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Členové Monitorovacího výboru 
Operačního programu Životní 
prostředí na svém 8. zasedání schválili 
změny v Programovém dokumentu 
i Implementačním dokumentu 
OP Životní prostředí. Na 
snímku zástupce Evropské 
komise Cristos Gogos. 
STR. 2 

Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2009 přijala vláda České republiky ve středu 
3. listopadu. Z materiálu, který každý rok zpracovává Ministerstvo životního prostředí, 
mj. vyplývá, že hospodářský útlum prospívá životnímu prostředí. Zpráva o stavu životního pro-
středí je také jedním z důležitých podkladů pro připravované změny v OPŽP. STRANA 12

 Nová zpráva 
 pro Operační program 
 Životní prostředí 

Dotace po roce 2013
Kolik peněz dostane Česká re-
publika ze strukturálních fondů 
Evropské unie po roce 2013? 
Odpověď neznáme, ale hodně 
může napovědět analytický text 
manažera EU Offi  ce České spo-
řitelny Petra Zahradníka. Mimo 
jiné v něm tvrdí, že bude záležet 
zejména na tom, zda ČR dokáže 
unii předložit racionální rozvojo-
vé programy, u nichž bude hrát 
prim rozvoj konkrétních regionů 
a lokalit. STR. 6

Analýza OPŽP
Operační program Životní pro-
středí čekají úpravy. Netýkají se 
jen metodických změn, ale i ob-
lastí podpory. Některé budou 
posíleny, jiné naopak utlumeny. 
Státní fond životního prostředí 
ČR vypracoval analýzu plnění 
OPŽP, na jejímž základě se 
o chystaných změnách v těchto 
dnech diskutuje. STR. 8

Život bez aut ve Vaubanu

Mercedes, Porsche, Audi, BMW, 
Volkswagen… Podle mnohých 
je automobil srdcem německé 
ekonomiky i kultury vůbec. Avšak 
na předměstí univerzitního jihoně-
meckého města Freiburg nedaleko 
hranic se Švýcarskem a Francií se 
nachází městská čtvrť, kde na auto 
téměř nenarazíte. Ta čtvrť se jme-
nuje Vauban. STR. 22

Památník díky OPŽP 
Při pohledu na stránky obce 
Lačnov na Vsetínsku získá 
návštěvník pocit, že tato obec 
skutečně žije. Stránky plně infor-
mují o dění v obci i o dotačních 
možnostech. Není proto divu, že 
obec byla úspěšná i při žádosti 
o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, kterou použila 
na obnovu zeleně u památníku 
padlých na tamním hřbitově. 
STR. 24

Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2009 ukazuje na budoucí změny v OP Životní prostředí.
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DANIEL 
TÁCHA
šéfredaktor

Dotace pro zlepšování stavu přírody a protipovodňová 
opatření byly podepsány
Pro úspěšné žádosti 
z XX. výzvy OPŽP 
zaměřené na projekty pro 
zlepšování stavu přírody 
a krajiny a zlepšování 
vodohospodářské 
infrastruktury a snižování 
rizika povodní 
je připraveno celkem 
1 175 milionů korun.

XX. výzva byla v prioritní ose 6 – 
Zlepšování stavu přírody 
a krajiny – a prioritní ose 1 – 
Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury 
– vyhlášena 4. 
5. 2010. Státní 
fond životního 
prostředí ČR 
přijal celkem 
439 žádostí, z nichž hodnotil 
373 projektů a řídicímu výboru 
ke schválení doporučil 369 
žádostí. Řídicí výbor navržené 
projekty projednal a doporučil 

ministrovi životního prostředí 
ke schválení. Celkové nákla-
dy schválených projektů jsou 
odhadovány na více než 1,5 
miliardy korun. Celková výše 
podpory miliardu rovněž pře-
sahuje (1 175 155 293 korun).

Zlepšování stavu 
přírody a krajiny
V rámci prioritní osy 6 – Zlep-
šování stavu přírody a krajiny – 
ministr na doporučení řídicí-
ho výboru schválil projekty 
zaměřené na implementaci 
a péči o území soustavy Natura 
2000, na podporu biodiverzity, 

obnovu krajinných struktur, 
optimalizaci vodního režimu 
krajiny, na podporu regenerace 
urbanizované krajiny a preven-
ci sesuvů a skalních řícení.

„Z těchto oblastí podpory patří 
k nejoblíbenějším mezi žadateli 
projekty, které podporují regeneraci 
urbanizované krajiny,“ uvedla 
předsedkyně Řídicího výboru 
Operačního programu Životní 
prostředí a první náměstkyně 
ministra životního prostředí 
Rut Bízková.

Protipovodňová opatření 
a vodohospodářská 
infrastruktura
V rámci prioritní osy 1 – Zlep-
šování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní – byly Řídicím výborem 

OPŽP doporu-
čeny ministro-
vi životního 
prostředí 
ke schvále-
ní projekty 

zabývající se zlepšením systému 
povodňové služby a eliminací 
povodňových průtoků.

„Důvodem, proč byly v rámci 
dvacáté výzvy Operačního programu 

Monitorovací výbor schválil změny 
v Programovém dokumentu OPŽP
Členové Monitorovacího 
výboru Operačního 
programu Životní prostředí 
na svém 8. zasedání 
schválili změny 
v Programovém dokumentu 
i Implementačním 
dokumentu OPŽP. 
Schválené změny umožní 
fl exibilnější fungování 
Operačního programu 
Životní prostředí. 

Letošní poslední jednání výboru 
se uskutečnilo 2. prosince. Členo-
vé výboru byli seznámeni s aktu-
álním stavem realizace operační-
ho programu, s plánem čerpání 
Technické asistence OPŽP na rok 
2011 nebo i s informacemi o In-
dikativním ročním evaluačním 
plánu OPŽP na rok 2011. 

Programový dokument
Mezi hlavními body programu 
jednání monitorovacího výboru 

patřilo projednání a schválení 
změn v Programovém doku-
mentu OPŽP. „Toto jednání bylo 
výjimečné, protože jsme od zástupce 
Evropské komise slyšeli kritiku, která 
nás upozorňuje na to, že vyhodnocování 
výsledků OPŽP máme dělat přehled-
nější,“ říká náměstkyně ministra 
životního prostředí a předsedky-
ně monitorovacího výboru Rut 
Bízková. Vyjádřila se i k úpra-
vám, které členové monitorova-
cího výboru odsouhlasili. „Velké 
změny se prozatím nekonaly, každopád-
ně velkým posunem je naše shoda, aby 

byla v prioritní ose dvě podporována 
vozidla na alternativní pohon.“

Plán výzev a hodnocení
Podle Rut Bízkové členové 
monitorovacího výboru nemohli 
prozatím odsouhlasit aktuali-
zovaný plán výzev. Do konce 
roku by však měl být k dispozici. 
„Důležité však je, že tento program, 
jak vyplynulo z hodnocení OPŽP, 
funguje velmi dobře a je jasné, že naším 
současným úkolem již bude hlavně jeho 
vyhodnocování a hledání jeho nastavení 
do budoucna,“ uzavřela Bízková. 

Fond představil Manuál energeticky 
úsporné architektury
Státní fond životního 
prostředí ČR inicioval 
vznik Manuálu energeticky 
úsporné architektury. 
Snahou je ukázat 
problematiku energetických 
úspor z architektonického 
a inženýrského hlediska.

Manuál je rozdělen do pěti od-
dílů, v nichž se jeho autoři snaží 
upozornit na rizika některých 
obvyklých řešení, na časté chyby, 
resp. nabídnout příklady dobré 
praxe. Úvodní blok proto shrnu-
je problematiku úspor energií, 
defi nuje kvalitu vnitřního pro-
středí, mapuje sociální a kulturní 
souvislosti a související právní 
předpisy.

Pasivní domy a paneláky
Tak zní název oddílu, který 
zmiňuje výhody pasivních domů 
oproti běžným domům. Z knihy 
se lze mimo jiné dozvědět, že pa-
sivní dům má až desetkrát menší 

spotřebu energie na vytápění 
a že může mít otvíravá okna. 
Kapitola se také věnuje architek-
tonické podobě pasivního domu.

Z oddílu Panelové domy 
vyplývá, že i panelák lze dobře 
změnit na pasivní dům. Panelová 
sídliště jsou velkým a dosud ne-
využitým urbanistickým a archi-
tektonickým tématem. Klíčem 
k sídlištím je transformace jejich 
veřejného prostoru.

Oddíl Změny staveb se vě-
nuje nejen problematice větrání. 
Jak je tu řečeno, zateplení objek-
tů je také výzvou pro architekty.

Méně je více
Pro zásahy do hodnotných sta-
veb platí heslo „méně je více“. 
Historické stavby jsou svébyt-
né i z hlediska stavební fyziky, 
přesto i u nich lze provádět 
úpravy směrem k nízkoener-
getickému standardu. Detailní 
doporučení, jak správně postu-
povat, nabízí oddíl s názvem 
Stavby s kulturně-historickou 
hodnotou.

Publikaci v nákladu pěti tisíc 
kusů vydal Státní fond životní-
ho prostředí ČR ve spolupráci 
s Českou komorou architektů. 
Tým autorů se skládal z více než 
třiceti odborníků, každý oddíl 
má svého garanta. Kniha je ur-
čena architektům, projektantům 
i stavebníkům a je distribuována 
na odborných seminářích a kon-
ferencích zdarma.

Projekty s 25–50 mil. eur
Na základě doporučení Evrop-
ské komise členským státům EU 
a v souladu s pokynem „Velké 
projekty v programovacím období 
2007–2013: Prahová hodnota 
a obsah rozhodnutí Komise“ 
zveřejňujeme v sekci „Přehledy 
fi nanční podpory a podpořených 
projektů / Přehledy schválených 
projektů ke stažení“ přehlednou 
informativní tabulku o postupu 
přípravy a realizace projektů 
s celkovými náklady mezi 25 až 
50 mil. eur, která bude pravidelně 
aktualizována vždy k prvnímu dni 
v měsíci. Podrobnejsí informace 
lze najít na www.sfzp.cz.

MŽP dětem
Ministerstvo životního prostředí 
vyhlásilo I. výzvu k podávání 
žádostí o podporu ozdravných 
pobytů z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší v Moravsko-
slezském kraji. Pro žadatele 
v této výzvě je připraveno až 
pět milionů korun, maximální 
výše fi nančních prostředků je 
300 Kč na jednoho žáka a den. 
Žádosti bylo možné podávat 
od 15. 12. 2010 do 14. 1. 2011. 
Rozhodnutí o schválení žádosti 
bude známo v únoru 2011. 
Podpora je poskytována na 
realizaci ozdravných pobytů 
žáků 1. stupně základních 
škol Moravskoslezského kraje. 
Ozdravné pobyty musí být se 
zaměřením na environmentální 
výchovu. Podporovaná délka 
ozdravných pobytů je v rozsahu 
10 až 15 dní.

Info o Zelená úsporám
V programu Zelená úsporám 
probíhá od 31. 10. 2010 kont-
rola přijatých žádostí, zbývá jich 
ještě zkontrolovat 14 tisíc. Podle 
předběžných odhadů SFŽP ČR 
je možné očekávat převis mezi 
třemi až pěti miliardami korun. 
Aktuální průměrná dotace se 
pohybuje v rozmezí 60 až 65 
procent. V současné době jsou 
vedena jednání s kupci emisních 
kreditů, přesto MŽP uvažuje 
o snížení dotace v řádu několika 
procentních bodů, tak aby byli 
uspokojeni všichni žadatele, 
kteří podali žádost dle podmí-
nek programu. V současné době 
je v programu Zelená úsporám 
evidováno 75 000 žádostí. Pro-
gram Zelená úsporám byl zahá-
jen v dubnu 2009 a je určen na 
podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie 
v obytných domech. 

Životní prostředí vedle prioritní osy 
šest přijímány i žádosti pro prioritní 
osu jedna, je skutečnost, že některá 
opatření se v rámci obou os prolínají,“ 
uvedla Rut Bízková.

Dodatečně hodnocené
Řídicí výbor se také zabýval žá-
dostmi dodatečně hodnocenými 
v rámci XII. výzvy OPŽP v ob-
lasti podpory 1.1 – Snížení zne-

čištění vod – a rovněž dodatečně 
hodnocenými žádostmi v rámci 
XIII. výzvy OPŽP v prioritní 
ose 1 – Zlepšování vodohospo-
dářské infrastruktury.

MANUÁL
ENERGETICKY 
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Z oblastí podpor patří k nejoblíbenějším mezi 
žadateli projekty, které podporují regeneraci 
urbanizované krajiny.

Vážení čtenáři, 
jsem si jist, že stejně jako mi-
nule i nyní přináší aktuální Pri-
orita chvíle napětí, dobrodruž-

ství a snad 
i poučení o 
Operačním 
programu 
Životní pro-
středí. 
V této Prioritě 
bohužel ne-
naleznete tra-
diční ústřední 
rozhovor, 

protože těsně před uzávěrkou 
rezignoval na funkci ministra 
životního prostředí Pavel 
Drobil, s nímž jsme rozhovor 
připravili. Dodejme, že ještě 
předtím, než resort opustil, 
odvolal z funkce ředitele 
SFŽP ČR Libora Michálka a 
řízením fondu pověřil Radku 
Bučilovou, současnou vedoucí 
Úseku evropských fondů Mi-
nisterstva životního prostředí. 
Ta v minulosti fond již řídila. 
Nicméně vám k přečtení 
v Prioritě doporučujeme po-
učnou analýzu stavu čerpání 
OPŽP. Byť článek vzhledem 
k jeho nekompromisnímu 
zaměření na konkrétní čísla 
nelze číst jedním dechem, 
nabízí informace k jednot-
livým prioritním osám. Z 
článku získáte ucelenou 
představu o tom, které prio-
ritní osy jsou žadateli nejvíce 
vyhledávány a kolik peněz 
v nich ještě zbývá. 
Za přečtení rovněž stojí text 
analytika České spořitelny Petra 
Zahradníka. Píše v něm, co by 
měla Česká republika udělat, 
aby po roce 2013, kdy se bude 
znovu jednat o penězích pro 
jednotlivé unijní státy, získala 
potřebné množství prostředků 
z evropského rozpočtu. Že to 
bude tvrdý oříšek i dobrodruž-
ství, Petr Zahradník neskrývá. 
Jako odpočinek od analytických 
textů vám tentokrát nabízíme 
článek o ekologické čtvrti 
Vauban v německém městě 
Freiburg. Čtvrť je mimo jiné zají-
mavá tím, že se místní obyvate-
lé snaží používat automobily co 
nejméně, i když podle očitých 
svědků jsou mnohým z nich 
pro život v komunitě dobrá 
zejména nefunkční obytná auta. 
Vážení čtenáři, tak jako každý 
rok i ten letošní byl náročný, ale 
pěkný. S Prioritou se vám opět 
přihlásíme v lednu 2011. 
Hezké svátky!
 

Zástupce 
evropské 
komise 
Christos 
Gogos 
na jednání 
monito-
rovacího 
výboru.
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ZPRÁVY MŽPMinisterstvo životního prostředí
České republiky

JARMILA 
KREBSOVÁ
Tiskový 

odbor MŽP

Jednání 
o biodiverzitě 
skončila úspěšně 

Koncem 
října skončilo 
po dvou týd-
nech jednání 
10. zasedání 
konference 
smluvních 
stran Úmluvy 
o biologické 
rozmanitosti 
(CBD) jakož-
to nejvyššího 

orgánu této legislativy. Zase-
dání se konalo v japonském 
městě Nagoya za účasti téměř 
osmi tisíc delegátů repre-
zentujících 193 států světa, 
mezinárodní vládní i nevládní 
organizace a další subjekty. 
Delegace ČR vedená první 
náměstkyní ministra životního 
prostředí Rut Bízkovou se 
aktivně zapojila do tvorby 
stanovisek EU a podporovala 
pozice EU, které vznikly ze 
závěrů Rady EU. Hlavnímu 
jednáním předcházelo setkání 
zástupců mladých lidí, kteří 
ve svém „prohlášení mladých“ 
vyzvali představitele států 
k zachování co největšího roz-
sahu biodiverzity. „Jsem velice 
ráda, že mladí lidé mají zájem 
o společné věci a jsou schopni 
a ochotni udělat něco i pro cíle 
přesahující jejich soukromé 
zájmy,“ uvedla Rut Bízková.
Závěry konference, mezi které 
patří zejména přijetí nového 
globálního strategického plánu 
úmluvy na období 2010–2020 
včetně jeho víceletého pro-
gramu činností, lze označit 
za historický úspěch a jeden 
z klíčových bodů meziná-
rodních debat o otázkách 
globální ochrany biodiverzity 
a jejího udržitelného využívání. 
Nový strategický plán bude 
navazovat na strategický plán 
z předcházejícího období 
2002–2010. Obsahuje dlouho-
dobou vizi ochrany a zachová-
ní biodiverzity, střednědobou 
vizi, strategické cíle k roku 
2020 a přehled podpůrných 
mechanismů nutných pro bu-
dování kapacit a zajištění stá-
lých a udržitelných fi nančních 
prostředků k implementaci cílů 
úmluvy a nového strategického 
plánu, který má pomoci řešit 
hlavní příčiny úbytku biologic-
ké rozmanitosti.

V půlce listopadu byla 
v Senátu ČR slavnostně 
předána historicky první 
Cena české krajiny 2010. 
Cenu získal Pozemkový 
úřad Prostějov za projekt 
Regionální územní systém 
ekologické stability 
v katastrálním území 
Čehovice. 

Cena české krajiny byla uděle-
na při příležitosti slavnostního 
vyhlášení výsledků celostát-
ních soutěží Zelená stuha ČR 
a Oranžová stuha ČR 2010, které 
navazují na soutěž Vesnice roku 
v Programu obnovy venkova. 
Soutěž vyhlásilo Ministerstvo 
životního prostředí ve spoluprá-
ci s Ministerstvem pro místní 
rozvoj, Ministerstvem země-
dělství, Ministerstvem kultury 
ČR a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. 

Cena české krajiny
Cena české krajiny je národní 
soutěží k nominaci českého kan-
didáta na Cenu Rady Evropy 
za krajinu (Council of Europe 
Landscape Award). Stejně 
jako u Ceny Rady Evropy pro 
krajinu se jedná o čestné vyzna-
menání, které oceňuje politiku 
a opatření provedené místními 
či regionálními orgány a jejich 

seskupeními nebo nevládními 
organizacemi, jež přispívají 
k udržitelné ochraně, správě 
a plánování krajiny. Udílení 
Ceny Rady Evropy pro krajinu 
přímo navazuje na Evropskou 
úmluvu o krajině, ke které se 
Česká republika v roce 2002 
připojila a kterou následně 
ratifikovala.

 „Smyslem soutěže, respektive tohoto 
ocenění, je přispět k vytváření obecného 
povědomí o hodnotách krajiny pro 
každodenní život člověka a naznačit 
nutnost ochrany krajiny a jejího kultur-
ního a přírodního dědictví a přijetí od-
povědnosti za její udržitelné užívání,“ 
uvedl náměstek ministra 
Tomáš Tesař.

Vítězný projekt
Regionální územní systém 
ekologické stability v katastrál-
ním území Čehovice představuje 
podle Tesaře nový rozměr po-
zemkových úprav, který nespo-
čívá pouze v zajištění přístupu 
na pozemky jednotlivých vlast-
níků nebo ve zvýšení efektivity 
v obdělávání. Podstatnou měrou 
také zvyšuje péči o obnovu nebo 
zachování ekologické stability 
krajiny a ochrany krajinných 
zdrojů před poškozováním 
velkovýrobními zemědělskými 
technologiemi. 

Projekt je realizovaný na ploše 
23 hektarů je součástí celkového 
řešení území o rozloze 650 ha. 
Zřízení regionálního biocentra 
a části regionálního biokoridoru 
zahrnovalo úpravu toku Vřesůvky 
a doplnění kvalitním břehovým 
vegetačním doprovodem, tvorbu 
ochranného infi ltračního pásu 
na pravém břehu toku Vřesůvky, 
nahrazení porostu nevhodného 
druhového složení (javor jasano-
listý) autochtonními dřevinami, 
založení litorálního porostu závla-
hové nádrže, řešení levého břehu 
toku ovlivněného splachy z dlou-
hých svahů polí a dočasným, 
až trvalým podmáčením. Při 
realizaci bylo vysázeno celkem 
35 000 kusů dřevin v sortimentu 
28 druhů, včetně 27 500 lesních 
sazenic stromů, 1 905 sazenic 
odrostků stromů a 5 635 keřů.

MŽP se zúčastnilo 
elektronické aukce 
na nákup dodávek 
elektřiny. K nákupu 
elektrické energie pro 
resort životního prostředí 
a jeho podřízené organizace 
došlo prostřednictvím 
Českomoravské komoditní 
burzy Kladno ve vysokém 
a v nízkém napětí. 

Proces centrálního nákupu elek-
trické energie zaručuje dle sdělení 
zástupců ministerstva serióz-
nost, spolehlivost, bezpečnost 
a standardizaci a je zárukou, že 
odběratel na burze nakoupí vždy 
za nejlepší možnou cenu, jaké je 
možno na trhu dosáhnout. „Tímto 
transparentním nákupem ušetříme 

v příštím roce několik milionů korun. 
Snažíme se hledat úspory tam, kde to jde, 
jelikož se musíme, s ohledem na dnešní 
ekonomickou situaci České republiky, cho-
vat maximálně šetrně a efektivně,“ uvedl 
ministr životního prostředí Pavel 
Drobil. Elektrická energie byla 
nakoupena pro 444 odběrných 
míst z celkového počtu 583.

Za kolik?
Ministerstvo životního prostředí 
sjednalo dodávku silové elektřiny 
nízkého napětí od fi rmy United 
Energy Trading za 1 342 korun 
bez DPH (jedná se o vážený 
průměr za vysoký a nízký tarif) 
v objemu 5,607 MWh, přičemž 
úspora bude činit 28 procent 
oproti předchozímu období. 
Smlouvu o dodávce silové elek-
třiny vysokého napětí v objemu 
622 MWh za 1 393 korun bez 

DPH (jedná se o vážený průměr 
za vysoký a nízký tarif) uzavřelo 
ministerstvo s fi rmou E.ON Ener-
gie. Úspora bude činit 50 procent 
oproti předchozímu období. 

Zelená energie
Dodávku silové elektřiny vyso-
kého napětí – zelené energie – 
ministerstvu dodá fi rma Centro-
pol Energy v objemu 144 MWh 
za 1 387 korun bez DPH, přičemž 
úspora oproti předchozímu 
období bude 43 procent. Zelená 
energie představuje skutečnost, 
že v podmínkách České republi-
ky se využívají obnovitelné zdroje 
jako voda, vítr, slunce a biomasa. 
Mezi obnovitelné zdroje se obec-
ně řadí také geotermální energie, 
energie přílivu nebo vlnobití, 
skládkový plyn, bioplyn, energie 
vzduchu a půdy.

Pozemkový úřad Prostějov získal Cenu české krajiny

Ministerstvo životního prostředí ušetří 
přes tři miliony korun za nákup elektřiny

Projekt Záchrana 
lužních stanovišť 
v povodí Morávky 
realizovaný v rám-
ci komunitárního 
programu LIFE 
III Nature se blíží 
ke svému konci 
a sklízí zasloužené 
ovoce. Čtyřletý 
projekt realizova-
ný Moravskoslez-
ským krajem a pěti 
partnerskými or-
ganizacemi je za-
měřen na likvidaci 
invazivních druhů 
rostlin (konkrétně 

křídlatky japonské a netýkavky 
žláznaté) na území unikátních luž-
ních stanovišť podél celého povo-
dí řeky Morávky. Stanoviště svou 
velikostí patří k nejvýznamnějším 
svého druhu v Evropě. Projekt se 
dotýká hned několika chráněných 
území evropského významu, která 
jsou součástí soustavy Natura 
2000: EVL niva Morávky, EVL 
Beskydy a ptačí oblasti Beskydy. 
Součástí projektového území jsou 
i CHKO Beskydy a dvě malo-

plošná chráněná území Skalická 
Morávka a Profi l Morávky. 

Díky projektu, jehož celkové 
náklady převyšují něco málo přes 
1 milion eur, byly zachovány po-
slední zbytky přirozeně divočícího 
toku ve štěrkových náplavech 
v České republice, na které jsou 
vázány unikátní druhy rostlin, 
jako např. dva kriticky ohrožené 
druhy květeny ČR – židoviník 
německý (Myricaria germanica) 
a přeslička cídivka peřestá (Hippo-
chaete variegata). 

Šetrný herbicid
K hubení křídlatky se v rámci 
projektu osvědčil herbicid Roun-
dup Biaktiv, který je jako jediný 
z dostupných herbicidů šetrný 
k okolním vodním zdrojům. 
Invazivní rostliny byly ošetřeny 
mechanickými postřiky, na nej-
citlivějších územích (okolo vodní 
nádrže Morávka) byla používána 
metoda injektáže. Další invazivní 
rostliny byly koseny či vytrhá-
vány v době květu. V průběhu 
trvání projektu bylo těmito 
způsoby ošetřeno v průměru více 
než 300 ha zasaženého území 
ročně. Následná opatření – dosev 
původních druhů rostlin nebo 
výsadba keřů – přispěla k urych-
lené obnově zasažených stanovišť 
a zabránila opětovnému nástupu 
invazivních druhů. 

K dosažení cílů projektu do-
pomohla i vysoká míra spolupráce 
mezi různými subjekty. Nebývalé 
zapojení neziskových organizací, 
soukromých subjektů, ale i místní 

samosprávy a široké veřejnosti 
včetně škol a místních obyvatel 
sklidilo úspěch i u porotců Energy 
Globe Award. 

Boj s křídlatkou nekončí
Kromě účinného zvyšování bio-
diverzity patří k oceňovaným pří-
nosům projektu i jeho výzkumná 
role. V rámci projektu byly na 24 
pokusných plochách testovány 
různé způsoby likvidace invaziv-
ních druhů, a to včetně přesného 
měření obsahu herbicidových 
zbytků ve vodě a půdě, což pro 
plánovaný zásah umožnilo zvolit 
nejúčinnější a zároveň k přírodě 
nejšetrnější řešení a přispělo k vy-
tvoření metodiky hubení obdob-
ných invazivních druhů použitel-
né nejen u nás, ale i v Evropě. 

Přestože je projekt u konce, 
boj s křídlatkou bude v Morav-
skoslezském kraji pokračovat 
i nadále. Zástupci MS kraje 
společně se spřízněnými orga-
nizacemi budou pokračovat 
v systematické likvidaci invaziv-
ních druhů na území povodí řeky 
Odry a není zcela vyloučeno, že 
pro tyto účely opět využijí dotace 
z programu LIFE+. „Opatření na li-
kvidaci invazivních druhů budou i v další 
výzvě pro předkládání projektů programu 
LIFE+ patřit k prioritně podporovaným 
oblastem pro spolufi nancování“, uvedl 
Mgr. Michal Petrus, vedoucí 
Oddělení programů EU Minis-
terstva životního prostředí, které 
je národním kontaktním místem 
programu LIFE+ v České repub-
lice a má spolu s předáváním 
informací o programu na starosti 
přijímání projektových žádostí. 

Nová výzva: LIFE+
V pořadí již pátá výzva pro před-
kládání projektů LIFE+ bude vy-
hlášena v únoru 2011 a do oblasti 
ochrany životního prostředí v ČR 
přinese fi nanční podporu ve výši 
téměř 5 mil. eur.

Projekt z podhůří Beskyd získal cenu 
Energy Globe Award 
Letos v prosinci se završí 
čtyřleté období trvání 
projektu komunitárního 
programu LIFE III s názvem 
Záchrana lužních stanovišť 
v povodí Morávky a už 
nyní je jasné, že tento 
projekt bude hodnocen 
jako mimořádně podařený. 
Vždyť při letošním udělování 
cen v prestižní celosvětové 
soutěži Energy Globe Award 
získal projekt z podhůří 
Beskyd národní cenu Energy 
Globe Award (EGA). A to 
v konkurenci více než 800 
projektů ze 105 zemí světa!

MARKÉTA 
KONEČNÁ
Oddělení 

programů EU, 

MŽP,

zástupkyně 

národního 

kontaktního 

místa ČR pro 

program LIFE+

Realizace projektu: 1. 1. 2007 až 31. 12. 2010
Celkové náklady projektu 1 014 720 eur
Příspěvek Evropské komise 704 000 eur
Partneři projektu: ČSOP Salamandr, Lesy České republiky, s. p.,
Povodí Odry, s. p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Plzeňský prazdroj, a. s., Pivovar Radegast.

Podrobné informace o projektu je možné nalézt na internetových 
stránkách http://www.life-moravka.cz/.

Rozmanitost ve třech 
podobách: kuňka žlutobři-
chá, rak říční a dle botaniků 
velmi agresivní křídlatka.

Foto: Zuzana Bártová
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Postup České 
republiky a jejích 
jednotlivých re-
gionů by měl být 
založen především 
na existenci pro-
gramů odůvod-
něných racionál-
ními, analyticky 
zdůvodněnými 
postupy; prová-
dění podkladové 
analýzy by měla 

měřitelným a kvantifi kovatelným 
způsobem prokazovat nutnost 
veřejné fi nanční intervence (a pra-
covat pokud možno ve varian-
tách); zaměření podpory v rámci 
kohezní politiky EU po roce 2013 
by se mělo týkat pouze takových 
intervencí, jež nezpůsobují vytěs-
ňování soukromého kapitálu, kde 
budou řešeny důsledky tržních 
selhání, kde existuje neefektivní 
a nedostatečné soukromé zajišťo-
vání veřejných statků, které řeší 
zjevný veřejný zájem; kde pod-
pora snižuje chudobu a přispívá 
k odstranění sociálního vyloučení 
(i ve smyslu prevence).

Jádro podpory by mělo být 
zaměřeno na aktivity rozhodné 
pro udržitelný růst příslušného 
regionu, lokality (omezeny, až 
eliminovány by tak měly být 

aktivity jednorázové, jejichž po-
kračování po uplynutí podpory 
zaniká, či je zásadně utlume-
no, nebo aktivity „udržovací“, 
které jen prodlužují v prosté linii 
životnost činností stávajících, 
bez komplexně – regionálně či 
lokálně – pojatého akceleračního 
rozvojového potenciálu); všechny 
oblasti podpory musejí ex-an-
te projít zevrubnou analýzou 
jejich dopadů z pohledu veřejné 
podpory i analytickým vyhod-
nocením zamýšlených výsledků 
a dopadů.

Všechny tyto priority a potřeby 
je žádoucí formulovat a nechat 
projít schvalovací procedurou tak, 
aby již nebyl opakován nešvar, 
který se udál v České republice 
v případě obou programovacích 
období, jichž se zúčastnila, tedy 
aby nenastalo opětovné zpoždění 
s vlastní realizací programovacího 
období a v lednu 2014 bylo oprav-
du možné reálně a prakticky celý 
proces spustit.

Položme si otázky
V čem může být budoucí kohezní 
politika pro Českou republiku 
prospěšná a jaká by měla být, 
aby prospěšná byla? Jako stále 
podrozvinutá ekonomika by Česká 
republika měla zastávat pozici 

tradiční, silné kohezní politiky, 
jejímž smyslem je pomoci méně 
rozvinutým regionům a lokalitám, 
aby jejich rozvinutost vzrostla 
a mohly se reálně zapojit a využívat 
prostředí jednotného vnitřního 
trhu EU a dalších forem vzájem-
nosti a součinnosti na poli EU.

Česká republika by neměla 
kohezní politiku vnímat jako 
„pouhý“ nástroj dodatečné fi skální 
redistribuce (nad rámec zdrojů ná-
rodních a regionálních); základem 
by mělo být vnímání integrova-
ného přístupu k rozvoji regionů 
a lokalit (který je při redistribuci 
národních a regionálních zdrojů 
uplatňován zcela zanedbatelně 
a zjevné mezery vykazuje i v přípa-
dě stávajícího období kohezní poli-
tiky EU). Podstatou integrovaného 
přístupu je nabídka synergických 
intervencí zaměřených na konkrét-
ní místo, území (viz Barcova zprá-
va), kterým může být celý region, 
sub-region či lokalita, jež umož-
ňují komplexně využít rozvojový 
potenciál nabídky při efektivním 
využití veřejných fi nančních zdrojů 
(v porovnání se vzájemně izolova-
nými, fragmentovanými podpora-
mi konkrétních sektorů neberoucí-
mi ohled na jejich provázanost se 
sektory ostatními).

Fragmentace kohezní politiky 
tak není žádoucím postupem, při-
čemž však není rozhodně vylučová-
na, ale naopak je vyžadována úzká 
koordinace kohezní politiky EU 
po roce 2013 s konkrétními nástroji 
sektorových politik jak na úrovni 
EU, tak členských států směrem 
k jejich efektivní komplementaritě.

S ohledem na úroveň ekono-
mické vyspělosti České republiky je 

z pohledu motivu získání maximál-
ně možné výše alokace žádoucí 
neprosazovat revoluční změny 
v pravidlech kohezní politiky EU 
po roce 2013, především pak neu-
stupovat ve snaze kohezní politiky 
EU podporovat zaostalé regiony 
a méně vyspělé členské státy, které 
mají omezené možnosti fi nanco-
vání svého rozvoje (byť sledování 
této strategie může být pro Českou 
republiku rovněž ošidné, neboť 
jako země se mezi podrozvinutými 
členskými státy ocitá na pozici re-
lativně nejrozvinutějších – za Řec-
kem, Kyprem a Slovinskem –, 
zanechávající za sebou jedenáct 
zemí méně a některých dokonce 
řádově méně vyspělejších; totéž 
pak platí i pro pozici jednotlivých 
regionů České republiky, mezi 
kterými se žádný nepohybuje 
v množině těch nejchudších (pod 
50 % unijního průměru, v němž se 
nachází přibližně více než šestina 
regionů soudržnosti v EU).

Ambice ČR
Přestože klíčovou ambicí České 
republiky v příštím programova-
cím období kohezní politiky by 
mělo být využití pozice země se 
stále podrozvinutým stupněm 
rozvoje (oproti průměru EU), je 
současně patrné, že reálný konver-
genční proces bude pokračovat, 
přičemž ambicí České republiky 
by nejen mělo být významné 
přiblížení se, či snad i dosažení 
úrovně unijního průměru, ale 
současně i vedle konvergenčních 
(přibližování  se standardům 
vyspělých evropských zemích, 
například v dopravě) priorit být 
dostatečně připravenou i na řešení 

kvalitativně náročnějších oblastí, 
dominantně směřujících k podpo-
ře konkurenceschopnosti (což by 
mělo být strategickým cílem nad 
rámec časového horizontu příštího 
programovacího období).

Ztělesněním priorit konkuren-
ceschopnosti je Strategie Evropa 
2020; mezi ní a budoucí kohezní 
politikou bude jistě existovat 
nezanedbatelný průnik, na nějž 
by měla být připravena i Česká 
republika.

Vnímání Strategie Evropa 2020 
by mělo být zřejmě následující: 
Dlouhodobý strategický koncept 
EU do roku 2020 je dosažitelný ně-
kolika nástroji. Jedním z nich je pak 
i kohezní politika (dlužno zřejmě 
říci, že zejména ve své klasické po-
době spíše nástrojem menšinovým). 
Přesto však Strategie Evropa 2020 
představuje důležitou obsahovou 
inspiraci pro konkrétní podobu 
kohezní politiky EU po roce 2013; 
i s ohledem na shodný časový ho-
rizont může být úspěšné zvládnutí 
výzev budoucí kohezní politiky 
pro naplnění Strategie Evropa 2020 
zásadní a podstatné.

Důraz na regiony
Přesto však kohezní politika EU 
po roce 2013 si ve vztahu ke Stra-
tegii Evropa 2020 musí udržet svůj 
primární cíl a smysl: Být nástrojem 
snižování disparit (rozdílů) v úrovni 
rozvoje regionů a členských států 
EU. Zde pak zřejmě spočívá zá-
kladní strategické dilema při pojetí 
kohezní politiky EU po roce 2013: 
Do jaké míry má tato zajišťovat prá-
vě konvergenční funkce méně rozvi-
nutých regionů a zemí EU a do jaké 
míry se má podílet na řešení 

kvalitativně vyšších a náročnějších 
projektů obsahově ztělesněných 
ve Strategii Evropa 2020.

Společným jmenovatelem mezi 
kohezní politikou EU po roce 
2013 a Strategií Evropa 2020 tak 
bude zaměření se na limitovaný 
počet jasně a zřetelně defi nova-
ných priorit, jejichž obsah bude 
v souladu s cíli Strategie Evropa 
2020, ale současně jejichž obsah – 
v případě konvergenčních potřeb 
podrozvinutých regionů – bude 
přizpůsoben pokračování procesu 
reálné konvergence vzhledem 
k tomu, že konvergenční potřeby 
se v řadě regionů EU zásadně 
odlišují, a že současně, v sadě 
kvalitativně náročnějších priorit 
vycházejících ze Strategie Evropa 
2020, se pro účely konkrétního 
regionu hodí i konkrétní sada 
výběru priorit, které se mohou vý-
znamně lišit od podmínek regionů 
jiných; dostatečná míra fl exibility 
ve prospěch členských států a je-
jich regionů při konkrétní volbě 
mixu řádně zdůvodněných priorit 
nejlépe vyhovujících podmínkám 
konkrétní členské země a jejích 
regionů, by měla být zajištěna.

Užitečný průnik mezi konver-
genčními tématy a kvalitativně 
náročnějšími pro podmínky každé 
členské země a jejích regionů bude 
v konečné verzi programových 
dokumentů kohezní politiky EU 
po roce 2013 výsledkem reálné 
absorpční schopnosti této země 
a regionů, ale i výší a mírou 
nároků ostatních členských zemí 
a regionů v průběhu procesu 
konečného vyjednávání, jež by 
měl být usměrňován strategickým 
působením Evropské komise.

ANALÝZAANALÝZA

Rozvojové priority regionů České republiky a  kohezní politika EU po roce 2013

PETR 
ZAHRADNÍK,
manažer EU 

Office České 

spořitelny

Lisabonská reformní 
smlouva, vstoupivší 
v platnost před necelým 
rokem v prosinci 2009, 
s ohledem na kohezní 
politiku EU doplnila rozměr 
vnímání koheze v kontextu 
EU o územní (teritoriální) 
charakteristiku. Přestože 
její článek 174 specifi kuje, 
že jejím smyslem je zaměření 
se na snížení rozdílů mezi 
úrovní rozvoje regionů 
soudržnosti EU NUTS II 
a na snížení zaostalosti 
nejvíce handicapovaných 
regionů, o způsobech, 
jakými bude tento smysl 
prakticky naplňován, 
zatím neexistuje zcela 
jednotná představa, ale 
ani praktické vodítko, 
jehož by bylo možné se 
v současnosti držet. 

RÁMCE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Nejen přijetí Lisabonské smlouvy přineslo za poslední období 
nové parametry a charakteristiky do paradigmatu kohezní politi-
ky. K dalším zásadním patří:
 pátá kohezní zpráva, jež přináší aktuální výčet představ Evrop-

ské komise o budoucí architektuře kohezní politiky EU,
 sdělení Evropské komise k reformě rozpočtu EU, jež přináší 

obecný náhled do budoucí podoby fi nančního rámce EU,
 Strategie Evropa 2020 ve své schválené verzi z června 2010; 

inspirací strategie pro kohezní politiku je formování ekonomic-
kého rozvoje EU založeného na principech znalostní ekonomiky, 
udržitelnosti a podporující začleňování sociální (prostřednictvím 
motivace k práci) i územní; strategie přistupuje k ekonomic-
kému rozvoji EU velmi komplexně ( jak v oblasti sektorových 
politik, tak horizontálních aktivit); právě komplexností přístupu, 
který se opírá o kombinaci investic či podpůrných nástrojů 
v různých oblastech do rámce tvořeného národním, regionál-
ním i lokálním kontextem, spočívá komplementarita Strategie 
Evropa 2020 a kohezní politiky EU po roce 2013.

 aktivity předsednictví Radě EU,
 posilování koordinace hospodářských politik v rámci EU 

a posilování prostředí jednotného vnitřního trhu EU; zde vedle 
příslušných sdělení Evropské komise týkajících se sfér koordina-
ce hospodářských politik jsou klíčové především texty vedoucí 
k fi nalizaci velmi hodnotné a podnětné Nové strategie pro vnitř-
ní trh EU – ve službách evropského hospodářství a společnosti, 
analytické zprávy připravené kolektivem kompetentních autorů 
v čele s Mariem Montim, bývalým členem Evropské komise.

Rozdělení regionálních priorit mezi konvergenční a rozvojové (%)
Na základě obsahového vyhodnocení jednotlivých regionálních roz-
vojových strategií i výstupů vzešlých z analýzy a současně na základě 
vhodnosti tyto potřeby řešit prostřednictvím nástrojů kohezní politiky 
EU můžeme rozdělit relevantnost jednotlivých regionů vůči konver-
genčním a rozvojovým prioritám přibližně takto:

Konvergenční 
priority

Rozvojové priority 
(EU 2020)

Praha 10 90

Střední Čechy 50 50

Severozápad 70 30

Střední Morava 65 35

Jihozápad 55 45

Jihovýchod 50 50

Severovýchod 60 40

Moravskoslezsko 60 40

ECHO

Co Čech, to skladník
Podle nedávného průzkumu 
společnosti ASEKOL a dalších 
kolektivních systémů, které se 
zabývají zpětným odběrem 
a recyklací elektrozařízení, si 
téměř třetina českých rodin 
doma nechává nepoužívané 
elektrospotřebiče. Jedná se 
o tisíce tun elektroodopadu, 
který tlí ve sklepech a komorách 
namísto toho, aby byl recyklo-
ván. Jeho počet ještě vzroste 
po Vánocích, protože právě 
elektronika patří mezi nejfrek-
ventovanějšími dárky a nákupem 
nového spotřebiče se nahrazuje 
ten starý. Prodejci uvádějí, že 
prodej elektroniky vzrostl oproti 
loňsku dvojnásobně. 

SFŽP ČR pomáhá Kvasicím 

Skládka nebezpečného odpadu 
z objektů zaplavených povodněmi 
v roce 1997 ohrožovala v Kvasi-
cích na Kroměřížsku vodní zdroje. 
Po úspěšné sanaci nyní zhruba 
dvouhektarové území čeká rekul-
tivace, spojená s vybudováním 
dvou vodních nádrží. Na zhruba 
dvouhektarové území skládky 
se po ničivých povodních v roce 
1997 svážely nebezpečné odpady 
a materiály ze zaplavených 
objektů nejen přímo z Kvasic, ale 
i z Otrokovic, Kroměříže a přileh-
lých obcí. Na investici obec získala 
dotaci 22 milionů korun ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR. 
Přibližně tři miliony korun obec 
zaplatí ze svého rozpočtu. Práce 
začnou příští rok v únoru, potrvají 
do listopadu. 

Skleněné obaly frčí
Většina spotřebitelů v Evropě 
preferuje skleněné obaly na nápoje 
a jídlo před ostatními obalovými 
materiály. Sklo upřednostňuje 
68 procent evropských spotře-
bitelů a podobná situace je také 
v Česku, kde tyto preference činí 
60 procent. Vyplývá to z průzku-
mu, který pro Federaci evropských 
výrobců obalového skla a strojově 
vyráběného stolního skla (FEVE) 
provedla v 19 evropských zemích 
společnost TNS. „Spotřebitelé 
dnes kladou větší důraz na zdraví 
než dříve. Opravdu se zajímají 
o to, jaké látky se jim dostávají 
do těla, a také o to, jaký dopad 
mají obaly na životní prostředí,“ 
komentoval výsledky průzkumu 
předseda FEVE Niall Wall. 
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Analýza fungování OPŽP se za-
měřila na využití alokace v jednot-
livých oblastech podpory, čerpání 
fi nančních prostředků, informace 
o příčinách rozdílu mezi alokací 
prostředků a reálným stavem 
čerpání (zejména identifi kace 
největších problémů) a informace 
o předpokládaném zájmu žadatelů 
o předkládání projektů.

Přidělená alokace 
V rámci OPŽP bylo k 18. říjnu 
2010 
k spolufi nancování z prostředků 
EU na národní úrovni schváleno 
5 125 projektů. Celkový objem 
schválené dotace z prostředků EU 
činí 72,38 mld. korun. Tato částka 
představuje při současném kurzu 
EK 59,9 % alokace určené pro 
OPŽP na celé programové období. 

Prioritní osy
Největší objem prostředků EU 
ve výši 48,86 mld. korun byl 
schválen v prioritní ose 1 zaměřené 
na zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní. Při kurzu EK platném 
pro měsíc říjen 2010 tento objem 
fi nančních prostředků předsta-
vuje 80,74 % alokace připadající 
na celou prioritní osu 1. Z hlediska 
vnitřního členění prioritní osy jsou 
však významné rozdíly v zazávaz-
kování alokace mezi jednotlivými 
oblastmi podpory. Zatímco v ob-
lasti podpory 1.1 (snížení znečiš-
tění vod) bylo rozděleno 97,86 % 
alokace, v oblasti 1.2 (zlepšení 
jakosti pitné vody) necelá polovina 
a v oblasti 1.3 (omezení rizika 
povodní) pouze 13,72 %.

Naopak nejméně prostředků 
EU bylo dosud rozděleno v prio-
ritní ose 2, konkrétním projektům 
bylo přiznáno pouhých 7,13 % 
z celkové alokace.

Významný pokrok byl dosažen 
i v prioritní ose 3 zaměřené na udr-
žitelné využívání zdrojů energie, 
v které činil schválený objem pro-
středků 75,32 % alokace, zejména 
pak v oblasti podpory 3.2 (realiza-
ce úspor energie a využití odpad-
ního tepla) se schválenou alokací 
dosahující 111,60 % přidělených 
zdrojů EU. I v této ose se vyskytuje 
řádový rozdíl v zazávazkování 
alokace mezi jejími dílčími částmi. 
Schválená výše dotace v rámci 
prioritní osy 4 v objemu 19,08 
mld. korun představuje 46,85 % 
celkových zdrojů vyčleněných pro 
tuto prioritní osu. V prioritní ose 
5 je na programy omezování prů-

myslového snižování environmen-
tálních rizik vyčleněno 60 milionů 
eur. Z nich bylo vyčerpáno téměř 
27 procent prostředků. V případě 
prioritní osy 6 je rozděleno 54,45 % 
disponibilních zdrojů.

U objemově nejméně význam-
né prioritní osy 7 zaměřené na en-
vironmentální vzdělávání bylo 
rozděleno přes 952 mil. korun, což 
představuje 91,30 % alokace. 

Stav čerpání prostředků
K datu 18. října 2010 byly v rámci 
OPŽP proplaceny prostředky pří-
jemcům v celkové výši 11,74 mld. 
korun (EU podíl), tj. 9,72 % z cel-
kové alokace programu.  

Největšího pokroku v proplá-
cení prostředků bylo dosaženo 
v rámci prioritní osy 3 (udržitelné 
využívání zdrojů energie), kde bylo 

proplaceno 3,78 mld. korun (pří-
spěvek EU), tedy 22,88 % z alokace 
této prioritní osy na celé období. 
U většiny prioritních os je však 
čerpání prostředků nízké a pohy-
buje se mezi 10–15 %, téměř nulové 
reálné čerpání je v prioritní ose 2. 

Výdaje ve výši 5,7 mld. korun 
(příspěvek EU) byly certifi kovány 
a předloženy Evropské komisi, což 
představuje 4,6 % z alokace na celé 
programové období.

Plnění pravidla N+3/N+2
Pro hodnocení stavu čerpání 
prostředků EU je důležité sledo-
vat plnění pravidla N+3/N+2, dle 
kterého je nutné vyžádat prostředky 
z EU schválené pro jednotlivé roky 
nejpozději do tří, respektive do dvou 
let (od r. 2011), aby nedošlo k auto-
matickému zrušení závazků EK. 

Analýza OPŽP ukazuje na nejvytíženější oblasti podpory
Jak jsme vás informovali 
v minulé Prioritě, 
Operační program Životní 
prostředí čekají úpravy 
v jeho nastavení. Netýkají 
se jen metodických změn, 
ale i posílení, nebo naopak 
utlumení některých oblastí 
podpory. Státní fond 
životního prostředí ČR 
vypracoval analýzu plnění 
OPŽP, na jejímž základě 
jsou změny v tuto chvíli 
diskutovány. 

Novelou nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 539/2010 ze 
dne 16. června 2010 se upravují 
pravidla čerpání n+3/n+2 tak, že 
se alokace roku 2007 rovnoměrně 
rozpočte mezi roky 2008-2013, 
tzn. že k alokaci každého roku 
počínaje rokem 2008 se přičte 1/6 
alokace roku 2007. V rámci OPŽP 
se podařilo úspěšně naplnit v před-
stihu pravidlo N+3 pro alokaci 
roku 2008 u FS na 103 %, u ERDF 
musí být do konce roku 2011 vyžá-
dáno ještě 1,218 mil. eur.

Vzhledem k celosvětové 
fi nanční krizi zmírnila EU své 
požadavky na plnění tohoto 
kriteria, přičemž prvním nejbliž-
ším kritickým kontrolním bodem 
plnění tempa čerpání je konec 
roku 2012. Podstatně důležitějším 
okamžikem však je konec roku 

2013, a to nikoliv z důvodu konce 
programovacího období (čerpat 
půjde do roku 2015), ale v tomto 
roce se sečtou požadavky na čer-
pání dle pravidla N+3 k roku 

2010 a současně N+2 k roku 2011. 
Toto bude kritickým okamžikem 
úspěšnosti celého OPŽP, a proto 
již dnes je třeba připravit potřeb-
né kroky k tomu, aby k tomuto 
datu nebyly prostředky v ohrože-

ní. Zejména z tohoto důvodu je 
nezbytně nutné výrazně zvýšit tlak 
na žadatele a zpřísnit podmínky 
realizace projektů.

Alokace a reálné čerpání 
v oblasti vodohospodářské 
infrastruktury
Začněme oblastí podpory 1.1. Větši-
na výzev byla zaměřena na podob-
last podpory 1.1.1 – Snížení znečiš-

tění z komunálních zdrojů, pouze 
VI. výzva byla vypsána na oblast 
podpory 1.1.3. Snížení znečištění 
způsobující eutrofi zaci (byly schvále-
ny 2 projekty v požadavku na pod-
poru z FS ve výši zhruba 153 mil. 
korun). Projekty v oblasti podpo-
ry 1.1.3 výrazně neovlivňují stav 
čerpání. 

„Je zřejmé, že reálné čerpání ovlivňují 
projekty oblasti podpory 1.1.1. Obecný 
problém je to, že se jedná o rozsáhlejší 
projekty se složitější investiční přípravou,“ 
říká autor analýzy tajemník OPŽP 
Radek Lintymer. 

Podle něj jsou navíc mno-
hé projekty ve fázi zpracování 
dokumentace, do doby schválení 
akce k fi nancování nebyly zahájeny 
kroky k další investiční a projek-
tové přípravě. Teprve schválení 
akce k fi nancování je impulsem 

"Prioritní osa
Oblast podpory"

Počet 
akcí

Schválená dotace [Kč] Alokace EU Proplaceno [Kč]

zdroje SFŽP zdroje MŽP
zdroje EU 

(ERDF/FS)
Celková alokace 
ERDF/FS [Kč]

Vyčerpaná 
(schvá-
lená) 

alokace 
ERDF/FS 

[%]

Alokace k vyčerpání 
ERDF/FS

Zdroje 
(ERDF/FS)

Propla-
ceno 
z alo-
kace 

ERDF/
FS [%]

zdroje SFŽP
zdroje 
MŽP

[Kč] [%]

Prioritní osa 1 595 2 365 880 384 1 166 500 39 447 345 064 48 858 734 950 80,74 9 411 389 885 19,26 2 842 653 989 5,82 157 991 776 0

1.1 - Snížení znečištění vod 457 2 147 621 633 0 35 771 434 967 36 553 427 206 97,86 781 992 239 2,14 2 693 632 887 7,37 149 133 329 0

1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody 43 169 835 793 0 2 832 889 314 6 158 746 200 46,00 3 325 856 886 54,00 0 0,00 0 0

1.3 - Omezování rizika povodní 95 48 422 958 1 166 500 843 020 784 6 146 561 544 13,72 5 303 540 760 86,28 149 021 102 2,42 8 858 447 0

Prioritní osa 2 114 0 138 601 175 1 110 596 513 15 580 967 711 7,13 14 470 371 199 92,87 76 250 876 0,49 0 9 236 358

2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 67 0 30 288 516 419 429 037 8 560 974 437 4,90 8 141 545 400 95,10 35 867 274 0,42 0 2 109 839

2.2 - Omezování emisí 47 0 108 312 659 691 167 476 7 019 993 275 9,85 6 328 825 799 90,15 40 383 603 0,58 0 7 126 518

Prioritní osa 3 1786 665 346 734 22 023 058 12 454 067 792 16 534 904 522 75,32 4 080 836 730 24,68 3 783 167 756 22,88 216 895 603 0

3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

210 34 703 551 5 314 853 887 431 618 6 170 470 341 14,38 5 283 038 722 85,62 44 762 531 0,73 3 219 272 0

3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) 1576 630 643 183 16 708 205 11 566 636 173 10 364 434 181 111,60 -1 202 201 992 -11,60 3 738 405 225 36,07 213 676 331 0

Prioritní osa 4 860 653 931 927 169 052 542 8 939 248 389 19 078 735 983 46,85 10 139 487 594 53,15 2 668 669 946 13,99 200 603 002 42 348 508

4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady 756 653 931 927 0 6 297 484 441 12 782 753 114 49,27 6 485 268 673 50,73 1 948 745 302 15,25 200 603 002 0

4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží 104 0 169 052 542 2 641 763 948 6 295 982 869 41,96 3 654 218 921 58,04 719 924 644 11,43 0 42 348 508

Prioritní osa 5 31 45 334 095 0 397 841 109 1 489 082 270 26,72 1 091 241 162 73,28 56 800 129 3,81 6 692 860 0

5.1 - Omezování průmyslového znečištění 31 45 334 095 0 397 841 109 1 489 082 270 26,72 1 091 241 162 73,28 56 800 129 3,81 6 692 860 0

Prioritní osa 6 1501 647 786 899 58 493 126 8 018 612 267 14 727 843 380 54,45 6 709 231 114 45,55 1 829 154 642 12,42 185 776 133 99 958

6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 28 53 734 448 30 362 937 655 131 428 736 392 163 88,97 81 260 735 11,03 11 349 281 1,54 1 529 794 0

6.2 - Podpora biodiverzity 116 78 933 446 16 714 152 1 188 337 822 2 798 290 248 42,47 1 609 952 426 57,53 121 425 243 4,34 14 974 614 16 123

6.3 - Obnova krajinných struktur 216 51 476 654 1 566 387 734 199 789 1 914 619 633 38,35 1 180 419 844 61,65 71 370 868 3,73 5 658 410 0

6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny 682 337 116 527 2 394 292 3 317 714 043 5 522 941 258 60,07 2 205 227 215 39,93 1 354 439 416 24,52 146 619 224 0

6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny 386 83 008 607 151 651 1 259 273 467 2 135 537 299 58,97 876 263 833 41,03 229 973 548 10,77 14 747 209 0

6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení 73 43 517 218 7 303 706 863 955 718 1 620 062 778 53,33 756 107 060 46,67 40 596 287 2,51 2 246 883 83 836

Prioritní osa 7 31 0 85 943 303 952 294 868 1 043 062 298 91,30 90 767 430 8,70 78 262 480 7,50 0 5 464 384

7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích progra-
mů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací

31 0 85 943 303 952 294 868 1 043 062 298 91,30 90 767 430 8,70 78 262 480 7,50 0 5 464 384

Celkem 4918 4 378 280 040 475 279 704 71 320 006 001 117 313 331 114 60,79 45 993 325 113 39,21 11 334 959 818 9,66 767 959 373 57 149 207

kurz ECB 24,570 CZK/EUR (aktuální měsíční kurz ECB pro 10/2010) ; kurz ECB 24,630 CZK/EUR (aktuální měsíční kurz ECB pro 11/2010)

 „Je zřejmé, že reálné čerpání ovlivňují projekty 
oblasti podpory 1.1.1. Obecný problém je to, že se 
jedná o rozsáhlejší projekty se složitější investiční 
přípravou. Promítá se zde i to, že řada projektů je 
investičně připravena řadu let, ale obecně chyběly 
fi nanční prostředky na fi nancování,“ říká autor 
analýzy tajemník OPŽP Radek Lintymer. 
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pro obce k pokračování na další 
přípravě projektů (pro obce jsou 
náklady na PD již výrazným 
výdajem), obce však narážejí 
na problémy, které jsou k rozsahu 
akce (zasahuje celou obec, nebo 
její podstatnou část) pochopitelné. 
Jedná se o vyřešení vlastnických 
vztahů k pozemkům, koordinace 
s ostatními inženýrskými sítěmi, 
koordinace s ostatními investicemi. 

„To vše by se mělo promítnout především 
do zadávací dokumentace, aby se minima-
lizovaly změny v průběhu realizace stavby 
a problémy s čerpáním víceprací a rezervy. 
Stavební řízení může běžet paralelně, ale 
většinou až problémy vzniklé při stavebním 
řízení motivují změny projektů a zapracová-
ní do ZD,“ dodává Lintymer.

Tvrdí, že se jedná o významné 
investice (vzhledem k fi nančním 
možnostem obcí), u kterých bývá 
problém i se zajištěním spolufi -
nancování, což mohou způsobit 
především podmínky peněžních 
ústavů. Obce mají ze zákona po-
vinnost zajistit likvidaci odpadních 
vod, rozpočet obce to však běžně 
neumožňuje.

Problémem je i to, že zejména 
menší obce, které nejsou personál-
ně zajištěny, administrací žádostí 
pověří specializované fi rmy. Ty však 
vzhledem k objemu práce a admi-
nistrativních kapacit nezvládnou 
operativní administraci vůči fondu, 
z jejich strany dochází zpravidla 
k prodlení. Z hlediska podmínek 
pro provozování bylo k dnešnímu 
dni odstoupeno (či byl z pozice 
MŽP a SFŽP ČR dán podnět k od-
stoupení) od 11 žádostí o celkovém 
objemu požadavku na čerpání z FS 
ve výši 996 mil. korun.

Spíš jde o 1.3 
Protipovodňová opatření
První samostatná výzva (XIII.) 
byla vyhlášena zhruba před rokem, 
dílčí vyhodnocení a částečné 
schválení projektů k fi nancování 
se uskutečnilo v červnu 2010. 
Alokace na danou výzvu byla 
3 mld. korun, k dnešnímu dni 
jsou projekty schváleny v částce 
mírně převyšující tuto alokaci. 
S ohledem na harmonogram výzvy 
nemůže probíhat vlastní čerpání. 
V případě 1.3 byly akce investičně 
dobře připravené, u nich je čerpání 
průběžné, leč bohužel je těchto 
projektů málo, zejména z důvodu 
složitého řešení majetkoprávních 
vztahů k pozemkům.

Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí
Tři vyhlášené a vyhodnocené vý-
zvy ukázaly, že schopnost naplnit 
plánovanou alokaci bude velmi 

komplikované, a to hlavně z důvo-
du požadavků týkajících se posky-
tování veřejné podpory (VP), tj. 
neatraktivita míry podpory, která 
v návaznosti na typ projektu může 
byt dle pravidel VP poskytnuta. 
Určitou roli zde hrála (hraje) tzv. 
fi nanční krize, za které soukro-
mý sektor nebyl a není ochoten 
realizovat ekologické projekty 
s tak velkým podílem vlastních 
prostředků a v takové míře, která 
by pokryla alokaci. V této chvíli je 
podpořeno 114 projektů, které výši 

podpory naplňují alokaci na úrov-
ni přibližně 7 %. Samotné čerpání 
těchto prostředků se odvíjí od vý-
běrových řízení, resp. od vydání 
RoPD. Polovina z výše uvedených 
projektů je z XVII. výzvy, v které 
byly projekty schváleny k podpoře 
teprve letos v září. SFŽP ČR inten-
zivně pracuje na notifi kaci veřejné 
podpory, která – doufejme – pove-
de k navýšení intenzity podpory. 
Stejně tak jsou diskutovány další 
možnosti zpřístupnění prostředků 
pro nové typy projektů, další vývoj 
však bude záviset zejména na sta-
novisku EK.

Udržitelné využívání zdrojů 
energie
V oblasti podpory 3.1 je zazname-
nán trvalý vzrůstající zájem o pod-
poru, který je do určité míry závislý 
na otevření příjmu žádostí v jed-
notlivých podoblastech podpory. 
V rámci čtyř uskutečněných výzev 
došlo k naplnění přibližně 14 % 

z předpokládané alokace v této ob-
lasti podpory, přičemž nyní probí-
há příjem žádostí velkých projektů 
v rámci vyhlášené XVIII. výzvy. 
Jelikož první větší počet žádostí 
přišel až v rámci X., XI. a XVII. 
výzvy, tj. žádosti schválené koncem 
roku 2009 a v roce 2010, na straně 
žadatele se většinou kompletují 
podklady k vydání RoPD, nebo 
probíhá výběr dodavatele. SFŽP 
ČR aktuálně analyzuje příčiny 
nedostatečného zájmu o podporu 
v této oblasti. V oblasti podpory 
3.2, resp. v podoblasti 3.2.1, je 
trvalý převis poptávky nad nabíd-
kou podpory. V rámci výzev došlo 

k naplnění zhruba 107 % z alokace 
v této oblasti. Překročení alokace 
řeší předpoklad, že ne všechny 
projekty budou realizovány a že 
zejména vlivu tendrů na dodavate-
le dojde k úspoře prostředků. 

Odpady a zátěže
V rámci prioritní osy 4 byly zatím 
vyhlášeny čtyři výzvy – I., V., XI. 
a XIX. a průběžná XV. výzva 
oblasti 4.1 na podporu zařízení 
na energetické využití odpadů – 
na individuální i velké projekty. 

Plně dokončena a profi nancová-
na je většina projektů z I. výzvy 
(schváleno 145 projektů v oblasti 
podpory 4.1 a 9 ve 4.2). Co se 
konkrétně týče oblasti podpory 
4.1, někteří z žadatelů v V. výzvě 
(schváleno 262 projektů ve 4.1 a 23 
ve 4.2) požádali o posun termínu 
předložení podkladů k RoPD 
(zejména z fi nančních důvodů 
v době ekonom. krize). Velká část 
projektů XI. výzvy je ve stavu 
přípravy RoPD. Jejich schválení se 
uskutečnilo v květnu 2010 a u vět-
šiny probíhal v letních měsících 
výběr dodavatelů. Převážná většina 
projektů XI. výzvy bude realizo-
vána a profi nancována v roce 2011 
(schváleno 169 projektů ve 4.1). 
U projektů XIX. výzvy se v součas-
né době připravuje tisk a podpis 
RL a RM (schváleno 202 projektů 
ve 4.1 a 44 ve 4.2). Jejich realizace 
bude probíhat v letech 2011, u ča-
sově náročnějších projektů i v roce 
2012. Průběžná XV. výzva byla 

vyhlášena v lednu 2010 a příjem 
žádostí trvá do června roku 2011. 
V tomto případě bude čerpání 
po schválení projektů nastaveno až 
do konce programového období, 
resp. až do roku 2015. Doposud 
bylo příjemcům v oblasti podpory 
4.1 proplaceno asi 1,63 mld. korun, 
což představuje výši 12 %. Toto 
čerpání, jak je výše uvedeno, se 
týká především I. a části V. výzvy. 
Další nárůst lze očekávat s postup-
ným dokončováním projektů V. 
výzvy a realizací projektů poda-
ných v rámci XI. výzvy. Rychlost 
čerpání přímo závisí na rychlosti 
realizace projektů po provedení 

výběru dodavatele či zhotovitele 
(schvalování faktur pro fi nanco-
vání probíhá na SFŽP ČR během 
týdne od jejich předložení).

V případě oblasti podpory 4.2 
bylo na první tři výzvy (I., V., XI.) 
bylo schváleno zhruba 2,7 mld. 
korun prostředků z FS (dle výše 
uvedeného stavu přidělení aloka-
ce). Ze zbývajících disponibilních 
prostředků je schváleno ještě 0,5 
mld. korun v rámci XIX. výzvy, 
která byla vypsána pouze na pro-
jekty zpracovávající analýzy rizik 
a doprůzkumu. Pro připravovanou 
výzvu se zatím předpokládá alokace 
1,5 mld. korun z FS. Z tohoto po-
hledu zbývají na další výzvy necelé 
2 mld. korun. Doposud (dle výše 
uvedené tabulky) bylo příjemcům 
v této oblasti podpory proplaceno 
zhruba 641 mil. korun, tzn. necelých 
10 % prostředků. Důvody vysvětlu-
jící rychlost čerpání jsou obdobné 
jako u oblasti podpory 4.1. Projekty 
realizace sanací jsou navíc náročné 
i ve fázi projektové přípravy a výběru 
dodavatelů, což oddaluje samotné 
čerpání dotačních prostředků. 
Oproti oblasti podpory 4.1 jsou to 
v případě sanací náročnější dlouho-
dobější projekty.

Průmyslová znečištění 
a environmentální rizika
Prozatím tři vyhlášené a vyhodno-
cené výzvy ukázaly na vzrůstající 
zájem o tuto prioritní osu. Do této 
chvíle bylo schváleno k fi nancová-
ní 31 projektů, které výši pod-
pory naplňují alokaci na úrovni 
přibližně 27 %. Z toho pouze u 5 
projektů je vydáno RoPD. U 26 
projektů nebylo doposud uzavřeno 
RoPD, jelikož žadatel nepředložil 
podklady pro jeho vydání, čili 
nelze čerpat fi nanční prostředky. 
Výběrová řízení pravděpodobně 
nejsou v současné době uzavřena, 
resp. zahájena. V této chvíli pro-
bíhá příjem žádostí v rámci XXII. 
výzvy, v systému je rozpracováno 
na 40 žádostí. 

Zlepšování stavu přírody 
a krajiny
Reálné čerpání prostředků je 
možné až po vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD). 
RoPD je vydáno až po provedení 
výběrového řízení. RoPD je tedy 
v praxi vydáno nejdříve s odstu-
pem několika měsíců po vydání 
registračního listu, v závislosti 
na fi nanční náročnosti a komplex-
nosti projektu (fi nančně náročné 
projekty = složitější druhy výběro-
vých řízení, komplexní projekty = 
více výběrových řízení). V případě 
velkých nebo komplikovaných 

Největší zájem je o podporu na likvidaci odpadních vod v aglomeracích pod 
2 000 EO, jistě i díky rozsáhlé informační kampani. S řešením dalších projektů je 
třeba vyčkat na další vývoj situace. Strategii fi nancování k plnění těchto závazků 
zpracovává MZe ve spolupráci s MŽP, je schvalována vládou. 

Poslední aktualizace a schválení vládou proběhly v srpnu 2010, nicméně závěry nejsou zcela 
jednoznačné. Nyní jsou nevyřešené především dostavby kanalizací v okrajových částech měst. Bez 
potenciálního přerozdělení alokace do oblasti 1.1 není další vyhlašování výzvy smysluplné. Nyní je 
alokace (při započítání projektu Hl. města Prahy – ÚČOV Praha) výrazně překročena. 

Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní: Objem schválených a podaných žádostí nein-
dikuje velký zájem o podporu. Příčinou pro hlavní cílovou skupinu – podniky Povodí – je jednak 
zajímavější program realizovaný z prostředků EIB, jednak náročnost přípravy projektů, které svým 
rozsahem zasahují do nezřídka stovek pozemků, ke kterým nemají žadatelé vyřešené majetkopráv-
ní vztahy.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí: V rámci probíhající XXIII. výzvy 
na projekty realizované v Moravskoslezském kraji je konzultováno poměrně značné množství 
projektů, v této chvíli velká část žadatelů řeší podklady k podání žádosti (projektová dokumentace, 
studie proveditelnosti atd.) a projekty v systému narůstají vzrůstajícím tempem. Tzv. přeregistrace 
projektů už předem ukázala na poměrně velký zájem o tuto výzvu. Rovněž jsou již konzultovány 
projekty pro navazující výzvu pro zbytek ČR, kde na základě probíhajících jednání očekáváme 
poměrně velký zájem o projekty zaměřené na snižování emisí NH3, v ostatních oblastech možné 
podpory pak zájem o projekty vedoucí ke snížení tuhých látek. 

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie: Konzultovány jsou převážně menší projek-
ty zaměřené na realizaci obnovitelných zdrojů tepla (kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod.), 
častokrát ve spojení se zlepšením tepelné charakteristiky budovy (zateplením). Budoucí vývoj 
v prioritní ose 3 bude ještě předmětem dalších analýz.

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží: 
Zájem žadatelů se objevil neočekávaně silně v rámci XI. výzvy, kdy ze 440 hodnocených žádos-
tí (potřeba prostředků FS 4,15 mld. korun) mohlo být schváleno pouze 169 (alokace 1,5 mld. 
korun z FS). Na základě situace vzniklé v XI. výzvě byly ve spolupráci s Odborem odpadů MŽP 
a Odborem FEU MŽP připravovány další výzvy, a to pouze pro určité typy projektů, které mají pro 
odpadové hospodářství ČR nejvyšší prioritu (zejména problematika bioodpadu a plnění legislativy 
EU v této oblasti). Situace se stabilizovala v XIX. výzvě, kde vlivem omezení na určité typy projektů 
byla schválena podstatná většina z předložených projektů. Budoucnost OP 4.1 závisí v dnešní 
době na prostředcích, které zbudou z alokace XV. výzvy. Z velkých projektů XV. výzvy jsou aktuál-
ně připravovány tři spalovny, také se předpokládá několik podaných projektů MBÚ. 

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik: 
V současné době probíhá XXII. výzva, v které je registrováno zhruba 40 žádostí. Je patrné, že zá-
jem ze strany žadatelů o tuto osu má vzestupnou tendenci, jelikož v předchozích výzvách (V., VIII., 
XIV.) bylo přijato jen 31 žádostí. 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny: Prioritní osa 6 je předmětem rozsáhlých 
diskusí zejména s ohledem na úpravu resortních priorit ve vztahu k projektům, které jsou připravo-
vány resortními organizacemi, např. národními parky, ČHMÚ, AOPK atp. V návaznosti na ujasnění 
těchto otázek bude pokračováno v administraci této výzvy. V některých oblastech však diskuse tře-
ba není, jedná se zejména o oblast podpory 6.1, z ní zbývá dočerpat zhruba 62 mil. korun ze 771 
milionů, nebo v oblasti podpory 6.4, z níž zbývá dočerpat přibližně 1,9 mld. korun (z 5,79 mld.), 
z toho velká část (asi 1,8 mld. korun) je však vázána na realizaci opatření ke zlepšení morfologie 
vodních složek krajiny podle rámcové směrnice o vodách obsažených v plánech oblastí povodí 
(žadateli jsou správci vodních toků, zejména podniky Povodí). 

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu: 
V rámci VIII. a XIV. výzvy byl v rámci podaných žádostí přibližně dvojnásobný převis vůči schvá-
leným projektům. V VIII. výzvě zhruba třetina projektů byla neakceptována z důvodu neplnění 
podmínek OPŽP a pro formální nedostatky, ve XIV. výzvě nebylo akceptováno 6 žádostí ze 49,
2 žádosti nebyly hodnoceny z důvodu nevyhovující fi nanční analýzy. Dá se proto očekávat, že neú-
spěšní žadatelé budou mít zájem podat přepracovaný projekt opětovně. Tomuto napovídá i počet 
podkladů vyžádaných žadateli zpět.

HLAVNÍ TÉMA PRIORITY HLAVNÍ TÉMA PRIORITY

O CO MAJÍ ŽADATELÉ ZÁJEM? 
projektů tato doba může činit i 12 
a více měsíců. To je dobře vidět 
na oblasti podpory 6.1, v které 
jsou předkládány velmi komplexní 
a dlouhodobé projekty, VŘ jsou 
pak velmi komplikovaná a zdlou-
havá (schválená dotace 85,5 %, 
proplacené prostředky 1,12 %), na-
opak oblast podpory 6.4 s relativně 
jednoduchými projekty má schvá-
lenou dotaci ve výši zhruba 57 % 
a proplacené prostředky ve výši 
20 %. Řada fi nančně náročných 
a komplexních projektů zejména 
resortních organizací (Česká geo-
logická služba, Geofond, AOPK, 
Výzkumný ústav vodohospodář-
ský, NP Šumava) byla podána 
ve XIV. výzvě OPŽP (RL schvá-
leny v červnu 2010), proto dosud 
nebylo zahájeno čerpání.

Environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvěta
V rámci prioritní osy 7 byly zatím 
vyhlášeny 3 výzvy – I., VIII. a XIV. 
výzva. V I. výzvě byly k podpoře 
schváleny 3 projekty, které jsou 
v současné době již ukončeny a pro-
fi nancovány. V VIII. výzvě bylo 
k podpoře schváleno 14 projektů 
zejména stavebního charakteru 
(výstavba a rekonstrukce ekocenter 
a poraden) v celkové výši 0,5 mld. 
korun. Ve XIV. výzvě bylo k podpo-
ře schváleno 15 projektů v celkové 
výši 0,53 mld. korun. Opět převažo-
valy projekty stavebního charakte-
ru. V rámci výše uvedených výzev 
byla schválena podpora ve výši 954 
mil. korun z ERDF, což činí 87 % 
z celkových prostředků vyčleně-
ných na prioritní osu. Doposud 
bylo v rámci PO 7 profi nancováno 
příjemcům přibližně 63,5 mil. ko-
run, což činí 5,7 % z celkové alokace 
na oblast podpory. Prostředky 
byly uvolněny zejména na projekty 
schválené v rámci první výzvy (již 
profi nancováno) a část projektů 
z výzvy č. VIII (v současné době 
jsou 4 projekty v realizaci, 1 projekt 
ukončen, ostatní ve fázi výběru do-
davatelů). Zpoždění je způsobeno 
zejména zdržením ve fázi přípravy 
výběrových řízení (často nároč-
nější otevřená řízení, více zakázek 
v rámci projektu, neznalost a nezku-
šenost příjemců podpory v PO 7 
v oblasti zadávání zakázek i čerpání 
podpory z OPŽP). Většinou se 
jedná o stavební projekty s dobou 
realizace 1–2 roky, což je též příči-
nou pomalejšího čerpání prostřed-
ků. Výraznější nárůst se očekává 
během jara 2011, kdy by měly být 
v realizaci všechny projekty z PO 7. 
U projektů ze XIV. výzvy bylo 
zatím pouze u 6 projektů zahájeno 
zadávací řízení.

Obce mají ze zákona povinnost zajistit 
likvidaci odpadních vod, rozpočet obce 
to však běžně neumožňuje.

Problémem je i to, že zejména menší obce, 
které nejsou personálně zajištěny, administrací 
žádostí pověří specializované fi rmy.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„K hlavním zjištěním uplynulého roku 
patří, že ekonomická krize má v podstatě 
pozitivní dopad na životní prostředí, 
ovšem již není tak výrazný jako v loň-
ském roce a například emise do ovzduší 
nepoklesly tolik jako v loňském roce,“ 
hodnotí výsledek Leona Ma-
toušková, hlavní koordinátorka 
zprávy. „Naopak mírně se v porovnání 
s minulým rokem zhoršila kvalita ovzduší, 
nicméně vůči stavu třeba před pěti lety je 
to lepší. Ale celkově je ten trend stagnující. 
V kvalitě vod je to podobné, avšak co se týče 
lesů a krajiny, situace je tu naopak docela 
špatná,“ dodává. 

Jednotlivými oblastmi hlav-
ních zjištění se zpráva zabývá 
podrobně. Konstatuje, že emise 
skleníkových plynů v roce 2009 
meziročně poklesly o 4,1 %, 
od roku 1990 pak o 27,5 %. Pokle-
sy emisí jsou oproti celkovému 
poklesu emisí v zemích EU27 více 
než dvojnásobné. 

Kvalita ovzduší
Stav kvality ovzduší ČR však 
stále není vyhovující. Oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší mají 
ovšem územně ohraničený cha-
rakter. Jsou jimi průmyslově zatí-
žené regiony, oblasti s intenzivní 
silniční dopravou a malá sídla, 
kde znečištění pochází především 
z vytápění domácností. Označit 
za přímo kritický lze stav ovzduší 
především v Moravskoslezském 
kraji, zhoršené podmínky jsou 
také v Ústeckém kraji, v Praze 
a v některých dalších lokalitách 
ČR. Tyto oblasti jsou rizikové 
z hlediska dlouhodobých dopadů 
na zdraví obyvatel. V důsledku 

znečištění ovzduší došlo v roce 
2009 k předčasným úmrtím 
zejména starších a chronicky 
nemocných lidí a tím podobně 
jako v minulých letech k navýšení 
celkové úmrtnosti o 2 %. Výskyt 
lékařem diagnostikovaných 
alergických onemocnění u dětí 
v průběhu deseti let má stoupající 
trend. 

Návrat tuhých paliv 
Meziročně stoupl počet domác-
ností spalujících tuhá paliva, 
vzrostl prodej hnědouhelných 
briket, koksu a černého uhlí pro 
domácnosti. Opakovaně také 
dochází k překročení imisní-
ho limitu pro NO2 v dopravně 
zatížených lokalitách. V Ostravě 
pak opakovaně dochází i k překro-
čení imisního limitu pro benzen 
a cílového imisního limitu pro 
arsen. Nejvyšší roční průměrná 
koncentrace benzo(a)pyrenu byla 
stejně jako v předchozích letech 
naměřena v Ostravě-Bartovicích. 

Klesá množství vypouštěného 
znečištění z bodových zdrojů 
v základních ukazatelích, a tak 
se postupně zlepšuje jakost vody 
ve vodních tocích. Nejhorší, 
tj. V. třídu jakosti vody, má již jen 
několik úseků vodních toků a vět-

šina hodnocených úseků patří 
do I. až III. třídy. 

Odběry vody pro veřejnou po-
třebu a průmysl klesají, současně se 
snižuje spotřeba vody v domácnos-
tech. Pokračuje zvyšování podílu 
obyvatel připojených na vodovody, 
kanalizace a také na kanalizace za-
končené čistírnou odpadních vod, 
rovněž stále přibývá počet čistíren 
odpadních vod. Naopak ukazatel 

anorganického dusíku v znečištění 
vypouštěném do povrchových vod 
se meziročně zvýšil o 10,4 %. 

Druhová skladba lesů v ČR se 
vyvíjí pozitivním směrem, podíl 
listnáčů na celkové ploše lesů 
a jejich podíl při zalesňování v ČR 
v posledních letech velmi mírně, 
ale vytrvale stoupá. Zdravotní stav 
lesů však vyhovující není, i přes 
zpomalení tempa nárůstu je míra 
defoliace v ČR stále velmi vysoká. 

Významná plocha zemědělské 
půdy je ohrožena vodní erozí, 
nezanedbatelné není ani ohrožení 
větrnou erozí. Významná je i plo-
cha zemědělské půdy ohrožená 
utužením a okyselováním. Na dru-
hou stranu se zvyšuje plocha 
ekologicky obhospodařované 
zemědělské půdy i počet ekofarem. 
V roce 2009 dosáhl podíl ekolo-
gicky obhospodařované země-
dělské půdy 9,38 % zemědělského 
půdního fondu a počet ekofarem 
vzrostl na 2 689. Spotřeba minerál-
ních hnojiv, která se od roku 2000 
zvyšovala, zaznamenala v roce 
2009 v případě minerálních hnojiv 
meziroční pokles o 38,4 % a v pří-
padě přípravků na ochranu rostlin 
pokles o 11,4 %. Neustále dochází 
k nárůstu zastavěných a ostatních 
ploch, které představují podstatné 
nestabilizující prvky v krajině. 
Zastavěné plochy většinou vznikají 
na zemědělské půdě. Zvyšuje se 
fragmentace krajiny. 

Obloha bez ptáků? 
Stav přírodních stanovišť a evrop-
sky významných druhů živočichů 
a rostlin je neuspokojivý. Téměř tři 
čtvrtiny přírodních stanovišť v ČR 
jsou z hlediska ochrany hodnoceny 
ve stavu nepříznivém, 14 % ve stavu 

méně příznivém, pouze 12 % 
přírodních stanovišť je hodnoceno 
ve stavu příznivém. Více než třetina 
(37 %) druhů živočichů a rostlin vý-
znamných pro Evropské společen-
ství je z hlediska ochrany hodnoce-
na ve stavu nedostatečném a 35 % 
(resp. 36 %) ve stavu nepříznivém. 
Početnost populací ptáků země-
dělské krajiny nadále klesá. Hlavní 
příčinou úbytku polního ptactva je 
intenzifi kace zemědělství a úbytek 
zemědělské půdy. 

Celková produkce odpadu 
od roku 2000 klesá, meziročně 
poklesla o 5,4 %. Celková evidovaná 
produkce komunálního odpadu 
v ČR v přepočtu na jednoho 
obyvatele a rok patří k nejnižším 
v Evropě. Využití obalových odpa-
dů od roku 2003 neustále stoupá. 
Z celkového množství vzniklých 
obalových odpadů bylo v roce 2009 
recyklací využito 70 % a energeticky 
8 %. Ovšem produkce odpadu v ka-
tegorii nebezpečný odpad vzrostla 
mezi roky 2003 a 2009 o 7,5 %, ač-
koli v meziročním srovnání byl za-
znamenán její pokles. Nejčastějším 
způsobem odstraňování odpadu 
v roce 2009 je i nadále skládkování, 
které tvoří 96 % z celkového odstra-
ňování odpadů. 

Veřejné výdaje na ochranu 
životního prostředí mají rostoucí 
tendenci, v meziročním srovnání 
let 2008 a 2009 je patrný vysoký 
nárůst výdajů z centrálních zdrojů 
i z územních rozpočtů. Jedním 
z důvodů růstu je i kofi nancování 
projektů ochrany životního prostře-
dí podporovaných z fondů EU. 

Skleníkové plyny
Zpráva dále konstatuje, že 
vývoj tlaků na životní prostředí 
na národní úrovni v ČR přispívá 
k snižování globálních environ-
mentálních problémů, mezi které 
patří úbytek ekosystémových 
služeb, klimatická změna, využí-
vání přírodních zdrojů a produkce 
odpadů, změny ve využití území 
a úbytek biologické rozmanitosti. 
Meziroční pokles emisí skleníko-
vých plynů byl v ČR pátý nejvyšší 
mezi zeměmi EU27, pokles emisí 
skleníkových plynů o 27,5 % 
od roku 1990 představuje více než 
dvojnásobný pokles oproti pokle-
su emisí v celé EU27 (o 11,3 %). 
Dochází k poklesu emisí znečiš-
ťujících látek do ovzduší i vod 
a tím ke snížení příhraničního 
znečišťování životního prostředí. 
ČR vytváří soustavu chráněných 

území Natura 2000, jejímž cílem 
je ochrana těch druhů živoči-
chů a rostlin a typů přírodních 
stanovišť, která jsou z evropského 
hlediska nejcennější. ČR po roce 
2005 výrazně snižuje materiálovou 
a energetickou náročnost národ-
ního hospodářství a měrné emise 
skleníkových plynů na obyvatele 
a na jednotku HDP. V těchto 
parametrech zatím nedosahujeme 
úrovně zemí EU15. 

Kvalita životního prostředí 
se nezlepšuje 
Hlavní zjištění Zprávy o stavu 
životního prostředí za rok 2009 
se tedy dají shrnout následovně: 

K výraznějšímu zlepšování kvality 
životního prostředí nedochází, 
přestože celkové tlaky na životní 
prostředí ze stěžejních odvětví 
národního hospodářství v sou-
vislosti s ekonomickou krizí 
v roce 2009 meziročně poklesly. 
Průmyslová produkce se výrazně 
snížila, pokračuje pokles výroby 
elektřiny v uhelných elektrárnách 
a meziročně klesly přepravní 
výkony železniční i silniční 
nákladní dopravy. Emise skleníko-
vých plynů a většiny sledovaných 
znečišťujících látek v roce 2009 
poklesly. Znečišťování povrcho-
vých vod se snižuje, pokračuje 
pokles spotřeby vody v průmyslu 
a v domácnostech. Nadále stoupá 
vybavenost obyvatel vodohospo-
dářskou infrastrukturou. 

S ohledem na setrvačný 
charakter vývoje některých 
složek životního prostředí je však 
možné, že se postupné snižování 
tlaků na životní prostředí projeví 
dodatečně. 

Na jedné straně se snižují tlaky 
z veřejné energetiky a průmyslové 
výroby, na straně druhé roste vliv 
dopravy spotřeby domácností 
na životní prostředí. Obavy 
z dopadů ekonomické krize vedou 
ke změně chování domácností, 
která se projevuje snížením výdajů 
v některých položkách rozpočtů 
domácností. To pravděpodob-
ně ovlivnilo meziroční nárůst 
počtu domácností používajících 
k vytápění levnější (tuhá) paliva 
a rostoucí prodej briket, černého 

uhlí a koksu pro domácnosti, což 
je pro kvalitu ovzduší v sídlech 
velmi nepříznivé zjištění. Podle 
spotřeby pohonných hmot lze 
předpokládat, že výdaje domác-
ností na individuální dopravu 
neklesají a vliv sektoru dopravy 
na životní prostředí se v roce 2009 
nezmenšil. 

Zátěže životního prostředí 
v ČR se vyvíjejí v úzké vaz-
bě na výkonnost ekonomiky 
a postupně se svým charakterem 
a strukturou přibližují stavu 
v zemích EU15. Měrná zátěž 
životního prostředí na jednotku 
ekonomického výkonu klesá, je 
však z historických důvodů nadále 

vyšší, než představuje průměr 
zemí EU27 a EU15. 

Změněná krajina 
Současné trendy územního roz-
voje velkých měst, zejména Prahy 
a Brna, jsou charakterizované tzv. 
suburbanizací, tj. rozšiřováním 
rezidenční funkce měst do jejich 
okolí. V souvislosti s tím dochází 
ke změnám využití krajiny, nárůs-
tu zastavěných území s násled-
nou vazbou na ztrátu biotopů 
rostlinných a živočišných druhů 
a celkově na biologickou rozmani-
tost. Dalším negativním důsled-
kem suburbanizačního procesu 
jsou zvýšené nároky na dopravu 
spojené s každodenním dojíždě-
ním do zaměstnání a následné 
dopady na životní prostředí. 
Suburbanizace s sebou vedle do-
padů na životní prostředí přináší 
sociální nerovnováhu v sídlech 
ovlivněných tímto procesem. 

„Obecně bych konstatovala, že 
někde došlo k mírnému zhoršení, 
některé oblasti stagnují, a pokud 
jde o tlaky na životní prostředí 
v energetice a odpadovém hos-
podářství, tak v těchto oblastech 
naopak došlo ke zlepšení. Ta 
odezva však samozřejmě není tak 
rychlá, aby se kvalita životního 
prostředí zlepšila z roku na rok,“ 
uzavírá svůj pohled na letošní 
zprávu Leona Matoušková. 

Nejistá budoucnost
V dlouhodobějším vývoji od roku 
2000 je trend stavu životního 

prostředí stagnující, s poměrně 
výraznými meziročními výkyvy. 
Prokázalo se, že neexistuje zcela 
přímá a okamžitá souvislost mezi 
vývojem tlaků na životní prostře-
dí a jeho stavem, který je ovlivněn 
i mnoha vnějšími (člověkem 
neovlivněnými) faktory, mezi 
které patří například teplotní 
a srážkové poměry. Současný stav 
životního prostředí je tak s ohle-
dem na nejistý vývoj socio-
ekonomických zátěží i dalších 
faktorů značně nestabilní a může 
mít v budoucnu výrazné výkyvy 
v pozitivním i negativním smyslu. 

Něco málo o možném vývoji 
stavu našeho životního prostředí 
zpráva přece jen naznačuje. 

„Většina závazků se nyní vztahuje 
k roku 2010 nebo 2015 a jsou to právě pou-
ze tyto legislativní závazky, které naznačují, 
jakým směrem bychom se v těchto ohledech 
mohli ubírat. Takže tam, kde je to možné, 
snažíme se výhledy do budoucna zahrnout,“ 
objasňuje Leona Matoušková. 

„Navíc nyní začínáme připravovat 
publikaci Kompendium, která bude hod-
notit životní prostředí od roku 2000, přes 
jeho vývoj do současné doby až k výhledům 
do roku 2020. V ní budeme podrobně mode-
lovat budoucí vývoj na základě současných 
trendů. Vyjít by měla do konce příštího 
roku,“ doplňuje Pavlína Slavíková 
z Úseku technické ochrany životní-
ho prostředí agentury CENIA. 

Vznik a metodika zprávy
Počínaje Zprávou o životním 
prostředí České republiky za rok 
2005 je každoročním zpracováním 
šetření pověřena CENIA, česká 
informační agentura životního 
prostředí. 

„Z naší organizace pracuje na zprávě 
osm kolegů. Samozřejmě máme kontakty 
na Ministerstvu životního prostředí, což 
jsou další dva nebo tři lidé, kterým sdělu-
jeme, jak práce na zprávě probíhají, neboť 
ministerstvo je předkladatelem zprávy. 
A k tomu navíc využíváme výsledků práce 
mnoha kontaktních osob, které nám dodá-
vají data a případně komentáře, a zhruba 
dvaceti, dvaceti pěti spolupracujících or-
ganizací, které zaštiťuji jednotlivé oblasti,“ 
vysvětluje Leona Matoušková. 

S rostoucími potřebami a ná-
roky na informační a odbornou 
podporu politického procesu 
v působnosti resortu životního 
prostředí došlo v roce 2009 k úpra-
vě metodiky zprávy, jejímž cílem 
bylo, aby zpráva lépe odrážela 
potřeby těch, kteří ji využívají, 
a závěry byly pro politická rozho-
dování relevantní.

Hospodářský útlum prospívá životnímu prostředí
Zprávu o stavu životního 
prostředí ČR za rok 2009 
předloženou ministrem 
životního prostředí Pavlem 
Drobilem přijala vláda 
České republiky ve středu 
3. listopadu. Zpráva je 
komplexním hodnotícím 
dokumentem, z něhož 
vyplývá, že hospodářský 
útlum prospívá životnímu 
prostředí. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZPRÁVA 
V KNIHOVNÁCH
Na konci února bude Zpráva 
o stavu životního prostředí 
za rok 2009 vydána ve fi nální, 
dvojjazyčné (česky a anglicky) 
grafi cké podobě, k dispozici 
bude například v knihov-
nách Ministerstva životního 
prostředí, agentury CENIA 
a na univerzitách. Její součástí 
bude i CD, které bude kromě 
samotné zprávy obsahovat 
i Statistickou ročenku život-
ního prostředí a možná ještě 
některé další publikace. 

„K hlavním zjištěním uplynulého roku patří, že 
ekonomická krize má v podstatě pozitivní dopad 
na životní prostředí, ovšem už není tak výrazný 
jako v loňském roce a například emise do ovzduší 
nepoklesly tolik jako v loňském roce.“

Zpráva je standardně založena na autorizovaných 
datech získaných z monitorovacích systémů 
spravovaných resortními i mimoresortními 
organizacemi. 
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VÝZVY

PRIORITNÍ OSA 2  – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.1  Zlepšení kvality ovzduší
 2.1.1 – Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném 

výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případ-
né současné zlepšení energetických vlastností obálky budov 
(např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními 
parametry a současné zateplení vytápěné budovy). 

 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí 
z energetických systémů včetně CZT

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

rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení 
nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objek-
tech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu 
z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního 
zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, 
Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné 
také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technolo-
gických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

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

 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené:
 výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu 

od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných 
dopravních koridorů, 

 pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací 
za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy), 

 pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných 
zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací 
nebo mlžící zařízení). 

 2.1.4 – Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní 
zátěže na území ČR

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené:
 výstavba a obnova systémů sledování a modelování kvality ovzduší 

v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací 

sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) 
včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů, software 
pro modelování a simulaci,

 investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních 
mapových podkladů v oblasti ochrany ovzduší, určených zejména 
pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení 
dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 

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

Oblast podpory
2.2  Omezování emisí
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené:
 rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 

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

 rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných 
zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, 
pro které jsou stanoveny emisní limity, 

 záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k od-
stranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou 
ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidač-
ních jednotek, instalace biofi ltrů, instalace fotooxidačních jednotek),

 technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emi-
sí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení 
NH3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu). 

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

Omezení v rámci výzvy
Tato výzva je jako celek určena pouze pro projekty realizované na území 
Moravskoslezského kraje. 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XXIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XXIII. výzva Operačního programu Životní prostředí
pro Moravskoslezský kraj

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány 

od 13. září 2010 do 31. května 2011.

Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrni-
ci MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat 
prostřednictvím informačního systému Bene-fi ll od 6 hodin 
prvního dne lhůty stanovené pro příjem 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 interneto-
vých stránkách OPŽP www.opzp.cz.

VÝZVY

PRIORITNÍ OSA 2  – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.1  Zlepšení kvality ovzduší
 2.1.1 – Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném vý-

konu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné 
současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. ná-
hrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).  

 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí 
z energetických systémů  včetně CZT

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

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

 Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné 
také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologic-
kých zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

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

 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené:
 výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu 

od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných 
dopravních koridorů, 

 pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací 
za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy),   

 pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných 
zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací 
nebo mlžící zařízení). 

 2.1.4 – Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní 
zátěže na území ČR

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

vém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabez-

pečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů 
monitorovacích systémů, 

 investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních ma-
pových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména 
pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení 
dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 

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

Oblast podpory 
2.2  Omezování emisí
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené:
 rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 

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

 rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zaří-
zení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro 
které jsou stanoveny imisní limity, emisní limity (nebo technické a dal-
ší podmínky provozu, které dle §19 zákona č. 86/2002 Sb.,emisní 
limity nahrazují),

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

 technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí 
NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení 
NH3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu). 

 Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2.a) 
budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodateč-
ných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2  
nebo TZL. 

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

Omezení v rámci výzvy
Tato výzva je jako celek určena pouze pro projekty realizované na území 
České republiky vyjma Moravskoslezského kraje.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XXIV. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány 

od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011.

Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrni-
ci MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat 
prostřednictvím informačního systému Bene-fi ll od 6 hodin 
prvního dne lhůty stanovené pro příjem 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 interneto-
vých stránkách OPŽP 
www.opzp.cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/.
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ENVIDATA ENVIDATA

Celková výše podpory schválených projektů prioritní osy 6 – 

Zlepšování stavu přírody a krajiny OPŽP

Název indikátoru
Jednotka 

indikátoru
Využití indikátoru

6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 1.3, 6.4

Celková délka protierozních liniových opatření m 4 724

Celková délka revitalizovaného toku m 21 022

Celková délka zakládaného a regenerovaného stromořadí m 46 811

Celková délka zakládaných a regenerovaných krajinných 
prvků/prvků ÚSES (v případě liniových prvků)

m 87 125

Celková plocha obnovených nebo zakládaných mokřadních 
biotopů

ha 32

Celková plocha revitalizovaného území nivy ha 182

Celková plocha území pro přirozený rozliv povodní ha 176

Celková plocha zakládané a regenerované zeleně ha 81

Celková plocha zakládaných a regenerovaných krajinných 
prvků/prvků ÚSES

ha 194

Celková plocha, na které bude realizováno protierozní 
opatření

ha 7

Celková plocha, na které bude zvýšeno zastoupení listna-
tých dřevin a jedle

ha 588

Celková plocha, na které byla realizována opatření pro 
podporu biodiverzity

ha 115

Celková vodní plocha obnovených nebo zakládaných vod-
ních nádrží při HMAX

ha 13 085

Celkový objem akumulačního prostoru vodní nádrže nebo 
poldru při HMAX

m3 8 191 306

Celkový počet ošetřených dřevin počet 12 553

Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin počet 203 304

Celkový počet vysazených dřevin počet 190 751

Celkový počet zakládaných a regenerovaných krajinných 
prvků/prvků ÚSES

počet 222

Následky hornické činnosti - celkový počet realizovaných 
opatření

počet 1

Plocha revitalizovaných území ha 14 162

Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny 
k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní ochraně

počet 34

Počet opatření zaměřených na Prevenci sesuvů a skal-
ních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 
činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů 
včetně zdrojů podzemních vod

počet 25

Počet vybudovaných naučných stezek a dalších objektů 
návštěvnické infrastruktury

počet 5

Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy počet 5

Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou připraveny 
k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní ochraně

ha 405

Sesuvy - celkový počet realizovaných opatření počet 14

Skalní řícení - celkový počet realizovaných opatření počet 10

Vodní zdroje - celkový počet realizovaných opatření počet 15

 kraj realizace
počet 

projektů
celkové náklady 

(Kč)
celková výše 

podpory (Kč)

6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Hlavní město Praha 3 93 894 666 93 659 046

Jihočeský  1 141 787 570 129 451 743

Jihomoravský 5 19 915 563 19 506 679

Karlovarský 2 110 243 031 108 749 235

Královéhradecký 2 47 089 258 47 089 258

Liberecký 2 15 159 587 15 121 448

Moravskoslezský  3 27 508 817 26 943 484

Olomoucký  1 10 136 413 10 136 413

Pardubický  1 18 992 169 18 548 969

Plzeňský  1 4 613 965 4 538 965

Středočeský  2 183 569 885 163 456 062

Ústecký  2 27 196 851 26 304 565

Vysočina 3 11 013 030 11 013 030

Zlínský  1 49 154 497 49 154 497

Celkem z 6.1 29 760 275 301 723 673 393

6.2 – Podpora biodiverzity

Jihočeský  11 379 173 937 293 996 322

Jihomoravský  18 226 787 885 195 110 209

Karlovarský  11 78 350 308 66 322 083

Královéhradecký  8 132 117 912 115 193 641

Liberecký  13 83 859 626 68 277 388

Moravskoslezský   8 74 469 987 56 580 313

Olomoucký  8 108 009 639 93 809 548

Pardubický  8 126 128 006 109 730 463

Plzeňský  8 41 249 472 32 675 274

Středočeský  18 267 397 538 205 172 031

Ústecký  17 162 385 934 124 174 648

Vysočina 7 36 404 756 29 930 325

Zlínský  4 11 595 960 10 276 151

Celkem z 6.2 139 1 727 930 958 1 401 248 396

6.3 – Obnova krajinných struktur

Jihočeský  18 36 213 408 30 954 478

Jihomoravský  68 228 815 238 199 768 289

Karlovarský  9 26 132 188 18 710 891

Královéhradecký  10 21 110 902 19 050 176

Liberecký  19 79 553 297 61 509 421

Moravskoslezský   28 49 090 290 40 461 425

Olomoucký  34 65 032 525 59 659 566

Pardubický  7 56 649 843 44 715 302

Plzeňský  10 24 632 188 21 073 483

Středočeský  15 119 750 910 105 665 747

Ústecký  19 309 009 762 231 521 422

Vysočina 24 42 547 571 36 181 348

Zlínský  18 32 438 943 28 959 703

Celkem z 6.3 279 1 090 977 064 898 231 249

Vybrané přínosy schválených projektů prioritní osy 6 – 

Zlepšování stavu přírody a krajiny OPŽP

 kraj realizace
počet 

projektů
celkové náklady 

(Kč)
celková výše 

podpory (Kč)

6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Hlavní město Praha 1 18 037 373 13 528 030

Jihočeský  113 934 781 133 815 275 425

Jihomoravský  66 449 820 601 381 695 563

Karlovarský  18 59 223 249 48 983 233

Královéhradecký  15 130 174 494 101 490 877

Liberecký  16 116 967 093 101 296 481

Moravskoslezský   17 148 653 091 126 281 498

Olomoucký  21 65 494 695 55 979 430

Pardubický  27 122 612 661 107 079 968

Plzeňský  69 304 477 430 270 636 008

Středočeský  82 646 030 625 562 076 514

Ústecký  12 85 030 594 75 336 263

Vysočina 216 1 057 478 584 931 424 897

Zlínský  27 142 748 370 125 121 621

Celkem z 6.4 700 4 281 529 992 3 716 205 806

6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Jihočeský  28 82 221 024 60 853 413

Jihomoravský  79 372 599 087 259 913 330

Karlovarský  23 105 203 036 84 991 575

Královéhradecký  22 140 337 734 116 390 948

Liberecký  31 85 266 881 60 332 335

Moravskoslezský   60 266 180 403 154 232 886

Olomoucký  69 225 472 911 173 909 912

Pardubický  23 48 157 765 39 139 480

Plzeňský  31 131 456 936 75 409 472

Středočeský  73 402 422 346 309 806 728

Ústecký  22 69 585 830 51 315 119

Vysočina 53 217 409 251 169 628 395

Zlínský  60 151 022 346 122 217 287

Celkem z 6.5 574 2 297 335 551 1 678 140 879

6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení

Jihočeský  13 13 298 021 11 465 659

Jihomoravský  10 17 023 650 14 703 789

Karlovarský  5 26 372 229 21 339 527

Královéhradecký  2 12 220 530 10 677 323

Moravskoslezský   4 26 324 066 23 411 138

Olomoucký  6 9 519 762 7 925 777

Pardubický  2 9 908 612 8 083 550

Plzeňský  7 6 896 944 5 820 257

Středočeský  4 108 918 496 97 610 965

Ústecký  11 181 258 441 157 933 906

Vysočina 13 13 730 617 10 974 646

Zlínský  9 16 437 983 13 529 250

Celkem z 6.6 86 441 909 350 383 475 786

Celkový součet 1 807 10 599 958 216 8 800 975 509
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GALERIE OPŽPGALERIE OPŽP

Zájmová plocha se rozprostírá 
na hranici evropsky významné lo-
kality Natura – Soutok Tvrdonicko. 
Obsahuje stanovené prioritními 
druhy organismů a biotopů. 
Cílem projektu je podpora bio-
diverzity v prostoru významné 
lokality Natura – Soutok Tvrdonicko. 
Opatření jsou zaměřena na uchování 
tamějšího ekosystému a zvyšování 
početnosti žijících organismů. 
. 

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity
Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Břeclav
Příjemce podpory – Moravský 
rybářský svaz, o. s., místní orga-
nizace Lanžhot
Ukončení projektu – 16. 11. 2009

Celková výše podpory 1 711 451 Kč
Podpora ERDF 1 454 733 Kč
Dotace SFŽP ČR 289 854 Kč

Revitalizace slepého ramene řeky Kyjovky 
v k. ú. Lanžhot

Projekt je zaměřen na rehabilitaci 
intenzivně zemědělsky využívané krajiny 
středního Vyškovska, jmenovitě části 
katastru obce Komořany. Opatření 
zaručují výsadbu keřových lemů na 
všech parcelách dle prováděcího pro-
jektu, výsadbu solitérních stromů a zapo-
jeného listnatého pásu v části biocentra. 
Cílem je zabránit další erozi půdy z 
dotčených parcel a vytvořit nová útočiště 
pro hmyz, drobnou zvěř a ptactvo.
Cílem projektu je zatravnění 
předmětných parcel a výsadba keřových 
lemů a solitérních stromů. Tím dojde 
k zapojeného listnatého pásu v části Bio-

centrum. Realizace projektu také zabrání 
erozi půdy a vytvoří nová útočiště pro 
hmyz, drobnou zvěř a ptactvo.

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur
Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Vyškov
Příjemce podpory – Myslivecké 
sdružení Komořany, o. s.
Ukončení projektu – 31. 12. 2008

Celková výše podpory 563 220 Kč
Podpora ERDF 478 737 Kč
Dotace SFŽP ČR 84 483 Kč

Biocentrum Nové Hájky

Projekt umožnil revitalizaci vodní 
nádrže Velký Černý na vodním toku 
Valčice (ČHP 1-03-03-008) v k. ú. 
Košinov, která je ve správě Lesů České 
republiky, s. p. Opatření spočívají ve 
vymělčení koryta vodního toku Valčice 
pomocí dřevěných příčných objektů. 
Realizací projektu došlo ke zpomalení 
odtoku vody z území a k zvýšení hladiny 
podzemní vody, zvýšení retenční schop-
nosti krajiny a posílení infi ltrace vody do 
podzemních horizontů. 
Cílem navržené akce je zlepšení hydro-
logických poměrů, zejména zpomalení 
odtoku vody z území a zvýšení hladiny 

podzemní vody. Dále zvýšení retenční 
schopnosti krajiny a posílení infi ltrace 
vody do podzemních horizontů. 

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny
Kraj – Pardubický kraj
Okres – Chrudim
Příjemce podpory – Lesy České 
republiky, s. p.
Ukončení projektu – 30. 9. 2010

Celková výše podpory 2 943 931 Kč
Podpora ERDF 2 780 379 Kč
Dotace SFŽP ČR 163 552 Kč

Revitalizace vodní nádrže Velký Černý

Projekt byl zaměřen na přípravu 
podkladů k zajištění smluvní ochrany 
osmi evropsky významných loka-
lit, které jsou uvedeny v přílohách 
nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Jí se 
stanovuje národní seznam evrop-
sky významných lokalit, případně 
o přípravu k vyhlášení lokalit 
za zvláště chráněná území.
Cílem projektu bylo připravit 
podklady k zajištění smluvní 
ochrany vybraných osmi evropsky 
významných lokalit na území kraje 
Vysočina, případně k jejich vyhlášení 

za některou ze stávajících kategorií 
zvláště chráněných území.

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.1 – 
Implementace a péče o území 
soustavy Natura 2000
Kraj – Vysočina
Okres – Jihlava
Příjemce podpory – kraj Vysočina
Ukončení projektu – 1. 12. 2009

Celková výše podpory 1 444 148 Kč
Podpora ERDF 1 227 526 Kč
Dotace SFŽP ČR 216 622 Kč

Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 
v kraji Vysočina

Projekt řeší založení části biokoridoru 
a biocentra lužního charakteru v nivě 
řeky Svratky. Řešené území o celkové 
rozloze 1,87 ha se po zrealizování 
projektu stane součástí regionálního 
biokoridoru Svratky. Nově se založí 
luční a dřevinné porosty.
Cílem projektu je zvýšení biodiverz-
ity krajiny, zvýšení počtu a plochy 
prvků ÚSES, zkvalitnění kostry 
ekologické stability krajiny a poskyt-
nutí vhodných podmínek pro rozvoj 
společenstev ekosystému lužního 
lesa.

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur
Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Brno-venkov
Příjemce podpory – město 
Židlochovice
Ukončení projektu – 30. 4. 2010

Celková výše podpory 713 876 Kč
Podpora ERDF 674 216 Kč
Dotace SFŽP ČR 39 660 Kč

Lokální biocentrum LBC 3a U stadionu a biokoridor K3 
v Židlochovicích

Projekt zajišťuje dosadbu a obn-
ovu lipové aleje v parku zámku, 
čímž dojde k zachování historicky, 
krajinářsky a esteticky významné 
lokality. Zachována zůstane i naučná 
stezka, jež v areálu parku plní funkci 
výchovně-vzdělávací.
Přínosem projektu je nově vysazená 
alej k zámku, rozšíření plochy zeleně 
v areálu zámeckého parku o domácí 
(geografi cky původní) druh dřeviny 
vhodný pro dané ekologické pod-
mínky a zachování naučné stezky, 
které v areálu parku plní funkci 
výchovně-vzdělávací.

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.5 – 
Podpora regenerace urbanizované 
krajiny
Kraj – Středočeský kraj
Okres – Benešov
Příjemce podpory – Národní památ-
kový ústav
Ukončení projektu – 29. 4. 2009

Celková výše podpory 130 933 Kč
Podpora ERDF 123 659 Kč
Dotace SFŽP ČR 7 274 Kč

Rekonstrukce lipové aleje k zámku Konopiště

Díky projektu bude odstraněno 
2 724 m3 sedimentu ze dna rybníku 
o ploše 5 095 m2. V přítokové části 
zdrže bude navíc provedena revi-
talizace břehů (vytvoření litorálního 
pásma). Pro zlepšení ekologického 
účinku bylo navrženo vysvahování 
břehů ve sklonu 1:3 až 1:20. 
Přínosy projektu: Propojením břehové 
části s litorálním pásmem dojde k 
podpoře migrace živočichů závislých na 
vodě a k vyšší akumulační schopnosti 
rybníka v případě povodní. 

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny
Kraj – Vysočina 
Okres – Žďár nad Sázavou
Příjemce podpory – město Nové 
Město na Moravě
Ukončení projektu – 29. 9. 2009

Celková výše podpory 700 152 Kč
Podpora ERDF 661 255 Kč
Dotace SFŽP ČR 38 897 Kč

Obnova retenčního prostoru a revitalizace břehů 
– obecní rybník Hlinné

Projekt umožní obci Chanovice 
provést hydrogeologický průzkum a 
zhodnocení možností pro budoucí 
možné využití podzemních vodních 
zdrojů s nižším obsahem uranu pro 
zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou. Po dokončení vrtu byly taktéž 
provedeny hydrodynamické zkoušky, 
byla stanovena vydatnost vrtu, byl 
posouzen vliv na okolní jímací objek-
ty a byla zhodnocena kvalita jímané 
podzemní vody.
Cílem projektu bylo vybudování dvou 
průzkumných hydrogeologických. 
Po dokončení vrtu byly provedeny 

hydrodynamické zkoušky, stanovena 
vydatnost vrtu, posouzen vliv na okol-
ní jímací objekty a zhodnocena kvalita 
jímané podzemní vody zejména se 
zřetelem na obsah uranu.
Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.6 – 
Prevence sesuvů a skalních řícení
Kraj – Plzeňský kraj
Okres – Klatovy
Příjemce podpory – obec Chanovice
Ukončení projektu – 18. 12. 2009

Celková výše podpory 482 870 Kč
Podpora ERDF 456 044 Kč
Dotace SFŽP ČR 26 826 Kč

Chanovice – vrty HV-4, HV-5
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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.

OPŽP OBECNĚ 

Musí žadatel při podání žádosti 
o dotaci prokázat zajištění prostřed-
ků na financování min. ve výši 20 % 
celkových uznatelných nákladů 
projektu (za předpokladu volby va-
rianty, že bude SFŽP ČR předkládat 
neproplacené faktury)?

Žadatel musí prokázat zajištění 
vlastních zdrojů, minimální spolu-
účast je 10%, fi nancování je průběž-
né a je možné předkládat uhrazené, 
částečně uhrazené i neproplacené 
faktury. 

Jakým způsobem máme doložit 
ekonomické doklady pro fyzickou 
osobu? 

Fyzické osoby předkládají čest-
né prohlášení o zajištění vlastních 
zdrojů, komentář k zajištění vlast-
ních zdrojů, vlastní zdroje výpisem 
z účtu, vyplní prohlášení o bez-
dlužnosti (tisk v benefi llu), čestné 
prohlášení o cizích zdrojích, jestliže 
čerpá např. úvěr (viz směrnice 
MŽP č. 5/2008, příloha č. 5). 

PRIORITNÍ OSA 2

Dotaz na hodnoticí kriteria: 
1) Měrná finanční náročnost 
na emisi primárních částic a pre-
kurzorů sekundárních částic Eps 
– zahrnují se do výpočtu všechny 
znečišťující látky (tuhé látky, SO2, 
NOx, CO, CxHy a CO2)? Znám 
emise primárních částic – existuje 
nějaký vzorec na výpočet prekurzo-
rů sekundárních částic? 2) Měrná 
finanční náročnost na emisi CO2 
ekv. – opravdu se jedná o tis. korun 
investičních nákladů na vyproduko-
vanou tunu CO2? To by znamenalo, 
že čím více vyprodukuji CO2, tím 
více získám bodů?
1) emise Eps = 1 x emise TZL + 
0,54 x emise SO2 + 0,88 x emise NOx.
2) MFN na emisi CO2 se počítá 
z úspory emisí CO2, tj. z rozdílu 
vyprodukovaných emisí před 
a po realizaci opatření.

Spadá projekt zařazený do podo-
patření 2.2 pod veřejnou podporu? 
Žadatelem je akciová společnost 
vlastněná z 62 % státním podnikem. 
Společnost jako státní zkušeb-
na provádí certifikaci materiálů 
na jejich hořlavost. V rámci projektu 
má být pořízena čistička spalin 
vznikajících při zkouškách hořla-
vosti. Splňuje projekt znaky veřejné 
podpory? 

Pokud je žadatelem společnost 
vlastněná pouze z 62 % státním 
podnikem, je z hlediska OPŽP 
posuzován jako subjekt soukromý. 

Poskytnutou podporou soukro-
mému subjektu dojde k ovlivnění 
hospodářské soutěže. V prioritní 
ose 2 lze žádat např. o podporu 
de minimis.

PRIORITNÍ OSA 3

Dotaz k energetickému štítku jako 
povinné příloze k žádosti o podpo-
ru z OPŽP: ČVUT nemá k dispo-
zici energetický štítek, ale průkaz 
energetické náročnosti budovy 
(PENB). Energetický štítek nám 
nikdo nevydá, protože nemá oporu 
v zákoně, vyhláška, která nařizovala 
mít energetický štítek, již neplatí, 
platí pouze zákon, který ukládá 
povinnost vlastnit PENB. Lze jako 
přílohu použít tento dokument?

Energetický štítek obálky je 
povinou přílohou žádostí na úspo-
ry energií (viz směrnice MŽP č. 
5/2008, příloha č. 1). Z jiného 
dokumentu nedokážeme posoudit 
splnění součinitelů prostupu tepla 
u jednotlivých konstrukcí budov, 
proto je pro nás nepostradatelný. 
Každý energetický auditor by jej 
měl být schopen vytvořit.

Vlastník nemovitosti – církev – by 
rád podal žádost na zateplení 
budovy, ve které působí biskupské 
gymnázium. Nejsem si plně jista, 
jakou výši podpory by mohla církev 
získat, neboť biskupské gymnázium 
je subjekt ziskový (školská právnická 
osoba). Nejsem si jistá, jak SFŽP ČR
hodnotí projektové záměry, ve kte-
rých vlastník (žadatel) pronajímá 
budovu ke komerčním účelům.    

Váš dotaz byl konsultován 
s odborem ochrany ovzduší a OZE. 
Církev je přijatelným příjemcem 
podpory v prioritní ose 3, oblasti 
podpory 3.2.1 (viz Implementační 
dokument OPŽP, kapitola 3.3.6), 
a biskupské gymnázium je součástí 
systému základních a středních škol 
podle školského zákona, nejedná 
se o veřejnou podporu a můžeme 
poskytnout podporu na zateplení 
stejně jako veřejným školám.

Obec vlastní dvoupodlažní objekt, 
ve kterém je v prvním podlaží umís-
těn obecní úřad, včetně kotelny 
na tuhá paliva. Ve druhém podlaží 
jsou 3 bytové jednotky vedené jako 
startovací byty (dotace MMR), 
které jsou v majetku obce. Žádost 
o dotaci chce obec podat v tomto 
rozsahu: výměna otvorových výplní 
v celém objektu, zateplení obvodo-
vého pláště a střešní konstrukce, vý-
měna topného média na tuhá paliva 
(uhlí) za vytápění využívající OZE 
(např. biomasa). Tento projekt není 

možné rozdělit po podlažích. Lze 
tedy takto podat žádost jako celek? 
V případě, že ano, kolik by činila 
dotace a zda by byla např. část roz-
počtu (bytové jednotky) posuzová-
na jako nezpůsobilý výdaj?

Důležité je, jako co je budova 
kolaudovaná nebo uvedená v ka-
tastru nemovitostí. Pokud se jedná 
o budovu občanské vybavenosti, 
dotace nebude snižována a pro po-
dání žádosti není třeba zpracovávat 
fi nanční analýzu.

PRIORITNÍ OSA 4

Město má projektový záměr, který 
se týká vybudování hnízd na třídě-

ný odpad po celém území města. 
Jedná se o vydláždění zpevněných 
ploch a jejich ohraničení. Lze 
v tomto případě získat dotaci 
v rámci oblasti 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpadem?

Ano, můžete žádat v rámci 
oblasti podpory 4.1 na hnízda 
pro třídění odpadu. Je to bráno 
jako uznatelný náklad, kapitola 5 
– Stavební práce implementační-
ho dokumentu. Součástí projektu 
však musí být i pořízení kontej-
nerů tak, aby se navýšila kapacita 
systému odděleného sběru.

Jsou náklady na pořízení nakla-
dače k mobilní drticí jednotce 
uznatelné? Projekt nákupu drticí 

jednotky je součástí integrované-
ho systému nakládání s odpady.

Ano, jsou uznatelným nákla-
dem.

Rádi bychom věděli, zda kro-
mě souhlasu vlastníka pozem-
ku, na kterém budou uloženy 
sedimenty, musejí být přílohou 
žádosti o dotaci také mapa a výpis 
z katastru nemovitostí, ze kterých 
je patrné, o který pozemek se 
jedná.

Seznam veškerých příloh, 
které dokládáte spolu s žádostí, 
máte uveden ve směrnici MŽP č. 
5/2008 v přílohách 1 a 5. Za tím-
to účelem není nutno dokládat 
mapu ani výpis z KN.

PRIORITNÍ OSA 6

Jsme neziskové sdružení zabývající 
se ochranou přírody a rádi bychom 
vytvořili projekt na výstavbu trva-
lých bariérami pro migrující obojži-
velníky. Jedná se o úsek, který jsme 
již po čtyři roky zajišťovali přenos-
nými bariéry, a podle zkušeností by 
se v daném úseku tyto trvalé bariéry 
uplatnily. Řady obojživelníků totiž 
v pastích neskončí jen díky barié-
rám v podchodu pod silnicí. Snad 
i díky tomu, že obojživelníci směřují 
do slepého ramene Jizery, které 
je chráněným územím, vyskytuje 
se zde i řada kriticky ohrožených 
obojživelníků. Měli bychom s poda-
ným projektem šanci na schválení? 
A jaké materiály k projektu máme 
přiložit? Také bychom chtěli ještě 
revitalizovat jezírko v přírodním 
parku. Musíme na to psát samo-
statný projekt, nebo můžeme oba 
projekty spojit dohromady?

Na projekt je možné podat 
žádost v rámci OPŽP, v prioritní 
ose 6, oblasti podpory 6.2 – Podpora 
biodiverzity. Žádost se vyplňuje 
na základě zpracovaného projektu 
a veškeré informace jsou na strán-
kách www.opzp.cz. Pro vás je 
důležitý implementační dokument, 
ve kterém se orientujte na oblast 
podpory 6.2 – Podpora biodiverzity 
– a při revitalizaci jezírka na oblast 
6.4 – Optimalizace vodního režimu 
krajiny. Je nutné dodat potřebné do-
klady podle směrnice MŽP č. 5/2008 
a jejích příloh 1 a 5. Do jedné žádosti 
je možné sloučit pouze projekty 
v rámci jedné prioritní osy. Na revita-
lizaci jezírka je třeba mít projekt.

Je možné žádat o dotaci z OPŽP, 
v oblasti podpory 6.5, na úpravu 
lesoparku (výsadba, cesty, terénní 
úpravy) na území města mimo 
zastavěné území?

Na úpravu lesoparku v rámci 
prioritní osy 6, podoblasti podpory 
6.5, žádat můžete. O dotace můžete 
zažádat na výsadbu a regeneraci 
vegetačních prvků a na veškeré ak-
tivity popsané v implementačním 
dokumentu. O dotace nemůžete 
žádat na cesty a jejich úpravy. Způ-
sobilost výdajů na terénní úpravy 
je nutno posoudit individuálně, 
doporučujeme konzultaci s místně 
příslušným krajským střediskem 
AOPK ČR (www.nature.cz).

Dotaz na uznatelnost výdajů, 
konkrétně pro oblast 6.5 – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny: 
Naším záměrem je vykácet staré 
usychající stromořadí v našem měs-
tě a na stejném místě vysázet nové 
mladé stromy. Bylo by v případě 

podání žádosti o dotaci možné jako 
způsobilý výdaj vykazovat i kácení 
starých stromů, nebo jen výsadbu 
nových?

Veškeré způsobilé výdaje jak 
obecné, tak i specifi cké pro jed-
notlivé prioritní osy máte uvedeny 
v implementačním dokumentu 
od strany 92 v kapitole 5 – Způsobi-
lé výdaje. Vykácení starého usycha-
jícího stromořadí můžete zahrnout 
do způsobilých výdajů. Měli byste 
mít také povolení ke kácení stromů 
od příslušného úřadu.

Projekt na vybudování přírodního 
vzdělávacího centra (nejedná se 
o budovu), které sestává z vybudo-
vání nové naučné stezky zaměřené 
na problematiku managementu 
krajiny (historie kulturní krajiny, 
biodiverzita, vodní režim, chlazení 
evapotranspirací a vývoj klimatu, 
půda, revitalizace krajiny, člověk 
a krajina atd.) a opětovného vyba-
vení lokality datasběrným zařízením 
(staničkou) s možností registrace 
srážek, teplot, půdní vlhkosti a prů-
toků aj. a se schopností vysílat tato 
data k příjemci. Je projekt z pohledu 
SFŽP ČR předložitelný? 

V rámci oblasti podpory 6.2 
je možno podporovat investiční 
opatření pro obnovu a výstavbu 
návštěvnické infrastruktury pouze 
ve zvláště chráněných územích, 
ptačích oblastech, evropsky 
významných lokalitách, přírodních 
parcích a geoparcích, je nutné dolo-
žit vyjádřením kraje, nebo AOPK. 
V případě, že se bude jednat o úze-
mí tohoto typu, doporučujeme 
ještě záměr zkonzultovat s místně 
příslušným střediskem AOPK. Po-
kud tato podmínka splněna není, je 
možné žádat z PO 7, pokud budou 
naučné stezky podporovatelné 
v rámci vyhlášené výzvy. Datasběr-
né zařízení není podporovatelné 
z PO 6 ani PO 7.

Je možné získat dotaci na zlepšení 
prostředí školního hřiště a zahra-
dy? Máme rozsáhlý areál, téměř 
nechráněný stromy, uprostřed síd-
liště. Chtěla bych, aby se děti mohly 
učit i venku, tzn. zřídit altánky, 
vysadit stromy, aby v prostorách 
byla i stinná místa. Je možné, abych 
požádala za školu, nebo musí žádat 
jen zřizovatel?

Můžete žádat v rámci prioritní 
osy 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny, v oblasti podpory 6.5 
– Podpora regenerace urbanizo-
vané krajiny. Dotace z této oblasti 
podpory se však nevztahuje na vy-
bavení mobiliáře, týká se pouze 
veškeré zeleně (viz implementační 
dokument).
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ZAHRANIČÍ  ZAHRANIČÍ

Vauban – kouzlo města bez aut
Čtvrť Vauban byla vybudována 
na území bývalého vojenského pro-
storu a kasáren. Území bylo na kon-
ci druhé světové války zabráno fran-
couzskou armádou a přejmenováno 
na Quartier Vauban. Po sjednocení 
Německa území Francouzi předali 
zpátky Němcům a 38 hektarů čers-
tvě vyklizeného prostoru zakoupila 
freiburgská městská rada. Hned 
nato se do chátrajících budov kasá-
ren nastěhovali členové rozbujelého 
německého squatterského hnutí, 
kteří založili nevládní organizaci 
Forum Vauban a začali vyjednávat 
s městským zastupitelstvem o svých 
představách místa pro život. 

Vize Vaubanu
Určujícím konceptem pro 
vybudování ekočtvrti Vauban 
bylo vytvoření demokratické 
městské čtvrti, v níž bude kla-
den důraz na úzkou spolupráci 
mezi jejími obyvateli. Cílem 
bylo co nejvíce zapojit budou-
cí obyvatele čtvrti do místní 
samosprávy a pokusit se skrze 
vzájemnou spolupráci vyhovět 
environmentálním, ekonomickým 
a sociálním potřebám sídliště. 
Proces občanského zapojení 
organizovala a koordinovala 
právě nevládní organizace Forum 
Vauban. Úspěch slavila v 1995, 
kdy byla městem Freiburg při-
jata jako uznávaný partner pro 
spolupráci. Od toho okamžiku 

se podílela na všech zastupitel-
ských rozhodnutích týkajících 
se rozvoje čtvrti, vzájemného 
sociálního působení, dopravní-
ho provozu, využívání energií 
a výstavby soběstačného bydlení. 
Otevřená spolupráce s městem 
tak mladým i starším obyvate-
lům nově vznikající čtvrti dala 
možnost účastnit se seminářů, 
na kterých se diskutovalo nejen 
o dopravě a úsporách energie, 
ale i o designu obytných ulic 
a zelených částí města. 

„Šlo nám především o nabídku 
k životnímu prostředí šetrné alternativy 
k jaderné energii,“ říká Andreas 
Delleske, jeden ze zakladatelů 

organizace a prvních obyvatel 
Vaubanu. Jedním ze způsobů, jak 
toho dosáhnout, bylo podle něj 
vytvoření komunity, která by byla 
méně závislá na energetických 
a vodohospodářských sítích. Vizí 
bylo vybudování zcela odlišného 
typu městské čtvrti, kde plánování 
bude vycházet z potřeb environ-
mentální, ekonomické a sociální 
soběstačnosti. Počáteční přípravy 

k naplnění této vize – největšího 
evropského projektu na obytnou 
čtvrť bez automobilů fi nancova-
ného programem LIFE Evropské 
komise – začaly v roce 1993.

Bez aut
V roce 2006 byla výstavba čtvrti do-
končena a dnes má Vauban zhruba 
pět tisíc obyvatel a nabízí 600 pra-
covních míst. Silná stránka projektu 
spočívá v úzkém zapojení obyvatel 
Vaubanu do místních záležitostí 
a v jejich těsné spolupráci s Forum 
Vauban. Výsledek? Dosažení cílů 
čtvrti v oblasti soběstačnosti daleko 
překročila všechna očekávání. 

„Vauban je spíše záležitostí volby 
životního stylu 
než odvážného 
experimentátor-
ství. Možná byste 
očekávali, že se 
jeho ulice budou 
hemžit rozevlátý-
mi dlouhovlasými 
environmentál-

ními extrémisty, ale tak to není. Vauban 
je stejný jako kterékoli jiné malé město, 
ve kterém žijí příslušníci střední třídy. 
A přesto se liší,“ vysvětluje Andreas 
Delleske. 

Jedním ze základních cílů bylo 
vybudovat z Vaubanu čtvrť s cen-
trem bez aut, s ekologickou veřej-
nou dopravou a sníženým počtem 
osobních automobilů. Společné 
prostory města a ulice bez aut jsou 
využívány pro hru, autobusové 
trasy a společenské aktivity.

A tak si už na první pohled 
všimnete, že toto pětitisícové 
městečko nemá vyasfaltované ulice. 
Místo nich kráčíte po dlážděných 
cestách vinoucích se mezi zahrada-
mi a hřišti. Parkovací místa pro auta 
a garáže nahradily bujné záhony 
pestrobarevných květin před domy.

Ulice jsou poměrně úzké, 
přičemž na každé straně je metr 
široký pás vydlážděný propustnými 
dlažebními kostkami. Ty umožňují 
vsakování dešťové vody. Pásy ovšem 
také poskytují dostatečný prostor 
k tomu, aby se zde v případě 
potřeby vyhnuly dva protijedoucí 
vozy. Auta, za předpokladu že 
jedou krokem, do ulic mohou, ale 
jen za účelem vyzvednutí nebo 
přivezení někoho či něčeho, ale 
nemohou zde parkovat. Zaparkovat 
je možné pouze na Vaubanallee, 
zhruba kilometr dlouhém bulváru, 
kam je při dodržení třicetikilome-
trové rychlosti v hodině automo-
bilům vjezd umožněn. Parkuje se 

Mercedes, Porsche, Audi, 
BMW, Volkswagen… Podle 
mnohých je automobil 
srdcem německé ekonomiky 
i kultury vůbec. A přesto 
existuje městská čtvrť 
na předměstí univerzitního 
jihoněmeckého města 
Freiburg nedaleko hranic 
se Švýcarskem a Francií, kde 
na auto skoro nenarazíte. 
Ta čtvrť se jmenuje Vauban.

samozřejmě jen na místech k tomu 
vyhrazených. 

Doprava ve Vaubanu
„Když se chcete pohybovat po Vaubanu 
a okolí, chodíte pěšky, jezdíte na kole nebo 
využijete služeb ultra efektivní tramvajové 
linky, která nás spojuje s Freiburgem. 
Jsou to tři kilometry a jste tam za patnáct 
minut. Když potřebujete auto, abyste mohli 
vyrazit na výlet či na dovolenou nebo třeba 
potřebujete něco přivézt, odvézt, přestěho-
vat, můžete si jej najmout, nebo se zapojit 
do jednoho ze schémat společného vlastnictví 
automobilů, která ve městě fungují,“ říká 
Andreas Delleske. 

Čísla ukazují, že občané tento 
model skutečně využívají. 70 procent 
domácností se vzdalo pohodlí vlast-
nit soukromé vozidlo a 57 procent 
z nich své auto dokonce prodalo, 
když se do Vaubanu nastěhovalo. 
A nevadí to. Školky, školy, nákupní 
centra, supermarkety a ochody jsou 
umístěny v pěší vzdálenosti jedno 
od druhého. Pokud si obyvatel 
Vaubanu vybere žít bez soukromého 
automobilu, dostane se mu za to 
odměny ve formě levnějšího bydlení, 
ke kterému nepatří parkovací místo 
a užívání veřejné dopravy zdarma 
po dobu jednoho roku. A nejen to. 

Městská rada vybudovala 500 km 
cyklistických stezek ve Freiburgu 
a Vaubanu a pět tisíc parkovacích 
míst pro kola.

Avšak je tu možnost i zaplatit 
za společné parkovací místo pro 
případ, že by jej dočasně někdo 
potřeboval, například když 
očekává návštěvu. Kdo se ovšem 
rozhodne vlastnit automobil, 
musí si za 18 000 euro zakoupit 
parkovací místo v několikapatrové 
garáži na okraji čtvrti a pak platit 
měsíční provozní poplatky. 

Odpovědná architektura
Odlišnost života ve Vaubanu ne-
spočívá jen v zákazu automobilů. 
Za účelem ekologické soběstač-
nosti byly domy vyprojektovány 
od základů po střechu. Některé 
z původních budov byly přesta-
věny, ale většina čtvrti byla nově 
vybudována. Podílelo se na tom 
přes šedesát najatých architektů. 

Všechna okna v domech jsou 
trojitá. Ventilační systémy mají 
tepelné výměníky, které zajišťují 
oběh čerstvého vzduchu, i když 
jsou okna zavřená. Zdi jsou poctivě 
odizolované a třicet pět centimetrů 
silné. Solární panely poskytují část 

energie a domy jsou vyhřívány 
šikovnými generátory fungujícími 
na spalování dřevěných špalíků. 
Přebytek energie Vauban vrací 
do státní sítě. Lidský odpad je 
redukován na kompost ve speciál-
ních biologických toaletách a po-
užitá voda je přefi ltrovávána, aby 
se mohla znovu použít na zalévání 
v zahradách. Podobně se využívá 
i zachycené dešťové vody. 

Vauban je tak modelovým 
příkladem bydlení v nízkoener-
getickém, až pasivním standardu. 
Čtyřpokojový byt ve Vaubanu se 
veškerými výhodami, jaké pasivní 
bydlení nabízí, stojí 250 000 eur. 
I přesto však poptávka po bydle-
ní ve Vaubanu vysoce převyšuje 
nabídku, a tak Vauban nepopira-
telně dokazuje, že s odhodláním 
a vizí je soběstačné bydlení nejen 
možné, ale i žádané.

Inspirace pro ostatní 
Vaubanský příklad přináší důležitá 
poučení v několika klíčových as-
pektech. Že ulice oproštěné od aut 
jsou kromě jiného využívány jako 
rekreační oblasti. Že skutečné ob-
čanské zapojení zvyšuje zájem lidí 
o přijímání zodpovědnosti k jejich 

vlastní komunitě a že ke zreduko-
vání počtu automobilů dochází 
zejména poskytnutím kvalitní ve-
řejné dopravy, vytvořením dobrých 
podmínek pro cyklistiku a posky-
továním ekonomických výhod těm, 
kteří si zvolili život bez auta. 

Poučit se do Vaubanu přijíž-
dějí návštěvníci průměrně v pěti 
autobusech denně. Vauban je rád 
přivítá a ukojí jejich zvědavost po-
dívat se, jak život v takovém městě 
bez aut vypadá. Avšak právě kvůli 
každodennímu vysokému počtu 
zvědavců žádá Andreas Delleske 
na webových stránkách 
www.dellekom.de o dodržování 
určitých pravidel. Mezi ně napří-
klad patří doporučení pohybovat 
se výhradně na veřejných pozem-
cích, dávat pozor na projíždějící 
cyklisty a také nenavštěvovat 
Vauban v neděli. Činí tak ve snaze 
ochránit vaubanské obyvatele 
před přílišným narušováním jejich 
soukromí a zabezpečit, aby jedi-
nečná komunita i do budoucna 
zůstala inspirací přístupnou všem 
a nemusela se pro svou jinakost 
před okolním světem uzavřít. 

BARBORA SCHEINHERROVÁ

„Šlo nám především o nabídku 
k životnímu prostředí šetrné alternativy 
k jaderné energii,“ říká Andreas Delleske, 
jeden ze zakladatelů organizace a prvních 
obyvatel Vaubanu.

Určujícím konceptem pro 
vybudování čtvrti Vauban 
bylo vytvoření demokratické 
městské části, v níž bude 
kladen důraz na úzkou spo-
lupráci mezi jejími obyvateli. 
Cílem bylo co nejvíce zapojit 
budoucí obyvatele do místní 
samosprávy a skrze vzájem-
nou spolupráci vyhovět jejich 
environmentálním, ekonomic-
kým a sociálním potřebám.
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Lačnov leží šest kilometrů 
severně od Valašských Klobouk 
a tři kilometry západně od Horní 
Lidče. Rozkládá se v údolí, které 
se svažuje od severu k jihu mezi 
dvěma větvemi podhůří Vizovic-
kých hor. Ke dni 3. 7. 2006 zde 
žilo 923 obyvatel. 

Obec má i svůj vlastní hřbitov. 
„Milion korun bez tisícovky investoval 
obecní úřad v Lačnově do obnovy místní-
ho hřbitova. Vyměnili jsme chodníkovou 
venkovní dlažbu, přidali nové oplocení 
a dvě lavičky. Doplnili jsme i solární 
světla,“ říká starostka obce Marie 
Vlčková. 

Z celkového rozpočtu devíti 
set devadesáti devíti tisíc korun 
zaplatila obec třicet procent. 
„Dalších třicet procent jsme dostali jako 
návratnou fi nanční výpomoc od Zlínské-
ho kraje. Dva roky ji budeme splácet,“ 
prozradila Vlčková s tím, že 
zbylých čtyřicet procent částky 
pokryla obec z dotace.

Památník díky OPŽP 
Součástí hřbitovních prací byla 
však i obnova okolí a památníku 
padlých. Cílem projektu bylo 
zakomponovat plochy do prostoru 
vesnického typu, vtisknout jim 
pietní ráz a revitalizovat prostor 
prvky zeleně. Ptáte-li se, jakou 
vazbu může mít tak malá obec 
k padlým bojovníkům, tak vězte, 
že nejhůře se obyvatelům vesnice 
vedlo v dobách tatarských vpádů 

(roku 1663), při kuruckých válkách 
(1703–1710) a také v časech 2. svě-
tové války. Za ní byl v roce 1941 
zdejší řídící učitel Josef Rotrekl, 
zástupce velitele skupiny Obrana 
národa na Valašskokloboucku, 
s několika dalšími účastníky odbo-
je zatčen a později popraven. Další 
významnou postavou protifašistic-
kého odboje spjatou s lačnovskou 
školou je Josef Valčík, výsadkář 
a přímý účastník atentátu na Rein-
harda Heydricha. Valčík do školy 
v Lačnově pět let chodil a v roce 
1928 tu ukončil povinnou školní 
docházku. 

Lačnovské rybníky a skály
Nejen svou historií je však známa 
obec Lačnov, chlubit se může 
i svými přírodními krásami. 
Oplývá například rybníky, které 
slouží zejména ke sportovnímu 
rybolovu. Z ryb zde žije sumec 
velký, kapr obecný, amur bílý, 
tolstolobik bílý, lín obecný, 
plotice obecná, perlín ostrobři-
chý, úhoř říční, okoun říční, mník 
jednovousý. Vyskytují se tu také 
škeble rybničné a v přítocích pak 
pstruzi obecní i raci. K rybníkům 
v době tahu a rovněž za potravou 
přilétají některé druhy vodních 
ptáků. Lze tu pozorovat napří-
klad volavku popelavou, čírku 
obecnou a modrou, vzácněji 
lžičáka pestrého a hvízdáka eu-
roasijského. Z hnízdících druhů 
vodních ptáků se zde vyskytují 
kachna divoká, polák chocho-
lačka nebo slípka zelenonohá. 
Z typických druhů obojživelní-
ků se v rybníčcích rozmnožují 
zejména skokan hnědý, ropucha 
obecná a rosnička zelená. Z plazů 
je tu možné zastihnout většinou 
užovku obojkovou. 

Lačnovské skály
Dalším zdejším lákadlem jsou 
Lačnovské skály zvané též Trčkovy, 
které tvoří mohutný mrazový srub 
vyvinutý na čelech pískovcových 
a slepencových vrstev, v délce asi 
70 m. Příčně orientované pukliny 
člení stěnu mrazového srubu 
do několika bloků, nejvyšší dosa-
huje výšky až 14 m. Svislé stěny 
jsou pokryty velkým množstvím 
voštin, kulovitých dutin typu 
tafoni, které mají průměr až 70 cm 
a hloubku 65 cm. O 800 m dále 
po turistické značce se nachází 
obdobné, ale rozlohou menší 
Horní lačnovské skály. V jejich 
okolí v letním období kvete velké 
množství nápadného náprstníku 
červeného. 

Z Operačního programu Životní 
prostředí zažádal podnik DIAMO 
o podporu na zpracování analýzy 
rizik území zasažených hlubinnou 
těžbou uranu. Předmětem pro-
jektu bylo zpracování průzkumu 
znečištění a analýzy rizika areálů 
ve správě státního podniku DIA-
MO, o. z. Těžba a úprava uranu 
Stráž pod Ralskem. V dotčených 
územích bylo v minulosti nakládá-
no s uranovou rudou a s kontami-
novanými důlními vodami. Cílem 
projektu bylo ověření rizikovosti 
vytipovaných lokalit se starou eko-
logickou zátěží a zvýšení počtu 
inventarizovaných kontaminova-
ných míst. 

Podnik DIAMO byl se svou žá-
dostí úspěšný. Na svou analýzu získal 
podporu ve výši 16 879 412 korun. 

Ptáte se proč?
Jak již bylo zmíněno, útlumový 
a sanační program podniku DIA-
MO je v souladu se státní politi-
kou postupného zlepšení kvality 
životního prostředí a odstraňování 
starých environmentálních zátěží. 
Konkrétně se to týká realizace 

útlumového programu (zahájen 
v roce 1989) uranového průmyslu 
a zahlazování následků průzkumu, 
těžby, úpravy a zpracování ložisek 
uranu zahájeného v roce 1989. 
Součástí strategie je i dokončení 
zahlazování následků po těžbě 
a zpracování rud v rámci útlumu 
rudného hornictví zahájeného 
vládou v roce 1990 a převzatého 
po zaniklém státním podniku 
Rudné doly Příbram v roce 2001. 
DIAMO má však také na starosti 
likvidační a sanační práce po těžbě 
uhlí v rosicko-oslavanské pánvi  
a v oblasti lignitových dolů Hodo-
nín. Stará se i o likvidační a sanační 
práce po těžbě černého uhlí v utlu-
mené části ostravsko-karvinského 
revíru. Zaměstnanci DIAMO jsou 
zodpovědní i za sanace ekologické 
zátěže po rafi nérské výrobě býva-
lého ostravského státního podniku 
OSTRAMO, převzaté v roce 1997.

Historie podniku DIAMO 
Je zřejmé, že podnik DIAMO 
se musí vypořádávat zejména se 
starými ekologickými zátěžemi 
způsobené těžbou uranu. Bez zají-

mavosti ovšem není původ zátěže 
v České republice: 23. listopadu 
1945 byla podepsána mezistátní 
dohoda mezi ČSR a SSSR o vyhle-
dávání, těžbě a dodávkách radioak-
tivních surovin do SSSR. Již o rok 
později vznikl národní podnik 
Jáchymovské doly (JD) se sídlem 
v Jáchymově, podřízený Ústřed-
nímu ředitelství čs. dolů v rámci 
Ministerstva průmyslu. Ředitelství 
národního podniku přímo řídilo 
skupiny pro kutací práce (revize, 
vyhledávání a průzkum) a staveb-
ně-montážní činnost (závod Budo-
vání). V roce 1955 došlo ke zrušení 
názvu Jáchymovské doly, n. p., 
a byla ustavena Ústřední správa vý-
zkumu a těžby radioaktivních suro-
vin (ÚSVTRS) jako ústřední orgán 
s právy ministerstva. Pod ÚSVTRS 
spadala těžba a zpracování uranu 
na území Československé repub-
liky a s tím související stavební 
a strojírenská činnost. V roce 1958 
byl ze skupiny Kutací práce v rám-
ci ÚSVTRS zřízen národní podnik 
Jáchymovské doly – Geologický 
průzkum se sídlem v Hluboši, 
později v Bukové u Příbrami. 

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Prioritní osa 6 
Rekonstrukce zeleně na hřbitově a u pomníku padlých 
v obci Lačnov
Příjemce: obec Lačnov 
Zlínský kraj 
Celkové náklady 463 929 Kč 
Celkové uznatelné náklady 449 925 Kč 
Celková výše podpory 382 436 Kč 

Prioritní osa 4 
Zpracování průzkumu znečištění a analýzy rizika areálů ve správě 
státního podniku DIAMO
Příjemce: DIAMO, státní podnik 
Liberecký kraj 
Celkové náklady 22 677 093 Kč 
Celkové uznatelné náklady 18 754 902 Kč 
Celková výše podpory 16 879 412 Kč

Solární světla na lačnovském hřbitově Náprava minulosti s myšlenkou na budoucnost
Při pohledu na stránky 
obce Lačnov na Vsetínsku 
návštěvník získá pocit, 
že tato ves skutečně žije. 
Stránky plně informují 
o dění v obci i o dotačních 
možnostech. Není proto 
divu, že obec byla úspěšná 
i při žádosti o dotaci 
z Operačního programu 
Životní prostředí. 

DIAMO je organizací, 
která díky tomu, že 
zajišťuje produkci 
uranového koncentrátu 
pro jadernou energetiku 
a realizuje vládou 
vyhlášený útlum 
uranového, rudného 
a uhelného hornictví 
v ČR, má k OPŽP blíž než 
kterýkoli jiný podnik.

Zelenou stuhu pro Smržice
Zelenou stuhu v rámci soutěže 
Vesnice roku letos získala obec 
Smržice na Prostějovsku. Ocenění 
se uděluje za péči o zeleň, veřejná 
prostranství a krajinu, s celostát-
ním vítězstvím je spojena dotace 
až 700 000 korun. Cenu v sídle 
Senátu převzala starostka obce 
Hana Lebedová. Největší vesnice 
na Prostějovsku, která čítá 1 650 
obyvatel, zaujala hodnoticí komisi 
šíří péče o zeleň, která se projevila 
nejen na návsi, ale i v několika par-
čících a na hřbitově. Porotu zaujala 
i revitalizace skládky. Upraveno 
bylo také okolí vesnice, kolem cest 
byly vysázeny aleje nových stromů. 

Rekordní výroba příměsí?

Tuzemská výroba takzvaných 
methylesterů mastných kyselin 
(FAME), které se využívají jako 
součást bionafty, by se letos mohla 
zvýšit na rekordních 180 000 tun. 
Sdělil to výkonný ředitel Sdružení 
pro výrobu bionafty Petr Jevič. Loni 
činila produkce FAME v Česku 
155 000 tun, letos od ledna 
do konce srpna téměř 130 000 tun. 
Zvýšená výroba a spotřeba FAME 
souvisí mimo jiné s červnovým 
navýšením povinného přimíchávání 
biosložek u motorové nafty ze 4,5 
procenta na rovných šest procent. 
Přimíchávání má například pomoci 
snížit emise skleníkových plynů, pod-
pořit domácí zemědělskou produkci 
a snížit závislost na dovozech paliv. 

91 milionů za nestavbu
Státní Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) proplatilo v roce 2008 
celkem 91 milionů korun za zelený 
most u Hranic na Moravě, ačkoliv 
takzvaný ekodukt se nikdy nezačal 
ani stavět. Uvedlo to Hnutí DUHA. 
Hnutí DUHA disponuje kopiemi 
pěti faktur a takzvaných zjišťova-
cích protokolů z roku 2008, které 
při stavbě dálnice D47 průběžně 
vystavovala společnost Skanska. 
Na každé faktuře fi rma zřetelně 
uvádí, že požaduje uhradit také 
náklady spojené s ekoduktem 
na šestadevadesátém kilometru. 
Převzetí části stavby rovněž stvrdili 
svým podpisem zástupci ŘSD. Ale 
dotyčný zelený most nad dálnicí 
nestojí a nikdy nestál. 

ECHO

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 
STÁTNÍHO PODNIKU DIAMO Z OPŽP
 Analýza rizik areálu nakládky uranových rud a kameniva Milín
 Doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody 

území ve správě s. p. DIAMO – o. z. SUL Příbram, bývalého důl-
ně - úpravárenského závodu Kaňk – Kutná Hora a blízkém okolí

 Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu – Bytíz
 Komplexní analýza rizik areálu a odkališť s. p. DIAMO u Mydlo-

var včetně širšího okolí
 Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v 

Pozďátkách
 Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIA-

MO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D
 Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením
 Analýza rizik území ve správě s. p. DIAMO - o.z. SUL Příbram, 

bývalého důlně - úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora
 Analýza rizik území ve správě DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod 

Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu
 Analýza rizik území ve správě s. p. DIAMO - o. z. SUL Příbram, 

bývalého důlně - úpravárenského závodu Březové Hory – Příbram
 Komplexní analýza rizik areálu a odkališť s. p. DIAMO u Mydlo-

var včetně širšího okolí
 Analýza rizik areálu nakládky uranových rud a kameniva Milín
 Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu – Bytíz
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Soutěž by měla na jedné straně 
podpořit mladé lidi se vztahem 
k ekologii, technologiím třetího 
tisíciletí, vědě a výzkumu, na stra-
ně druhé přinést praktické pro-
jekty zlepšující životní prostředí 
v České republice. Přihlásit se 
do ní mohou studenti středních 
a vysokých škol v České repub-
lice a studenti s českým státním 
občanstvím studující na školách 
v zahraničí buď jako jednot-
livci, nebo jako týmy, v obou 
případech podle úrovně studia 
(studenti SŠ, bakaláři, magistři, 
účastníci doktorandského stu-
dia), a to s nápady, které souvisejí 
se zlepšením v těchto kategoriích: 
technologie pro čištění vod, tech-
nologie pro snížení emisí, recyk-
lace materiálů a odpadů a vývoj 
nových analytických postupů pro 
detekci škodlivin.

Zelená pro mladé
Pro zvýšení kvality života naší 
země je zapotřebí řešení konkrét-
ních problémů v širším kontextu 
ochrany životního prostředí, 
a proto je podle slov ministra 
životního prostředí Pavla Drobila 
cílem soutěže oslovit mladé lidi 
a společně s nimi hledat řešení 
složitých otázek životního pro-
středí. Nemá to být pouhá soutěž 
v klasickém slova smyslu, neboť 
takových aktivit je mnoho, ale 
i způsob a cesta podpory reálné 
inovace. Soutěž se proto uskuteč-
ní ve třech fázích. 

V první fázi se ohodnotí 
přihlášené příspěvky a vyhlásí 
se nejlepších z nich. Hodnocení 
bude dvoukolové, v prvním kole 
budou přihlášky revidovány 
týmem pracovníků SŠ a VŠ. 
Hodnotící v každé kategorii 
napříč všemi tématy vyberou 
maximálně pět nejlepších při-
hlášek pro postup do druhého 
kola. Soutěžící v druhém kole 
představí svůj nápad hodnoticí 
komisi na jednom ze setkání 
buď v Praze, nebo v Ostravě. 
Hodnoticí komise pro druhé 

kolo bude složená z členů 
Akademie věd ČR, zaměstnan-
ců vysokých škol, vedení MŽP 
a partnerů soutěže. Soutěžícím 
po jejich pětiminutové prezen-
taci komise předloží otázky 
a doporučení ohledně technické 
a obchodní realizace. Komise 
rozhodne o konečném pořa-
dí podle oblasti praktického 
přínosu pro ochranu životního 
prostředí, specifi kace přínosu – 
například v podobě fi nančního 
odhadu nebo počtu obyvatel či 
fi rem, kterým zlepšení přinese 
užitek –, podle realizovatelnosti 
nápadu a originality nápadu. 

Druhá fáze soutěže má formu 
burzy nápadů, na které se soutěž-
ní náměty představí fi remní sféře. 
Ověření nápadů v praxi potom 
bude probíhat formou fi rem-
ních patronátů. „Očekáváme přenos 
nejlepších myšlenek a nápadů mladých 
lidí do praxe a doufáme, že se tím otevře 
i možnost dlouhodobější spolupráce resor-
tu životního prostředí s vědou, výzkumem 
a aplikační sférou,“ vysvětlil bývalý 
ministr Pavel Drobil. 

Ve třetí fázi by projekt mohl 
vyústit až ve vznik inovativních 
fi rem na úrovni studentů vyso-
kých škol, které by tyto nápady 
realizovaly jako podnikatelské 
záměry. 

Výše ohodnocení
Pořadatelé soutěže nechtěli, aby 
hlavním důvodem k účasti v sou-
těži byla pouze fi nanční odměna, 
a tak vítězné nápady získají od-
měny odpovídající úrovni České 
republiky v podobných soutěžích 
– 10 000 korun za první místo, 
7 000 za druhé a 5 000 za místo 

třetí –, přičemž autorská práva 
zůstávají autorovi nápadu. Ostat-
ně i předběžné průzkumy mezi 
studenty ukázaly, že hlavním 
motivem je pro ně právě mož-
nost, že jejich nápady mohou být 
uvedeny do praxe, což jim vysoké 
školy vesměs nejsou schopny 
nabídnout. 

Podle ministra Pavla Drobila 
může být právě otázka ochrany 
životního prostředí příležitostí 
k tomu, aby byly nalézány nové 
technologie, které budou více 
respektovat dopad na životní 
prostředí, a nyní je ten správný 
okamžik, kdy oslovit mladou 
generaci nebo generaci dnešních 
studentů. 

Soutěž připravilo ministerstvo 
ve spolupráci se společnostmi 
Accenture, Bochemie Group 
a českými vědeckými kapacitami. 

Role akademie
Akademie věd České republiky 
má s takovými a podobnými 
projekty bohatou zkušenost 
a k soutěži se za ni přihlásil její 
předseda Jiří Drahoš, neboť 
podle jeho vlastních slov je 
povinností takovéto instituce se 
těchto aktivit účastnit. Doufá, že 
soutěž od mladé generace, kterou 
považuje za velmi vynalézavou 
a oplývající neotřelými myšlen-
kami, přinese záplavu nápadů. Je 
si vědom, že nebude jednoduché 
se s nimi vypořádat, pokud jde 
o hodnocení, ale věří, že od-
borníci v hodnotitelské komisi, 
jíž bude sám předsedat, budou 
schopni nápady zpracovat, 
přetřídit a ty nejúspěšnější dostat 
do závěrečného kola. 

Firma Accenture, která je ar-
chitektem soutěže, působí ve 120 
zemích světa ve všech důležitých 
průmyslových odvětvích a po-
skytuje odborné služby v oblasti 
manažerského poradenství, 
technologických služeb a outsou-
rcingu. 

Odborným garantem akce je 
skupina Bochemie Group, která 
rozvíjí takzvanou green techno-
logy, zejména aplikaci nových 
technologií v oblasti recyklace 
materiálů, surovin, odpadů apod. 
„Tuto oblast bychom chtěli dlouhodobě 
rozvíjet a v jejím rámci chceme podporo-
vat veškeré inovace, neboť inovace jsou 
pro tuto oblast samozřejmě klíčové,“ říká 
Martin Procházka za skupinu 
Bochemie Group. 

BARBORA SCHEINHERROVÁ

Chytrá řešení pro životní prostředí
Zkušenost ukazuje, 
že v České republice 
je v oblasti životního 
prostředí málo 
inovativních řešení, 
které by byly současně 
realizovatelné v praxi, 
a proto Ministerstvo 
životního prostředí 
a Akademie věd České 
republiky vyhlásily 
18. listopadu první 
inovační soutěž s názvem 
Chytrá řešení pro životní 
prostředí. 

Po mnoha letech znovu navštívil 
Václav Klaus Ministerstvo životního 
prostředí. Prezidentova návštěva se 
uskutečnila v úterý 9. listopadu 2010. 
Panu prezidentovi byli také předsta-
veni lidé z vedení ministerstva.

„V této budově jsem byl napo-
sledy před 14 lety,“ zavzpomínal 
prezident Václav Klaus. Ministr 
Drobil hlavu státu informoval o za-
hájené debyrokratizaci ekologické 
legislativy v resortu a o snižování 

administrativní zátěže podnikatelů, 
jejíž první část je právě nyní ukon-
čena a která by měla pro nastávající 
období přinést úspory několika set 
milionů korun.

Například podniky nebudou mu-
set zpracovávat plán odpadového 
hospodářství, což uspoří zhruba 
200 milionů korun, a zavedení 
on-line systému přepravy nebez-
pečných odpadů by mělo za rok 
ušetřit 320 milionů.

V pondělí 15. listopadu 2010 se při 
příležitosti ofi ciální návštěvy srbské 
delegace v Praze setkal ministr ži-
votního prostředí České republiky 
se svým srbským resortním kole-
gou Oliverem Duličem, ministrem 
životního prostředí a územního 
plánování Republiky Srbsko.

Předmětem setkání byla diskuse 
o naplnění česko-srbské spolupráce 
v oblasti ochrany životního prostře-
dí a podpis dvouletého Programu 
spolupráce mezi oběma minister-
stvy pro období let 2011–2012.

Program spolupráce má široké 
zaměření. Týkat by se měl předávání 
zkušeností z příprav ČR na vstup 
do EU v oblasti ochrany životního 
prostředí, z praxe s využíváním fondů 
EU a fungování SFŽP ČR. Mezi 
odborně diskutovaná témata bude 
patřit problematika změny klimatu, 
spolupráce v rámci mezinárodních 
úmluv v oblasti životního prostředí, 
podpora environmentálních projektů 
v oblasti odpadového hospodářství, 
odstraňování ekologických škod, 
energetika, nakládání s odpadními 
vodami a ochrana vodních zdrojů.

KLAUS ZAVÍTAL NA MŽP

SPOLUPRÁCE MEZI SRBSKEM A ČR POKRAČUJE

4.B Základní školy Ostrava-Svinov 
zvítězila ve výtvarné soutěži „Biodi-
verzita - druhová rozmanitost“. 
4. B nakreslila nejhezčí obrázky, 
čímž získala od Ministerstva životní-
ho prostředí sto tisíc korun na školu 
v přírodě. Slavnostní vyhlášení 
výtvarné soutěže na téma „Biodi-
verzita - druhová rozmanitost“ se 
uksutečnilo v pátek 10. prosince 
2010 od 10 hodin v Národním 
domě na pražském Smíchově. Vy-

stoupila skupina Kašpárek v rohlíku 
a děti shlédly i hudebně-divadelní 
představení Trautenberg. První 
místo bylo oceněno příspěvkem 
ve výši 100 000 Kč na školu v příro-
dě, druhá třída v pořadí získá výlet 
do národního parku v hodnotě 
25 000 Kč, třetí příspěvek na vyba-
vení třídy ve výši 10 000 Kč a třídy 
na čtvrtém a pátém místě budou 
oceněny knihou o planetě Zemi 
a dalšími věcnými cenami.

DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ POJEDOU DĚTI Z OSTRAVY

Přihlašovat své nápady studenti mohli na portálu 
www.chytra-reseni.mzp.cz do 20. prosince 2010. 
Na portálu je ke stažení formulář, který autoři nápadů přímo vyplní. 
„Ten termín vypadá opticky krátký, ale je to tak, že soutěž je určena 
těm, kteří už nějaký nápad mají a jsou schopni jej v relativně 
jednoduché podobě vtělit do formuláře. Nikdo přece nezačne něco 
vymýšlet jenom proto, že Ministerstvo životního prostředí zrovna 
vyhlásilo soutěž, to by pak nestačil ani termín do konce března 
příštího roku,“ říká Jiří Drahoš.
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Administrace žádostí o platbu pro příjemce podpory
1) Moment zdanitelného plnění, vystavení faktury včetně doložení příloh

2) Potvrzení kontroly věcné, fi nanční a formální správnosti faktur příjemcem podpory 
a TDI ( je-li vyžadován) orig. podpisem na fotokopii faktury a případného BV – bankovního 

výpisu a zaslání PM (v IS Benefi ll) i v listinné podobě včetně příloh viz čl. 7.3

3) Výsledky kontrol věcné správnosti fakturace a způsobilosti výdajů PM vyznačí v IS OPŽP 
i s vazbou na otázky v části F žádosti o platbu. Příjemci a FM bude dáno elektronicky avizo o potvrzení faktury. 

PM vytiskne v IS OPŽP Průvodní list faktury a s fakturací a případnými bankovními výpisy předá FM.

4) Příjemce a) přiřadí v IS Benefi ll faktury (po vyznačení kontroly PM do IS) k žádosti o platbu (dále jen „F1“) 
při dodržení inv./neinv. členění výdajů. b) edituje F1 v IS Benefi ll, doloží případnými (dalšími) 

bankovními výpisy, schválí podpisem a odešle v IS i v listinné podobě FM.

5) FM kompletuje faktury od PM s žádostí o platbu od příjemce v listinné podobě, provede 
kompletní kontroly a vyznačí je v IS OPŽP, schválení provede VFM

6) Uvolnění podpory na bankovní účet příjemce; avizo příjemci podpory viz bod 7.2.g.

7) Doložení bankovních výpisů příjemcem podpory FM u modifi kovaných ex-ante plateb 
nejpozději 10. den od data poskytnutí podpory

8) Roční fi nanční vypořádání / Závěrečné vyhodnocení projektu PM a FM 
podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / event. Smlouvy SFŽP ČR

PM – projektový manažer / SFŽP ČR; VPM – vedoucí projektový manažer / SFŽP ČR; 
FM – fi nanční manažer / SFŽP ČR ; VFM –vedoucí FM / SFŽP ČR

6) Uvolňování podpory OPŽP alternativně na základě souběžné platnosti/účinnosti:
 a) Rozhodnutí ad 3) pro ERDF/FS (viz kapitola 7.2)
 b) Rozhodnutí ad 3) pro ERDF/FS a SR-MŽP
 c) Rozhodnutí ad 3) pro ERDF/FS a Smlouva SFŽP ČR pro dotaci, event. půjčku, ZS
 d) Rozhodnutí ad 3) pro ERDF/FS, SR-MŽP a Smlouva SFŽP ČR na půjčku, ZS

EDS/SMVS – Evidenčně dotační systém a správa majetku ve vlastnictví státu

Dokumenty OPŽP rozhodné pro uvolňování podpory
1) Registrační list – EDS/SMVS (podpora ERDF/FS, event. SR–MŽP)

2) Rozhodnutí o poskytnutí podpory SFŽP ČR 
(dotace, event. půjčka)

3) Rozhodnutí o poskytnutí dotace / 
Stanovení výdajů OSS – EDS/SMVS 

(ERDF/FS, event. SR–MŽP)

Je-li podpora SFŽP ČR

5) Zástavní 
smlouva

Je-li půjčka
4) Smlouva o poskytnutí 

podpory SFŽP ČR




