
„Jsem pro nový klíč ke stanovení 
těchto poměrů. Mělo by být 
jasné, kolik peněz má vydávat 
na odstraňování povodňových 
škod stát, kolik mají vynalo-
žit kraje a kolik samosprávy. 
O úpravě legislativy jsem již 
tento týden hovořila s předsedou 

Asociace krajů ČR a hejtmanem 
Jihomoravského kraje Micha-
lem Haškem,“ uvedla Bízková. 
„Musíme si napřed ujasnit, kolik 
procent kdo dává, a pak to pří-
padně změníme,“ dodala.
„Tam, kde k povodňovým škodám 
dochází opakovaně, je třeba také 
přistoupit k vyvlastňování ve veřej-
ném zájmu. Ale lidé musejí dostat 
adekvátní náhradu, tržní náhradu, 
nikoli účetní hodnotu,“ dodala dále 
ministryně.
Otázku vyvlastňování ve veřejném 
zájmu však označila za velmi 
citlivou věc. 
Bízková také řekla, že opakování 
povodní by nás mělo vést k úva-
hám, co v krajině udělat, aby jejich 
škodlivé dopady byly co nejmenší. 
„Má se přemýšlet, zda tam má být 
přehrada, nebo velký poldr, anebo 

podobně jako v Troubkách velký 
val,“ uvedla dále.
Velká odpovědnost je na staros-
tech, kteří by měli více usilovat 
o peníze z různých fondů. 
„Na stavby se dají čerpat peníze 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Ten obecně pokrývá 90 
procent prostředků, na koofi nan-
cování pak zbývá deset procent. 
U protipovodňových opatření jde 
ovšem až o stoprocentní fi nanco-
vání,“ zdůraznila.
„Ale na ty největší stavby si nemů-
že žádná menší obec troufnout, 
navíc nemusí mít ani na kofi nan-
cování,“ doplnila ministryně s tím, 
že u velkých děl má zásadní roli 
státní podnik Povodí. „To, co razím 
od začátku působení ve funkci, je, 
že je nutná spolupráce všech se 
všemi,“ dodala Bízková.

ZMĚNA POVODŇOVÝCH ZÁKONŮ
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„Portál je koncipován tak, 
aby umožnil maximální čerpání 
prostředků na protipovodňová opat-
ření z Operačního programu Životní 
prostředí obcím, městům, krajům nebo 
státním podnikům Povodí. Stránky 
popisují, jak vytvořit projektovou 
přípravu, ale také samotné realizace 
daných projektů,“ vysvětluje 
vedoucí Odboru ochrany
 vod Ministerstva životního 
prostředí Michal Pravec. 

Podle něj zájemci o získání 
podpory na protipovodňové 
projekty naleznou na strán-
kách nejen všechny důležité 
informace o přírodě blízkých 
protipovodňových opatření, ale 
i vzorovou projektovou doku-
mentaci jednotlivých opatření 
nebo i příručky pro širokou 
a odbornou veřejnost.

„V současné době jsou na stránkách 
opatření pro povodí Opavy a připra-
vujeme i projekty z povodí Svratky, 
Dyje, Nežárky, Ploučnice a Dědiny. 
Rovněž se budou během dvou let dopl-
ňovat návrhy opatření z celé republiky, 
zejména prostřednictvím schváleného 
projektu z OPŽP, jehož žadatelem byl 
Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. M.,“ říká Pravec. (Pozn. 
red.: O projektu výzkumného 
ústavu více na konci článku.)

Dokumentace a semináře 
Hlavním cílem vzorových pro-
jektových dokumentací uvádě-
ných na stránkách je seznámení 
případných žadatelů s obecnými 
postupy pro vypracování projek-
tu a následně přípravy realizace 
– kroky žadatele, vzory dobré 
praxe pro projektanty i kvantifi -
kované pozitivní efekty realizace 
navrženého opatření. 

„Samozřejmostí jsou i aktuální 
informace o propagačních akcích 
a seminářích v této problematice,“ tvrdí 
Pravec. 

A právě semináře, ale i další 
podpůrné propagační aktivity 
protipovodňových opatření chce 
letos Ministerstvo životního 
prostředí zahájit s maximálním 
důrazem. Bude to propagace 
všech typů přírodě blízkých 
protipovodňových a protieroz-
ních opatření podporovaných 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Například semináře 
se budou konat po celém území 
České republiky. 

„Cílem této snahy je ukázat budou-
cím žadatelům způsoby využití těchto 
opatření v ochraně před povodněmi 
a zajištění iniciace příprav realizace 
následujících opatření na toku i v ploše 
všech uvedených povodí,“ říká Pravec. 

Voda v krajině: Portál, který chrání 
před povodněmi 

SAXANA TO VĚDĚLA

V Českém hydrometeoro-
logickém ústavu (ČHMÚ), 
který je resortním ústavem 

Ministerstva životního 
prostředí, mají od letošní-
ho dubna k dispozici nový 

superpočítač  nazvaný 
Saxana. Ten umožňuje 
detailnější a pohotové 

modelování budoucího 
vývoje počasí pomocí 

modelu  ALADIN, což se 
právě nyní ukázalo jako 
velké plus. Saxana před 
ničivou povodní na Mo-

ravě varovala několik dní 
předem. ČHMÚ pořídil 

Saxanu za 70 milionů 
korun v rámci podpory 
Operačního programu 

Životní prostředí.

Ministerstvo životního 
prostředí v zájmu 
informovanosti žadatelů 
o podporu na 
protipovodňové projekty 
v rámci Operačního 
programu Životní 
prostředí vytvořilo 
internetové 
stránky, které zájemce 
navedou k úspěšnému 
podání žádosti. Stránky 
www.vodavkrajine.cz
obsahují i ukázky 
vzorových projektů. 

Konkrétní oblasti
V rámci Operačního programu 
Životní prostředí budou podpo-
rovány zejména projekty na revi-
talizační opatření kompenzující 
nepříznivé dopady technických 
protipovodňových opatření na při-
rozené rozlivné plochy, na revita-
lizace toku v intravilánech obcí 
a měst, na podporu přirozeného 
tlumivého rozlivu povodní v nivě 

a zpomalování jejich postupu, 
na vytváření přírodě blízkých 
ochranných koryt pro odvádění 
nebo obvádění povodňových 
průtoků, na obnovu povodňově 
průtočných potočních a říčních 
pásem, na povodňové retence 
v nivách hloubením objemných 
sníženin, na opatření ke zvyšo-
vání retenční schopnosti krajiny, 
na podporu a usměrňování 
plošného rozlivu a zpomalování 
povodní nízkými zemními valy 
nebo na opatření protierozní, 

která přispějí k eliminaci dopadů 
přívalových srážek.

Projekt ústavu T. G. M.
Součástí internetových stránek 
je i popis projektu, který má 
významně napomoci vzniku 
projektů dalších. Jmenuje se 
Strategie ochrany před negativ-
ními dopady povodní a erozními 
jevy přírodě blízkými opatřeními 

v České republice a k realizaci jej 
letos v květnu schválil Řídící vý-
bor OPŽP. Žadatelem o podporu 
byl Výzkumný ústav vodohospo-
dářský T. G. M. 

Projekt je zaměřen především 
na zpracování podrobné analýzy 
ploch území včetně říční sítě 
na přibližně 40 procentech rozlo-
hy území ČR a navržení protipo-
vodňových opatření k realizaci. 
Zároveň dojde k základnímu zma-
pování zhruba 13 000 km říční sítě 
a zpracování rámcových návrhů 
opatření. Součástí projektu budou 
i pedohydrologické, hydromor-
fologické a klimatické analýzy 
ve vybraných územích a zpřesnění 
rizik povodní, sucha, eroze, ale 
také návrhy opatření na tocích, 
v ploše povodí v míře podrobnos-
tí dané kategorizací území. 

„Cílem projektu je navrhnout 
soustavu strukturálních, přírodě blízkých 
protipovodňových a protierozních opatření 
v prioritních povodích ČR pro zapraco-
vání do plánů oblasti povodí a výsledky 
zpřístupnit na mapovém portálu cílovým 
skupinám uživatelů. Tedy poskytnout nové 
informační a kontrolní nástroje pro státní 
podniky Povodí, Zemědělskou vodohos-
podářskou správu, žadatele podpor 
z Operačního programu Životní prostředí, 
případně z Programu rozvoje venkova, 
platební agentury Státního zemědělského 
intervenčního fondu a Státního fondu 
životního prostředí ČR, Agenturu ochrany 
přírody a krajiny,“ uzavírá Pravec. 

Z výše uvedeného je zřejmý 
dopad pozitivních efektů projektu 
nejen v oblasti podpory 1.3, ale také 
v oblastech podpory 1.1, 6.2 a 6.4 
a v následujících fi nančních nástro-
jích pro období přibližně 20 let.

Ukázky protipovodňových 
projektů v rámci OPŽP
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik 
na řece Odře v úseku Bohumín–Polanka
Studie se dotýká řeky Odry 
v úseku od hraničního profi lu 
v Bohumíně po silniční most 
v Polance, včetně vyústních tratí 
nejvýznamnějších přítoků, ze-
jména Olše, Ostravice a Opavy.

Prioritní osa 1 / oblast podpory 
1.3 – Omezování rizika povodní
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Příjemce podpory: Povodí Odry, státní podnik
Ukončení projektu: 31. 3. 2010

Cílem projektu je zpracování map povodňového nebezpečí, map 
povodňových rizik a plánů pro zvládání povodňových rizik v intencích 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/60/ES.
Celková výše podpory:  1 665 000 Kč
Podpora Fondu soudržnosti:  1 572 500 Kč
Dotace SFŽP ČR:  92 500 Kč

Varovný a informační systém obyvatel pro město 
Dvůr Králové nad Labem
Obsahem projektu je vybudovat varovný 
a informační systém, který bude sloužit 
městu Dvůr Králové nad Labem jako 
součást protipovodňové ochrany. 

Prioritní osa 1 / oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Trutnov
Příjemce podpory: město Dvůr Králové 
nad Labem
Ukončení projektu: 30. 11. 2009

Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření hlásného povodňového systé-
mu a současné posílení informační a komunikační podpory povodňo-
vých orgánů na všech stupních státní správy. 
Celková výše podpory:  1 750 321 Kč
Podpora Fondu soudržnosti:  1 653 081 Kč
Dotace SFŽP ČR:  97 240 Kč

Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v povodí Dědiny
Předmětem studie je provedení prací a analýz týkajících se přírodě 
blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny.

Prioritní osa 1 / oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Příjemce podpory: Povodí Labe, státní podnik
Ukončení projektu: 30. 9. 2010

Cílem projektu je navázat na zpracované koncepční materiály a vyjas-
nit technická řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipo-
vodňových opatření v povodí Dědiny. 
Celková výše podpory:  4 268 880 Kč
Podpora Fondu soudržnosti:  4 031 720 Kč
Dotace SFŽP ČR:  237 160 Kč

Pod číslem 150/2010 byla dne 
21. května 2010 ve Sbírce zá-
konů publikována velká novela 
vodního zákona, která přebírá 
požadavky nejnovější evropské 
legislativy v oblasti ochrany 
vod a současně napravuje 
nedostatky, na něž byla ČR 
upozorněna Evropskou komisí. 
Na přípravě novely spolupra-
covalo Ministerstvo životního 
prostředí s Ministerstvem 
zemědělství.
V souvislosti s probíhajícími 
povodněmi na severní a jižní 
Moravě jsou nanejvýš aktuální 
ustanovení novely upravující 
povodňovou ochranu. Území, 
která mohou být při přirozené 
povodni zaplavena vodou 
budou vymezována v řízení, 
ve kterém budou moci občané 
obce uplatňovat své připomín-
ky a námitky. 
Pro případy povodní se posi-
lují pravomoci povodňových 
orgánů, avšak současně se 
výslovně stanoví, že všechna 
jejich opatření a příkazy se za-
pisují do tzv. povodňové knihy 
a následně se zveřejňují. Nově 
se také stanoví, že organizač-
ní část povodňového plánu 
bude v digitální podobě vždy 
přístupná na internetu.
K významným změnám 
dochází také v části zákona, 
která upravuje odpadní vody 
a ochranu jakosti vod jako ta-
kovou. Novela reaguje na častý 
problém zejména malých obcí, 
kde jsou mnohdy provozovány 
netěsné žumpy, a v důsledku 
toho pak dochází k velkým 
únikům odpadních vod do vod 
podzemních, které se tím zne-
hodnocují. Zákon proto pro 
majitele žump zavádí povin-
nost zajišťovat zneškodňování 
odpadních vod a prokázat, že 
k takovému zneškodnění došlo 
v souladu se zákonem. Sou-
časně se ovšem uvolňuje režim 
provozování tzv. domovních 
čistíren odpadních, pro které 
bude postačovat ohlášení 
obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností. Zákon také 
nově stanoví přesná pravidla 
pro vypouštění odpadních vod 
z domácností, chat a rodin-
ných penzionů na území obcí, 
které nemají vybudovanou 
kanalizaci.

Novela 
vodního 
zákona

Právě semináře, ale i další podpůrné 
propagační aktivity protipovodňových opatření 
chce letos Ministerstvo životního prostředí 
zahájit s maximálním důrazem. 

POVODNĚ POVODNĚ
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POVODNĚ MONITOROVACÍ VÝBOR

Projekt zahrnoval mj. umís-
tění meteorologické stanice, 
hladinových čidel, vysílacího 
pracoviště, vzdálené stanice, 
kamerového bodu a koncových 
prvků varování a vyrozumívání 
pro město Osečná. Jeho hlavním 
cílem bylo zvýšit a zlepšit systém 
povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany – va-
rovných a výstražných systémů 
ochrany před povodněmi na řece 
Ploučnici a řešení protipovod-
ňové ochrany i v tzv. nárazových 
obcích čili v místních částech 
města Osečné a především 
v podhorských oblastech, např. 
na Druzcovském potoce a u po-
toka Zábrdky.

Celkové náklady na projekt 
byly vyčísleny ve výši 2 023 150 
korun. Z toho víc než 1,7 
milionu korun pokryly dotace 
z evropského Fondu soudržnosti 
a 303 474 korun činily příspěvky 
z veřejných rozpočtů.

„Varovný systém ochrany před 
povodněmi v Osečné v podstatě spočívá 
ve dvou základních principech,“ 
vysvětluje starosta města Jiří 
Hauzer. Jednak jsou zde čidla 
rozmístěná podél vodních toků, 
z nichž nejvýznamnější je 
Ploučnice – její vody jsou kromě 
zmíněných čidel střežené zatím 

jedinou kamerou varovného 
systému. „Varovné signály přicházejí 
do mého počítače a z městského úřadu 
se pak prostřednictvím rozhlasových 
amplionů varování dostane k občanům 
všech obcí spadajících pod správu MÚ 
Osečná. Těch obcí je dohromady sedm.“ 

Důležitým prvkem systému 
jsou podle Hauzera pravidelné 
informace o počasí, které dostá-
vá z Českého meteorologického 
ústavu. „A nejde jenom o hrozbu 
povodní,“ upozorňuje starosta. 
„Když jsme systém poprvé nainstalovali, 
bylo to jako ve špatném fi lmu. Sotva jsme 
byli hotovi, přišla hláška z ČMÚ, že se 
blíží vichřice. Stačili jsme včas vyhlásit 
varování, ale stejně tu vichr napáchal 
škody, a pak mi všichni předhazovali, 
že jsem to právě tou instalací systé-
mu výstrahy přivolal,“ usmívá se 
Hauzer. Kromě svého počítače, 
kam se sbíhají informace z čidel, 
střežících vodní toky i z kamery 
instalované na Ploučnici, má 
osečenský starosta ještě jeden 
nástroj. Depeše z ČMÚ dostává 
i do svého mobilního telefonu. 
„I kdybych byl na druhém konci světa, 
pokud přijde od meteorologů upozornění 
na možnou povodeň nebo jinou pohro-
mu, mohu okamžitě reagovat a zajistit, 
aby městský úřad neprodleně vydal 
varování všem občanům,“ chlubí se 
starosta Osečné. 

Varovný systém ochrany 
před povodněmi Osečná
Projekt systému varování 
před povodněmi 
uskutečněný v Osečné 
patří k typickým 
projektům, které 
se realizují v rámci 
prioritní osy 1 – 
Zlepšování 
vodohospodářské 
infrastruktury a snižování 
rizika povodní. Projekt 
řeší komplexní bezdrátový 
varovný a informační 
systém s některými 
návaznými službami. 

Prioritní osa 1 / oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Celkové způsobilé výdaje 2 023 150
Dotace z Fondu soudržnosti 1 719 678
Dotace SFŽP ČR 303 473

Monitorovací výbor OPŽP doporučil 
upravit pravidla pro čerpání podpory

Monitorovací výbor nejprve 
projednal Výroční zprávu OPŽP 
za rok 2009. Výroční zpráva kon-
statuje, že v roce 2009 bylo v rám-
ci OPŽP vyhlášeno osm výzev 
k podávání žádostí o podporu 
individuálních projektů a jedna 
výzva pro podporu takzvaných 
velkých projektů, tedy složitých 
projektů zahrnujících různé typy 
prací, činností nebo služeb smě-
řujících ke splnění jednotného, 
nedělitelného zadání ekonomic-

kého nebo technického charak-
teru, u kterých celkové náklady 
přesahují 25 milionů eur. 

PO 1 a povodně 
K 31. 12. 2009 bylo v rámci 
prioritních os 1–7 podáno 6 041 
projektových žádostí o podporu 
v celkové výši 5 293,96 mil. eur. 
K tomuto datu byly schváleny 
projekty v souhrnné výši 1 678,5 
mil. eur, tj. 30 procent z celkové 
alokace. Největší objem poskyt-
nutých prostředků podpory 
směřoval do prioritní osy 1 – 
Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní. 

Méně výrazné výsledky zprá-
va konstatovala u prioritní osy 

2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí, ve které byly 
schváleny projekty jen ve výši tří 
procent alokovaných prostředků.

V návaznosti na aktuální 
problém sesuvů půdy vyvo-
laných nedávnými povodně-
mi monitorovací výbor také 
schválil změnu v prioritní ose 
6, v oblasti prevence sesuvů 
a skalních řícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické 
činnosti a hodnocení neobno-

vitelných přírodních zdrojů 
včetně zdrojů podzemních vod. 
Nově bude možné čerpat do-
tace i na inventarizace sesuvů 
a jejich kategorizace a na stano-
vení priorit pro výběr nejzá-
važnějších sesuvů ke stabilizaci 
nebo sanaci.

Změny v PO 2
Na jednání monitorovacího výbo-
ru se také vedla diskuse v sou-
vislosti s návrhem na rozšíření 
podporovaných aktivit spadají-
cích do prioritní osy 2 zaměřené 
na zlepšení kvality ovzduší. 
Monitorovací výbor schválil 
změnu, která v rámci prioritní osy 
2 umožní také nákup kropicích 
a čisticích vozů. Změny nicméně 

podléhají schválení ze strany 
Evropské komise, která bude 
upravený programový dokument 
OPŽP projednávat.

Jedním z důležitých bodů 
jednání byla diskuse o malém 
množství projektů a schválené 
podpory v již zmíněné prioritní 
ose 2. Podle analýzy MŽP je to 
důsledek malého počtu výzev, 
omezení v těchto výzvách a ne-
dostatečná míra veřejné podpory 
projektů v oblasti čistoty ovzduší.

Návrhy na zlepšení 
Autoři analýzy navrhují pro zlep-
šení situace zejména některé úpra-
vy implementačního dokumentu, 
např. zrušení stávající podmínky 
o přechodu na spalování plynné-
ho paliva v podoblasti 2.1.1 a také 
posílení propagace možností 
čerpání podpory v oblasti čistoty 
ovzduší, zvýšení počtu výzev nebo 
intenzivnější školení pracovníků 
krajských úřadů.

Výboru předsedal Miroslav 
Hájek, náměstek ministryně 
životního prostředí, jednání 
se účastnili zástupci Evropské 
komise, z nichž Christos Gogos 
kladně ocenil výsledky průběhu 
Operačního programu Životní 
prostředí. 

Monitorovací výbor 
Operačního programu 
Životní prostředí na svém 
sedmém zasedání schválil 
zprávu o průběhu 
Operačního programu 
Životní prostředí a přijal 
opatření pro zvýšení 
zájmu o podporu určenou 
na snižování emisí 
a čistotu ovzduší. 

ECHO
Voda utrhla břehy

Škody za zhruba čtyři sta milionů 
korun způsobily květnové a červ-
nové záplavy na březích, hrázích 
a korytech řek v povodí Odry. Podle 
státního podniku Povodí Odry 
velká voda poškodila nejvíce říční 
břehy. „Protipovodňové investice 
v regionu však nejsou ohroženy 
a půjdou dál podle plánu,“ oznámil 
generální ředitel Ivan Pospíšil. 
Největší škodu na březích voda 
způsobila v Paskově na Frýdecko-
Místecku, kde se odtrhlo více než 
půl kilometru půdy. Významnou 
úlohu hrály při letošních povodních 
přehrady. Jak uvedli zástupci Povodí 
Odry, protipovodňové systémy 
uchránily od velké vody až třicet 
tisíc obyvatel převážně na Ostrav-
sku a Frýdecko-Místecku. Přehrada 
Šance se přitom měla právě v tom-
to období rekonstruovat. 

Škody na Olomoucku 
Škody po květnových záplavách 
vyčíslilo olomoucké hejtmanství 
na 1,02 miliardy korun. Úřad zve-
řejnil, že rozvodněné řeky poničily 
majetek především na Přerovsku 
a Hranicku, na území vznikla ško-
da za více než 958 milionů korun. 
„Zbylou část škod voda způsobila 
na Lipensku,“ řekl mluvčí úřadu 
Ivo Heger. Povodně v Olomouc-
kém kraji postihly 35 měst a obcí. 
Největší škody, za zhruba 340 
milionů korun, záplavy napáchaly 
na majetku lidí žijících v zasaže-
ných lokalitách.

Voda ničila i lesy
Květnové povodně postihly také 
státní podnik Lesy České republiky 
(LČR), který spravuje téměř 20 ti-
síc kilometrů malých vodních toků, 
bystřin a vodních nádrží. „Podle 
dosud zjištěných skutečností 
zasáhly povodně 175 malých vod-
ních toků ve správě LČR. Na vět-
šině toků v zasaženém území byly 
vyhlášeny II. a III. stupně povod-
ňové aktivity,“ řekl mluvčí podniku 
Zbyněk Boublík. Vyčíslování škod 
v Moravskoslezském, Olomouc-
kém a Zlínském kraji podle něho 
probíhá v závislosti na zpřístupňo-
vání postižených lokalit. Celkový 
souhrn škod na vodních tocích, 
lesních dopravních cestách a dal-
ším majetku se prozatím pohybo-
val kolem 500 miliónů korun.

Jednání Monitorovacího 
výboru OPŽP se konalo 

v konferenčním centru 
pražského hotelu 

Ambassador – Zlatá husa.
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí
České republiky

LEO STEINER
náměstek Úseku projektové přípravy 

a kontroly SFŽP ČR.

JARMILA 
KREBSOVÁ
vedoucí 

tiskového 

oddělení MŽP

Žadatelé dali OPŽP jedničku s (malým) mínusem 

Vyhlášená výzva v programu LIFE + pro rok 2010

Jestliže v obchodu platí (nebo by alespoň 
platit mělo) úsloví „náš zákazník, náš pán“, 
v případě Státního fondu životního prostře-
dí ČR (SFŽP ČR) a Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP) platí modifi kované 
„náš žadatel, náš pán“ bezezbytku. Mířím tím 
k výsledkům aktuálního výzkumu, který si 
nechal SFŽP ČR vypracovat u nezávislé agen-
tury Ipsos Tambor a jehož cílem bylo zpraco-
vání analýzy a vyhodnocení silných a slabých 
stránek procesu administrace programu 
OPŽP, informačních a komunikačních aktivit 
Ministerstva životního prostředí a Státního 
fondu životního prostředí České republiky 
z pohledu úspěšných i neúspěšných žada-
telů o podporu. Tato kvalitní analýza byla 
zpracována za fi nanční podpory Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osy 8 – 
Technická pomoc. 

Co jsme se dozvěděli od velkého repre-
zentativního vzorku téměř 500 žadatelů? 
Předně je nutné pochválit a poděkovat všem 
kolegům, kteří se na administraci OPŽP 
podílejí. Z výzkumu vyplynulo, že úspěšní 
i neúspěšní žadatelé jej hodnotí v drtivé 
většině pozitivně, konkrétně více než 71 % 
z nich. Považují jej prospěšný jak pro ně, tak 
pro životní prostředí. Vzhledem k náročnosti 
administrace jednotlivých projektů, s nimiž 
se žadatelé hlásí o podporu, to je, myslím, 

obrovský úspěch, a to i v porovnání s obdob-
nými programy.

Výzkum ovšem ukázal i na určité nedo-
statky, přičemž úkolem SFŽP ČR je tyto 
nedostatky odstranit. 

Začněme u problému, přímo pro OPŽP 
sice nijak zásadního, ale přesto problému, 
který dokáže jistě rozladit nejednoho zájemce 
nebo žadatele o podporu. Tím problémem je 
nedostupnost takzvané Zelené linky, telefonic-
kého kontaktního místa, kam lidé volají pro 

informace jak o Operačním programu Životní 
prostředí, tak o programu Zelená úsporám. 
Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že žada-
telé při čekání na připojení operátora stráví 
„rozmluvou“ s automatem více času, než by 
chtěli. To je samozřejmě špatně, proto všichni 
zájemci o Zelenou úsporám, tak o informace 
o Operačním programu Životní prostředí, 
mohou počítat s okamžitou nápravou – s po-
četnějším týmem operátorů Zelené linky.

Jiným nedostatkem, který z výzkumu 
vyplynul, je, že zejména neúspěšní žadatelé 
nedostávají ze strany Státního fondu životní-
ho prostředí ČR komplexní informaci o tom, 
proč byli neúspěšní. K tomuto bodu bohužel 
musím uvést, že není v silách pracovníků 
fondu detailně vysvětlovat nedostatky každé 
neúspěšné žádostí, a to i proto, že mají dost 
práce s tím, aby žádosti úspěšné dovedli 
k zdárnému konci. Přesto i v těchto záležitos-
tech chceme být úřadem otevřeným. Proto 
každý, kdo se na nás osobně a přímo obrátí 
s dotazem, proč nebyla jeho žádost úspěšná, 

vždy dostane shrnující odpověď od zodpo-
vědného pracovníka. Myslím, že je to fair 
řešení, a tak trochu apeluji na žadatele, aby 
se i v případě neúspěchu snažili zjistit co 
nejvíce o nedostatcích svého projektu. Nikde 
totiž není psáno, že jednou neúspěšný žadatel 
nebude napříště žadatelem úspěšným. 

Pozitivním zjištěním byl výstup, že 
budovaná rozsáhlá poradenská a informační 
infrastruktura OPŽP byla velmi dobře hod-
nocena. Ceněny byly nejen pěkné a užitečné 

webové stránky, ale jako velmi užitečná 
i regionální poradenská a informační 
místa (RPIM). Průzkum ukázal, že zde 
je velký potenciál pro kvalitní, odborné 

poradenství, ovšem za předpokladu jejich 
lepší propagace, která do nich přivede další 
žadatele. 

Na závěr bych chtěl vyzdvihnout ještě 
jednu neméně důležitou skutečnost, která 
z výzkumu vyplynula: Žadatelé neměli zásadní 
výtky k práci a přístupu pracovníků SFŽP ČR. 
Velmi dobře jimi byla také hodnocena krajská 
pracoviště fondu. Oceňován byl zejména 
vstřícný přístup projektových manažerů, kteří 
se v mnoha případech snažili být žadatelům 
nápomocní a vždy se snažili vyjít vstříc při 
řešení problému. Těší mne, že výsledky vý-
zkumu potvrdily to, o co se na fondu snažíme: 
Pracovník fondu, se kterým žadatelé byli 
v kontaktu, nebyl pouhým „strohým úřední-
kem“, který má své předpisy a tabulky a bez 
milosti vyřadí žádost kvůli sebemenší chybě. 
„Svým způsobem by takový postup ze strany SFŽP ČR byl 
pochopitelný a očekávatelný – praxe je tedy pro žadatele 
příjemným zjištěním,“ uvádí se doslova ve výsled-
cích průzkumu. Inu, jak jsem psal na začátku – 
„náš žadatel, náš pán.“ 

Operační 
programy 
přinášejí 
efekt fi rmám

Program Ze-
lená úsporám 
získal další 
prostředky, 
které budou 
vynaloženy 
na zateplování 
rodinných, 
bytových 
i panelových 
domů, vý-
stavbu domů 
v pasivním 

standardu a výměnu starých 
kotlů za ekologické vytápění. 
Zároveň se tím vytvářejí i nové 
pracovní příležitosti. 
Zájem o program neustále ros-
te. MŽP a Státní fond životního 
prostředí ČR (SFŽP ČR) aktuál-
ně v programu Zelená úsporám 
evidují více než 
19 tisíc podaných žádostí 
s celkovou podporou zhruba 
4,1 mld. korun, přičemž denně 
je registrováno v průměru 180 
nových. Z celkového počtu 
žádostí přitom připadá více než 
95 % na rodinné domy. 
„Pokud zájem vydrží, prostředky 
z programu Zelená úsporám 
vyčerpáme mnohem dříve 
než v roce 2012, tedy na konci 
období vymezeného Kjótským 
protokolem,“ uvedla ministryně 
životního prostředí Rut Bízková. 
Podle ní je Česká republika 
v prodeji jednotek AAU dlouho-
době nejúspěšnější. 
Navíce se potvrdila očekává-
ní ministerstva, že program 
Zelená úsporám přinese 
zakázky a pracovní příležitosti 
v době ekonomické krize malým 
a středním podnikům a fi rmám 
celkově pomůže.
Obdobný protikrizový efekt 
společně s programem Zelená 
úsporám přináší rovněž Ope-
rační program Životní prostředí 
(OPŽP). „Z analýzy, kterou 
MŽP aktuálně zpracovalo, 
vyplynulo, že při realizaci dvou 
tisíc projektů podpořených 
z OPŽP dostalo příležitost více 
než 800 malých a středních 
podniků. Náklady všech těchto 
projektů dosahují 30 miliard 
korun,“ konstatovala ministryně 
Bízková.

Obnova Prunéřova II schválena

Efektivní řízení, efektivní vynakládání

Výběrové řízení je klíčovou fází projektového 
cyklu, protože právě v této fázi se rozhoduje, 
v jaké výši nakonec budou uplatněny veřejné 
výdaje na příslušný projekt. Můžeme dokonce 
tvrdit, že transparentní a správně zrealizovaná 
veřejná zakázka vždy představuje potenciál 
pro úsporu veřejných prostředků, resp. pro je-
jich efektivní vynakládání. A také opačně platí, 
že zakázka netransparentní, s diskriminatorní-
mi prvky a nízkou účastí zájemců, konečnou 
cenu projektů téměř vždy zvyšuje. V projek-
tovém cyklu se rovněž jedná o fázi, která je 
velmi riziková z pohledu možných korupčních 
praktik, jež mohou svým vznikem spadat až 
do doby přípravy žádosti o dotaci.

Důležitost dopadu veřejných zakázek 
na celkové efektivní a hospodárné vynakládání 

prostředků evropských daňových poplatníků 
si velmi dobře uvědomuje i Evropská komise. 
EK proto nejenže v rámci dotační legislativy 
vyžaduje od řídících orgánů důkladnou kon-
trolu této oblasti, přestože v ní působí orgán 
dohledu a odpovědnost je na zadavateli, výbě-
rová řízení jsou zároveň také oblastí suverénně 
nejčastěji kontrolovanou. To ostatně potvrzují 

i statistiky EU, které uvádějí více než 90 % 
všech pochybení u evropských projektů, která 
vznikají právě z důvodu nesprávně zadaných 
veřejných zakázek.

Dle zkušeností z minulého programového 
období se komise nezaměřuje pouze na proces-
ní zvládnutí zakázky, ale i na samotné vymezení 
předmětu zakázky a také na precizní nastavení 
hodnotících kritérií. Konkrétní zkušenost při 
obhajobě některých projektů na unijní úrovni je 
taková, že pouze odkaz na soulad s naším záko-
nem o veřejných zakázkách jednoduše nestačí, 

zvláště když došlo k zjevenému neopodstatně-
nému prodražení zakázky, například nasta-
vením pochybných hodnotících kritérií. Jako 
příklad mohu uvést případ z oblasti hodnocení 
stavebních zakázek, konkrétně na dostavbu ka-
nalizace, u které byla cena jako jedno z hodno-
tících kritérií nastavena na 20 % a zbytek vah při 
hodnocení se rozdělil mezi dalších šest kritérií 
včetně záruk, sankcí atd. 

Ministerstvo životního prostředí jako 
řídící orgán proto přistoupilo k nastavení 
výše uvedených pravidel, které mají v zásadě 
dva cíle: Jednak ochránit žadatele i samotný 
systém kontroly veřejných zakázek před 
budoucími kontrolami z Bruselu a před 
možným následným vracením prostředků 
zpět do rozpočtu EU, jednak přispět k hos-
podárnějšímu vynakládání prostředků, které 
máme v rámci OPŽP k dispozici. Z transpa-
rentního tendru se zřetelným zájmem ušetřit 
veřejné prostředky mohou mít totiž profi t 
další žadatelé o dotaci, protože uspořené 
prostředky v rámci projektů (oproti rozhod-
nutí) lze využít pro další výzvy a projekty 
v rámci operačního programu.

Evropská komise vždy vyžaduje 
přísnou kontrolu projektů.

JAN KŘÍŽ
ředitel Odboru fondů 

Evropské unie, MŽP

Výzkum ocenil projektové manažery 
za jejich vstřícný přístup.

Pro fi nanční 
perspekti-
vu období 
2007–2013 

bylo rozhodnuto o integrovaném 
přístupu k fi nancování životního 
prostředí. Jeho součástí se stal 
i fi nanční nástroj úzce zaměřený 
na životní prostředí – program 
LIFE +. Program nahradil dřívěj-
ší programy Forest Focus, NGO 
Programme, Urban Program-
me, LIFE Programme (Nature, 
Environment, Third countries) 
a General fund supporting 
policy development and policy 
implemetation.

Program LIFE+ se skládá 
ze tří části nazvaných „LIFE+ 
Příroda a biologická rozmani-

tost“, „LIFE+ Politika a správa 
v oblasti životního prostředí“ 
a „LIFE+ Informace a komu-
nikace“. Financování projektů 
v rámci programu LIFE+ je 
realizováno na základě dvou 
víceletých centrálních programů, 
které určují zásadní cíle, priority, 
oblasti a typy činností, ale také 
očekávané výsledky i případnou 
maximální míru dofi nancování.

Žádosti se předkládají 
na národní kontaktní místo, 
kterým je Ministerstvo životního 
prostředí, jsou však posuzovány 
na evropské úrovni, kde probíhá 
také výběr projektů. Pro ČR byla 
v roce 2010 vyčleněna indikativní 
alokace ve výši zhruba 4,83 milio-
nu eur. Konečným termínem pro 

předkládání projektových návrhů 
je 31. srpen 2010. Úspěšné žá-
dosti předkládané v roce 2010 by 
měly projít evaluačním procesem 
v první polovině roku 2011. 
Případný podpis grantových 
smluv se předpokládá na přelom 
července a srpna roku 2011.

Kontaktní osoby na MŽP
Jan Kříž
ředitel odboru fondů EU
Michal Petrus
vedoucí oddělení programů EU
Markéta Košťálová
referent oddělení programů EU
Markéta Konečná
referent oddělení programů EU

Ministerstvo životního 
prostředí vydalo souhlasné 
stanovisko podle zákona 
č. 100/2001 Sb. ke 
komplexní obnově tepelné 
elektrárny Prunéřov II. 
Realizace projektu podstatně 
sníží emise škodlivých 
látek, které ohrožují zdraví 
obyvatel ústeckého regionu. 
Podmínky vydání stanoviska 
současně zajišťují, že bude 
dosažena i nejvyšší možná 
ochrana klimatu.

„Jsem ráda, že proces posuzování vlivů 
komplexní obnovy elektrárny Prunéřov 
II je již uzavřen. Byl veřejností hodně 
sledován a byl pro celý úřad složitý. Jsem 
přesvědčena, že podmínky obsažené 
v tomto stanovisku přispějí k lepšímu 
ovzduší pro obyvatele ústeckého regio-
nu,“ řekla ministryně životního 
prostředí Rut Bízková.

Formálně i věcně správně
Zásadním východiskem pro vy-
dání stanoviska je fakt, že projekt 
splnil všechny formální a věcné 
náležitosti a významně zlepší 
kvalitu ovzduší pro obyvatele 
ústeckého regionu, neboť dojde 
k podstatnému snížení emisí 
znečišťujících látek. Ve srovnání 
s provozem stávajících bloků bude 
elektrárna Prunéřov po komplex-
ní obnově vypouštět o 32 procent 
méně emisí oxidu siřičitého (SO2), 
o 26 procent méně oxidů dusíku 
(NOX) a o 41 procent méně tuhých 
znečišťujících látek (za dobu život-
nosti elektrárny do roku 2035).

Proces posuzování vlivu 
záměru na životní prostředí (tzv. 
proces EIA) byl zahájen v červ-
nu roku 2008. Vydání souhlasné-
ho stanoviska v zásadní podobě 
připravil Odbor posuzování 
vlivů na životní prostředí MŽP 
v prosinci roku 2009. Minister-
stvo si poté vyžádalo jako nad-
standardní doplnění i nezávislý 
posudek mezinárodní konzultač-
ní společnosti DNV. 

Dvě úpravy
Studie konzultační společnosti 
DNV konstatovala, že navrho-
vaný projekt splňuje většinu 
požadavků na použití nejlepších 
dostupných technik. Našla jen 
dvě odchylky. V prvním případě 
šlo o to, že navrhovaný záměr 
má mít účinnost 40 %, tedy méně 
než 42 procenta, která by odpo-
vídala využití nejlepších dostup-
ných technik. Ministerstvo tedy 
do podmínek, v rámci nichž je 
kladné stanovisko vydáno, zařa-

dilo i požadavek na to, aby elek-
trárenská společnost ČEZ snížila 
produkci oxidu uhličitého o toto 
množství dalšími opatřeními.

Druhou odchylkou akcento-
vanou konzultační společností 
DNV byla skutečnost, že navrho-
vaný projekt měl stanoven emisní 
limit pro oxid uhelnatý (CO2) 
ve výši 250 mg/m3, zatímco nej-
lepší dostupné techniky nepře-
kročí limit 200 mg/m3. Ve vyda-
ném stanovisku EIA je přísnější 
limit 200 mg/m3 vyžadován.

Konzultace napříč
Ministryně ŽP Rut Bízková 
po svém nástupu do funkce 
prozkoumala formální správnost 
celého procesu a navrženého 
stanoviska. V zájmu posouzení jeho 
relevantnosti se rovněž setkala se 
zástupci místní samosprávy z měst 
a obcí v okolí Prunéřova, s repre-
zentanty odborových svazů, s kli-
matologem Janem Pretelem, ale i se 
zástupci ekologických organizací.
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Důvodem pro změnu nastavení 
hodnotících kritérií u veřejných 
zakázek na stavební práce jsou 
zkušenosti s fungováním Operač-
ního programu Životní prostředí 
(OPŽP), které ukázaly, že v ně-
kterých případech byla stanovena 
nevhodná kritéria pro zadání 
zakázky. To někdy vedlo k tomu, 
že nebyla vybrána skutečně eko-
nomicky nejvýhodnější nabídka, 
respektive soutěž vyhrála fi rma 
s výrazně vyšší nabídkovou cenou. 
Což lze v některých případech 
hodnotit i jako nehospodárné a ne-
efektivní vynakládání prostředků 
z evropských strukturálních fondů. 
Právě to by změnila navržená úpra-
va Rady Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

„Zvýšení důrazu na výši nabídkové ceny 
bezpochyby povede s ohledem na transpa-
rentnost výběru dodavatele k zabránění 
možné kritice ze strany auditorů EU,“ 
vysvětlil první náměstek ředitele 
SFŽP ČR Petr Valdman.

Podle něj nová úprava vý-
razně snižuje riziko povinného 
vrácení poskytnutých prostředků 
z důvodu porušení obecných 
principů nařízení o struktu-
rálních fondech a porušení 
nařízení o rozpočtu evropských 
společenství. Pokud by k tako-
vým situacím skutečně v praxi 
docházelo, představovalo by to 
pro všechny zúčastněné subjekty 
(Česká republika, zprostředku-

jící subjekt, zadavatel, vybraný 
uchazeč) značné riziko, neboť 
takový stav objektivně předsta-
vuje porušení obecných prin-
cipů nařízení o strukturálních 
fondech, a nařízení Rady ES č. 
1605/2002 o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství, které 
vyžaduje co nejhospodárnější 
a co nejefektivnější vynakládání 
prostředků strukturálních fondů 
s ohledem na cíle podpory (pra-
vidlo takzvaných „3E“ – tj. eco-
nomy, eff ectiveness, effi  ciency). 
Dosavadní požadavky na stano-
vení hodnotících kritérií nebyly 
vždy zárukou zajištění výběru 

ekonomicky objektivně nejvhod-
nější nabídky, postup některých 
zadavatelů někdy dokonce vyvo-
lával dojem účelového obcházení 
zákona a zvýhodňování předem 
vybraného uchazeče. Důsledkem 
toho pak musely být v některých 
případech vráceny poskytnuté 
prostředky, a to až do výše sta 
procent, a platil se i sankční úrok. 
„Novou úpravou hodnotících kritérií tomu 
můžeme předcházet a uspořené fi nanční 
prostředky bude možné využít na podporu 
dalších projektů,“ říká Valdman.

I v nové úpravě lze pro 
hodnocení použít dílčí hodno-
tící kritérium „cena“ s vahou 
60 %, avšak pouze v případech, 
kdy jsou předmětem zadávané 
zakázky dodávky nebo služby. 
To se týká zejména náročnějších 
technologických celků, kdy je 
možné nastavit takové kritérium 
výběru, které umožní v rámci 
hodnocení více zohlednit kvalitu 
návrhu. 

Příklad z praxe
Ukažme si zvýhodnění žadatele 
s předraženou cenovou nabídkou 
na příkladu nejmenované veřejné 

zakázky na stavební práce v oblasti 
vodního hospodářství: 

Váha dílčích hodnotících 
kritérií byla nastavena v poměru 
60 procent pro cenovou nabíd-
ku, 15 procent pro délku záruky 
na technologie, 15 procent pro 
délku záruky na stavební část a 10 
procent za výši sankce za nespl-
nění termínu. 

Řízení se účastnili dva uchaze-
či. První uchazeč soutěžil s ceno-
vou nabídkou ve výši 226 milionů 
korun, 65měsíční délkou záruky 
na technologie, 86měsíční délkou 
záruky na stavební část a sankci 
za nesplnění termínu si stanovil 
na pět milionů korun za každý 
den prodlení. 

Druhý uchazeč nabídl cenovou 
nabídku ve výši 199 milionů korun, 
délku záruky na technologie 60 
měsíců, délku záruky na stavební 
část 96 měsíců a sankci za nesplně-
ní termínu ve výši jednoho milionu 
korun za každý den prodlení. 

Zvítězil první uchazeč, z pod-
pory mu bylo vyplaceno o 27 
milionů korun více, než kdyby 
zakázku realizoval druhý uchazeč. 
Na tomto příkladě je jasně vidět, 
jaký vliv může mít při hodnocení 
nabídek takto nereálná hodnota 
některého z hodnotících kritérií. 

Je zřejmé, že v těchto pří-
padech nastavení hodnotících 
kritérií není SFŽP ČR umožněno 
zajistit řádné splnění povinností 
vyplývajících z obecného nařízení 
o strukturálních fondech. Řeše-
ní vzniklé situace nelze přitom 

Ve veřejných soutěžích vítězí cena
Státní fond životního 
prostředí ČR a Ministerstvo 
životního prostředí změnily 
postup při zadávání 
veřejných zakázek 
na stavební práce v rámci 
Operačního programu 
Životní prostředí. 
Tato změna spočívá 
ve zvýšení váhy hodnotícího 
kritéria „cena“, která by 
měla mít alespoň 80% váhu 
při hodnocení nabídek 
na stavební práce. 
Ministryně životního 
prostředí Rut Bízková 
novou úpravu schválila 
a ta 1. května vstoupila 
v platnost. 

spatřovat ani ve větším zapojení 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, neboť ÚOHS zásadně 
nepřezkoumává, jaká hodnotící 
kritéria zadavatel stanovil, jakou 
jim přidělil relativní váhu. 

Relativní váha dílčího hodno-
tícího kritéria nejnižší nabídkové 
ceny ve výši 60 procent se přitom 
v minulosti vztahovala na všechny 
druhy veřejných zakázek sta-
vebních prací. Přičemž všechna 
další dílčí hodnotící kritéria byla 
ponechána na úvaze zadavatele, 
i když podléhala předběžnému 
posouzení příslušného projektové-
ho manažera v rámci posuzování 
návrhu. 

Výhody důrazu na cenu
Nová úprava, podle které se výbě-
rová řízení na stavební práce roz-
hodují zejména na základě nejnižší 
nabídkové ceny, podle zástupců 
SFŽP ČR nepřináší úspory jen 
v rámci OPŽP, ale je výhodná i pro 
zadavatele těchto soutěží. 

Zadavatel je schopen prakticky 
veškeré své požadavky formulovat 
jako zadávací podmínky, je také 
schopen vymezit okruh vhodných 
uchazečů prostřednictvím správně 
nastavených kvalifi kačních poža-
davků tak, aby každý, kdo takto 
nastavené kvalifi kační požadavky 
splní, byl pro zadavatele akceptova-
telný jako možný vítězný uchazeč. 

Nová úprava hodnotících kri-
térií tak kromě úspor prostředků, 
protože bude vybráno vždy řešení 
s ohledem na cenu, přináší zároveň 
také vyšší transparentnost hodno-
cení veřejné soutěže. Hrozí menší 
riziko vzniku nesrovnalostí, jelikož 
se cenové nabídky velmi snadno 
porovnávají a zadavatel nemusí 
zavádět hodnotící a bodovací me-
tody, čímž se snižuje riziko chyby.

Výsledkem chystaných změn 
hodnotících kritérií tak bude 
i méně možností účelového ob-
cházení zákona a zvýhodňování 
některých dodavatelů, protože 
nebude možné zneužívat subjektiv-

ně hodnocená kritéria ve prospěch 
některých dodavatelů. Výhodou 
pro administrátora je pak jedno-
dušší kontrola výběru dodavatele, 
protože na přezkum hodnocení je 
zapotřebí minimum práce.

Stanovení limitů 
Hodnocení sankcí bylo dle 
dosavadních zkušeností v OPŽP 
vždy velmi problematické, pro-
tože téměř nikdy nedošlo k jejich 
uplatnění, a to v případech, kdy 
docházelo k prodloužení doby 
realizace, resp. překročení termínů, 
které byly sankcemi zajištěny. Tyto 
situace byly řešeny buď sepsáním 
dodatku ke smlouvě, který bezdů-
vodně termín prodlužoval, nebo 
byla jako důvod pro prodloužení 
termínu uváděna tzv. vyšší moc, 
tedy okolnost, která spočívala 
v klimatických podmínkách: 
v zimě mrzlo, v létě bylo teplo, 
na jaře příliš deštivo, na podzim 
příliš větrno. Vzhledem k faktické-
mu neuplatňování sankcí jsou tyto 

okolnosti jako hodnotící kritéria 
nadále vyloučeny. 

Podmínky upravující zadá-
vací řízení jsou také doplněny 
o povinné stanovení minimálních 
a maximálních hodnot číselně 
vyjádřitelných hodnotících kritérií. 
Zadavatel veřejné zakázky musí 
být schopen určit, jaká hodnota 
takového kritéria je pro něj vhod-
ná, jaká neakceptovatelná a jaká již 
zjevně nepřiměřená. Není možné 
akceptovat takové soutěže, při 
kterých tzv. nejvhodnější nabídka 
vítězí díky záruční době v délce 
200 let, splatnosti faktur v délce 
6 let, nebo vlivem nesmyslně krát-
kého termínu realizace, jehož délka 
nepokrývá ani technologické lhůty 
nutné k výstavbě. Povinnost před-

chozího stanovení minimálních 
a maximálních limitů takovýchto 
kritérií není možné nahradit ani 
prostým ustanovením „bude-li 
hodnota některého dílčího hodno-
tícího kritéria shledána jako zjevně 
nepřiměřená, bude takové nabídce 
v tomto kritériu přiděleno 0 bodů“, 
případně jinou obdobnou formula-
cí. Nemožnost použití takovéhoto 
ustanovení bez stanovení přísluš-
ných limitů je dána jeho netrans-
parentností: Jednotliví uchazeči 
předem nevědí, jaká hodnota bude 
zadavatelem považována za zjevně 
nepřiměřenou.

Ne všichni jsou nadšeni
Hlavní z výtek proti chystané úpra-
vě spočívá v relativní obtížnosti 
zohlednění ekologických hodno-
tících kritérií, pokud vyhraje vždy 
ten nejlevnější soutěžící. Tento 
argument je však podle zástupců 
SFŽP ČR lichý. 

„Samozřejmě že toto může v někte-
rých případech platit, na druhou stranu 

zadavatel vždy může nastavit takové dílčí 
kritérium výběru, které umožní hodnotit 
kvalitu návrhu řešení provedení, a tedy 
zohlednit i ekologické kritérium,“ vysvět-
luje Valdman. Jedinou reálnou 
nevýhodou změny hodnotících 
kritérií je tak obchodnické riziko 
takzvaného „podseknutí“ zakázky, 
tedy nabídnutí velmi nízké ceny. 
Toto riziko hrozilo však i při 
stávajícím způsobu hodnocení 
nabídek dle ekonomické výhod-
nosti. Avšak již tehdy je šlo stejně 
jako dnes výrazně eliminovat 
nastavením podmínek kvalifi kace 
a přesným popisem předmětu 
zakázky za účelem snížením rizika 
budoucích vícenákladů. 

Zadavatel navíc může poža-
dovat písemné zdůvodnění mi-

mořádně nízké ceny a případně 
i zpracování odborných posud-
ků. V případě nereálně nízké na-
bídkové ceny je navíc i chráněn 
zákonným institutem mimořádně 
nízké nabídkové ceny, který mu 
umožňuje takovou nabídku ze za-
dávacího řízený vyřadit.

Úspory na prvním místě
V souvislosti se zavedením důrazu 
na cenovou nabídku jako na hlav-
ní hodnotící kritérium u veřej-
ných zakázek na stavební práce 
lze zmínit statistickou analýzu, 
kterou v oblasti dopravy provedla 
organizace Transparency Interna-
tional. Autorem analýzy s názvem 
Vliv počtu nabízejících na cenu 
stavebních prací v oblasti doprav-
ní infrastruktury je Jan Pavel, 
pedagog a přednášející na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. 

Z jeho analýzy vyplývá, že 
pokud jsou nabídky hodnoceny 
na základě kritéria ekonomické 
výhodnosti s poklesem váhy 
nabízené ceny jakožto dílčího 
kritéria, klesá počet dodavatelů, 
kteří podávají nabídku. Doda-
vatelé další hodnotící kritéria, 
zejména ta subjektivně hodnoti-
telná, nepovažují za nedostatečně 
transparentní, což je odrazuje 
od podání nabídky. S nižším 
počtem nabízejících se pak v dů-
sledku menší konkurence zvyšuje 
konečná cena zakázky. Jan Pavel 
proto při hodnocení nabídek 
doporučuje vždy stanovit jednu 
maximální váhu hodnotícího kri-
téria, přičemž ideálním řešením 
je výběrové řízení rozhodnout 
pouze podle ceny.

Jeho analýza navíc na kon-
krétních číslech potvrzuje výho-
du maximálního počtu soutěží-
cích o zakázku, protože s jejich 
počtem, otevřeností soutěže 
a eliminací subjektivně hodnoce-
ných kritérií klesá konečná cena. 
Rozdíl oproti ceně předpokláda-
né při střední míře konkurence, 
za kterou můžeme označit ote-
vřenou soutěž, podle Pavlových 
propočtů činí v průměru až 
30 procent. Právě z tohoto 
důvodu bylo přistoupeno 
i k požadavku při aplikaci užšího 
řízení: Nově platí povinnost 
oslovit k podání nabídky min. 
deset zájemců. Bude-li zadavateli 
podáno méně než deset žádostí 
o účast, musí zadavatel vyzvat 
k podání nabídky všechny kvali-
fi kované zájemce. 

Změna strategie při za-
dávání veřejných zakázek 
byla zpracována na zá-
kladě zkušeností z dosud 
realizovaných výběrových 
řízení žadatelů o dotaci 
z OPŽP a z výsledků au-
ditu provedeného Evrop-
ským účetním dvorem.

Nová úprava výrazně snižuje riziko povinného 
vrácení prostředků z důvodu porušení obecných 
principů nařízení o strukturálních fondech.

Zadavatel navíc může požadovat písemné 
zdůvodnění mimořádně nízké ceny a případně 
i zpracování odborných posudků.
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Na posledním, květnovém jednání 
řídící výbor doporučil ministryni 
Rut Bízkové ke schválení zejména 
projekty zaměřené na úspory ener-
gií a na budování infrastruktury 
pro environmentální vzdělávání 
a také dva vodohospodářské 
projekty.

V rámci prioritní osy 7 – Roz-
voj infrastruktury pro environ-
mentální vzdělávání, poradenství 
a osvětu – bylo přijato 49 žádostí, 
z nichž 26 nebylo hodnoceno. 
Hodnoceno bylo 23 žádostí, 
z nich 15, s celkovými náklady 
682 196 423 korun a celkovou 
výší podpory 573 749 811 korun, 
bylo doporučeno ke schválení. 
„U podaných žádostí jsme oproti minulosti 
zaznamenali nárůst kvality,“ uvedl ná-
městek Úseku projektové přípravy 
a kontroly Státního fondu životní-
ho prostředí ČR Leo Steiner. 

Tři miliardy na zateplení 
V rámci XVI. výzvy bylo v oblasti 
prioritní osy 3, podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla u nepodnikatel-
ské sféry – podáno 972 žádostí, 
z nichž 269 nebylo hodnoceno. 
Pracovníky Státního fondu život-
ního prostředí ČR bylo tedy hod-
noceno 676 žádostí, z nichž 484 
bylo řídícím výborem doporučeno 
ke schválení. Celkové náklady 
těchto žádostí činí 6 840 783 019 
korun, přičemž úhrnná výše 
podpory dosahuje 3 181 519 195 
korun. Z podaných žádostí nebylo 

ke schválení doporučeno 192 
projektů. 

V oblasti prioritní osy 3 bylo 
v rámci I., III., X. a XI. výzvy 
OPŽP doposud schváleno 1 184 
projektů s celkovou výší podpory 
9 566 747 729 korun, z této částky 

bylo již proplaceno 3 095 859 642 
korun.

Velký projekt
Řídící výbor jednal i o velkém 
projektu kanalizace a rekonstruk-
ce čistírny odpadních vod v Ústí 
nad Orlicí v Pardubickém kraji. 
Předmětem podpory jsou výstav-
ba kanalizace v souhrnné délce 
25,68 km, rekonstrukce kanalizace 
v celkové délce 7,43 km v obcích 
Ústí nad Orlicí a Dlouhá Třebo-
vá, rekonstrukce mechanicko-bi-
ologické ČOV o kapacitě 22 000 
EO v obci Ústí nad Orlicí. 

Projektem se docílí zvýšení 
počtu napojených obyvatel na ka-
nalizaci a bezpečné odvedení a vy-
čištění odpadních vod do ČOV 
v aglomeraci Ústí nad Orlicí 
v souladu s požadavky směrnice 
Rady č. 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod. Po re-
alizaci projektu bude na ČOV 

a kanalizaci napojeno 98 procent 
obyvatel v aglomeraci. „Na novou 
kanalizační síť a rekonstruovanou čistírnu 
odpadních vod bude po realizaci projektu 
připojeno 3 250 obyvatel. Projekt je 
připraven k předložení Evropské komisi 
ke schválení,“ uvedl první náměstek 

ředitele SFŽP ČR Petr Valdman. 
Řídící výbor následně projekt 

doporučil ke schválení ministryni 
životního prostředí Rut Bízkové. 

Na základě výsledků fi nanční 
analýzy a způsobilých výdajů byla 
stanovena výše podpory formou 
dotace z Fondu soudružnosti 
ve výši 529 606 815 korun a dotace 
ze SFŽP ČR ve výši 31 153 342 ko-
run. Souhrnné výdaje na projekt 
činí 886 799 117 korun a celkové 
způsobilé výdaje 623 066 841 
korun. 

Omezení rizika povodní
Živá debata členů řídícího výboru 
se rozpoutala při schvalování 
dodatečně projednávaného 
projektu pražského Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. 
Masaryka, projektu v oblasti 1.3 – 
Omezování rizika povodní. Ústav 
zažádal o podporu na celorepub-
likový projekt Strategie ochrany 
před negativními dopady povodní 
a erozními jevy přírodě blízký-
mi opatřeními. Pro schválení 
projektu bylo dvacet pět členů 
řídícího výboru, proti se vyjádřili 
tři členové.

Celkové uznatelné nákla-
dy projektu činí 249 996 000 
korun, přičemž požadovaná 
dotace z Fondu soudružnosti činí 
208 895 150 korun a požadovaná 
dotace od Státního fondu životní-
ho prostředí ČR 12 287 950 korun.

Celkové výsledky
Na svém posledním zasedání Řídí-
cí výbor OPŽP doporučil ke schvá-
lení projekty s celkovým objemem 
prostředků ve výši 4,6 miliardy 
korun. Jan Kříž, místopředseda 
řídícího výboru a ředitel Odboru 
fondů EU MŽP, na jednání výboru 
zdůraznil, že bylo opět započato 
reálné čerpání peněz z Evropské 
unie. Konkrétně za zhruba posled-
ní měsíc byla podle něj vyčerpána 
jedna miliarda korun. „Do konce roku 

Řídící výbor OPŽP doporučil ke schválení projekty za 15 miliard korun
V květnu a dubnu Řídící 
výbor Operačního programu 
Životní prostředí doporučil 
ministryni životního prostředí 
Rut Bízkové ke  schválení 
projekty za téměř 
15 miliard korun. 
Obě jednání řídícího výboru 
již vedl Miroslav Hájek, 
nový předseda výboru, 
a náměstek ministryně 
Bízkové.

bychom rádi vyčerpali zhruba 20 miliard 
korun, přičemž náš předpoklad reálného 
čerpání jsou dvě miliardy korun měsíčně,“ 
uvedl Kříž. 

Prozatím bylo z fondů Ev-
ropské unie v rámci Operačního 
programu Životní prostředí čer-
páno 7,9 miliardy korun, přiznaná 
podpora z fondů EU doposud do-
sáhla 62 miliard korun z celkových 
zhruba 120 miliard korun, s nimiž 
je v Operačním programu Životní 
prostředí počítáno. Přiznaná 
podpora z evropských fondů 
a od Státního fondu životního 
prostředí ČR činí dohromady 
zhruba 66 miliard korun. 

Duben: XIII. a XIV. výzva 
Více než deset miliard korun dota-
cí na projekty realizované v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí doporučil ke schválení 
na svém dubnovém (29. 4.) zase-
dání Řídící výbor OPŽP. 

Zasedání se konalo v nově 
otevřeném Centru ekologické 
výchovy, zbudovaném v blízkosti 
bývalé hornické kolonie Čabárna 
u Kladna s fi nanční pomocí SFŽP 
ČR a evropských fondů. 

Řídící výbor doporučil 
ke schválení projekty XIII. a XIV. 
výzvy. 

Kromě toho výbor doporučil 
ke schválení velký projekt Čistá řeka 
Bečva II, spadající do IX. výzvy 
v podoblasti podpory 1.1 – Snížení 
znečištění z komunálních zdrojů. 

Nejvíce výborem doporuče-
ných a ministryní Bízkovou schvá-
lených projektů náleží do prioritní 
osy 6 – Dotace pro zlepšování sta-
vu přírody a krajiny. V rámci XIV. 
výzvy OPŽP v prioritní ose 6 bylo 
podáno 1 278 žádostí o dotaci. 
Z toho 1 030 projektů bylo akcep-
továno a 443 projektů doporučeno 
ŘV OPŽP ke schválení. Celková 
výše podpory u doporučených 
projektů činí 3 920 116 177 korun. 

V rámci XIV. výzvy byly také 
doporučeny projekty z oblastí pod-
pory 5.1 – Omezování průmyslové-
ho znečištění – a 1.3 – Omezování 
rizika povodní. Z 25 podaných 
žádostí o dotaci v oblasti podpory 
5.1 bylo 22 projektů akceptováno 
a doporučeno ke schválení ŘV 
OPŽP. Celková výše podpory 
činí 193 106 464 korun. V oblasti 
podpory 1.3 bylo doporučeno 69 
projektů s celkovou výší požadova-
né podpory 421 026 877 korun. 

Ze žádostí spadajících do XIII. 
výzvy byly doporučeny žádosti 
podané podle kritérií podoblasti 

podpory 1.1.1 – Snížení znečištění 
z komunálních zdrojů, případně 
1.1.1 + 1.2 – Zlepšení jakosti pitné 
vody. Celkem bylo podáno 277 
žádostí, z toho 265 projektů bylo 
akceptováno a řídícímu výboru 
bylo doporučeno ke schválení 114 
projektů s celkovou výší poža-
dovaných dotací 5 559 808 581 
korun. 

Výše zmíněný projekt Čistá 
řeka Bečva II. přímo navazuje 
na již ukončený projekt Čistá řeka 
Bečva I. Jedná se o řešení celého 
povodí horního toku Bečvy nad 
profi lem soutoku Vsetínské a Rož-
novské Bečvy. 

Prioritní osa 1 
Největší objem schválené podpory 
míří do podoblasti 1.1 – Snížení 
znečištění vod. Na realizaci 114 
projektů a dvou velkých projektů 
v této podoblasti řídící výbor 
schválil přidělení dotací v celkové 
výši 7 737 078 262 korun. Dalších 
šedesát devět žádostí v prioritní 
ose 1 bylo předloženo ke schvále-
ní v podoblasti 1.3 – Omezování 
rizika povodní. Pro tyto projekty 
řídící výbor schválil přidělení 
prostředků v souhrnné výši 
421 026 877 korun.

Prioritní osa 6 
V prioritní ose 6, do níž spadalo 
vůbec nejvíc projektů předložených 
řídícímu výboru ke schválení, byly 
předloženy žádosti náležící do šesti 
různých podoblastí. Nejpočetněji, 
126 projekty, je zastoupená pod-
oblast 6.4 – Optimalizace vodního 
režimu krajiny. Na tuto sekci bylo 
výborem schváleno udělení pod-
pory v souhrnné výši 791 332 290 
korun. V oblasti podpory 6.1 – Im-

plementace a péče o území soustavy 
Natura 2000 – řídící výbor schválil 
přidělení dotací v celkové výši 
267 869 367 korun na 11 projektů. 
Pro 53 projektů v podoblasti 6.2 – 
Podpora biodiverzity – byly schvá-
leny požadované dotace v úhrnné 
výši 844 623 264 korun. Prostředky 
v celkové výši 582 797 557 korun 
přidělil řídící výbor 98 projektům 
v oblasti podpory 6.3 – Obnova 
krajinných struktur. V podoblasti 
6.5 se prezentovalo 116 projektů. 

Na jejich podporu schválil řídící 
výbor celkovou částku 605 914 654 
korun. Poslední skupinou projektů 
podaných v rámci prioritní osy 
6 je 39 žádostí o dotace v oblasti 
podpory 6.6 – Prevence sesuvů 
a skalních řícení, monitorování 

geofaktorů a následků hornické 
činnosti a hodnocení neobnovi-
telných přírodních zdrojů včetně 
zdrojů podzemních vod. Pro tyto 
projekty byla schválena celková 
částka 827 579 045 korun. 

Výše schválených dotací 
V rámci Operačního programu 
Životní prostředí byly od počátku 
programu schváleny a potvrzeny 
dotace na více než tři tisíce pro-
jektů ve všech sedmi prioritních 

osách. Nejvyšší úhrnný objem 
schválené podpory míří do 335 
projektů v podoblastech 1.1 – 
Snížení znečištění vod – a 1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody.  

Nejvíce schválených projektů 
je v prioritní ose 3. V oblastech 
podpory 3.1 – Výstavba nových 
zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem zvýšení využívání 
obnovitelných zdrojů energie pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombi-
nované výroby tepla a elektřiny 
– a 3.2 – Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla u ne-
podnikatelské sféry. 

Významnou položku tvoří 
projekty prezentované v prioritní 
ose 4. V oblastech podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládání s odpady 
– a 4.2 – Odstraňování starých 
ekologických zátěží.

Poměrně velký počet projektů 
náleží i do prioritní osy 6, podoblasti 
6.4 – Optimalizace vodního režimu 
krajiny, 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny, 6.3 – Obnova 
krajinných struktur.  

„U podaných žádostí jsme oproti minulosti 
zaznamenali nárůst kvality,“ uvedl náměstek 
Úseku projektové přípravy a kontroly Státního 
fondu životního prostředí ČR Leo Steiner.

„Do konce roku bychom rádi vyčerpali zhruba 
20 miliard korun, přičemž náš předpoklad reálného 
čerpání jsou dvě miliardy korun měsíčně,“ 
řekl ředitel Odboru fondů EU MŽP Jan Kříž.

Areál základní školy 
a gymnázia Františka 
Křižíka, Plzeň – zateplení
fasád a střech, výměny oken 
a dveří a úpravy otopných 
systémů.

Centrum ekologické 
výchovy v lokalitě Čabárna 
na severovýchodním okraji 
města Kladna.
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TÉMA PRIORITY TÉMA PRIORITY

Cílem výzkumu bylo zpraco-
vání analýzy a vyhodnocení 
silných a slabých stránek procesu 
administrace programu OPŽP, 
informačních a komunikačních 
aktivit Ministerstva životního pro-
středí a Státního fondu životního 
prostředí České republiky z po-
hledu úspěšných i neúspěšných 
žadatelů o podporu. Cílem bylo 
rovněž získat návrhy a doporučení 
pro případné vylepšení postupů 
implementace OPŽP v České 
republice v letech 2010–2013.

Ještě než se pustíme do hlub-
šího rozboru výsledků výzkumu 
nezávislé agentury Ipsos Tambor, 
shrňme si jeho základní zjištění: 
Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 
letos v březnu 454 úspěšných i ne-
úspěšných žadatelů, vyplynulo, že 
celkový dojem z účasti v programu 
je pozitivní. Žadatelé jsou přesvěd-
čeni, že se jim účast v programu vy-
platila (celkem 71 %, úspěšní 83 %, 
neúspěšní 59 %) a že by doporučili 
podání žádosti i svým obchodním 
partnerům (celkem 82 %, úspěšní 
85 %, neúspěšní 76 %). Také jsou 
přesvědčeni, že účast v OPŽP 
je vhodným způsobem, jak lze 
přispět k ochraně a zlepšování 
životního prostředí (celkem 89 %, 
úspěšní 92 %, neúspěšní 83 %).

Bez zajímavosti však není, že 
více než polovina neúspěšných 
žadatelů, 59 procent, také ocenila 
svoji účast v programu. Pozitivně 

vnímají to, že získali zkušenosti, 
které plánují využít při podání své 
přepracované žádosti. Tyto zku-
šenosti podle jejich názoru velmi 
zvyšují šanci na získání dotace při 
dalším podání žádosti o podporu. 
Ostatně podstatná část žadatelů 
má zájem o podání další žádosti 
v OPŽP (74 %). Vysoký zájem 
o podání další žádosti je i mezi od-
mítnutými žadateli (81 %). Ti chtějí 

především podat opravenou žádost 
v nové výzvě, aby nemařili doposud 
vynaloženou práci, čas i fi nance.

Jedno razítko nestačí
Jak jsme již uvedli, celkový dojem 
žadatelů z účasti v programu je 
pozitivní, zajímavé je však i to, že 
ačkoli žadatelé hodnotí podání 
žádosti v OPŽP jako náročné, 
nebyli tím zaskočeni. S náročností 
přípravy projektu žadatelé totiž 
podle výzkumu do určité míry 
předem počítali. Toto apriorní 
očekávání, že „příprava žádosti 
nebude procházka růžovým sa-
dem“, bylo pro ně tedy výhodou. 
Žadatelé realisticky připouštěli, 
že „pokud někdo chce čerpat ev-

ropské peníze, nemůže očekávat, 
že bude stačit jedno razítko“. 
Ostatně podstatná část žadatelů 
(70 %) raději využila pro přípravu 
a realizaci projektu služeb pora-
denské fi rmy.

Přesto jako složitější proces 
zpracování projektu a podání 
žádosti označily zejména malé 
subjekty (například nadace, círk-
ve, fyzické osoby), které si nemo-

hou z fi nančních důvodů dovolit 
poradenskou fi rmu a zároveň se 
obtížně orientují v problematice, 
terminologii, hůře pak odhadují 
celkovou časovou náročnost 
na vyřízení a podaní žádosti apod.

Co je třeba zlepšit
Pokud se ve výsledcích výzkumu 
objevily kritické hlasy na adresu 
OPŽP, zaznívaly spíše v menší míře, 
a to zejména ze strany neúspěšných 
žadatelů. Ti třeba kritizovali nedo-
statečnou zpětnou vazbu: Žadatel 
se podle nich nemusí vždy dozvě-
dět konkrétní důvody zamítnutí 
žádostí, resp. získat doporučení, „co 
příště udělat jinak či lépe“. Někteří 
neúspěšní žadatelé dle svého mí-

Výzkum zhodnotil klady a zápory OP Životní prostředí 
Státní fond životního 
prostředí ČR si zadal 
u nezávislé agentury Ipsos 
Tambor výzkum hodnocení 
účasti žadatelů v Operačním 
programu Životní prostřed 
(OPŽP). Jak jsme již 
uvedli na straně devět, 
z výsledků výzkumu 
vyplynulo, že žadatelé 
o dotace hodnotí svoji účast 
v OPŽP pozitivně. 
Podívejme se však na 
výsledky výzkumu podrobněji. 

nění také museli vynaložit značné 
úsilí, aby se dozvěděli konkrétní 
ofi ciální důvody zamítnutí žádosti. 
Případně jim tyto důvody byly 
sděleny s časovou prodlevou. 

Jiným problémem byly termí-
ny pro zaslání fondem vyžáda-

ných doplňujících dokumentů: 
Ne vždy je v moci žadatele 
ovlivnit rychlost jejich opatření, 
pokud jej vydává například ma-
gistrát či krajský úřad.

Ve fázi realizace projektu 
pak mezi nejvíce problematické 

záležitosti patřila celková doba 
od podpisu po vyplacení peněz, 
a rovněž obecné nastavení termí-
nů, tedy například pro čerpání 
peněz, realizaci projektu atd. 

Z výsledků šetření jednoznač-
ně vyplynulo, že žadatelé volají 
po prodloužení termínu pro 
podání žádosti, zkrácení termínů 
vyplácení dotace, zjednodušení 
podávání žádosti a samozřejmě 
i po snížení administrativy.

Žadatelé by uvítali i jakéhosi 
průvodce typickými situacemi či 
problémy, který by jim usnadnil 
práci. Při zpracování fi nanční 
analýzy žadatelé často zjišťují 
informace z různých zdrojů a ne 
vždy dostávají jednoznačnou od-
pověď. Chybí jim konkrétní návod, 
doslovně „pokud potřebujete to 
a to, obraťte se na ten a ten subjekt, 
tuto konkrétní osobu“. Tato při-
pomínka se týká zejména malých 
subjektů, které mnohdy nevědí, 
jaké mají možnosti poradenství ze 
strany SFŽP ČR (regionální pora-
denská informační místa RPIM, 
informační linka apod.).

Hodnocení Bene-fillu
Kromě vlastního Operačního pro-
gramu Životní prostředí byla hod-
nocena i internetová aplikace Bene-
fi ll, jejímž prostřednictvím žadatelé 
vyplňují žádosti o dotace. Hodno-
cení aplikace je pozitivní a uživatelé 
ji vnímají jako „standardní nástroj“ 
pro vkládání dat a informací sou-
visejících s žádostmi. Oceňována 
je zejména přehlednost a stabilita 
aplikace, slabinou je naopak systém 
nápovědy, kde uživatelé vidí prostor 
ke zlepšení. Žadatelé by současně 
ocenili vyšší provázanost dat mezi 
sebou, například tak, aby se změny 
vstupních dat projevily v korekci 
součtů v jiné sekci aplikace. Žadate-
le by také přivítali využití aplikace 
jako elektronického kanálu pro 
zasílání dodatečných úprav ve fázi 
posuzování žádosti. Ve stávajícím 
režimu jsou povinni upravené 
dokumenty předávat fyzicky, což 
považují v některých případech 
za zbytečné.

Pracovníci SFŽP ČR 
Žadatelé neměli zásadní výtky 
k práci a přístupu projektových 
manažerů SFŽP ČR. Dobře 
byla hodnocena i krajská 
pracoviště SFŽP ČR. Oceňován 
byl zejména vstřícný přístup 
projektových manažerů, kteří 
se v mnoha případech snažili 

být žadatelům nápomocní, 
poskytovali informace, snažili se 
vyjít vstříc při řešení problémů. 
Žadatelé se shodovali v tom, že 
projektoví manažeři, se kterými 
byli v kontaktu, nejsou pouze 
„strohými úředníky“, kteří 
mají své předpisy a tabulky 
a bez milosti vyřadí žádost 
kvůli sebemenší chybě.  Svým 
způsobem by takový postup ze 
strany SFŽP ČR byl pochopitelný 
a očekávatelný. Praxe je tedy pro 
žadatele příjemným zjištěním. 

Bez zajímavosti není ani to, 
že i když respondenti oceňo-
vali vstřícný přístup pracovní-
ků MŽP a SFŽP ČR, rezervy 
spatřovali u Call centra SFŽP 
ČR, zejména v problematické 
dovolatelnosti na Zelenou linku. 
Žadatelé mnohdy čekají na spo-
jení s pracovníkem déle, než by 
chtěli. Základní informace hle-
dají tedy většinou na internetu 
nebo na stránkách OPŽP a SFŽP 
ČR. Uvedené webové stránky 
hodnotili žadatelé kladně – vyu-
žívali je zejména pro vyhledávání 
základních informací, stahování 
dokumentů apod.

Doporučení žadatelům
Co doporučit potenciálním 
žadatelům, kteří uvažují o podání 
žádosti v OPŽP? Rozhodně začít 
s přípravou žádosti s dostatečným 
časovým předstihem. V případě 
nejasností a nesnází kontaktovat 
příslušná krajská a regionální 
poradenská pracoviště SFŽP ČR. 
Zároveň je vhodné, aby si potenci-
ální žadatelé prostudovali Příruč-
ku pro žadatele o dotace z OPŽP, 
v které získají podrobné infor-
mace o programu OPŽP a jeho 
podmínkách. Tato příručka je 
dostupná na adrese. http://www.
opzp.cz/ke-stazeni/392/3290/de-
tail/prirucka-pro-zadatele/.

Doporučení
celek N=454 

v %

Celkově zjednodušit 31

Vše v pořádku, bez problému 13

Celkově zrychlit 8

Delší čas na zpracování, od výzvy po podání 7

Neměnit dané podmínky 6

Jednodušší Bene-fi ll 4

Jasné, jednoznačné informace, pokyny 4

Lepší informovanost, více informací 4

Dostatek fi nančních prostředků pro všechny žadatele 3

Více pracovníků, menší zahlcenost pracovníků 2

Účast v OPŽP je vhodným způsobem, jak lze přispět k ochraně a zlepšování ŽP.

Pracovníci MŽP a SFŽP ČR nám vycházeli vstříc.

Účast bych doporučil(a) i fi rmám přátel či obchodních partnerů.

Účast v programu se nám vyplatila

Administrativní část byla náročná (vyplnění a podání žádosti).

Formální podmínky programu byly velmi přísné.

Realizační část projektu byla náročná.
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Celkové hodnocení Operačního programu Životní prostředí

SILNÉ STRÁNKY

Internetové stránky SFŽP ČR a OPŽP
Projektoví manažeři SFŽP ČR
Poradci AOPK
Krajská pracoviště SFŽP ČR
Informační centra SFŽP ČR/MŽP
Přístup pracovníků, kteří jsou jen „úředníci” - snaží se 

poradit a pomoci a vyřešit problém

PŘÍLEŽITOSTI

Zkrácení čekací doby při volání na Zelenou linku
Zlepšení zpětné vazby u neúspěšných žádostí – podpoření 

transparentnosti hodnocení (žadatelé by se mohli poučit 
z chyb při podání nové žádosti)

Vytvoření průvodce typickými situacemi/problémy, žada-
telům chybí konkrétní návod – „pokud potřebujete to a to, 
obraťte se na ten a ten subjekt, tuto konkrétní osobu”

SLABÉ STRÁNKY

Nižší spokojenost se Zelenou linkou (nemožnost se dovolat, 
dlouhá čekací doba na spojení, okazování na jiná pracoviště)

Měnící se podmínky v průběhu programu
Nastavení harmonogramu výzev
Krátké termíny
Omezení příjmu žádostí
Absence relevantní zpětné vazby – zdůvodnění, v čem konkrétně 

byla žádost nedostačující (např. z jakých konkrétních důvodů 
nedostali dostatečný počet bodů v určitých kritériích)

Náročná administrativa

HROZBY

Odrazení potenciálních uživatelů od podávání žádosti 
(náročná administrativa, krátké termíny)

Absence relevantní zpětné vazby, může nahrávat úvahám 
o netransparentnosti procesu posuzování žádosti

SFŽP ČR/OPŽP

Co byste ohledně administrace programu doporučili 
Ministerstvu životního prostředí (MŽP) a Státnímu fondu 
životního prostředí ČR (SFŽP ČR) upravit či změnit, aby 
došlo ke snížení nebo omezení bariér pro získání podpory? 
Jaké konkrétní opatření navrhujete? 

Žadatelé realisticky připouštěli, že „pokud 
někdo chce čerpat evropské peníze, nemůže 
očekávat, že bude stačit jedno razítko“.

Využili jste služeb 
poradenské firmy?

NE 

30 %

ANO 

70 %

N=454
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využití Operačního programu 
Životní prostředí pro podporu 
jí navrhovaných technických 
řešení v uvedených energetic-
kých auditech. „Pokud se ozvali, 
neváhali jsme přijet za nimi, preferuje-
me však jednání přímo ve firmě, kde 
je lepší možnost zapojit do konzultace 
o detailech i další přítomné odborní-
ky,“ dodává Votruba.

Poradenská činnost v rámci 
RPIM je stejně jako u ostat-
ních společností bezplatná 
a je fi nancována z prostředků 
technické pomoci, zvláštní 
položky Operačního programu 
Životní prostředí. „Nezříkáme se 
však pomoci ani v těch případech, kdy 
dotaz zřetelně vybočuje z problematiky 
pokryté prioritními osami č. 2 a 3, 
nebo má-li tazatel jiné záměry než ty, 
které mají být uvedenými středisky 
pokryty.“ 

I když se podle Votruby 
nedá poradenská činnost pro 
soukromou společnost označit 
jako lukrativní záležitost, která 
by měla významnější fi nanční 
přínos, ve společnosti ENVI-
ROS ji chápou jako odbornou 
pomoc, neboť vysoká kvali-
fi kace jejich poradců hned 
na začátku orientuje zájemce 
správným směrem a ke správ-
ným technickým proporcím 
jejich investičních záměrů. 

Práce ENVIROS
„V poslední době čtenáři Priority mohli 
zaznamenat informace o problémech 
se znečištěným ovzduším na Ostrav-
sku. Můžeme říci, že snaha místních 

občanů a podniků o zlepšení tohoto 
stavu se projevuje i na činnosti našeho 
tamějšího poradenského střediska 
v Ostravě,“ říká konzultant z ost-
ravského pracoviště společnosti 
ENVIROS Petr Foldyna,. 

Podle něj ostravský RPIM 
patří zároveň k jedněm z nejvy-

tíženějších. To se vedle běžných 
dotazů projevuje už i konkrét-
ními projekty v přípravě, nebo 
spíše již ve fázi podání žádostí. 
„Jedná se například o plynofikaci 
uhelné kotelny, odsávání licích pánví 
ve slévárně, instalace většího tepelného 
čerpadla nebo zateplení a výměnu oken 
u mateřské školky a školy, obchodní 
akademie a střední zemědělské školy,“ 
pochvaluje si Foldyna 

Tradiční jsou dotazy k vý-
měně oken a tepelné izolaci 
školních budov a k instalaci 
solárních kolektorů na ohřev 
teplé vody, ať již od soukro-
mých osob, nebo od podnika-
telů. Ve Středočeském kraji byl 
zaznamenán i zájem instalovat 
v provozu zpracování masa 
výkonnější tepelné čerpadlo. 
Technicky náročný byl podle 
zástupců ENVIROS dotaz k in-
stalaci obnovitelného zdroje 
do systému centralizovaného 
zásobování teplem.

Ve všech střediscích Regio-
nálních poradenských a infor-
mačních míst prý v poslední 
době ustaly dotazy na možnost 
realizace fotovoltaických elekt-
ráren, které byly ještě začátkem 
roku hojné. „Je to přirozená reakce 
na nevyjasněnou otázku způsobu jejich 
zapojení do elektrizační soustavy 
a dotování výkupních cen těchto svým 
způsobem jednoduchých a prakticky 
bezobslužných energetických zdrojů, 
které nepotřebují žádný pohyblivý 
prvek, hřídel, jako ostatní energetické 
zdroje,“ informuje Votruba.

Uvádí, že časté jsou i do-
tazy ze stran obcí na možnost 
realizace větrných elektráren. 
Z otázek a rozhovorů je však 
podle zástupců společnosti 
ENVIROS cítit hlavně zájem 
obcí o trvalý příjem fi nancí 
z povinného výkupu elektrické 

energie distribučními spo-
lečnostmi než o zdroj, který 
podporuje udržitelný rozvoj 
energetiky. V konkurenci s vý-
stavbou velkých větrných farem 
zájem o výstavbu jednotlivých 
„vrtulí“ z fi nančních důvodů 
poněkud opadá.

„Zajímavý byl dotaz, spíše prosba 
o pomoc, jak fi nančně pomoci instalacím 
jednoduché briketovací linky na hořlavé 
odpady (dřevo, papír, sláma, listí, tráva, 
větve atd.) ve sběrných dvorech obcí 
a měst. Finanční pomoc těmto akcím je 
mimo možnosti prioritních os č. 2 a 3. 
Přesto si myslíme, že se jedná o dobrou 
iniciativu, která při správně nastaveném 
podnikatelském záměru může pomoci ob-
cím s likvidací spalitelného odpadu, třeba 
místo tradičního každoročního „pálení 
čarodějnic“ na konci dubna. Zájemce od-
kazujeme na adresu http://multikupon.
cz/biouhli/,“ uvádí Votruba.

Kontaktujte společnost 
ENVIROS
Popisujeme-li zde stručně čin-
nost středisek, je podle zástupců 
společnosti ENVIROS na místě 
vzpomenout i významnou po-
moc ze strany zadavatele, Stát-
ního fondu životního prostředí 
České republiky. S ním EN-
VIROS konzultuje především or-
ganizační záležitosti a upřesňuje 
výklad základních dokumentů 
k OPŽP či příslušnost projektu 
k jednotlivým osám. 

„Úplně závěrem bychom rádi 
vyzvali čtenáře Priority, aby své kolegy 
a ředitele škol, starosty obcí, hejtmany, 
vedoucí příspěvkových organizací, 
ředitele družstev, představitele státních 
organizací a příspěvkových organizací, 
ale i představitele církví a náboženských 
společností nebo vedoucí nepodnikatel-
ských subjektů s více než 50% vlastnic-
tvím ze strany obcí upozornili na možnost 
získání bezplatných informací od našich 
regionálních poradenských informač-
ních míst. Využíváme i příležitostných 
shromáždění uvedených potenciálních 
příjemců podpory a krátce je informuje-
me o OPŽP a speciálně o podporovaných 
projektech z prioritních os 2 a 3,“ uza-
vírá výkonný ředitel společnosti 
ENVIROS Libor Prouza. 

RPIM RPIM

Témata zlepšování kvality 
ovzduší a snižování emisí (PO2) 
a udržitelné využívání zdrojů 
energie (PO3) jsou totiž priorit-
ní náplní její činnosti již 15 let.
„Myslím, že jsme měli všechny předpo-
klady, abychom uspěli,“ říká vedoucí 
projektu RPIM Josef Votruba 
z pražské společnosti ENVI-
ROS, která za dobu své existen-
ce vybudovala další svá trvalá 
pracoviště v Ostravě, Liberci 
i Svitavách. „Dalším předpokladem 
bylo, že máme v našem týmu jedenáct 
certifikovaných a také zkušených ener-
getických auditorů, kteří vypracovali 
již více než 350 energetických auditů. 
Tři naši kolegové také absolvovali kurz 
Operačního programu Životní prostředí 
a další tři zaměstnanci jsou zařazeni 
do národního registru poradců. Devět 
našich kolegů je v seznamu externích 
hodnotitelů pro projekty z Operačního 
programu Podnikání a inovace,“ 
dodává Votruba. 

Jistou roli při výběru fi rmy 
společnosti ENVIROS jako 
provozovatele RPIM sehrály 
i zkušenosti společnosti s fi nan-
cováním energeticky úsporných 
projektů, znalosti problematiky 
rozvoje obnovitelných zdrojů 

a jejich začlenění do energe-
tických systémů. Body navíc 
fi rmě přinesly i přehled o unijní 
a národní energetické legislativě 
a zkušenosti s provozem Energe-
tických krajských informačních 

středisek, takzvaných EKIS, 
podporovaných ze strany Minis-
terstva průmyslu a obchodu ČR.

První kroky
Poradenskou činnost fi rma 
ENVIROS zahájila ve svých 
střediscích v Praze, Ostravě, 

Liberci a Svitavách na konci 
loňského roku. Jedním z prv-
ních jejich kroků bylo oslovení 
klientů, pro které v minulosti 
zpracovávala energetické audity 
s upozorněním na možnosti 

Když byla loni vypsána 
veřejná soutěž na zajištění 
služeb regionálního 
poradenského a informační 
místa pro implementaci 
prioritních os 2 a 3 
Operačního programu 
Životní prostředí (RPIM), 
společnost ENVIROS 
podle vyjádření svého 
provozního ředitele 
Libora Prouzy neváhala 
ani chvíli a do soutěže 
se přihlásila. 

ENVIROS radí v Praze, Ostravě, Liberci i Svitavách LIDÉ

Poradenská činnost v rámci RPIM 
je stejně jako u ostatních společností 
bezplatná a je fi nancována z prostředků 
technické pomoci, zvláštní položky 
Operačního programu Životní prostředí.

Kontaktní údaje na regionální poradenská a informační 

místa ENVIROS, s. r. o. (enviros@enviros.cz)

RPIM Praha, Na rovnosti 1, Praha 3
offi  ce@enviros.cz, tel.: 284 007 498

RPIM Ostrava, Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz
petr.foldyna@enviros.cz, tel.: 597 570 154,

RPIM Liberec, Rumunská 9, 46001 Liberec 1
havlat.energo@seznam.cz, tel.: 607 851 688

RPIM Svitavy, T. G. Masaryka 25, Svitavy
 miro.burian@seznam.cz, tel.: 739 767 146

Poradenskou činnost fi rma ENVIROS 
zahájila ve svých střediscích v Praze, 
Ostravě, Liberci a Svitavách na konci 
loňského roku.

Nový předseda 
Řídícího 
výboru OPŽP 
MIROSLAV 
HÁJEK, který 
od 16. 4. zastá-
vá funkci 

náměstka ministryně životní-
ho prostředí a ředitele sekce 
ekonomiky, absolvoval Vysokou 
školu zemědělskou v Brně. 
V roce 1987 ukončil tříleté 
postgraduální studium na Vy-
soké škole ekonomické v Praze 
v oboru fi nanční politiky se 
zaměřením na veřejné fi nance. 
V letech 1991 až 1998 absolvo-
val dálkové doktorské studium 
v oboru ekonomika a řízení 
podniku a obdržel akademicko-
vědecký titul doktor, k němuž 
mohl v roce 2003 připojit titul 
docent. M. Hájek byl zaměstnán 
u Severočeských státních lesů 
Teplice. Od roku 1985 do roku 
1998 působil na Ministerstvu 
fi nancí ČR, kde byl odpovědný 
za fi nancování ochrany život-
ního prostředí v ČR. Poté byl 
ředitelem Odboru ekonomiky 
životního prostředí Ministerstva 
životního prostředí, později ře-
ditelem Odboru ekonomických 
nástrojů Ministerstva životního 
prostředí. 

VERONIKA 
HUNT 
ŠAFRÁNKOVÁ, 
první náměstky-
ně ministryně, 
ředitelka sekce 
zahraničních 

vztahů, se narodila v roce 1978. 
Po studiu angloamerické vysoké 
školy v oboru business admi-
nistration obhájila titul MBA. 
Na Ministerstvu životního pro-
středí působí od roku 2000, byla 
zaměřena na předvstupní fondy 
EU a na vztahy ČR s EU v oblasti 
životního prostředí. V resortu 
životního prostředí pomáhala 
nastavit mechanismus koordi-
nace zapojení ČR ve strukturách 
EU v souvislosti se vstupem ČR 
do Evropské unie. Ředitelkou 
odboru Evropské unie byla 
od roku 2005. Koordinovala 
přípravu a průběh českého 
předsednictví v Radě EU v ob-
lasti životního prostředí v první 
polovině roku 2009. Za tuto 
práci dostala s celým kolekti-
vem spolupracovníků ocenění 
tehdejšího ministra životního 
prostředí Ladislava Mika – Cenu 
ministra za rok 2009. Je vdaná 
a má jedno dítě.

LIDÉ

PAVEL JAKOBE, 
vedoucí odboru 
národních pro-
gramů a EVVO 
SFŽP ČR: 
Vystudoval VŠE. 
V roce 2001 byl 
pracovníkem Od-

boru ekonomiky životního prostředí 
MŽP. Zde se podílel na přípravách 
národních programů dle příloh II, 
které dále zpracovával SFŽP ČR. 
Od roku 2003 působil v oddělení 
strukturálních fondů Odboru fondů 
EU Ministerstva dopravy. V roce 
2008 se vrátil ke Státnímu fondu 
životního prostředí ČR. Zde se 
1. června 2010 stal vedoucím od-
boru národních programů a EVVO. 
„Mým hlavním úkolem je příprava 
podkladů pro vyhlášení výzev 
k předkládání projektů pro národní 
programy a vyhlášení mimořádné 
výzvy pro prioritní osu 7 a její ná-
sledná administrace,“ uvedl Jakobe.

TOMÁŠ PĚNEK, 
ekonomický ná-
městek SFŽP ČR: 
Po více než sedmi 
letech odešel z po-
zice ekonomického 
náměstka Státního 

fondu životního prostředí ČR Petr 
Stehlík, v jeho funkci ho nahradil 
Tomáš Pěnek, absolvent VŠE. V rám-
ci náhradní civilní služby pracoval 
Tomáš Pěnek jako projektový ma-
nažer v Agentuře ochrany přírody 
a krajiny ČR. Později zastával pozici 
vedoucího Ekonomického odboru 
Správy NP a CHKO Šumava a také 
byl vedoucím oddělení fi nancování 
Odboru fondů EU MŽP.  

BOHDAN 
POLAK, ve-
doucí Odboru 
ochrany ovzduší 
a obnovitelných 
zdrojů SFŽP 
ČR: Vystudo-
val Fakultu 

strojní ČVUT. Státní zkoušky složil 
z přenosu hybnosti tepla a hmoty, 
strojů a zařízení a ekotechniky. 
V letech 2004–2007 pracoval 
v Odboru ochrany vod MŽP. 
V listopadu 2007 nastoupil ke Stát-
nímu fondu životního prostředí 
České Republiky. Zde se začátkem 
června 2010 stal vedoucím odboru 
ochrany ovzduší a obnovitelných 
zdrojů energie. Jako jeden ze 
svých hlavních cílů Bohdan Polak 
uvádí: „V úzké spolupráci s MŽP 
maximalizovat čerpání v prioritní 
ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí.“
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Jak celkově hodnotíte Operační program Ži-
votní prostředí? 

Operační program Životní prostředí se – 
co do objemu celkových dotací schválených 
na konkrétní projekty – dostal na úroveň 
více než poloviny všech dostupných pro-
středků alokovaných v jeho rámci a zařa-
zuje se tím mezi nejúspěšnější operační 
programy u nás. 

Prioritní osa 1
Financování vodohospodářských projektů 
je žhavé téma v mnoha městech a obcích. 
Jaké jsou nejbližší plány MŽP v této oblasti?

Je potřeba uvést, že poslední výzvou 
v prioritní ose 1, která byla zaměřena přede-
vším na čištění odpadních vod a výstavbu 
kanalizací, byly prostředky alokované pro 
tuto oblast téměř vyčerpány. Proto neoče-
kávám realizaci případných mimořádných 
dalších výzev s větším objemem fi nančních 
prostředků. Na začátku roku jsme uvažo-
vali o výraznějších realokacích fi nančních 
prostředků v OPŽP a další úpravy se 
i nadále předpokládají, nicméně v součas-
né době není jasné, zda další prostředky 
budou přesunuty konkrétně do prioritní 
osy 1. Absorpční kapacita této prioritní 
osy je skutečně vysoká, ale v rámci OPŽP 
jsou i další oblasti, které si zaslouží zvýše-
nou pozornost. Mám na mysli především 
řešení dlouhodobě špatné situace v kvalitě 

ovzduší Moravskoslezského kraje. V po-
slední době jsme svědky nárůstu zájmu 
a ochoty veřejných institucí i soukromých 
subjektů tento problém řešit a Ministerstvo 
životního prostředí ve spolupráci s vedením 
kraje a místními samosprávami bude řešení 
této problematiky maximálně podporovat. 
Chceme k tomu využít prostředky prioritní 
osy 2 OPŽP, a to i opatřeními, která zatím 
v operačním programu nejsou. Minister-
stvo pracuje na jejich nastavení. I z tohoto 
důvodu dnes nemůžeme říci, že do konce 
letošního roku dojde k významnější realoka-
ci prostředků do prioritní osy 1. 

Jaký vzkaz byste tedy vyslala zájemcům o do-
tace v prioritní ose 1? 

Důležitou zprávou pro všechny poten-
ciální žadatele v prioritní ose 1 je, že pokud 
mají připraveny opravdu kvalitní projekty, 
možnost podpory jejich realizace prostřed-
nictvím OPŽP stále do budoucna existuje. 
Hovořím ovšem o podpoře projektů čistíren 
odpadních vod a kanalizací v obcích pod 
dva tisíce ekvivalentních obyvatel (EO), kde 
náklady na projekty v přepočtu na jednoho 
ekvivalentního obyvatele nepřesáhnou sto 
tisíc korun. Pokud žadatelé připravují projek-
ty dražší, neměli by spoléhat pouze na pod-
poru OPŽP jako jediného zdroje fi nančních 
prostředků. Přesto musím opakovat, že 
v letošním roce proběhnou výzvy podle 

schváleného plánu tak, jak byl publikován 
na webových stránkách www.opzp.cz.

Prioritní osa 1 byla konstruována pro napl-
nění závazku České republiky vůči EU při 
podpoře budování čistíren odpadních vod. 
Můžete nám přiblížit současný stav?

Protože Evropská unie stanovila povin-
nost podporovat realizaci projektů čistíren 
odpadních vod nad dva tisíce ekvivalentních 
obyvatel. V této kategorii již většina obcí 
o podporu projevila zájem a získala ji. Je 
tedy na místě zdůraznit, že Česká republika 
jako celek nebude mít problém s čištěním 
odpadních vod tak, jak nám to ukládá evrop-
ská směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod, a naše závazky 
budou do roku 2010 splněny. 

Všechny projekty nebudou hotové, ale bu-
dou schváleny nebo bude probíhat jejich rea-
lizace. V této oblasti skutečně velký problém 
nevidím. Jinou oblastí je skupina obcí pod 
dva tisíce ekvivalentních obyvatel, kde je třeba 
zvolit přiměřené čištění, což ovšem nutně ne-
znamená postavit novou kanalizaci a čistírnu. 
Ráda bych upozornila na levnější možnosti 
řešení, například na výstavbu kořenových čis-
tíren. Při různých příležitostech připomínám 
v evropském kontextu mimořádnou situaci 
v České republice. Většina území ČR je řazena 
do kategorie venkovského prostředí, máme 
mimořádný počet obcí s hustotou zalidnění 

ROZHOVOR ROZHOVOR

Hospodaření s vodou považuji za velice důležité téma
„

V rozhovoru ministryně životního 
prostředí Rut Bízková ale nezmiňuje 
jen obecné fungování Operačního 
programu Životní prostředí. Naopak 
konkrétně se vyjadřuje i k ostře 
sledované modernizaci pražské 
Ústřední čistírny odpadních vod nebo 
celkové modernizaci vodohospodářské 
infrastruktury v ČR. S ministryní 
jsme hovořili těsně po konání 
dubnového jednání Řídícího výboru 
OPŽP, na němž jí bylo ke schválení 
doporučeno téměř 650 projektů. 

menší než 150 obyvatel na km2. Celkem jich 
je asi 6 250, z nich většina má pod dva tisíce 
obyvatel. Z toho plyne, že naše infrastruktura 
a vybavení obcí tak, aby se v nich v 21. století 
dobře žilo, jsou poměrně drahé. Operační pro-
gram Životní prostředí může přispět k řešení 
problémů malých obcí jen částečně.

Vodohospodářské trendy
Jaké trendy vidíte u vodohospodářských pro-
jektů? Má tato prioritní osa potenciál i v dal-
ších programových obdobích? 

Abychom se přiblížili ideálnímu stavu čisté 
vody v našich řekách, vnímám téma čištění 
odpadních vod jako velmi důležité. Vedle další 
výstavby a modernizace čistíren odpadních 
vod bychom měli uvažovat také o protie-
rozních opatřeních, kdy je třeba zabránit či 
zmírnit vymývání znečišťujících látek z půdy, 
což má přímý vliv na kvalitu zemědělské půdy 
a následné využívání zemědělského půdního 
fondu. Taková opatření mají samozřejmě vliv 
i na kvalitu vody v říční síti a v řekách po celé 
délce jejich toku. V tomto smyslu budeme 
usilovat o získání fi nančních prostředků 
z unijních zdrojů i v dalších programových 
obdobích, a je tudíž zřejmé, že oblast vodo-
hospodářství a snižování znečištění ve vodách 
bude mít prioritu i v budoucnu. 

Které projekty v této oblasti mají zejména 
šanci na úspěch? 

Z pozice ministryně životního prostředí 
bych chtěla zdůraznit, že zvýšená pozornost 
bude věnována především integrovaným 
projektům v této oblasti, protože je velmi žá-
doucí řešit problematiku hospodaření s vodou 
komplexně. Musíme proto citlivě posuzovat 
vhodnost a ucelenost přijatých opatření u pod-
porovaných projektů, abychom přispěli k ná-
pravě fungování systému jako celku, a nikoliv 
pouze k nápravě jeho dílčích součástí. Budeme 
podporovat ty projekty, které usilují o řešení 
hospodaření s vodou ve větších územních 
celcích a také na územích, jež jsou z hlediska 
ochrany přírody cenná. To znamená zejména 
v chráněných krajinných oblastech a jejich 
nejbližším okolí. Důležitou podoblastí jsou 
pak zásobárny podzemních vod a území, pod 
nimiž se nacházejí, spolu s příslušnou regulací 
hospodaření s těmito zdroji. 

Pražská ústřední čistírna
Projektem, který je sledován širokou veřejností, 
je projekt modernizace pražské ústřední čistír-
ny odpadních vod. Pro realizaci tohoto projek-
tu se počítá s částkou až sedm miliard korun. 
V jaké fázi se proces v tuto chvíli nachází?

Dobudování a úpravy čistírny odpadních 
vod v Praze tak, aby byly splněny parametry ev-
ropské směrnice o čištění městských odpadních 
vod, je největším problémem, který v současné 
době Ministerstvo životního prostředí řeší. 
Jestliže u ostatních projektů můžeme Evropské 
komisi předložit zprávu o tom, že plnění pří-

slušné evropské směrnice je v rámci operačního 
programu zajištěno, tak u pražské čistírny od-
padních vod je to poněkud složitější. Přitom si 
musíme uvědomit dopad její činnosti na životní 
prostředí nejen v hlavním městě a v jeho okolí. 
Pokud totiž uvážíme, že jenom množství biolo-
gického znečištění v hlavním městě představuje 
v rámci krajského srovnání nejvyšší hodnotu, 
pak je význam projektu intenzifi kace pražské 
ČOV nezpochybnitelný. 

Celá záležitost je rovněž sledována vládou, 
protože neplnění evropských parametrů 
Prahou je citlivým tématem. V současné době 
se projekt projednává, nicméně jde o velice 
obtížnou a komplexní kauzu, jejíž řešení 
nebude snadné. Chci na tomto místě zdů-
raznit, že spolupráce mezi hlavním městem, 
reprezentovaným radním pro životní prostředí 
panem Marečkem, a Ministerstvem životního 
prostředí jako řídícím orgánem je dobrá a obě 
strany pracují ve vzájemné shodě na tom, aby 
se celý projekt co nejdříve připravil k odeslání 
do Bruselu. Chceme dosáhnout maximální 
kvality tohoto projektu, aby do budoucna 
nevznikaly další možné prostoje a nevzrůstala 
nejistota, zda evropské prostředky budou 
efektivně využity.

Bilance OPŽP
Operační program Životní prostředí je zhru-
ba ve své polovině. Jak vnímáte jeho dosavad-
ní bilanci?

Máme za sebou téměř polovinu programo-
vého období operačního programu a zároveň 
byla do této doby „zazávazkována“ polovina 
fi nančních prostředků. Od samého začátku 
fungují monitorovací výbor a řídící výbor jako 
dohledové orgány programu. Nadcházející 
volby do poslanecké sněmovny budou mít vliv 
na změny složení obou výborů, protože jejich 
členové z řad poslanců jsou do nich delego-
váni z titulu své volené a časově omezené 
funkce. Chtěla bych tímto říci, že spolupráce 
s těmito členy byla doposud velmi dobrá 
a široký okruh lidí, kteří jsou přímo zaintere-
sováni na činnosti obou výborů, odvedl velice 
kvalitní a efektivní práci. Pokud mohu hovořit 
za Ministerstvo životního prostředí jako 
za řídící orgán, pak jsme těmto lidem velmi 
vděčni za odvedené penzum práce. Přestože 
v průběhu fungování obou výborů docházelo 

k menším i větším názorovým střetům, vždy 
se jednalo o konstruktivní a kvalifi kovanou 
kritiku, která posouvala celý proces kupředu. 
Mnohokrát děkujeme za spolupráci.

Byly podle vás prostředky z OPŽP přidělová-
ny vždy s důrazem na co největší efektivitu? 

Já osobně jsem přesvědčena, že fi nanční 
prostředky v operačním programu byly přidě-
lovány řádně a nikdy nedošlo k ovlivňování 
hodnocení projektů. Rozhodnutí byla činěna 
v souladu s požadavky unijních institucí 
a s maximálním důrazem na jejich transpa-
rentnost, aby byla do budoucna obhajitelná 
u evropských dozorových orgánů. Zároveň 
jsem přesvědčena, že fi nanční prostředky byly 
využity a budou i nadále využívány efektivně 
a přinesou přímý prospěch životnímu prostře-
dí, protože se jedná o prostředky investičního 
charakteru. Navíc tím, že byly poskytnuty 
především municipalitám a veřejné správě, 
stanou se součástí jakési ekologické „výchovy“ 
těchto subjektů a všem zúčastněným budou 
jasně demonstrovat, jak velký objem fi nanč-
ních prostředků, kterými státní rozpočet 
nedisponuje, je nutno kontinuálně věnovat 
na ochranu a zlepšování životního prostředí 
v České republice. 

Avizovala jste úpravy v pravidlech pro zadá-
vání veřejných zakázek u projektů fi nancova-
ných z OPŽP. Můžete tyto změny přiblížit?

Rozhodli jsme se, že změníme pravidla 
zadávání veřejných zakázek pro stavební 
práce. Nastavili jsme nově hodnotící kritéria 
pro stavební zakázky – v případě hodnoce-
ní podle ekonomické výhodnosti musí být 
u stavebních zakázek váha ceny minimálně 
80 procent. V případě zakázek na dodávky 
nebo služby zůstává v platnosti požadavek 
na minimální váhu ceny 60 procent. Vyloučili 
jsme možnost použití jakýchkoliv sankcí jako 
dílčích hodnotících kritérií a v případech, 
u nichž je dílčí hodnotící kritérium vyčís-
litelné, musí zadavatel stanovit minimální 
a maximální hodnoty. V případě využití 
užšího výběrového řízení musí být vyzváno 
minimálně 10 zájemců k podání nabídky. 
Tímto opatřením opět sledujeme maximální 
transparentnost procesů, které v rámci ope-
račního programu probíhají.

Jsem přesvědčena, že finanční prostředky 

v Operačním programu Životní prostředí byly 

přidělovány řádně, s důrazem na maximální 

transparentnost.

Rut Bízková se narodila se v roce 1957. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technolo-
gickou v Praze. Od září 2006 byla náměstkyní ministra životního prostředí a ředitelkou sekce 
ekonomiky a politiky životního prostředí. Je vdaná, má jedno dítě.
Od roku 1981 pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Po absolvování stáže v Mezi-
národní 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 průmyslu a obchodu, kde mimo jiné působila jako poradkyně 
náměstka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví. Od roku 2004 působila v české 
informační agentuře životního prostředí Cenia, která je příspěvkovou organizací MŽP.
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PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruk-
tury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.3  Omezování rizika povodní
 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní 

protipovodňové ochrany
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty:
 budování, rekonstrukce a modernizace systému před-

povědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, 
včetně budování a modernizace měřících stanic,

 budování a modernizace varovných a výstražných 
systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální 
a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování 
rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vod-
ních tocích a na vodních dílech,

 zpracování podkladových analýz, digitálních mapových 
podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém 
riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální 
úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamen-
tu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění 
výstupů v informačních systémech a webových portá-
lech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti 
(např.v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém 
informačním systému) a podpora jejich tvorby,

 * podpora zpracování podkladových analýz, digitálních 
mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě 
blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě 
i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2 a 6.4) s vaz-
bou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí

 * vypracování podkladů pro následnou realizaci vybra-
ných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
protipovodňových opatření.

* Tyto projekty budou vycházet z koncepce návrhů přírodě blíz-
kých protipovodňových opatření MŽP (zveřejněné na http://
www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_voda ). Další podklady 
a informace www.povis.cz.
Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny 
ve výši 400 tis. Kč.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v plat-
né verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
 
 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků systémem příro-

dě blízkých protipovodňových opatření.
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu 

prováděná přírodě blízkým způsobem*, realizace opatře-
ní podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách 
formou tzv. biotechnických opatření, v současně zasta-
věných územích obcí. V případě, kdy to charakter akce 
vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti realizované 

akce, je možný přesah do nezastavěného území,
 výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém obje-

mu nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě,
* jedná se např. o odstranění migračních překážek a nahrazení 
kamennými skluzy, různými schodišťovými konstrukcemi; úplné či 
částečné odstranění opevnění koryt a morfologie intravilánového 
koryta; zvětšení či zachování průtočného profi lu architektonicky 
hodnotnějším provedením sklonů břehů a břehových zdí; nahraze-
ní nedostatečně členitého koryta kamenným dnem; vložení členité 
kynety pro běžné průtoky; sklápění zemních břehů koryta do mír-
nějších a proměnlivých sklonů; výstavba prvků přibližující vodní tok 
lidem (přístupy k vodě, plošiny nízko nad hladinou, rekonstrukce 
starých brodů); otvírání nivních ploch pro povodňové rozlivy 
a jejich vhodné parkové úpravy – povodňové parky; využití povod-
ňových berem v korytech složených průřezů – jejich prohlubování 
na některých místech tvorba mokřin a tůní a doplnění městkou 
zelení; obnova meandrů; tvorba umělých postranních ramen, 
zátok; plošné snížení terénu nivy pro zlepšení odtékání velkých vod 
z města; v kombinaci s některým z uvedených opatření dále celko-
vé úpravy příměstských potoků, příležitostně vystavěných průtoků 
z městských dešťových kanalizací – odstraňování jejich opevnění 
rehabilitace nivy odstraněním nevhodných stavebních objektů, 
navážek, skládek).
Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny 
ve výši 1 mil. Kč.
Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny 
ve výši 150 mil. Kč.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v plat-
né verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy pro projekty OP 1.3
Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů: 
1. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce 

a modernizace systémů předpovědní povodňové služby 
a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných 
systémů ochrany před povodněmi

2. Investiční podpora zpracování podkladových analýz, di-
gitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí 
a o povodňovém riziku.

3. Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou 
realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových 
opatření.

4. Omezování rizika povodní – úprava koryt v současně 
zastavěných územích obcí prováděná přírodě blízkým 
způsobem

5. Omezování rizika povodní – výstavba poldrů nad 50 000 m3

Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáh-
nou hranice min. 40 bodů v celkovém hodnocení.

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

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

XX. výzva Operačního programu Životní prostředí

PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí
Oblast podpory 
2.1 Zlepšování kvality ovzduší
 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením 

emisí z energetických systémů včetně CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty:
 výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově 

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

 rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění 
přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Oblast podpory 
2.2 Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty:
a)  Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výko-

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

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

Omezení v rámci výzvy
Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 2.2 může 
dosáhnout 300 mil. Kč.

PRIORITNÍ OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 

s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny.

 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívají-
cích OZE

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

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

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

 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívají-
cích OZE

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

nebo kapalnou),
 výstavba větrných elektráren,
 výstavba geotermálních elektráren.
 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou 

výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty:
 Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, sklád-

kový a kalový plyn, včetnětechnologie pro získávání a výrobu 
bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,

 instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou bioma-
su (např. klasický parnícyklus, ORC, zplyňování biomasy + 
plynový motor apod.),

 kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.
Omezení v rámci výzvy
Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.2 
může dosáhnout 50 mil. Kč. 
Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.3 
může dosáhnout 100 mil. Kč. Tento limit neplatí pro kombinované 
projekty spadající do podoblastí 3.1.3 a 3.1.1 a zaměřené na výstavbu 
či rekonstrukci centrálních či blokových kotelen, resp. zdrojů tepla 
využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, 
eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně 
technologie. 
V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází 
k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, 
ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižším využitím budou přijímány 
do podoblasti podpory 3.1.2.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

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

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

XVIII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu tzv. velkých projektů (celkové 

náklady nad 25 mil. eur včetně DPH) v rámci 

prioritních os 2 a 3 jsou přijímány kontinuálně od 

1. března 2010 do 30. června 2011.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 mld. Kč, 
z toho na prioritní osu 2 ve výši 4 mld. Kč a na prioritní 
osu 3 ve výši 1 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 posledního dne lhůty. V případě zaslání 
žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz.
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VÝZVY VÝZVY

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1 a 6 jsou přijí-

mány od 17. května 2010 do 30. června 2010

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3,45 mld. Kč, 
z toho na Prioritní osu 1 ve výši 1 mld. Kč a na prioritní 
osu 6 ve výši 2,45 mld. Kč (z toho na oblast podpory 6.1 
ve výši 50 mil. Kč, na oblast podpory 6.2 ve výši 500 mil. 
Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 500 mil. Kč, na oblast 
podpory 6.4 ve výši celkem 600 mil. Kč z toho 500 mil Kč 
na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí 
povodí defi novaných v ID OPŽP a 100 mil Kč na ostatní 
opatření, na oblast podpory 6.5 ve výši 500 mil. Kč, na ob-
last podpory 6.6 ve výši 300 mil. 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 ve Směrnici 
MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat pro-
střednictvím informačního systému Bene-fi ll od 6:00 hodin 
prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je 
třeba doručit na příslušná krajská pracoviště (pro Prioritní 
osu 6 a oblast podpory 1.3.2 na krajská pracoviště AOPK, 
ostatní na krajská pracoviště SFŽP ČR) do 16 hodin posled-
ního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba 
počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz.

PRIORITNÍ OSA 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Omezení v rámci výzvy
V rámci podporovaných opatření nemůže být podpořena 
obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, 
jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/
nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmí-
nek aktuální výzvy.

Oblast podpory 
6.1  Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 
2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných 
území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živo-
čišných druhů.

Oblast podpory 
6.2 Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty:
 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, 

realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů 
a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich 
další existenci,

 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování 
výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu 
při ochraně biodiverzity in situ,

 opatření k minimalizaci a předcházení škodám způso-
beným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými 
druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských 
objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb 
a včel,

 investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních 
schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci 
krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory 
životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí 
o handicapované živočichy,

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací 
invazních druhů rostlin a živočichů,

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a kraso-
vých jevů,

 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické 
infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích 
oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních 
parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

Oblast podpory 
6.3  Obnova krajinných struktur
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty:
 realizace opatření navržených v rámci schválených kom-

plexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby 
zeleně v krajině a ochranu půdy, 

 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické 
stability,

 zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a ob-
nova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), 
břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. 
polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), 
péče o památné stromy,

 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních 
poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích 
soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nad-
regionálních biocentrech územních systémů ekologické 
stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby 
porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

 realizace lesopěstebních opatření biologického charak-
teru pro vytvoření základních podmínek a nastartování 
procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové 
skladbě porostů, odpovídající místním přírodním pod-
mínkám v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi 
(podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) 
ve zvláště chráněných územích nebo územích soustavy 
Natura 2000.

Oblast podpory 
6.4  Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty:
 realizace opatření příznivých z hlediska krajinné 

a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenč-
ní schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených 
odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových 
situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů 
v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vod-
ních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, 
budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, 
které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému 
chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, vý-
stavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu 
do 50 000 m3 atd.),

 opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny 
podle Rámcové směrnice o vodách obsažená:

 a)  v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
 b)  v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,

 c)  v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti 
povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,

 d)  v Plánu oblasti povodí Odry,
 e)  v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí 

Dyje,
 zpracování studií podélných revitalizací toků a niv,
 opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezo-

vání negativních důsledků povrchového odtoku vody (za-
ložení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, 
větrolamů apod.).

Podporu z prostředků ERDF ve výši až 95 % z celkových 
způsobilých výdajů mohou získat pouze projekty na revitalizaci 
vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů 
a tůní (tj. projekty, které získají 15 bodů za technické kritérium 
Typ opatření).

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

XX. výzva Operačního programu Životní prostředí

Oblast podpory 
6.5  Podpora regenerace urbanizované krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty:
 opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní 

zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu 
sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí 
a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu 
přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální 
zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně 
na plochách vymezených v územně plánovací dokumen-
taci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř 
sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních 
zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně 
bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních 
ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka 
v urbanizované krajině,

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného 
prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací 
dokumentaci,

 výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na mís-
tě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších 
než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfi elds, 
bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, 
že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb 
a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších 
objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařa-
zených do soustavy Natura 2000.

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5 mohou získat 
podporu z prostředků ERDF max. do výše 70 % z celkových 
způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.6  Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 

geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení 
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů pod-
zemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty:
 stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které 

bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými 
negativními projevy a následky ohrožují především živo-
ty, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále 
monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných 
opatření,

 přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních 
vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace 
nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,

 provádění geologických a hydrogeologických prací včet-
ně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních 
vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,

 vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené 
dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé 
infi ltrace) z vodních toků nebo nádrží,

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších 
neobnovitelných přírodních zdrojů,

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků 
po hornické činnosti, navržení a realizace technického 
řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního pro-
středí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3.2006, o nakládání 
s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 
Rady 2004/35/ES,

 provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických 
prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či ob-
dobnou činností a provedení následných sanačních prací.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v plat-
né verzi Implementačního dokumentu OPŽP.



26

ČÍSLO 5/ KVĚTEN–ČERVEN 2010

27

PRIORITNÍ OSA 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
1. realizace opatření příznivých z hlediska krajinné 

a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenč-
ní schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených 
odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových 
situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů 
v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vod-
ních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, 
budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, 
které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému 
chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, vý-
stavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu 
do 50 000 m3 atd.),

2. opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny 
podle Rámcové směrnice o vodách obsažená:

 a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
 b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
 c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti 

povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
 d) v Plánu oblasti povodí Odry,
 e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí 

Dyje,

Podporu z prostředků ERDF ve výši až 95 % z celkových 
způsobilých výdajů mohou získat pouze projekty na revitalizaci 
vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů 
a tůní (tj. projekty, které získají 15 bodů za technické kritérium 
Typ opatření).

Finanční účast příjemce podpory na spolufi nancování projektu 
budování a obnovu malých vodních nádrží neobsažených v plá-
nech oblastí povodí se stanovuje pro žádosti podané od roku 
2010 na min. 30 % z celkových způsobilých výdajů. 

Omezení v rámci výzvy
Přijatelní žadatelé v rámci oblasti podpory 6.4 jsou pouze veřej-
noprávní subjekty ve smyslu kategorizace dle přílohy 5 směrnice 
MŽP č. 4/2010. Žádosti předložené soukromými subjekty 
nebudou akceptovány z důvodu nesplnění podmínek aktuální 
výzvy. Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které 
dosáhnou hranice min. 20 bodů v hodnocení technické kvality.

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

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

XXI. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány 

od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010   

Alokace (max. celk. dotace z prostředků EU) na schvále-
né projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč na prioritní 
osu 6 (na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 400 mil. 
Kč, z toho 200 mil. Kč na opatření realizovaná s cílem 
naplňování plánů oblastí povodí defi novaných v ID 
OPŽP a 200 mil. Kč na ostatní opatření). Příjem žádostí 
o podporu opatření uvedených v bodě 1. bude ukončen 
před 31. srpnem 2010, pokud bude dosaženo u písemně 
došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků 
EU ve výši 300  mil. 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 ve směrnici MŽP 
č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednic-
tvím informačního systému Benefi ll od 6 hodin prvního dne 
lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště AOPK nebo na příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz.

VÝZVYVÝZVY

Výzva Ministerstva životního prostředí 
k podávání žádosti o poskytnutí podpory na 

realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru 
v rámci programu Zelená úsporám 

V rámci vyhlášené výzvy bude možno podporovat projekty 
zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně 
technických vlastností obvodových konstrukcí budov (za-
teplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či 
rekonstrukce otvorových výplní).

Omezení v rámci výzvy
Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které 
dosáhnou hranice min. 50 bodů v součtu bodového 
hodnocení technické kvality a ekologické relevance dle 
hodnot uvedených ve výběrových (hodnoticích) kritériích.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 
v příloze směrnice č. X/2010.

Žádosti o podporu v rámci programu Zelená úsporám 
na realizaci úspor energie v budovách veřejného 

sektoru jsou přijímány od 19. července 2010 
do 31. srpna 2010.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků 
programu Zelená úsporám) na schválené projekty je 
vyhlášena ve výši 4 miliardy korun.

Příjem žádostí o podporu bude ukončen před 31. srpnem 
2010, pokud bude u písemně došlých žádostí dosaženo 
objemu požadované dotace z prostředků programu Zelená 
úsporám ve výši 6 miliard korun.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) 

musejí být v souladu se směrnicí č. X/2010, o poskytování 
fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostře-
dí České republiky v rámci programu Zelená úsporám, a s 
výzvou pro podávání žádosti.

Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP 
ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání 
žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou 
rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových 
stránkách programu Zelená úsporám (www.zelenausporam.cz).

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci 
výzvy k předkládání žádostí v programu Zelená úsporám na 
podporu realizace úspor energie v budovách veřejného sekto-
ru najdete na webových stránkách www.zelenausporam.cz

Platné znění směrnice a příloh k výzvě Ministerstva životního prostředí k podávání žádosti 
o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci 
programu Zelená úsporám bude uveřejněno na webu Zelená úsporám po vyhlášení minis-
tryní životního prostředí. 
Žádosti o podporu v rámci programu Zelená úsporám na realizaci úspor energie v budo-
vách veřejného sektoru jsou přijímány od 19. července 2010 do 31. srpna 2010. Změna 
termínu do vyhlášení výzvy ministryní životního prostředí vyhrazena.
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ENVIDATA ENVIDATA

Kraj realizace Okres realizace
P

oč
et

 p
ro

je
kt
ů

C
el

ko
vá

 v
ýš

e 
p

od
p

or
y 

(K
č)

C
el

ko
vé

 s
ní

že
ní

 
SO

2 (
t/

ro
k)

C
el

ko
vé

 s
ní

že
ní

 
N

O
x (

t/
ro

k)

C
el

ko
vé

 s
ní

že
ní

 
C

O
2 (

t/
ro

k)

P
lo

ch
a 

za
te

pl
ov

an
é 

ko
ns

tr
uk

ce
 - 

ob
vo

-
do

vé
 z

di
vo

 (
m

2 )

P
lo

ch
a 

za
te

pl
ov

an
é 

ko
ns

tr
uk

ce
 - 

vý
pl

ně
 

(m
2 )

P
lo

ch
a 

za
te

pl
ov

an
é 

ko
ns

tr
uk

ce
 - 

st
ře

-
ch

a 
(m

2 )

Ú
sp

or
a 

en
er

gi
e 

(G
J/

ro
k)

Ú
sp

or
a 

so
uč

as
ný

ch
 

pr
ov

oz
ní

ch
 n

ák
la

-
dů

 (
ti

s.
 K
č/

ro
k)

Hl. město Praha Praha 108 1 272 333 175 20,931 19,848 10 793,928 242 064,10 78 159,27 139 963,17 174 006 810 760

Jihočeský kraj

České Budějovice 34 331 414 535 17,863 5,704 3 865,712 64 244,60 17 008,19 43 193,93 30 607 11 698

Český Krumlov 10 87 765 076 30,690 0,462 3 242,710 22 495,47 5 558,05 24 553,40 25 141 4 896

Jindřichův Hradec 17 90 956 383 0,674 0,746 596,473 16 554,41 5 124,31 10 193,12 8 432 2 851

Písek 10 60 948 249 0,908 0,649 552,018 13 559,40 3 217,10 7 281,90 6 260 2 587

Prachatice 15 116 898 543 0,878 1,276 1 254,567 23 186,38 8 851,40 20 794,40 14 281 6 850

Strakonice 18 251 333 796 12,760 2,220 1 368,870 23 064,00 5 492,58 14 430,90 10 015 3 275

Tábor 16 125 220 192 4,111 1,010 854,770 18 573,14 6 844,97 11 401,34 15 752 5 286

Celkem z Jihočeský kraj 120 1 064 536 773 67,883 12,068 11 735,120 181 677,39 52 096,60 131 848,99 110 487 37 444

Jihomoravský 
kraj

Blansko 41 286 848 516 1,133 3,104 2 346,082 68 136,84 25 065,10 47 715,62 34 483 15 235

Brno-město 29 417 046 491 7,919 7,353 5 477,308 121 995,72 39 931,73 67 824,16 64 406 29 668

Brno-venkov 42 189 940 237 0,371 1,932 1 669,445 59 090,37 17 758,50 32 680,91 26 713 9 278

Břeclav 24 150 783 025 1,444 1,309 1 244,821 36 189,18 10 437,19 26 687,41 19 176 8 414

Hodonín 50 232 709 017 1,052 1,922 2 168,648 83 390,49 17 982,96 46 192,13 33 769 12 782

Vyškov 26 129 417 185 0,002 0,809 857,529 27 226,08 8 491,91 22 308,02 15 146 5 606

Znojmo 26 143 780 352 4,071 1,859 1 594,968 40 868,63 10 208,10 28 882,07 18 885 7 499

Celkem z Jihomoravský kraj 238 1 550 524 824 15,992 18,287 15 358,802 436 897,30 129 875,48 272 290,32 212 578 88 483

Karlovarský kraj

Cheb 24 161 215 781 124,218 -39,519 32 974,988 33 501,50 6 343,03 15 855,24 51 549 7 463

Karlovy Vary 12 104 496 507 7,690 2,720 1 853,460 36 509,85 8 395,74 16 386,33 14 890 5 506

Sokolov 19 238 227 345 20,034 21,079 3 896,656 51 659,03 15 488,89 39 978,91 32 142 10 850

Celkem z Karlovarský kraj 55 503 939 633 151,941 -15,720 38 725,104 121 670,38 30 227,66 72 220,48 98 581 23 819

Královéhradecký 
kraj

Hradec Králové 21 214 615 174 6,701 2,624 1 830,632 45 006,01 13 329,41 26 834,80 23 139 7 793

Jičín 5 25 828 697 0,040 0,130 196,620 8 298,25 2 560,10 4 979,51 3 216 1 408

Náchod 24 152 334 564 1,793 1,089 984,680 37 464,41 11 426,71 26 154,48 14 180 6 041

Rychnov n. Kněžnou 18 100 746 706 6,186 3,435 1 377,719 31 291,68 8 091,58 24 520,90 14 476 6 779

Trutnov 19 122 986 735 29,005 4,234 2 728,775 31 789,34 7 611,08 15 239,93 28 610 5 597

Celkem z Královéhradecký kraj 87 616 511 875 43,724 11,511 7 118,425 153 849,69 43 018,88 97 729,62 83 621 27 619

Liberecký kraj

Česká Lípa 13 128 698 316 0,670 0,930 942,983 20 364,29 7 421,72 10 416,54 11 934 6 011

Jablonec nad Nisou 13 129 739 709 2,802 1,392 1 112,786 28 578,12 8 141,31 17 858,81 16 018 7 144

Liberec 29 132 722 040 1,870 0,923 590,395 19 011,98 4 074,53 13 283,18 8 219 3 829

Semily 21 129 776 604 4,408 1,463 881,013 23 159,44 5 180,43 13 829,40 11 792 3 742

Celkem z Liberecký kraj 76 520 936 669 9,751 4,708 3 527,177 91 113,82 24 817,99 55 387,93 47 964 20 726

Moravskoslezský  
kraj

Bruntál 28 153 936 222 8,866 2,903 1 906,766 52 868,59 16 308,94 39 860,14 22 912 9 018

Frýdek-Místek 24 250 359 867 10,511 3,324 2 432,662 51 797,49 15 447,36 39 357,01 20 675 9 421

Karviná 36 611 921 821 18,915 11,840 6 406,769 182 630,86 52 349,14 84 950,72 69 040 23 258

Nový Jičín 20 136 106 460 0,855 1,541 1 330,136 52 816,56 14 599,56 25 888,94 22 596 9 882

Opava 19 153 714 916 1,711 1,884 1 407,911 46 347,57 14 022,27 30 763,92 19 285 7 884

Ostrava-město 40 773 525 254 841,485 669,159 7 870,124 106 913,69 39 254,83 74 128,25 60 362 24 703

Celkem z Moravskoslezský  kraj 167 2 079 564 541 882,343 690,651 21 354,369 493 374,77 151 982,09 294 948,97 214 871 84 166

Olomoucký kraj

Jeseník 6 26 302 753 1,320 0,340 239,749 11 513,43 2 034,52 3 690,45 3 806 1 666

Olomouc 34 384 533 061 19,784 6,328 5 209,708 127 834,40 30 429,59 59 209,16 54 371 21 145

Prostějov 23 115 368 653 0,145 6,078 919,529 31 461,47 13 229,64 29 999,24 13 840 5 284

Přerov 28 164 683 210 2,280 30,858 1 170,472 46 500,91 15 848,16 38 718,89 16 173 6 736

Šumperk 25 169 529 433 5,299 2,177 1 687,479 41 226,27 16 762,83 26 020,68 23 299 9 408

Celkem z Olomoucký kraj 116 860 417 109 28,828 45,781 9 226,937 258 536,47 78 304,74 157 638,41 111 489 44 239

Vybrané přínosy projektů, které dosud získaly dotaci z oblasti podpory 3.2 OPŽP 
– Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (k 21. 5. 2010 )

Kraj realizace Okres realizace
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Pardubický kraj

Chrudim 25 125 322 571 1,084 1,218 1 219,966 35 445,43 10 197,89 21 811,94 16 097 5 584

Pardubice 48 375 966 167 4,741 3,037 2 482,662 52 644,54 17 754,37 39 727,46 26 689 8 521

Svitavy 30 164 933 318 5,367 1,745 1 547,077 45 395,92 10 925,58 28 325,20 18 025 7 341

Ústí nad Orlicí 36 157 602 094 2,223 1,456 1 501,516 34 574,62 9 591,06 24 884,06 15 593 144 038

Celkem z Pardubický kraj 139 823 824 151 13,415 7,455 6 751,222 168 060,51 48 468,90 114 748,66 76 404 165 484

Plzeňský kraj

Domažlice 7 35 168 693 0,001 0,202 223,589 11 530,88 2 737,90 10 163,24 3 910 1 336

Klatovy 19 89 168 720 0,848 0,705 655,167 14 289,32 4 037,60 11 432,40 7 118 2 916

Plzeň-jih 7 34 029 182 0,300 0,365 320,907 9 371,61 1 494,77 5 384,40 2 913 1 035

Plzeň-město 12 164 589 617 17,609 4,371 1 161,049 30 524,54 8 925,56 18 392,33 12 142 3 665

Plzeň-sever 9 41 795 701 4,950 0,470 701,970 6 577,60 1 543,84 4 951,60 4 932 2 247

Rokycany 4 26 302 827 0,000 0,094 95,749 5 441,85 1 294,53 5 391,28 1 654 569

Tachov 5 30 280 316 0,618 0,274 287,980 8 601,46 1 971,00 5 705,01 4 288 1 591

Celkem z Plzeňský kraj 63 421 335 055 24,325 6,480 3 446,411 86 337,26 22 005,20 61 420,26 36 957 13 358

Středočeský kraj

Benešov 10 79 525 562 3,500 1,520 1 126,847 24 870,68 7 275,99 17 631,67 9 915 3 267

Beroun 2 18 784 134 1,670 1,130 339,360 6 237,30 1 854,00 4 426,00 3 829 2 222

Kladno 15 89 119 287 0,845 2,314 1 012,215 22 602,70 6 799,54 19 843,20 12 901 5 204

Kolín 7 63 632 279 3,410 1,170 691,705 13 522,15 5 783,60 9 264,80 7 192 2 548

Kutná Hora 8 62 278 616 3,466 1,168 838,200 10 927,80 4 515,73 8 525,55 6 001 2 650

Mělník 10 53 129 805 1,331 0,982 939,377 14 602,82 2 280,18 10 015,46 6 287 2 036

Mladá Boleslav 12 74 387 746 6,758 5,217 943,848 19 763,99 6 730,00 12 136,00 9 279 4 039

Nymburk 6 38 926 176 0,012 96,203 266,305 7 993,30 3 106,80 9 508,50 4 781 1 826

Praha-východ 3 5 630 942 0,320 0,270 214,590 430,00 114,00 683,00 662 857

Praha-západ 13 37 085 714 2,402 0,675 536,747 9 051,70 1 826,72 6 297,44 3 811 1 720

Příbram 16 182 034 372 72,661 6,677 4 346,243 44 874,61 9 037,90 29 101,09 25 450 9 326

Rakovník 4 21 557 972 1,786 -0,637 248,534 3 020,70 543,00 1 700,96 1 053 223

Celkem z Středočeský kraj 106 726 092 606 98,162 116,690 11 503,971 177 897,75 49 867,46 129 133,67 91 161 35 918

Ústecký kraj

Děčín 4 24 736 330 0,260 0,326 277,300 5 401,13 1 027,90 1 886,00 1 995 763

Chomutov 14 142 710 594 3 957,430 537,830 1 153,447 18 735,47 5 952,35 16 096,32 9 762 4 109

Litoměřice 13 87 538 901 4,243 1,061 589,389 16 275,55 6 430,92 15 103,60 7 406 2 625

Louny 12 111 304 523 3,937 2,682 1 919,792 30 471,86 8 846,12 10 800,74 9 985 3 460

Most 13 226 273 345 23,163 23,202 11 478,459 67 135,90 25 655,54 36 811,00 48 786 185 088

Teplice 17 140 325 483 7,242 54,356 1 700,170 44 477,06 14 650,48 27 934,66 16 373 5 792

Ústí nad Labem 12 117 536 804 6,190 3,910 3 666,280 30 658,70 6 697,10 11 878,05 12 485 4 057

Celkem z Ústecký kraj 85 850 425 981 4 002,465 623,367 20 784,837 213 155,67 69 260,41 120 510,37 106 792 205 895

Vysočina

Havlíčkův Brod 14 70 574 005 0,911 0,668 795,062 26 870,10 7 801,71 15 187,92 10 641 3 991

Jihlava 28 161 421 994 2,102 1,921 1 750,449 42 389,71 13 385,29 28 351,12 23 922 7 661

Pelhřimov 16 90 014 388 0,724 1,147 910,471 23 579,07 7 231,20 23 126,53 10 386 5 122

Třebíč 31 171 145 596 2,485 1,695 1 722,253 48 799,32 14 382,10 32 868,52 22 351 10 278

Žďár nad Sázavou 23 111 611 811 7,230 1 028,427 1 250,397 31 409,83 8 929,63 21 383,96 15 695 7 673

Celkem z Vysočina 112 604 767 795 13,453 1 033,858 6 428,632 173 048,03 51 729,93 120 918,05 82 994 34 724

Zlínský kraj

Kroměříž 27 112 588 966 0,020 0,924 682,845 29 651,68 6 474,28 21 120,25 11 960 4 326

Uherské Hradiště 75 364 374 592 4,751 41,154 4 606,417 108 800,70 31 442,20 79 241,22 58 744 20 800

Vsetín 46 228 877 636 3,852 2,778 2 198,416 79 525,89 21 435,22 44 355,84 34 047 14 526

Zlín 52 229 901 178 7,467 9,176 2 918,775 65 493,81 15 201,51 48 971,63 32 982 12 498

Celkem z Zlínský kraj 200 935 742 373 16,089 54,032 10 406,454 283 472,08 74 553,21 193 688,94 137 733 52 151

Celkový součet 1672 12 830 952 558 5 389,304 2 629,016 177 161,387 3 081 155,21 904 367,82 1 962 447,85 1 585 638 1 644 786
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GALERIE OPŽP

Výměna oken, dveří a zateplení budovy 
MŠ Nová Bystřice

GALERIE OPŽP

Rekultivace skládky obce Čechočovice

Předmětem projektu je odtěžení 
stávajícího odpadu, zhutnění 
jednotlivých vrstev, vybudování 
obvodových záchytných příkopů, 
překrytí plochy uzavírací vrstvou, 
biologická rekultivace, a to vše 
na ploše 3 600 m2.
Hlavní přínosy – Účelem projektu 
je úprava povrchu skládky tak, aby 
se v co nejvyšší míře zamezilo 
pronikání povrchové vody do tělesa 
skládky a nedocházelo k vyplavování 
škodlivých látek.

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

Kraj – Vysočina
Příjemce podpory – obec 
Čechočovice

Celková výše podpory  1 534 324 Kč
Podpora FS  1 449 083 Kč
Dotace SFŽP ČR  85 240 Kč

Zlepšení energetické náročnosti objektů 
ZŠ a ZS v obci Březolupy
Projekt je zaměřen na zlepšení 
energetické náročnosti základní 
školy a zdravotního střediska 
v obci Březolupy. Jedná se zejména 
o výměnu výplní okenních otvorů, 
prosklených velkých stěn a dveřních 
otvorů. Provedeno bude i kompletní 
zateplení vnějšího obvodového pláště.
Hlavní přínosy – Projekt si klade 
za cíl zlepšit energetickou náročnost 
objektů základní školy a zdravotního 
střediska v obci Březolupy. Po jeho 
realizaci dojde ke snížení produkce 
znečišťujících látek. Rovněž bude 

snížena konečná spotřeba paliv 
a energie.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla

Kraj – Zlínský kraj
Příjemce podpory – obec Březolupy

Celková výše podpory  5 990 806 Kč
Podpora FS  5 657 983 Kč
Dotace SFŽP ČR  332 823 Kč

Předkládaný projekt se zabývá 
výměnou oken, dveří a zateplením 
budovy Mateřské školy Nová 
Bystřice. Realizací projektu dojde 
k významným fi nančním úsporám, 
ale též ke snížení emisí.
Hlavní přínosy – Cílem projektu je 
realizace úspor energie zlepšením 
tepelně technických vlastností ob-
vodové konstrukce budovy mateřské 
školy v Nové Bystřici. Sníží se nákla-
dy na energie a vytápění, zároveň se 
sníží množství emisí vypouštěných 
do ovzduší.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla

Kraj – Jihočeský kraj
Příjemce podpory – město Nová 
Bystřice

Celková výše podpory  3 998 662 Kč
Podpora FS  3 776 514 Kč
Dotace SFŽP ČR  222 148 Kč

Solární soustava pro přípravu TUV v kotelně 
ZŠ Lysá nad Labem
Projekt zvyšuje využívání obnovitel-
ných zdrojů energie – pro přípravu 
teplé vody je navržen vakuový solární 
systém. Tím nahrazuje část fosilních 
paliv. 
Hlavní přínosy – Snížit emisní 
zatížení okolí vlivem spalování fos-
ilních paliv využitím obnovitelného 
zdroje. Umístěním zařízení na areálu 
školy přispět k propagaci OZE.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.1 – 
Výstavba nových zařízení a rekon-
strukce stávajících zařízení s cílem 

zvýšení využívání OZE pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny

Kraj – Středočeský kraj
Okres – Nymburk
Příjemce podpory – město Lysá nad 
Labem
Ukončení projektu – 19. 11. 2008

Celková výše podpory  1 389 268 Kč
Podpora FS  1 312 086 Kč
Dotace SFŽP ČR  77 182 Kč

Dopalovací jednotka fungující 
na principu přímé katalytické oxi-
dace s akumulací tepla na trubkovém 
výměníku čistí odpadní vzduch 
nasycený organickými těkavými 
látkami. Technologie plní emisní 
limity a zlepšila i pracovní prostředí 
zaměstnanců. 
Hlavní přínosy – snížení emisí or-
ganických těkavých látek z 12,7 tuny 
za rok na 1,3 tuny, tj. pokles o 11,4 
tuny ročně.

Prioritní osa 2 / Oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj – Zlínský kraj
Příjemce podpory – TEiKO, spol. 
s r. o.

Celková výše podpory 4 671 768 Kč
Dotace Fs  3 971 003 Kč
Dotace SFŽP ČR 700 765 Kč

Katalytická oxidace pročistí vzduch

Kovolis Hedvikov snížil emise 
prachových částic 
Kovolis Hedvikov instaloval účinné 
systémy pro snižování emisí aero-
solových (prachových) částic do 
ovzduší. Zařízení se nachází v hale 
nad třemi robotizovanými licími 
pracovišti. 
Hlavní přínosy – snížení emise 
tuhých znečišťujících látek do 
ovzduší ze 4,5 na 0,1 tuny ročně, což 
představuje 4 procenta původního 
množství. 

Prioritní osa 2 / Oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj – Pardubický kraj
Příjemce podpory – Kovolis Hed-
vikov a. s.

Celková výše podpory 2 774 917 Kč
Dotace FS 2 358 679 Kč
Dotace SFŽP ČR  416 238 Kč

Zateplení škol v Karlových Varech

Díky zateplení pláště, výměně oken 
a dveří a doteplení střech na bu-
dovách střední pedagogické školy, 
gymnázia a VOŠ v Karlových Varech 
se snížila tepelná propustnost objektů. 
Výrazně se tak snížily spotřeba energie 
a vypouštění emisí a uspořily se pro-
vozní náklady. Veškeré stavební úpravy 
byly provedeny tak, aby byly zacho-
vány architektonické prvky a nebyl 
změněn ráz budov.
Hlavní přínosy – úspora energie 2 514 
GJ/rok, snížení CO2 o 262 tun za rok 
a úspora provozních nákladů ve výši 
955 tisíc korun ročně včetně DPH. 

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla

Kraj – Karlovarský
Příjemce podpory – střední peda-
gogická škola, gymnázium a vyšší 
odborná škola, Karlovy Vary

Celková výše podpory 9 993 937 Kč
Dotace FS 9 438 718 Kč
Dotace SFŽP ČR 555 218 Kč

Škola v Toužimi ušetří za vytápění

Projekt zateplení Základní školy v 
Toužimi zahrnoval zateplení ob-
vodového zdiva fasádním polystyre-
nem a výměnu dveří a oken za plas-
tové. To přispělo ke snížení spotřeby 
energie a nastavení optimálního 
ekonomického a ekologického 
hospodaření s energií. 
Hlavní přínosy – úspora provozních 
nákladů činí 875 tisíc korun ročně, 
úspora energie dosáhla 2 754 GJ za 
rok, celkové snížení CO2 je 157,2 
tuny ročně.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla

Kraj – Karlovarský
Příjemce podpory – město Toužim

Celková výše podpory 8 792 390 Kč
Dotace FS 8 303 924 Kč
Dotace SFŽP ČR 488 466 Kč
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ENVIPORADNA ENVIPORADNA

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

Je třeba dělat finanční analýzu 
v případě, kdy je žadatelem obec 
a záměrem je realizace opatření 
na úsporu energie (zateplení 
fasády budovy, zateplení stropů 
a výměny otvorových výplní) 
v základní a mateřské škole? ZŠ 
zisk jako takový nemá – přijímá 
pouze platby v rámci provozu 
školní jídelny a příspěvky od ro-
dičů dětí v MŠ. V příloze 
č. 4 směrnice je řečeno, že fi-
nanční analýza se dělá u projektů 
generujících příjem ve smyslu 
směrnice ES č. 1083/2006. Jak 
tomu tedy bude v tomto případě?

Pokud bude žadatelem obec 
a bude se jednat o úspory ener-
gie realizované v MŠ a ZŠ, lze 

čerpat v rámci podoblasti 3.2.1 
– Realizace úspor a energie. Zde 
se nejedná o veřejnou podporu, 
a není nutné proto zpracovat 
fi nanční analýzu, od nákladů je 
však nutné odečíst úsporu pro-
vozních nákladů generovaných 
opatření za dobu 5 let (ty by 
měly vyplývat z energetického 
auditu). Maximální dotace bude 
v tomto případě 90 %. 

Pokud budou svozové vozy 
součástí integrovaného systému 
nakládání s odpadem, je možno je 
zahrnout do způsobilých výdajů?

Ano, v případě, že budou 
součástí předloženého projektu 
i rozšíření stávajícího inte-

grovaného systému nakládání 
s odpady.

Na projekt vybudování 
Sběrného dvora pro separaci 
a svoz odpadů máme v úmys-
lu předložit žádost o dotaci 
z OPŽP. Jsme povinni předlo-
žit finanční analýzu projektu? 
Projekt bude „ziskový“ v tom 
smyslu, že část separovaných 
odpadů (plasty, papír, sklo, 
kovy) bude dál prodávána zpra-
covatelům, ovšem celkově bude 
provoz sběrného dvora ztrátový 
(náklady jistě převýší příjmy).

Přestože bude projekt ztráto-
vý, musíte fi nanční analýzu jako 
povinnou přílohu žádosti před-
ložit. Pro projekty tohoto typu 
je určen zjednodušený modul.

Mohou v rámci os 6.2 a 6.3 
Operačního program ŽP pro 
období 2007–2013 čerpat obce 
prostředky na údržbu prvků 
ÚSES, na sekání příkopů polních 
komunikací po jejich vybudování 
a na převzetí od pozemkového 
úřadu (sekačky, křovinořezy, 
malotraktory apod.)? Jestliže 
ano, kdy se předpokládá po-
dávání žádostí na prostředky 
z těchto os? 

V rámci OPŽP nelze čerpat 
prostředky na údržbu, vždy 
musí jít o zakládání, případně 
rekonstrukci (revitalizaci), tj. 
o „jednorázové“ opatření a ná-
sledné povýsadbové práce. 

Jsou veřejně přístupná kritéria 
výběru projektu (hodnocení)?

Výběrová (hodnotící) kri-
téria lze obecně rozdělit do tří 
skupin: technické (s váhou 
40 % na celkovém hodnocení), 
ekologické (s váhou 40 %) a eko-
nomické (s váhou 20 %). Popis 
kritérií naleznete v Implemen-
tačním dokumentu, v kapitole 6. 
Hodnotící kritéria jsou zveřej-
ňována i k jednotlivým výzvám. 

Kdo je oprávněnou osobou 
ke zpracování odborného po-
sudku? Oprávněný zpracovatel 
EIA zpravidla nebývá vyba-
ven odbornými dovednostmi 
ke zpracování ekonomického 
hodnocení projektu. Kdo je 
oprávněnou osobou ke zpraco-
vání ekonomického hodnocení? 
Je možné, a zřejmě to ani jinak 
nelze v praxi udělat, aby takový 
posudek byl zpracován ve spo-
lupráci několika odborníků? 
Jaký výklad je tedy pro termín 
oprávněná osoba ke zpracování 
odborného posudku?

Osa 1: Osoba mající doklad 
o odborné způsobilosti v oblas-
ti vodohospodářských staveb 
(např. osvědčení o odborné 
způsobilosti od MŽP, člen asocia-
ce čistíren. expertů apod.).

Osa 2: Dáno zákonem 
o ochraně ovzduší č. 86/2002 
v platném znění (§ 17/ bod 6), 
viz Seznam autorizovaných 
osob na www.env.cz, sekce Ži-
votní prostředí – ovzduší.

Osa 3: Žadatelé předkládají 
energetický audit, který zpra-
covávají energetičtí auditoři. 
Úplný seznam auditorů najdete 
na www.mpo.cz, sekce Energe-
tika a suroviny úspory energie 
– seznam auditorů.

Osa 4: 4.1 – projekty staveb-
ního charakteru: osoba mající 
doklad o odborné způsobilosti 
na posuzování EIA; 4.1 – projek-
ty ostatní: osoba mající doklad 
o odborné způsobilosti v oblasti 
odpadového hospodářství nebo 
příbuzné; 4.2: je nahrazen závaz-
ným stanoviskem MŽP.

Osa 6: Místně příslušné 
odborné pracoviště ochrany 
přírody, tj. správa NP, správa 
CHKO nebo středisko Agentury 
ochrany přírody a krajiny.

Osa 7: Je nahrazen energetic-
kým auditem.

Jak stanovím, že můj projekt pod-
léhá podmínkám veřejné podpo-
ry, anebo že je možno jej vyjmout 
mimo rámec veřejné podpory?

Hlavní principy posuzování 
otázky veřejné podpory u jed-
notlivých projektů jsou rozpra-
covány v kapitole 8 Implemen-
tačního dokumentu. Prvotním 
principem při posuzování otázky 
veřejné podpory u konkrétního 
projektu žadatele je odpověď 
na otázku, zda podpora po-
skytnutá projektu může narušit 
hospodářskou soutěž. Zásadou 
je, že pokud s předpokládanou 

investicí (např. budovanou 
infrastrukturou) bude souviset 
ekonomická činnost, a to zvláště 
v případě, kdy v oblasti této eko-
nomické činnosti existuje rozvi-
nutý hospodářský trh (v regionu 
např. existují podnikatelské 
subjekty, které tuto ekonomic-
kou činnost zajišťují na komerč-
ním principu), pak se vždy jedná 
o veřejnou podporu. Konkrétní 
případy je možno konzultovat 
s fondem.

Dotaz na podporu v rámci 
prioritní osy 4 OPŽP – u bioply-
nových a biofermentačních stanic 
zpracovávajících bioodpad: Lze 
v rámci tohoto opatření podpo-
rovat všechny druhy bioplyno-
vých stanic, tj. i BPS, kde je mož-
no zpracovávat mimo jiné i kal 
z ČOV, anebo jen některé druhy 

BPS zpracovávajících méně 
rizikový odpad, např. výstupy 
ze zemědělství apod.? Je v rámci 
OPŽP jiné opatření týkající se 
přímo zpracování kalů z čistíren 
odpadních vod pro podnikatel-
ské subjekty?

V rámci OPŽP je možné pod-
pořit projekt výstavby bioplyno-
vé a biofermentační stanice, kte-
rá zpracovává bioodpad. Může 
jít i o zpracování kalu z ČOV. 
Do prioritní osy 4, oblasti pod-
pory 4.1, spadají takové projekty 
zahrnující biofermentační nebo 
bioplynovou stanici, které slouží 
ke zpracování bioodpadů (mini-
málně 20 % vsázky), tj. ty, které 
zahrnují další systémové prvky 
svozu a třídění komunálního 
odpadu, nebo svozu bioodpadů, 
nebo doplňují již existující tako-
vý systém svozu a/nebo třídění.

Město chce vybudovat sběrná 
místa pro komunální odpad. 
Bude se jednat o zhruba 12 míst, 
na kterých bude umístěn podzem-
ní kontejner na TKO a nádoby 
na tříděný odpad (včetně vybu-
dování zpevněných ploch pro tyto 
nádoby). Svoz odpadu zajišťují 
dvě firmy. Občané platí městu 
za likvidaci komunálního odpadu. 
Je tento záměr vhodný v rámci 
oblasti podpory 4.1? Jedná se 
o projekt zakládající veřejnou 
podporu, či o projekt generující 
příjem?

Ano, tento záměr spadá 
do oblasti podpory 4.1. Dle 
regionální blokové výjimky to 
bude veřejná podpora ve výši 
40 procent. 

Nezpůsobilým nákladem jsou 
sběrná místa a nádoby na směsný 
komunální odpad.

ZELENÁ LINKA 800 260 500
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ZAHRANIČÍ

Na podzim 
roku 2000 město 
Frankurt vyhlásilo 
architektonickou 
soutěž na vý-
stavbu základní 
školy a školky 
v nové městské 
části Riedberg. 
Soutěž obsaho-
vala požadavek 
„pasivní standard 

je žádoucí“. Město přitom veřej-
ně oznámilo, že bude tolerovat 

i dodatečné náklady na variantu 
v pasivním standardu, včetně nu-
ceného větrání s rekuperací vzdu-
chu. Zastupitelé byli tedy ochotni 
zaplatit o 3,6 % více, než původně 
plánovali. Ostatně projektu, který 
byl již tehdy považován za pilot-
ní, byla dodatečně poskytnuta 
dotace ve výši 190 000 eur, díky 
nimž se návratnost investice při 
tehdejších cenách energie snížila 
na 38 let. Navíc již tehdy bylo jas-
né, že kvůli neustále stoupajícím 
cenám energie bude tato doba 
podstatně kratší.

Podle představitelů města 
mělo nezbytnou součástí projektu 
být i zabezpečení dostatečného 
větrání školy, protože školní bu-
dova z důvodu vysokého výskytu 
CO2 by jinak nebyla vhodná pro 
výuku. Na konci hodiny ve třídě 
frankfurtské školy totiž měřiče 
hlásily obvykle více než 1 500 
ppm CO2, zatímco venkovní 
vzduch v centrech srovnatelných 
měst, jako je Frankfurt, obsa-
huje jen 300 až 600 ppm CO2. 
Větrání ve školách, které je běžně 
naprostou nezbytností, bylo 

ve frankfurtském případě totální 
nutností. Na tomto místě je třeba 
poznamenat, že problémy s vět-
ráním má i mnoho českých škol. 
Ale zpátky do Frankfurtu. Po in-
tenzivních jednáních o nákladech 
a technologii stavby bylo rozhod-
nuto, že škola v Riedbergu bude 
postavena v pasivním standardu. 
Byl to průkopnický čin, který 
však byl korunován úspěchem. 
Budova byla pro výuku otevřena 
1. listopadu 2004 a poskytuje 16 
tříd pro 400 žáků základní školy 

a školku pro 120 předškoláků. 
Tím to vše začalo. 

O tři roky později zahájila 
provoz druhá frankfurtská škola 
v pasivním standardu, tentokrát 
v městské části Preungesheim. 
Celkové investiční a provozní 
náklady na novostavbu této 
školní budovy byly díky pasiv-
nímu standardu sníženy na 1,63 
milionu eur za rok oproti původ-
ním 1,71 milionu eur při realizaci 
v souladu s klasickými energetic-
kými nařízeními. Tato škola však 
nebyla jediným frankfurtským 
pasivním projektem. Do provozu 
v pasivním standardu byly v té 
době uvedeny dvě zbrusu nové 
školky. Aktuálně je ve Frankfurtu 
plánováno či rozestavěno dalších 
25 pasivních budov a u dvanácti 
rekonstrukcí jsou využity kompo-
nenty pro pasivní domy.

Souběžně s plány na realiza-
ci základní školy v Riedbergu 
postavil městský koncern ABG 
Frankfurt Holding již v roce 2002 
první bytový dům v pasivním stan-
dardu. O devatenáct bytů v ulici 
Grempstraße byl tak velký zájem, 

že přidělení bytů muselo být 
provedeno za pomoci losu. Tento 
velký úspěch vedl ABG Holding 
k rozhodnutí stavět v budoucnu 
pouze v pasivním standardu. Z ak-
tuálních 300 bytů v pasivních byto-
vých domech předpokládá do roku 
2013 zvýšení na 2 300 bytů.

Že obyvatelé bytového domu 
na Grempstraße dobře investo-
vali své peníze, dokazuje příklad 
jedné rodiny, která bydlí již třetí 
zimu v čtyřpokojovém bytě. Tato 
rodina zaplatila v minulém roce 
za topení 60 euro, zatímco ve vět-
šině normálních srovnatelných 
bytů se tato částka platí za pouhý 
měsíc.

Zkušenosti se stavěním pa-
sivních domů vedly frankfurtské 
fi rmy k tomu, že komponenty 
pasivních domů začaly svým 
klientům nabízet nejen při no-
vostavbách, ale i při rekonstruk-
cích. Příkladem může být ulice 
Tevesstraße na frankfurtském 
sídlišti Friedrich-Ebert-Siedlung, 
kde rekonstruované domy téměř 
dosáhly na pasivní standard. 
I tak se v tomto případě povedlo 
značně ušetřit. Po rekonstrukci 
bylo na vytápění zapotřebí pouze 
15 procent původní spotřeby 
topného oleje. 

Bez zajímavosti není fakt, že 
po této zkušenosti frankfurtské 
městské zastupitelstvo rozhodlo, 
že využití komponent pro pasivní 
standard je do budoucna žádoucí 
u všech rekonstrukcí a je za před-
pokladu dodržení příslušných 
předpisů doporučeno i u památ-
kově chráněných budov.

Co říci závěrem? Frankfurt-
ský magistrát se snaží soukromé 
investory aktivně motivovat 
k pasivnímu způsobu výstavby. 
Na prodaných či pronajatých 
městských pozemcích lze postavit 
pouze pasivní domy. Energetický 
odbor frankfurtského magistrátu 
radí zájemcům o pasivní domy 
a zprostředkovává kontakty 
na odborníky a zkušené řeme-
slníky. Společně s regionálním 
dodavatelem energie Mainova 
také nabízí dotační program 
na zajištění kvalitní výstavby 
pasivního domu. Pro občany 
plánující výstavbu domu v pasiv-
ním standardu jsou tak zdarma 
k dispozici zkušení odborníci, 
kteří mohou prověřit plány a při-
spět svými radami. Z dotačních 
prostředků je možné fi nancovat 
také oba testy neprůvzdušnosti 
pasivního domu.

Frankfurt nad Mohanem není pasivní
Ve Frankfurtu nad Mohanem 
je již více než 100 000 m2 
nově postavených nebo 
rekonstruovaných 
obytných a užitných prostor 
v pasivním standardu. Takto 
se Frankfurt díky své 
iniciativě a aktivnímu 
přístupu k ochraně klimatu 
stal doslova hlavním městem 
pasivních domů. Ptáte se, 
jak to začalo?

Bytový dům 
v Grempstraße.

STUDIE

Ohlédnutí za Fondem soudržnosti
Priorita je časopis primárně 
věnovaný prezentaci 
informací o implementaci 
Operačního programu 
Životní prostředí z progra-
mového období 2007–2013. 
Někteří zaměstnanci 
Ministerstva životního 
prostředí a Státního fondu 
životního prostředí ČR 
se ovšem v rámci své 
pracovní náplně věnují 
také implementaci projektů 
z předchozího programového 
období 2004–2006. 

Mezi takové 
projekty patří 
i projekt Fon-
du soudržnosti 
„Pomoc národ-
ním orgánům při 
přípravě a řízení 
projektů fi nanco-
vaných z Fondu 
soudržnosti v sek-
toru životního 
prostředí“, jejž 
zkráceně nazývá-

me „Technická asistence Fondu 
soudržnosti“ (dále TA FS) a který 
bych rád představil.

Na rozdíl od ostatních pro-
jektů Fondu soudržnosti (FS), 
které jsou zaměřeny na realizaci 
investičně náročných opatření, 
se jedná o neinvestiční projekt 
a v pozici konečného příjemce 
je zde Ministerstvo životního 
prostředí samotné. V některých 
aspektech implementace projektu 
(např. kontroly, fi nancování) se 
tak „na vlastní kůži“ setkáváme 
se stejnými požadavky, které jsou 
kladeny na konečné příjemce.

Schválení a cíle projektu
Projekty FS z programového ob-
dobí 2004–2006 byly schvalovány 
na základě tzv. „rozhodnutí Ko-
mise“. Projekt TA FS byl ovšem 
schválen již před přistoupením 
ČR k Evropským společenstvím 
(ES) v rámci fi nančního nástroje 
ISPA v roce 2003. Protože ČR 
nebyla členem Evropské unie, byl 
projekt schválen prostřednictvím 
tzv. „fi nančního memoranda“ – 
dvoustranné dohody mezi ČR 
a ES o poskytnutí grantu ze dne 
16. prosince 2003. Po přistoupení 
k ES byl projekt ještě dvakrát 
modifi kován a úpravy již byly 
schvalovány rozhodnutím Evrop-
ské komise. 

Cílem projektu je poskytnutí 
pomoci institucím podílejícím se 
na přípravě a řízení implementa-
ce projektů Fondu soudržnosti. 
Dotčenými institucemi jsou Minis-
terstvo životního prostředí, které 
vykonává roli zprostředkujícího 
subjektu, a Státní fond životního 
prostředí ČR, který plní roli rea-
lizačního orgánu. Zjednodušeně 
řečeno jsou defi novány následující 
oblasti pomoci: pomoc při přípra-
vě a hodnocení žádostí projektů, 
podpora MŽP a SFŽP ČR formou 
expertních a konzultačních 
služeb, vzdělávání zaměstnanců 
zapojených do implementace 
projektů FS, publicita.

Uskutečněné aktivity
V počátečních fázích implemen-
tace projektu TA FS (roku 2004) 
byly realizovány především aktivity 
zaměřené na přípravu projekto-
vých žádostí. Ve spolupráci se 
zahraničními subjekty s praktický-
mi zkušenostmi v oblasti přípra-
vy a implementace obdobných 
projektů v členských státech EU 
byly připomínkovány žádosti 
předložené potenciálními žadateli 
a vypracovány metodické návody 
pro konečné příjemce, jak postupo-
vat například při zpracování studie 
proveditelnosti nebo fi nanční 
a ekonomické analýzy projektu.

Od fáze schválení prvních 
projektů FS ze strany Evropské 
komise pak probíhá realizace 
úkolů v oblasti pomoci č. 2. 
Například schválení některých 
projektů bylo spojeno s povin-
ností konečných příjemců splnit 
tzv. „zvláštní podmínky“. Plnění 
těchto podmínek často před-
stavuje odborně náročné úkoly 
– mediálně známá je například 
otázka zajištění provozování 
vodohospodářské infrastruktury 
vybudované za podpory pro-
středků FS v souladu s pravidly 
„Best international practice“, 
která v některých případech 
zahrnuje i přípravu a realizaci 
koncesních řízení na výběr no-
vého provozovatele. V průběhu 
implementace jednotlivých pro-
jektů se však objevovaly a obje-
vují i další problémy fi nančního 
nebo technického charakteru. 
Jejich řešení často vyžaduje nejen 
účinnou spolupráci všech subjek-
tů zapojených do implementace, 
ale také širší zapojení externích 
subjektů s praktickými zkuše-
nostmi z různých oborů formou 
konzultačních služeb.

Primárním úkolem oblasti 
pomoci č. 3 je získávání praktic-
kých zkušeností. Zde si dovo-
lím odkázat na článek Francie 
ukazuje, že dobře nastavená cena 
za vodu může být sociálně únosná 
a současně i umožnit investice 
do infrastruktury uveřejněný 
v roce 2009 v časopisu Priorita 
číslo 5. Uvedený článek poměrně 
detailně popisuje jednu z aktivit, 
která byla v této oblasti pomoci 
realizována.

Současný stav a budoucnost
S ohledem na blížící se termín 
konce uznatelnosti nákladů 
tohoto projektu (31. prosince 

2010) probíhají fi nální práce 
na výše popsaných rozpra-
covaných aktivitách v rámci 
oblasti pomoci č. 2 a zároveň se 
připravují nové aktivity, které 
souvisejí s blížícím se koncem 
celého projektu.

V letošním roce se před-
pokládá předložení velkého 
množství tzv. závěrečných 
zpráv projektů FS. Jedná se 
o jeden z dokumentů, které 
musejí být odeslány Evropské 
komisi v souvislosti s ukonče-
ním každého projektu. Na jeho 
schválení je vázáno uvolnění 
tzv. závěrečné platby ve výši 
20 % prostředků FS poskytnu-
tých na realizaci projektu. Celý 
proces představuje minimálně 
„mnohaměsíční martýrium“, 
a pro konečné příjemce tedy 
problém. Prostředky FS, které 
obdrží s časovým zpožděním, 
musejí dočasně kompenzovat 
z jiných zdrojů. V tomto ohledu 
je nutné si uvědomit, že se 
jedná o fi nanční částky v řádu 
minimálně desítek milionů 
korun. Koneční příjemci, často 
municipální subjekty, nejsou 
schopni fi nancování zajistit 
z vlastních prostředků, a proto 
musejí využít bankovních úvě-
rů. Realizační náklady projektu 
se tímto zvyšují, a to opomíjíme 
skutečnost, že i samotné získání 

úvěru může být v současné době 
velmi problematické.

Jedním z aspektů, které pro-
dlužují proces schválení závěreč-
ných zpráv EK, je na základě dří-
vějších zkušeností překlad těchto 
zpráv do anglického jazyka. 
Ministerstvo životního prostředí 
proto zajišťuje překlady potřeb-
ných dokumentů na české straně 
ve lhůtách, které jsou podstatně 
kratší než lhůty EK. 

Další problém, který často 
prodlužuje proces schvalování, 
je absence některých informací 
fi nančního nebo technického cha-
rakteru v závěrečných zprávách. 
Tyto informace musejí být Evrop-

ské komisi zasílány dodatečně. 
V této situaci orgány podílející 
se na implementaci projektů 
samozřejmě usilují o eliminaci 
doplňujících otázek ze strany 
EK zlepšením vlastní kontrolní 
činnosti. Avšak Ministerstvo ži-
votního prostředí také pro koneč-
né příjemce připravuje možnost 
využít externích poradenských 
služeb hrazených z prostředků 
TA FS ve specifi ckých případech 
spojených s administrativním 
ukončením projektů.

Potřeba bilance
Dalším úkolem, který před Mi-
nisterstvem životního prostředí 
aktuálně stojí, je bilancování ce-
lého procesu implementace pro-
jektu FS 2004–2006. Již v letech 
2000–2003 byly schváleny první 
projekty v rámci předvstupního 
nástroje ISPA a jejich implemen-
tace po vstupu do EU přešla 
do režimu FS. Několika desítkám 
projektů schváleným k fi nanco-
vání v oblasti životního prostředí 
byla v období zhruba 10 let 
poskytnuta podpora z prostředků 
FS významně překračující hranici 
400 mil. eur. Je rovněž nutné po-
dotknout, že v mnoha případech 
se jedná o rozsáhlé investice, kte-
ré nejsou na první pohled patrné, 
protože prostředky byly takříkajíc 
„zakopány pod zem“.

JAROSLAV 
MICHNA
Odbor fondů 

Evropské unie 

MŽP

Aktuální informace o rozpočtu projektu 
Celkové náklady projektu 2 250 000 EUR
Podpora z prostředků FS (75 %) 1 687 500 EUR
Spolufinancování z národních zdrojů (25 %) 562 500 EUR
Uznatelnost nákladů projektu  do 31. prosince 2010

JAN 
BÁRTA 
Centrum 

pasivního domu
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ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

ECHO

Nejprve uveď-
me informace 
o samotném 
ocenění. 
S nápadem 
pořádat sou-
těž o Euro-
pean Green 

Capital přišel v roce 2006 tallin-
ský primátor Jüri Ratas. V roce 
2008 Evropská komise vyhlásila 
první kolo soutěže, do kterého 
se přihlásilo osm evropských 
metropolí (Amsterdam, Bristol, 
Kodaň, Freiburg, Hamburg, 
Münster, Oslo, Stockholm). 
Letos byla udělena první ocenění 
s tím, že od teď bude každoroč-
ně některé z evropských měst 
voleno „hlavním městem Evropy 
v oblasti životního prostředí“. Co 
k tomu musí podniknout? Musí 
mít stanoveny vysoké standardy 
v oblasti životního prostředí 
a musí mít ambiciózní ekolo-
gické závazky do budoucna. 
Tím to však nekončí. Hlavní 
město Evropy v oblasti život-
ního prostředí musí své zkuše-
nosti předávat dalším městům. 
K dalším podmínkám patří, že 
se musí jednat o město s více 
než 200 tisící obyvateli a že by 
zlepšení mělo hledat zejména 
ve spolupráci mezi úřady, obča-
ny, podnikatelskou sférou, a to 
s cílem rozvíjet a zlepšovat život-

ní podmínky ve městě. Nesmí 
opomíjet ani zavádění udržitel-
ných systémů dopravy, obnovu 
parků, vytváření rekreačních zón 
a moderní přístup k odpadové-
mu hospodářství nebo inovativní 
řešení hluku ve městě. Více se 
o podmínkách soutěže dočtete 
na: www.europeangreencapital.eu. 

Ale zpátky do Hamburgu. 
Na jakých základech postavil 
Hamburg svou strategii rozvoje? 
Mnoho informací poskytuje: 
http://klima.hamburg.de/
contentblob/1432818/data/cli-
mate-action.pdf. Avšak to nám 
nestačilo, na podrobnosti jsme 
se zeptali manažerky pro vztahy 
s veřejností hamburského projek-
tu European Green Capital, paní 
Britty Kastensové.

Péče o životní prostředí má 
v Hamburgku bohatou tradici. 
Čím to je?

Hamburg je městem ležícím 
na pobřeží, což jej v době zá-
plav činí obzvlášť zranitelným. 
V roce 1962 bylo vystaveno 
katastrofi cké bouři a následné 
povodni, která měla za následek 
ztrátu mnoha životů a způsobila 
i značné materiální škody po ce-
lém městě. Z tohoto důvodu si 
město velmi dobře uvědomuje 
důležitost zmírňujících a při-

způsobovacích strategií pro 
klimatické změny, snad dříve 
než většina ostatních měst. 
Hamburg je proto městem pl-
ným zeleně. Oblasti s ochranou 
přírody tvoří více než osm pro-
cent z celkové rozlohy města. 
Život v metropoli s bohatstvím 
přírody, to je hnací síla v přístu-
pu Hamburgu k rozvoji města 
udržitelným způsobem. Máme 
i dlouhou tradici vynikající 
hromadné dopravy. 99 procent 
našich občanů má přístup k ve-
řejné dopravě do vzdálenosti 
300 metrů. I přes všechno, co 
již bylo řečeno, má samozřej-
mě Hamburg stále potenciál 
pro další zlepšení v mnoha 
oblastech. Přesto se můžeme 
pochlubit mnohými výsledky, 
například tím, že jsme od roku 
1990 do roku 2006 snížili emise 
CO2 o 18 procent.

Co bylo hlavním motivem k po-
dání přihlášky do soutěže Euro-
pean Green Capital? 

Město podalo přihlášku 
již v únoru, aby zjistilo, kde 
se v porovnání s ostatními 
evropskými městy nachází. 
Osobně jsem se na procesu 
přípravy žádosti nepodílela, 
ke skupině jsem se připojila 
teprve před několika měsíci, 
ale vím, že vypracování žádosti 
byla značně náročná práce. 
Kolegové z našeho ministerstva 
i mnoho veřejných společností 
(například místní dodavatel 
vody a další) poskytli informace 
pro sestavení žádosti, všechny 
informace čítaly dohromady 135 
stran faktů a údajů, které byly 
předány v první fázi. 

Bylo náročné splnit podmínky 
soutěže? Překvapilo vás vaše ví-
tězství?

Skutečně jsme nečekali, že 
zvítězíme hned v prvním kole. 
Přestože jsme neúnavně pra-
covali směrem k lepší ochraně 
klimatu, strategiím na zmírňová-
ní a přizpůsobování, přeci jenom 
se vnímáme jako hustě obydlené 
přístavní město s prosperujícím 
průmyslem. Je pak příjemným 
překvapením zjistit, jak se naše 
tvrdá práce vyplatila. Tento titul 
je pro nás obrovskou ctí, ale 
také výzvou. Představili jsme 
se porotě jako „Evropa v kost-
ce“. Máme zkušenosti se všemi 

Hlavním městem Evropy je Hamburg
Na konci letošního února 
Evropská komise udělila 
dvěma městům tituly 
European Green Capital. 
Pro rok 2010 se jím stall 
Stockholm, pro rok 2011 
Hamburg. Vypravili jsme 
se hledat důvody, které 
město Hamburg vedly 
k iniciativě v oblasti 
životního prostředí, 
na jejímž konci stálo 
toto ocenění.

problémy, se kterými se potýká 
většina evropských měst. Jenže 
než problémy ignorovat, je spíše 
nutné jim čelit. Postupně je 
začleňujeme do procesu, který 
se stává dlouhou historií tvorby 
a údržby integro vaného přístu-
pu, například ke změně klimatu. 

Co podle vás rozhodlo o uděle-
ní titulu European Green Ca-
pital 2011 městu Hamburg? 

Pokud se podíváte na uka-
zatele, dle kterých porota 
vybírala, byl na tom Hamburg 
dobře ve všech oblastech, 
na všech úrovních. Naše motto 
v Hamburgu zní „celé město se 
zapojuje“. Vyhráli jsme to díky 
široké škále projektů, které 
město věnovalo propagaci uva-
žování o budoucnosti, a ochotě 
veřejnosti změnit své uvědomě-
ní a návyky.

Jistě, ale co konkrétního jste 
dokázali? 

Jedním z dalších kritérií pro 
ocenění bylo stanovit budou-

cí cíle. My jsme se rozhodli 
snížit emise CO2 o 40 procent 
do roku 2020 a pak o 80 pro-
cent do roku 2050. Na ambició-
zních cílech, jako je tento, již 
pilně pracujeme a všechny naše 
kroky je možné nalézt v našem 
akčním plánu o klimatu. 

To však není všechno. Naším 
dalším cílem je takzvaný vnitřní 
růst, čímž chceme odpovědět 
na požadavky rostoucí ekono-
miky města a na zvyšující se 
počet lidí v něm. Jako příklad 
v tomto ohledu bych uvedla 
naše HafenCity, největší měst-
ský rozvojový projekt v Evropě, 
postavený v prostoru bývalého 
přístavu. Nebo mezinárodní 
stavební výstavu (IBA) ve Wil-
helmsburgu. V blízké budouc-
nosti budeme na oslavu titulu 
Evropského zeleného města 
roku 2011 také otevírat Infopa-
villion Eco Tours, pro environ-
mentální summit mládeže. 

Jaké přínosy vám výhra v sou-
těži přinesla?

Nejpřínosnější složkou 
tohoto ocenění je podle nás 
spolupráce mezi jednotlivými 
městy a vzájemná informova-
nost, kterou soutěž podporuje. 
Hamburg možná dělá velké 
věci, ale to samé činí i naši kole-
gové v dalších městech Evropy. 
V listopadu loňského roku jsme 
pořádali konferenci o klimatu 
ve městech, jíž se zúčastnilo 
více než 300 starostů a zástupců 
měst. Nechceme jen sdílet naše 
představy a zkušenosti, chceme 
se také poučit od jiných měst 
a inspirovat se jejich inovativní-
mi nápady. Města mají dostatek 
iniciativ. Co je nutné zlepšit, je 
komunikace a výměna názorů. 
Toto ocenění vše usnadňuje tím, 
že do centra pozornosti staví 
projekty nejlepší praxe jednotli-
vých měst.

Jednou z vašich strategií je 
také „vlak idejí“. O co jde a za-
vítáte s tímto vaším vlakem 
také do některého města v ČR? 

Evropská komise očekává, 
že konkurenční města budou 
nejen zvyšovat své úsilí v oblasti 
ochrany životního prostředí, ale 
budou se také jeden od druhého 
učit prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů. Náš vlak 
idejí je jedním z našich příspěv-
ků ke splnění těchto očekávání.

Ve vlaku bude v kontejne-
rech přístupná mobilní výstava, 
která ukáže řešení ekologických 
problémů z 15 partnerských 
měst. Náš vlak idejí bude cesto-
vat po celé Evropě a bude tyto 
osvědčené postupy šířit trochu 
novým způsobem. Na této cestě 
bohužel nejsou v tuto chvíli 
plánována žádná města v České 
republice. Podle našeho součas-
ného plánu bude vlak idejí 
zastavovat ve dvou městech 
východní Evropy, ve Varšavě 
a v Rize. Pro komunální poli-
tiky a občany České republiky 
by nejbližší zastávkou našeho 
turné měla v současné době 
být zřejmě Vídeň, případně 
Mnichov. Nicméně organizace 
turné nebyla ještě zcela dokon-
čena, takže je zde ještě stále 
možnost, že vlak bude možné 
navštívit i o něco blíže k vaše-
mu domovu. 

JOSEF JARÝ
vedoucí bruselské kanceláře, SFŽP ČR

„
Město může být 

ekonomickým jádrem, 

stejně jako může být 

ekologicky progresivní.

Britta Kastensová je 
manažerkou pro vztahy s ve-
řejností projektu Hamburg, 
Evropské zelené město 2011.
 Předtím, než se připojila 
k týmu zeleného města minis-
terstva pro městský rozvoj a ži-
votní prostředí v Hamburgu, 
pracovala po několik let jako 
projektový manažer v evrop-
ských výzkumných projektech. 
Titul PhD. získala za práci 
o implementaci evropského 
vodního managementu.

Hamburg

Berlin
Hannover

Frankfurt

Mnichov
Stuttgart

Dortmund

Čína a ekologické město

Malé městečko Turpan v severo-
západní Číně si své chvíle slávy 
zažilo už před dvěma tisíci lety. 
Vedla tudy Hedvábná stezka, 
která spojovala Říši středu se 
světem. Nyní se Turpan opět 
dožije celonárodního věhlasu. 
Čínský národní energetický úřad 
si ho vybral jako místo výstavby 
vzorového ekologického města. 
Bude se rozkládat na ploše 8,8 
kilometru čtverečných. Turpan 
má pro neemisní město dva 
předpoklady: V blízkém okolí jsou 
geotermální prameny a slunce 
tu v průměru ročně svítí 3 200 
hodin, tedy o plných 1 000 hodin 
více, než v jiných čínských lokali-
tách obdobné zeměpisné šířky.

Vodafone získal ekoznačku
Vodafone je první velkou fi rmou 
v České republice, která pro ad-
ministrativní provoz své pražské 
centrály získala ekoznačku Eko-
logicky šetrná služba. Udělení 
ekoznačky ofi ciálně potvrdila 
podpisem ministryně životního 
prostředí Rut Bízková. „Vedle 
veřejného závazku snížit emise 
CO2 o padesát procent do roku 
2020, provozu hybridních aut 
nebo využívání více než třetiny 
elektrické energie z obnovi-
telných zdrojů je ekoznačka 
dalším krokem na naší zelené 
cestě,“ uvedl Přemysl Filip, 
senior manažer společenské 
odpovědnosti Vodafone.

Vrátit elektroodpad 
Vyplývá to z průzkumu Sdružení 
obrany spotřebitelů provedeného 
letos v březnu ve 133 prodejnách 
elektrospotřebičů na území ČR. 
Obstálo 99 procent prodej-
ců, více než tři pětiny nabídly 
nadstandardní servis. „Zákon 
dodržuje 99 procent prodejců. 
Přes 60 procent respondentů 
bylo ochotno od našich terénních 
pracovníků převzít spotřebič k re-
cyklaci bez jakýchkoliv podmínek, 
třetina souhlasila s odběrem 
formou „kus za kus“ a jenom 4,5 
procenta prodejců zákazníka 
poslalo na nejbližší sběrný dvůr,“ 
shrnula Světlana Rysková ze 
Sdružení obrany spotřebitelů.
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Celkem 18 miliard korun má rezort 
životního prostředí k dispozici pro 
investiční podpory přidělované 
v rámci programu Zelená úsporám 
na projekty energetických úspor. 
Jak uvedl hlavní poradce minis-
tryně Bízkové a šéf vyjednávání 
o prodejích emisních povolenek 
Jan Dusík, poslední navýšení 
objemu fi nančních prostředků 
v programu umožnil nedávný 
prodej dalších dvou milionů AAU 
japonské společnosti Mitsui&Co. 
AAU (jednotka přiděleného množ-
ství, Assigned Amount Units) je 
jednotka defi novaná v rámci Kjót-
ského protokolu, která předsta-
vuje obchodovatelné právo státu 
vypustit do ovzduší jednu tunu 
emisí skleníkových plynů v období 
let 2008–2012. S odvoláním na do-
hodu s japonskou stranou Dusík 
odmítl upřesnit, za jakou cenu byly 
povolenky prodány. 

Ministryně životního prostředí 
v této souvislosti poznamenala, 
že Česká republika je v prodeji 
povolenek ze všech zemí Evropské unie nejúspěšnější. Bízková rovněž 

zdůraznila, že při stále rostoucím 
zájmu žadatelů o program Zelená 
úsporám je velmi pravděpodobné, 
že i tak budou všechny vyčleněné 
prostředky spotřebovány o dost 
dříve než 12. března 2012, kdy má 
program ofi ciálně skončit. 

Zelená úsporám 
i po veřejné budovy
Důležitou zprávou bylo také 
Dusíkovo sdělení, že s japonskou 
stranou – japonské společnosti jsou 
největším kupcem českých emis-
ních povolenek – proběhlo jednání 
o možnosti rozšíření působnosti 
programu Zelená úsporám i na za-
teplování veřejných budov, na něž 
doposud bylo možné čerpat dotace 
pouze v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

Pravidla pro podávání žádostí 
a kritéria pro posuzování pro-
jektů by měla zůstat stejná jako 
u žádostí a projektů na zateplování 
veřejných budov realizovaných 
v rámci OPŽP. Ministryně Bízková 
to výslovně potvrdila a v této 
souvislosti zdůraznila, že „žadatel 
by prakticky neměl poznat, odkud 
ty peníze jsou“.

V části věnované dotazům 
přítomných novinářů se ministry-
ně Bízková rozhovořila obecně 
o tom, jak je třeba přistupovat 
k problematice životního prostředí 
a v jakých souvislostech ji vnímat.

O tom, že je o rozšíření pro-
gramu Zelená úspora i na veřejné 

Program Zelená úsporám se rozšíří, vzroste i objem fi nancí
Větší objem využitelných 
fi nancí a další rozšíření 
působnosti programu 
Zelená úsporám tak, aby 
z něj mohly plynout dotace 
i na zateplování veřejných 
budov, to byly hlavní 
zprávy, které zazněly 
na tiskové konferenci 
Rut Bízkové. 

budovy zájem, svědčí i nedávný 
článek o situaci v Libereckém 
kraji, který zveřejnil webový 
věstník Ekolisty. Je také zjevné, že 
starostové obcí se zajímají nejen 
o možnost získání dotací na za-
teplování „klasických“ veřejných 
budov, jako jsou školy a podobně, 
ale jde jim i o možnost využití pro-
gramu při zateplování bytových 
domů v majetku obcí. Starosta 
Desné na Jablonecku Marek Pie-
ter pro časopis Priorita uvedl, že 
jeho město by v případě rozšíření 
působnosti programu Zelená 
úsporám požádalo o dotace na za-
teplení 430 bytů. Velká část z nich 
se nachází ve staré zástavbě, ale 
v objemu je počítáno i s deseti 
panelovými objekty. „Pokud bychom 
dostali příležitost ucházet se o dotace na tyto 
projekty v programu Zelená úsporám, 
úhrnná výše celkových nákladů by se 
pohybovala kolem 150 milionů korun,“ 
říká Pieter a dodává, že je nejvyšší 
čas, aby města a obce tuto šanci 
dostaly. „Myslím, že všude jsou už na to 
připraveni a mají vypracované plány, kde 
vzít peníze i na tu část nákladů, kterou bu-
dou muset pokrýt ze svých zdrojů,“ míní 
starosta Pieter. 

Nezapomínat 
na ekonomiku!
„Životní prostředí je vážná věc. První 
je zdraví, druhé je životní prostředí,“ 
konstatovala ministryně. A vzá-
pětí upozornila i na důležitost 
ekonomiky. Podle ministryně 
pomáhá program Zelená úsporám 

efektivně chránit ovzduší, ale také 
rozvíjí i malé a střední podnikání, 
zejména stavebnictví. 

„V tuto chvíli je v programu Zelená 
úsporám 20 tisíc žádostí o dotace v celkové 
hodnotě 4,1 miliardy korun. Z toho 
2,7 miliardy korun už je připraveno 
k formálnímu schválení,“ uvedl Petr 
Štěpánek, ředitel Státního fondu 

životního prostředí České republi-
ky. Podle jeho slov SFŽP ČR den-
ně přijímá kolem 180 žádostí, a to 
převážně od majitelů rodinných 
domů, kteří tvoří 95 % žadatelů. 
Podle informací ministerstva 
je největší zájem o zateplování. 
Registrováno je například i 12 
pasivních domů, které se do pro-
gramu zapojily. 

V příštích dvou měsících se 
podle Bízkové očekává větší příval 
žádostí na panelové domy, neboť 
program podporující i tyto budo-
vy v rámci programu Zelená úspo-
rám byl otevřen až 1. září 2009. 
„Proces zpracování projektu je o něco 
složitější než u rodinných domů. Navíc trvá 
déle, než se obyvatelé domu dohodnou. 

Souhlasit nakonec musí minimálně 75 % 
nájemníků.“ 

Uspořit se dá i jinak 
než zateplením
Program Zelená úsporám 
rozhodně není jenom o zateplo-
vání budov. Odbor GIS – Zelená 
úsporám Státního fondu život-
ního prostředí České republiky 
ve spolupráci s Vladimírem Vl-
kem, poradcem MŽP, Ondřejem 
Kleinem, René Seidlem a Jarosla-
vem Pavlicou zpracoval obsáhlý 
přehled možných úspor energie 
využitím efektivnější techniky 
vytápění. „Rozdíl mezi úsporným a ne-
úsporným kotlem je ve způsobu spalování 
a v následné teplotní regulaci topného sys-
tému,“ vysvětlují autoři. U starých 
uhelných kotlů je regulace spa-
lování téměř minimální a teplota 
vody není řízena. U modernějších 
kotlů je proces spalování řízen 
ventilátorem vzduchu, který se 
spíná podle požadované teploty 
na regulátoru. Palivo při tomto 
režimu hoří efektivně a do komína 
uniká méně tepla. Spotřeba paliva 
je podstatně nižší. 

Odborníci také varují před 
instalací různých typů regulá-
torů na staré kotle, což v koneč-
ném důsledku žádnou úsporu 
nepřinese, dokud není starý kotel 
vyměněn za novější, s řízeným 

procesem spalování, a topný 
systém opatřen regulací podle 
venkovní teploty. 

Program Zelená úsporám 
podporuje mj. instalaci nízkoe-
nergetických kotlů na biomasu. 
Dotuje také náhradu neekolo-
gického vytápění právě takovým 
zdrojem vytápění. Výše podpo-
ry je podle typu kotle od 50 000 
do 95 000 korun pro rodinné 
domy a od 15 000 do 25 000 
korun na byt u bytových domů. 
Podmínkou je, aby si žadatel 
vybral kotel ze speciálního 
seznamu výrobků a technologií 
a nechal ho namontovat fi rmou 
ze seznamu odborných doda-
vatelů.

POTVRZENO: ZELENÁ ÚSPORÁM 
I PRO VEŘEJNÉ BUDOVY 
Jak Prioritě potvrdila (21. 6.) ministryně životního prostředí Rut 
Bízková program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze 
na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze rodin-
ným a bytovým domům, rozšířil svoji působnost. Nově je možné 
čerpat dotace i na zateplení veřejných budov, jako jsou školy, 
školky nebo nemocnice a další.
Pro veřejný sektor jsou v tuto chvíli připraveny čtyři miliardy 
korun a žádosti je možné podávat od 17. července do 31. srpna. 
Příjem žádostí o podporu ale bude ukončen před 31. srpnem 
2010, pokud bude u písemně došlých žádostí dosaženo objemu 
požadované dotace ve výši šesti miliard korun. 
Tento postup se osvědčil ve výzvách vyhlašovaných v OPŽP. 
„Opatření přispívá k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvo-
du vyčerpání alokace a větší jistotě žadatelů," vysvětlil opatření 
Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

ECHOECHO
Kompostér zdarma 
v Berouně
Berounská radnice zakoupila pa-
desátku kompostérů, které bude 
rozdávat zájemcům. Jde o součást 
plnění plánu odpadového hos-
podářství města, který má snížit 
množství biologicky rozložitelného 
odpadu na skládkách. Komposté-
ry budou moci získat zdarma maji-
telé či uživatelé rodinných domů. 
Jedinou podmínkou je, že domek 
či zahrada zájemců jsou na území 
Berouna. Nádoby budou přidělo-
vány v pořadí, v jakém se zájemci 
přihlásí. Za kompostéry o objemu 
400 litrů radnice zaplatila 36 000 
korun. S tříděním a likvidací bio-
odpadů začalo město v roce 2008, 
kdy v něm Středočeský kraj zahájil 
svůj pilotní projekt. 

Petice proti kácení 
Petici za lepší ochranu dřevin 
a alejí předali 7. května zástupci 
sdružení Arnika a iniciativy Naše 
stromy Ministerstvu životního 
prostředí. Text, pod nějž se 
podepsalo více než 33 tisíc lidí, 
žádá politiky a úředníky o kva-
litnější posuzování významných 
stromů, objektivnější rozho-
dování o kácení, větší ochranu 
stromořadí, zapojení veřejnosti 
do rozhodování a přísnější 
vyžadování náhradní výsadby. 
Sdružení kritizují současný stav, 
kdy po přijetí novely zákona 
o ochraně přírody a krajiny 
není dosud schválena jeho nová 
prováděcí vyhláška. 

Miss kompost přichází 
Občanské sdružení Ekodomov 
vyhlásilo pátý ročník soutěže 
Miss kompost. Soutěž je otevře-
na pro každého, kdo se rozhodl 
kompostovat bioodpad. Stačí 
vyfotit kompost či kompostér, 
připojit stručný popis a vše ode-
slat do 15. srpna 2010. Ze všech 
zúčastněných bude vybráno pět 
nejlepších, kteří se utkají o vítěz-
ství v rámci zábavného odpo-
ledne na oslavách Biodožínek 
12. září 2010 v ekocentru Count-
ry life v Nenačovicích u Berouna. 
Součástí programu bude i módní 
přehlídka Inspirace z recyklace. 

ZELENÁ ÚSPORÁMZELENÁ ÚSPORÁM

Neupravené kaly 
V praxi se stále setkáváme 
s názorem, že vody a kaly 
čistíren odpadních vod, septiků, 
žump a podobných zařízení lze 
přímo použít, případně předat 
k použití na zemědělskou půdu. 
Ze současné legislativy ale jasně 
vyplývá, že dosud poměrně roz-
šířená praxe přímého používání 
neupravených kalů na zeměděl-
ské půdě je v rozporu se záko-
nem o odpadech. Původce kalů 
musí nejenže zpracovat program 
použití kalů na zemědělskou 
půdu, ale doložit v něm, že splnil 
podmínky dané legislativou. 

Ne fotovoltaické elektrárně
Lidé z Myslkovic na Táborsku 
nechtějí fotovoltaickou elek-
trárnu, a proto zaslali petici 

Jihočeskému kraji. Kraj však 
nemá potřebné kompeten-
ce, proto občanům pomoci 
nemůže. Po posledním jednání 
krajských radních to uvedl 
hejtman Jihočeského kraje Jiří 
Zimola, na něhož se začátkem 
dubna letošního roku obrátilo 
117 občanů obce Myslkovi-
ce, kteří podepsali petici, jíž 
vyjadřují nesouhlas s výstavbou 
fotovoltaické sluneční elektrárny 
v prostoru severně od Myslko-
vic, ve směru na obec Košice. 
Záměr výstavby fotovoltaické 
elektrárny v katastru Myslkovice 
je nyní ve stadiu příprav. 

Medvědí maso 
Jihomoravští celníci zadrželi 
na bývalém hraničním přechodu 
v Břeclavi lovecké trofeje a maso 
z medvěda hnědého, který 
patří k nejpřísněji chráněným 
živočichům. Dvě medvědí kůže 
s hlavou a dva kusy nasoleného 
masa nalezli v autě dvou Čechů 
přijíždějících ze Slovenska. 
„Muži tvrdili, že trofeje koupili 
v hospodě a maso je z divočáka, 
ale vzhledem ke dvěma kulovni-
cím ve vozidle byla tato tvrzení 
více než pochybná,“ řekla mluvčí 
celníků Lada Temňáková. Za ne-
oprávněné nakládání s chrá-
něnými volně žijícími živočichy 
hrozí mužům dva až osm let 
vězení. 

„V tuto chvíli je v programu Zelená 
úsporám 20 tisíc žádostí o dotace 
v celkové hodnotě 4,1 miliardy korun. 
Z toho 2,7 miliardy korun už je 
připraveno k formálnímu schválení,“ 
uvedl Petr Štěpánek, ředitel Státního 
fondu životního prostředí České republiky.
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Nový Malín – sběrný dvůr ve dvou krocíchKompostárna v obci Morkovice-Slížany

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady

Celkové uznatelné výdaje  6 517 705 Kč
Dotace z Fondu soudržnosti  6 155 610 Kč
Dotace ze SFŽP ČR  1 086 284 Kč

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňová-
ní starých ekologických zátěží
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady

I. etapa (stavební část) 
Celkové uznatelné výdaje  7 712 186 Kč
Podpora z Fondu soudržnosti  7 283 731 Kč
Dotace SFŽP ČR  1 285 364 Kč

II. etapa (technologická část)
Celkové uznatelné výdaje  3 871 348 Kč
Podpora z Fondu soudržnosti  3 290 648 Kč
Dotace SFŽP ČR     580 702 Kč

Solidní, účelný projekt pro 
nakládání s odpady se zrodil 
v obci Nový Malín na Šumper-
sku, kde se místní zastupitelé 
rozhodli přebudovat zchátralý 
objekt bývalého statku na sběr-
ný dvůr. „Kinštův statek býval velkým 
honosným stavením. V posledních letech 
byl však z velké části dlouhodobě nevyu-
žívaný. Když obec zvažovala záměr vy-
budovat sběrný dvůr, padlo rozhodnutí 
statek od jeho majitelky vykoupit, což se 
také stalo,“ vysvětluje referent no-
vomalínského obecního úřadu 
Miroslav Podhajský. 

Cílem je vybudování obecní-
ho sběrného dvora pro potřeby 
občanů, vytvoří se tak ucelený 
systém nakládání s odpady 
v obci. Pozitivem je zvýšení po-
dílu využitelných složek odpadů 
a snížení počtu nebezpečných 
odpadů ve směsném komunál-
ním odpadu. Budou zajištěny 
pravidelné svozy z domácností 
(pytlový systém) včetně odnosu, 
přijímány budou využitelné 
odpady – plasty, sklo, papír, rov-
něž kompozitní obaly, objemné 
odpady, odpady nebezpečné 
a vyřazené elektrospotřebiče. 

Záměr v podobě dvou 
na sebe navazujících projek-

tů získal souhlas Státního 
fondu životního prostředí 
ČR a z prostředků SFŽP ČR 
a z evropského Fondu soudrž-
nosti bude na obě části projektu 
v rámci prioritní osy 4 vyplace-
no celkem 11,5 milionu korun. 
Zatímco u první části projektu 
Revitalizace části bývalé selské 
usedlosti č. p. 83 a 332 na sběr-
ný dvůr obce Nový Malín – I. 
etapa (stavební část) je žada-
telem o dotace samotná obec, 
v druhém případě (technolo-
gická část) je jím nově zřízená 
společnost Provozní Nový 
Malín, s. r. o., která bude dvůr 
pro potřeby obce provozovat, 
včetně sběru odpadů. Většinu 
fi nanční podpory na druhou 
část projektu pohltí náklady 
na nákup potřebného vozidla 
a strojového vybavení dvora.

Podle Podhajského sběrný 
dvůr nezabere všechny prostory 
bývalé usedlosti; v jedné části 
objektu vznikne obecní kulturní 
centrum (mimo projekt doto-
vaný z peněz SFŽP ČR a FS). 
„V budově bývalého výminku vznikne 
místnost pro zaměstnance sběrného dvo-
ra, na samotném dvoře bude umístěno 
osm velkých kontejnerů a ve velkých 
prostorách konírny umístíme strojové vy-
bavení, jmenovitě třídicí linku, drtičku 
odpadu, lis a briketový lis,“ dodává 
Podhajský. Cílem obce je totiž 
přistupovat ke zpracování odpa-
du co nejkomplexněji. 

Zajímavá je historie Kinšto-
va statku. „Tady to jsou Sudety,“ 
konstatuje Podhajský. „Po válce 
sem přišli vojáci z jednotky generála 
Svobody, bojující na východní frontě. 
Byli to původně volynští Češi, jejichž 
obec na Ukrajině – starý Malín – 
Němci vypálili. Tehdy se přidali 
ke Svobodově vojsku a po návratu 
do Československa se usadili zde.“ Jak 
dále vysvětluje, rodina Kinštova 
vlastnila tuto usedlost od té 
doby až do dneška. Poslední 
majitelka, paní Kinštová, už 
byla stará, částečně invalidní 
a nemohla se hospodaření 
na statku věnovat, proto se jej 
rozhodla nabídnout k prodeji. 

V současné době obec čeká 
na schválení výsledků výběro-
vého řízení Státním fondem ži-
votního prostředí ČR. „Původním 
záměrem bylo zahájit stavební práce 
letos v červnu, což se však již zřejmě 
nestihne,“ připouští Podhajský. 
Nicméně práce by měly započít 
co nejdříve během léta a v červ-
nu příštího roku se počítá s uve-
dením do provozu.

Budova statku, kde po válce 
nalezli útočiště navrátilci 
z východní fronty, 
se přemění v obecní kulturní 
centrum a sběrný dvůr obce 
Nový Malín s komplexním 
zpracováním odpadů. 
Dvojprojekt, podpořený 
dotacemi v rámci prioritní 
osy 4, by měl být dokončen 
v červnu příštího roku. 

Jak vysvětluje starosta obce Pavel 
Horák, je to jediný způsob, jak 
v místě řešit problematiku život-
ního prostředí. V popelnicích to-
tiž bývá čtyřicet, někdy i padesát 
procent biologicky rozložitelných 
odpadů. Vedení obce se snaží 
omezit jejich skládkování, proto 
chce dát občanům možnost od-
kládat zelený odpad, především 
ze zahrádek, právě do obecní 
kompostárny. Ta bude podle slov 
starosty sloužit zároveň i pro 
ukládání odpadu z veřejné zeleně 
a obecních ploch.

„Od prvního rozhodnutí jít do toho 
uplynuly zhruba dva roky,“ řekl 
k tomu místostarosta Jan Jablun-
ka, který má na starosti všechny 
technické detaily projektu a ze 
studijních důvodů navštívil něko-
lik podobných zařízení v jiných 
obcích. 

Pro novou kompostárnu 
bylo zvoleno místo na ploše 
nedalekého letiště. „Dříve tam 
vzlétali práškaři, dnes se tam cvičí piloti 
vrtulníků,“ poznamenal Jablun-
ka. „Nám stačila celkem malá část 
plochy. Je to jakýsi kosodélník zhruba 
o rozměrech 25x55 metrů.“ Jak dodal, 
letiště je v majetku Agrodružstva 
Morkovice.

„V tuto chvíli připravujeme výběrové 
řízení na dodavatele techniky,“ řekl 
Horák. „To by mělo proběhnout 
do konce května. Kompostárna určitě 
bude uvedena do provozu ještě letos,“ 
ujišťuje starosta. 

Zmíněná technika předsta-
vuje především tzv. překopávač, 
štěpkovač a kloubový nakla-
dač. Dotace EU budou využity 
zejména na její nákup. Plochu 
na letišti Agrodružstva Morko-
vice koupila obec z vlastních 
prostředků.

Kompostárna by měla být 
schopna zpracovat přibliž-
ně 150 tun zeleného odpadu 
ročně. Všichni občané však 
nebudou muset odpad ze svých 
zahrádek vozit do kontejnerů, 
někteří zájemci si jej budou 
moci zpracovávat sami doma. 
Součástí projektu je totiž také 
nákup a bezplatné zapůjčení 
zhruba 500 kompostérů, které 
mají kapacitu necelých 400 litrů, 
do jednotlivých domácností 
mikroregionu. 

Hlavní část odpadu se ovšem 
bude svážet do kompostárny. 
„Budeme jezdit dvakrát týdně,“ podo-
tkl Jablunka. „Od občanů se očekává, 
že si svůj odpad roztřídí tak, aby větve 
a kusy dřeva, které musí zpracovat štěp-
kovač, byly oddělené od posečené trávy 
a jiných měkkých odpadů.“ 

Svezený biologický odpad 
bude na ploše kompostárny 
dvakrát až třikrát týdně převra-
cet tzv. překopávač. „Jak často 
se hromady odpadu převracejí, závisí 
mimo jiné i na teplotě, která se musí 
pravidelně měřit, aby nedošlo k samo-
vznícení,“ vysvětlil Jablunka.

Větší část produktu kom-
postárny využije obec ke hno-
jení a údržbě veřejné zeleně. 
„Je to dobrý materiál pro vyrovnávání 
terénních nerovností. Smísíte kompost 
s půdou, kterou tím pohnojíte, současně 
z trávníku zmizí nepříjemná prohlu-
beň.“ Podle místostarostových 
slov se však část kompostu 
může vracet i ke „klientům“ 
kompostárny. „Těm, kdo svůj odpad 
budou odpovědně třídit a pravidelně ho 
připravovat k odvozu, můžeme později 
zpětně věnovat nějaký ten pytel kompos-
tu,“ dodal Jablunka. 

V budoucnu by kompostárna 
v Morkovicích-Slížanech mohla 
sloužit potřebám celého mikrore-
gionu. „Ten zahrnuje zhruba deset 
obcí. Bude samozřejmě záležet na tom, 
zda budou ochotné přispět na náklady 
spojené se svozem bio-odpadu,“ řekl 
k tomu místostarosta obce 
Jan Jablunka.

V obci Morkovice-Slížany 
na Kroměřížsku 
připravují stavbu 
kompostárny, která by 
měla být umístěna na 
bývalém letišti za městem, 
ve směru na obec Pornice. 
Celkové náklady činí přes 
7 milionů korun, víc než 
6,5 milionu získá obec 
ve formě dotací ze Státní-
ho fondu životního pro-
středí České republiky 
a z unijního Fondu 
soudržnosti. Kompostárna 
by mohla časem sloužit 
celému mikroregionu 
Morkovsko. 

ECHO ECHO

Greenways rozděluje

Občanská sdružení, nadační fon-
dy, obecně prospěšné společnos-
ti, sdružení či spolky obcí mohou 
letos opět žádat o dotaci na pod-
poru rozvoje stezek Greenways 
z grantového programu Nadace 
Partnerství a Nadace České spo-
řitelny. Prostřednictvím grantů 
podporuje program Greenways 
Nadace Partnerství spolu s Na-
dací České spořitelny projekty, 
které podporují dění a vybave-
nost na stezkách a propagují 
cyklistiku jako zdravý a šetrný 
způsob dopravy. 

Nová směrnice 
Ministryně životního prostředí 
Rut Bízková podepsala novou 
směrnici Ministerstva životního 
prostředí č. 6/2010 pro posky-
tování fi nančních prostředků 
ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Směrnice upra-
vuje pravidla pro poskytování 
podpory z národních programů 
fondu. V přílohách směrnice 
jsou pak vyhlášeny jednotlivé 
programy podpory. V přílohách 
I–VI a IX jsou stanovena upra-
vená pravidla pro programy, 
které již existovaly v předchá-
zejícím období. V přílohách VII 
a VIII jsou vyhlášeny zcela nové 
programy podpory – program 
podpory předkladatelů návrhů 
projektů z fondů EU a program 
na podporu druhové diverzity 
neprodukčních rostlin a zacho-
vání jejich genových zdrojů.

Aktualizovaná příručka 
Státní fond životního prostředí 
ČR aktualizoval Příručku pro 
žadatele z OPŽP. Ta zahrnuje 
pokyny a doporučení pro prvot-
ní fázi identifi kace konkrétního 
projektového záměru, jeho 
převedení do písemné žádosti 
a podání k hodnocení. Příručka 
obsahuje také stručný výklad 
klíčových procedur při realizaci 
akce. Kapitoly a podkapitoly pří-
ručky poskytují souhrn podmí-
nek, postupů a náležitostí, které 
musejí být splněny pro úspěšné 
podání žádosti o podporu 
z OPŽP. Všechny dokumenty 
jsou na stránkách OPŽP. 

Dotace pro rozvoj 
vzdělávání 
Ministryně Bízková rozhod-
la o žádostech v rámci páté 
výzvy na neinvestiční podporu 
rozvoje sítí environmentálních 
vzdělávacích, poradenských 
a informačních center a ne-
investiční podporu projektů 
zaměřených na aktuální témata 
z oblasti životního prostředí. 
Celkovou částkou 37 639 394 ko-
run bude podpořeno 24 žá-
dostí. Podpořené projekty jsou 
zaměřeny na rozvoj místních, 
regionálních a národních sítí 
environmentálních vzděláva-
cích a informačních center 
a na inovativní tematické akti-
vity. Podpořeny byly vzdělávací 
a osvětové programy a kampa-
ně v těchto čtyřech oblastech.

Další kredity prodány

Zástupci MŽP na výstavě 
Carbon Expo v Kolíně nad 
Rýnem (SRN) uzavřeli smlouvu 
se Světovou bankou o koupi 
dvou milionů jednotek AAU. 
Tím program Zelená úsporám 
získává další dotační prostředky 
pro opatření na úspory energie 
a zavedení obnovitelných 
zdrojů energie v rodinných 
a bytových domech. „Chceme 
prostřednictvím programu Ze-
lená úsporám nabídnout téměř 
20 miliard korun na opatření 
ke zvýšení energetické účinnos-
ti budov“, uvedla ministryně 
životního prostředí Rut Bízková. 

Partnerství Zelená úsporám 
Program Partnerství Zelená 
úsporám byl ofi ciálně zahájen 
slavnostním podpisem memo-
randa. To podepsala ministryně 
životního prostředí Rut Bízková 
se zástupci výrobců spotřeb-
ního zboží. „Cílem programu 
je dát tuzemským spotřebite-
lům jednoznačnou informaci 
o tom, který elektrický spotřebič 
splňuje nejnáročnější parametry 
energetické úspornosti. Tyto vý-
robky budou zřetelně označeny 
zeleným logem TOP Kategorie 
– Energeticky úsporný výrobek,“ 
uvedla ministryně životního 
prostředí Rut Bízková.



42

ČÍSLO 5/ KVĚTEN–ČERVEN 2010

43

ROZHLEDNA TAHÁK

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R AČN Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S TŘ E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

priorita I měsíčník Operačního programu Životní prostředí I vydává Státní fond životního prostředí ČR I ročník 3 I číslo vydání 5 I vyšlo v červnu 2010 I časopis je 
distribuován bezplatně I adresa redakce: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 I kontakt na redakci: priorita@sfzp.cz, tel.: 267 994 379 I objednávky: www.sfzp.cz, 
www.opzp.cz I redakce: šéfredaktor Daniel Tácha, daniel.tacha@sfzp.cz; redaktor: Miroslav Košťál, miroslav.kostal@sfzp.cz; grafi cká úprava: Eva Štanglová I 
redakční rada: Petr Štěpánek, Petr Valdman, Leo Steiner, Jan Kříž, Lenka Brandtová, Petra Kolínská I číslo registrace: MK ČR E 18178 I 
Texty z časopisu Priorita je možné přetiskovat za předpokladu uvedení autora a zdroje. 

U KULATÉHO STOLU 
NA MŽP

Opatření na využívání obnovi-
telných zdrojů a úspor energie 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí se koncem dubna 
projednávala „u kulatého stolu“ 
v prostorách Ministerstva životní-
ho prostředí. Na programu jedná-
ní byly priority ochrany klimatu, 
informace o prodeji emisních 
povolenek, aktuální informace 
o programu Zelená úsporám nebo 
debata na téma možnosti podpory 
prioritní osy 2 OPŽP. Státní fond 
životního prostředí ČR zastupoval 
první náměstek fondu 
Petr Valdman. Hovořil 
o stavu prioritní osy 2 a 3. 

SEMINÁŘ V HOTELU ILF

V pražském hotelu ILF se uskutečnil 
seminář (4. 5.) k XVII. výzvě Operačního 
programu Životní prostředí s názvem 
Jak správně podat žádost. Na semináři 
vystoupili vedoucí Krajského pracoviště 
SFŽP ČR v Plzni Ivo Slováček a Krajské-
ho pracoviště SFŽP ČR v Liberci Michal 
Machačný (na snímku). Program semináře 
byl rozdělen do několika částí, přičemž 
první se zaměřila na způsob podávání žá-
dosti v OPŽP a specifika XVII. výzvy, další 
část programu pojednávala o nejčastějších 
chybách při podávání žádostí. Po skončení 
předem připraveného programu následo-
valy dotazy z publika.

SEMINÁŘ O ŠVÝCARSKÝCH 
FONDECH 

V rámci vyhlášení otevřené výzvy 
Programu švýcarsko-české spolu-
práce se uskutečnily semináře pro 
žadatele 3. 5. a 10. 5. v Praze, 
6. 5. v Olomouci a 7. 5. v Ostravě. 
Cílem seminářů bylo poskytnout 
žadatelům dostatečné informace 
o zaměření výzvy a k přípravě zámě-
ru projektu a další relevantní infor-
mace k podání kvalitních projektů. 
Semináře se setkaly s velkým ohla-
sem a počet přihlášených účastníků 
výrazně předčil očekávání realizač-
ního týmu švýcarských fondů.  



Pomoc obcím a lidem postiženým povodněmi

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR nabízejí 
pomoc lidem a obcím postiženým současnými povodněmi, které postihly 
Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský kraj.

  Speciální asistenční pomoc s čerpáním dotací z evropských fondů 
na protipovodňová opatření, projekty zabraňující sesuvům půdy apod. 
pro žadatele z XX. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

 Přednostní vyřízení žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám 
žadatelům z oblastí postižených povodněmi.

 Rychlé půjčky na opravu čistíren odpadních vod a kanalizací.
 Odklad splatnosti půjček zatopeným obcím, které mají u SFŽP ČR 

z dřívější doby.

DOTACE Z OPŽP NA PROTIPOVODŇOVÁ A DALŠÍ OPATŘENÍ

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v Operačním programu 
Životní prostředí, v jejímž rámci mohou obce a města čerpat fi nanční prostředky 
na protipovodňová opatření, projekty zaměřené na omezování rizika povodní, 
zlepšování stavu přírody a krajiny, prevenci sesuvů a skalních řícení a jejich 
monitoring. 

Výzva potrvá do 30. června letošního roku a na protipovodňová a další 
opatření je v ní je k dispozici 3,45 mld. korun.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) pro oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní – je stanovena ve výši 1 mld. korun, pro oblast podpory 
6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny – ve výši 600 milionů korun (z toho 500 
milionů korun na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí 
a 100 milionů korun na ostatní opatření), pro oblast podpory 6.6 – Prevence 
sesuvů a skalních řícení a monitoring – je pak vyhlášena alokace ve výši 300 
milionů korun.

Státní fond životního prostředí ČR a Česká geologická služba vyčlenily své 
odborné pracovníky na speciální asistenční pomoc pro povodněmi postižené 
žadatele, kteří budou pomáhat při přípravě projektů v aktuálně vyhlášené 
výzvě. 

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

KONTAKT SFŽP ČR 
pro projekty z OPŽP (1.3, 6.4) 

Michal Slezák
T: 267 994 420
M: 602 266 166
michal.slezak@sfzp.cz

Lukáš Šamberger
T: 267 994 372
M: 725 789 602
lukas.samberger@sfzp.cz

Jan Vidrman
T: 267 994 253
M: 725 817 051
jan.vidrman@sfzp.cz

Lukáš Karásek
T: 267 994 280
M: 725 871 468
lukas.karasek@sfzp.cz 

Česká geologická služba
KONTAKT ČGS
pro projekty z OPŽP (6.6)

Jan Čurda 
M: 724 344 187
jan.curda@geology.cz 

Oldřich Krejčí
M: 606 220 027
oldrich.krejci@geology.cz

Jan Šikula
M: 724 966 472
jan.sikula@geology.cz

OPŽP NA WATENVI V BRNĚ

 Státní fond životního prostředí ČR společně s Minis-
terstvem životního prostředí znovu prezentoval stánek 
na mezinárodním veletrhu WATEnvi 2010, který v úte-
rý 25. května slavnostně zahájila ministryně životního 
prostředí Rut Bízková. Expozici v pavilonu P brněnského 
výstaviště, jež byla zaměřena na prezentaci Operačního 
programu Životní prostředí a jeho výsledků v polovině 
programového období, denně navštívily stovky zájemců. 
Součástí expozice byly také workshopy na vybraná téma-
ta, jako jsou např. provozní smlouvy ve vodohospodářství, 
projektový cyklus, čerpání z OPŽP apod. 



44

TAHÁK



KONTAKT
(Zelená úsporám)

Jaroslav Hrubeš
T: 267 994 469
M: 725 817 046
jaroslav.hrubes@sfzp.cz 

Moravskoslezský kraj 
Českobratrská 7 
702 00  Ostrava 2 

Zlínský kraj 
Budova 51 – areál Svit 
760 01  Zlín 

Olomoucký kraj 
Wellnerova 7 
779 00  Olomouc 

Jihomoravský kraj 
Šumavská 31 
612 54  Brno 

Telefonní čísla na krajská 
pracoviště fondu jsou na 
www.sfzp.cz.

KONTAKT
(půjčky SFŽP ČR)

Petr Stehlík
T: 267 994 362
M: 724 117 509
petr.stehlik@sfzp.cz

800 260 500 denně 8.00–18.00

povodne@sfzp.cz

www.mzp.cz 

www.sfzp.cz

www.opzp.cz

www.zelenausporam.cz

DOTACE Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Státní fond životního prostředí ČR bude nyní přednostně vyřizovat žádosti 
o příspěvek z programu Zelená úsporám, které budou podány žadateli z oblastí 
postižených záplavami. Fond rychle vyřídí žádosti o dotaci na výměnu starých 
kotlů za ekologické vytápění a na solární systémy pro ohřev teplé vody a další.

Žádosti ze zatopených oblastí budou přijímány tak, aby mohly být schváleny 
na nejbližším červnovém jednání Rady Státního fondu životního prostředí 
ČR. Experti z krajských pracovišť SFŽP ČR současně poskytnou v postižených 
oblastech odbornou pomoc přímo na místě. 

PŮJČKY NA OPRAVU ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A KANALIZACÍ

Obce mohou získat rychlé bezúročné půjčky na opravu kanalizačních systémů 
a čistíren odpadních vod, které jim poskytne Státní fond životního prostředí ČR. 
Předpokládaná výše těchto bezúročných půjček může dosáhnout až 100 
milionů korun.

ODKLAD SPLATNOSTI PŮJČEK

Zatopeným obcím fond také nabídne odklad splatnosti půjček, které u něj mají 
z dřívější doby.

Pomoc obcím a lidem postiženým povodněmi


