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„Podpora bude směřovat hlavně do vodohos-
podářské oblasti, zlepšení stavu ovzduší, 
odpadů a biodiverzity,“ říká o budoucím 
operačním programu 
Martin Frélich, nový 
první náměstek 
ministra životního 
prostředí. STR. 10

Osada Koda patří k velké přírodní rezervaci středních Čech, z přírodovědného hlediska je nej-
hodnotnější částí Českého krasu. Pětice domů, které v osadě dnes najdeme, se skrývá v zalesněné 
stráni nad Srbskem, dva kilometry od obce Tetín. Stavení se jako v zrcadle odrážejí v hladině 
rybníka Koda, zachráněného s podporou z Operačního programu Životní prostředí.  STRana 6

 Na Kodu lze již opět 
 spustit necky 

Řídicí výbor OPŽP
Členové Řídicího výboru OPŽP 
jednali o projektech předlože-
ných ve XXVII. výzvě a o jednom 
projektu předloženém v XI. 
výzvě. Jednali o projektech 
uložených v takzvaném zásob-
níku projektů. „Bylo by pošetilé 
zavrhovat tyto projekty,“ uvedla 
při té příležitosti Radka Bučilová, 
ředitelka Státního fondu životní-
ho prostředí ČR. STR. 2

Změny nejen na MŽP
V měsíci říjnu došlo v resortu 
Ministerstva životního prostředí 
k mnoha personálním změnám. 
Těmi nejhlavnějšími jsou jme-
nování Martina Frélicha prvním 
náměstkem ministra životního 
prostředí, odchod Ivo Hlaváče 
z funkce náměstka a jeho na-
hrazení Tomášem Podivínským, 
dosavadním náměstkem Státní-
ho fondu životního prostředí ČR.  
STR. 3

na viniční trati
Před třinácti lety se část znojem-
ských obcí dohodla, že se sdruží. 
Svou dohodu naplnila. Svazek 
Daníž v současné době sdružuje 
31 obcí znojemského regionu. 
Cíli svazku jsou propagace vinař-
ské turistiky, zvyšování atraktivity 
regionu a zachování místních 
tradic a zvyků. Svou roli v tom 
sehrává i Operační program 
Životní prostředí. STR 13

Zelená škola na Bali
Neuvěřitelně ohebný a odolný 
bambus je považován za nej-
lepší přírodní trvale udržitelný 
materiál. Najdeme jej v textiliích, 

nářadí, nábytku a je více než 
symbolické, že právě z něj byla 
postavena průkopnická Zelená 
škola v ekologickém centru 
Ubud na Bali. STR 24

Znovuobnovení certifikace výdajů přinese další 21,5 miliardy korun na projekty OP Životní prostředí.
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Ekofilm nově pořádá občanské sdružení Perseus

Rychlejší administrace OPŽP 
V půlce října vstoupil v platnost 
dodatek č. 2 k dohodě o delego-
vání některých činností a pravo-
mocí Ministerstva životního pro-
středí coby Řídicího orgánu OPŽP 
na Státní fond životního prostředí 
ČR. Dodatek umožňuje delego-
vání podpisu registračních listů 
projektů a protokolů závěrečného 
vyhodnocení akce se souhrnnou 
výší dotace 200 milionů korun ze 
zdrojů Evropské unie a státního 
rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí na Státní fond životního 
prostředí ČR. Tím odpadne časo-
vě náročné přeposílání dokumen-
tů ze zprostředkujícího subjektu 
na řídicí orgán a zpět. 

Zelená Ostrava
Město Ostrava oznámilo vyhlá-
šení desítek veřejných zakázek 
na výsadbu a regeneraci zeleně. 
Předpokládaná hodnota projektů 
„Zeleně pro Ostravu“ podpořených 
z Operačního programu Životní 
prostředí činí 180 milionů korun, 
přičemž dotace může dosáhnout 
až 170 milionů korun. Projekty mají 
být realizovány od začátku roku 
2013 do konce roku 2015. Město 
zároveň předložilo další žádost 
o dotaci na výsadbu zeleně za více 
než 26 milionů korun, s možností 
dotace ve výši 90 procent. Projekty 
izolační zeleně vytvoří účinné 
vegetační clony prostřednictvím 
výsadby nových dřevin a regenerací 
stávajících stromů a keřů. 

ECHO
Vážení čtenáři, 
v aktuální Prioritě vám 
nabízíme důležité informace 
o personálních změnách v re-
sortu Ministerstva životního 

prostředí. 
Tou nejdů-
ležitější je 
jmenování 
Martina 
Frélicha no-
vým prvním 
náměstkem 
ministra 
životního 
prostředí. 

„V případě budoucího 
operačního programu budu 
velmi bojovat o to, aby 
byla jeho administrace co 
nejjednodušší. Současný sys-
tém, kdy se žadatel nejdříve 
přijde zeptat, zda může 
projekt vůbec podat, pak 
podá žádost, ta jde admi-
nistrací až do schvalovacího 
procesu a znovu se vrací 
žadateli, je vzhledem k ob-
rovskému počtu projektů 
neúnosný. A upřímně říkám, 
že oceňuji jak žadatele, 
tak projektové manažery 
Státního fondu životního 
prostředí ČR, kteří musejí 
často úplně zbytečně řešit ty 
nejelementárnější problémy. 
V tomhle nelze pokračovat. 
Stojí to moc energie, času 
i peněz. A nejde jenom o ža-
datele a administrátory, ale 
i o Evropskou komisi. I ta by 
měla mít co nejjednodušší 
přístup do dění v operačním 
programu,“ říká v rozhovoru 
s Prioritou Martin Frélich.
Držme mu palce. 
Stejně tak přejme úspěch 
zástupcům Ministerstva 
životního prostředí, kteří mají 
na starosti rozjezd infor-
mační kampaně, jež by měla 
u veřejnosti zvýšit povědomí 
o Operačním programu 
Životní prostředí. Jak píše 
v komentáři Martin Petrtýl 
z Odboru fondů Evropské 
unie MŽP, připravovanou 
kampaň v posledních měsí-
cích poznamenaly značné 
změny, které vedly k revizi 
jejího obsahu a k následné-
mu zpoždění ve vyhlášení 
veřejné soutěže na realizáto-
ry kampaně. Podle Martina 
Petrtýla bude chystaná 
kampaň díky aktuálnímu 
obsahu tvořeného vzhledem 
k potřebám programu mno-
hem účinnější.

Mezinárodní filmový festival 
Ekofilm, který se zaměřuje 
na oblast životního 
prostředí a dotýká se 
i problémů, jež jsou řešeny 
díky podpoře Operačního 
programu Životní prostředí, 
bude nově pořádat 
občanské sdružení Perseus. 

Sdružení Perseus se stalo vítě-
zem VIII. výzvy pro předkládání 
žádostí o poskytování finančních 
prostředků ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR na 38. až 40. 
ročník festivalu v letech 2012–2014. 
Ministerstvo životního prostředí 
rozhodlo o vítězném organizátoro-
vi na základě odborných posudků, 
které zpracovali nezávislí experti 
z oblasti kinematografie, produkce 
a komunikace. Všichni u vítězného 
projektu ocenili především inova-
tivní a kreativní návrh realizace, 

zkušenosti organizátora s pořádá-
ním festivalu obdobného formátu 
a jeho kvalitní realizační tým se 
zázemím odpovídajícím akci toho-
to významu.

Ostrava vyhrála
Hodnotitele také zaujalo, že ob-

čanské sdružení zvolilo jako místo 
konání festivalu Ostravu, která je 
kandidátským městem kultury 2015 
a zároveň je symbolem místa s vy-
sokou ekologickou zátěží. Festival 
se bude konat v nově zrekonstru-
ované části dolní oblasti Vítkovic, 
a poskytne tak vhodnou kulisu pro 
ekologicky zaměřený festival.

Perseus počítá s časovým 
a komunitním přesahem festivalu 
směrem ke školám a ekologické-
mu vzdělávání. Organizátor navíc 
nabídl propracovanou představu 
o přípravě mediální kampaně.

Sdružení Perseus bude pořádat 
tři následující ročníky festivalu. 

Ten letošní se uskuteční na začátku 
prosince, další dva ročníky v pod-
zimních měsících.

Zrušená výzva
Původní, VII. výzva pro 

předkládání žádostí o podporu 
na projekt Ekofilm, která byla 
vypsána 28. března 2012, musela 
být zrušena, protože předložené 
projekty nesplňovaly požadova-
nou úroveň kvality.

Ministerstvo životního 
prostředí následně vyhlásilo 
novou, VIII. výzvu na zajiš-
tění organizace festivalu. Na 
výzvu reagoval jediný uchazeč: 
občanské sdružení Perseus. 
V minulých ročnících byl počet 
uchazečů obdobný, např. v roce 
2011 se do vypsané výzvy na po-
řádání festivalu přihlásilo pouze 
sdružení Ekofilm, které se stalo 
zároveň vítězem a pořadatelem 
loňského ročníku.

Členové Řídicího výboru 
Operačního programu  
Životní prostředí jednali  
na svém 26. zasedání  
o projektech předložených 
ve XXVII. výzvě a o jednom 
projektu předloženém  
v XI. výzvě. Jednali 
o projektech uložených 
v takzvaném zásobníku 
projektů. 

XXVII. výzva byla zaměřena 
na prioritní osu 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny. V rámci 
oblasti podpory 6.3 – Obnova 
krajinných struktur – pracovníci 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR doporučili členům řídicího 
výboru vyjmout ze zásobníku 
projektů a ministrovi životního 
prostředí doporučit k podpisu 53 
projektů s celkovou výší podpory 
181 378 387 korun a požadova-
nou podporou z ERDF ve výši 
167 297 292 korun. To členové Ří-
dicího výboru OPŽP také učinili. 

Stejný průběh mělo i hla-
sování členů Řídicího výboru 
OPŽP o projektech ze zásobníků 
projektů v podoblasti podpory 
6.5 – Podpora regenerace urbani-
zované krajiny. V tomto případě 
členové řídicího výboru ministro-

vi životního prostředí doporučili 
k podpisu 89 žádostí s celkovou 
výší podpory 132 640 669 korun 
a požadovanou dotací z ERDF 
ve výši 123 337 827 korun. 

Zbývající prostředky
Na jednání výboru padl 

dotaz, zda i po schválení projektů 
v rámci XXVII. výzvy bude v pri-
oritní ose šest, konkrétně v oblas-
ti podpory 6.5 – Podpora regene-
race urbanizované krajiny, nadále 
dostatek finančních prostředků 
na žádosti předložené v aktuálně 
vyhlášené výzvě. Adriana Haber-

tová, vedoucí Odboru ochrany 
přírody a odpadů Státního fondu 
životního prostředí ČR, uvedla, 
že peněz by mělo být dost. 

„V případě nedostatku prostředků 
je možné podle potřeby přealokovat pro-
středky v rámci jednotlivých podoblastí 
podpory. Například v podoblasti 6.4 
je v tuto chvíli k dispozici přes miliardu 
korun, které lze v případě potřeby a po od-
souhlasení Monitorovacím výborem 
Operačního programu Životní prostředí 
přealokovat do podoblasti podpory 6.5,“ 
vysvětlila Habertová.

O jedné žádosti
Členové Řídicího výboru 

Operačního programu Životní 
prostředí rovněž jednali o pro-
jektu Úspora energií v zařízeních 
zřizovaných krajem Vysočina. 
Tento projekt nebyl v minulosti 
akceptován, protože žadatel 
požadoval dotaci nejen na za-
teplení dvou školských budov, 
ale i na zateplení budovy, která 
slouží ke zdravotnickým účelům. 
To podle zástupců SFŽP  ČR 
bylo v rozporu s pravidly takzva-
né veřejné podpory. Žadatel se 
proto vzdal zateplení zdravotnické 
budovy, čímž dosáhl toho, že jeho 
projekt členové řídicího výboru 
po doporučení zástupců SFŽP ČR 
navrhli k podpisu ministrovi 
životního prostředí.

Řídicí výbor OPŽP jednal  
o žádostech ze zásobníku projektů

OPŽP: OmEZENí  
u AKCIOvýCH  
sPOLEčNOsTí 
V souvislosti s aktualiza-
cí Metodiky finančních 
toků a kontroly programů 
spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti a Evropského 
rybářského fondu na progra-
mové období 2007–2013, 
která je platná od 1. 7. 2012, 
upozorňujeme, že v rámci 
Operačního programu Život-
ní prostředí nespadají mezi 
přijatelné příjemce podpory 
akciové společnosti s listinný-
mi akciemi na majitele. Toto 
omezení platí pro akciové 
společnosti s jakýmkoliv po-
dílem listinných akcií na maji-
tele, včetně zanedbatelného 
podílu těchto akcií. Uvedené 
omezení platí pro XL. výzvu 
OPŽP a výzvy následující. 

Ministerstva životního 
prostředí se v říjnu dotkly 
mnohé personální změny.

Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa jmenoval svým 
prvním náměstkem Martina 
Frélicha (více v rozhovoru na 
str. 10), jenž bude mít na starosti 
agendu po Jakubovi Kulíškovi, 
který v srpnu tragicky zahynul. 

Dle vlastních slov zná Frélich 
problematiku Ministerstva 
životního prostředí ze svého 
dřívějšího působení v rezortu 
a evropským fondům se věnuje 
dlouhodobě. „Úroveň ochrany 
životního prostředí v České republice se 
v následujících letech bude odvíjet také 
od podmínek dojednaných pro nový 
operační program. Kvalitní příprava 
programu je tedy klíčová,“ vysvětlil 
při svém jmenování.

Hlaváč a Podivínský 
Náměstek ministra pro 

technickou ochranu životního 
prostředí Ivo Hlaváč požádal 
o uvolnění z funkce. Po vzájem-
né dohodě s ministrem Tomášem 
Chalupou opustil náměstek Ivo 
Hlaváč svůj post 15. října. 

Novým náměstkem ministra 
životního prostředí se stal Tomáš 
Podivínský, dosavadní náměs-
tek Státního fondu životního 
prostředí ČR. Na SFŽP ČR měl 
na starosti program Zelená úspo-

rám a na MŽP se bude věnovat 
přípravě programu navazujícího 
na program Zelená úsporám. 
Tomáš Podivínský je kariérní 
diplomat, stejně jako dosavad-
ní náměstek Ivo Hlaváč zná 
problematiku jaderné elektrárny 
Temelín, na starosti měl mimo 
jiné proces v Melku. Tématem 
procesu byla právě dostavba 
jaderné elektrárny Temelín.  

Mezi lety 2005–2009 se 
věnoval přeshraničním infra-
strukturálním a environmentál-
ním česko-německým aktivitám 
a projektům z titulu generálního 
konzula ČR v Německu. Tomáš 
Podivínský vystudoval Fakultu 
sociálních věd Univerzity Kar-
lovy v Praze a Diplomatickou 
akademii Praha.

Tiskový odbor a CENIA 
Novým ředitelem odboru 

tiskového a marketingu byl 
jmenován vedoucí tiskového 
oddělení Matyáš Vitík. Nahradil 
dosavadní ředitelku odboru 
Ilonu Vysoudilovou, která své 
působení na ministerstvu 
ukončila. Matyáš Vitík je záro-
veň tiskovým mluvčím úřadu, 
vystudoval obory mezinárodní 
obchod a evropskou integraci 
na Vysoké škole ekonomické 
v Praze a mediální studia na Fa-
kultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy. 

O uvolnění z čela agentu-
ry CENIA požádal ředitel Jiří 
Hradec, aby se na Ministerstvu 
životního prostředí mohl věnovat 
optimalizaci činností a restruktu-
ralizaci rezortu, od kterých vedení 
rezortu očekává zefektivnění 
vlastních činností, odstranění 
duplicit a administrativní zátěže 
a snížení budoucích výdajů státní-
ho rozpočtu. Ředitelem agentury 
byl jmenován pan Vladimír Fanta. 
Svoji profesní dráhu začal na Čes-
ké správě sociálního zabezpečení. 
Vladimír Fanta vystudoval obor 
elektrotechnika, telekomunikační 
a výpočetní technika na Fakultě 
elektrotechnické Českého vyso-
kého učení technického. Mandát 
ředitele Vladimíra Fanty v agentu-
ře CENIA bude trvat jeden rok.

v ústavu silva Taroucy
Novým ředitelem Výzkum-

ného ústavu Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví byl 
jmenován docent Ivan Suchara, 
který nahradil dosavadního ředi-
tele Ivo Tábora. Úkolem nového 
vedení VÚKOZ bude zajistit 
finanční stabilitu ústavu a nastavit 
jeho efektivnější řízení. Požadavky 
na změnu vzešly od rady institu-
ce a ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa jí vyhověl. Docent 
Suchara je významným odborní-
kem v botanice a ekologii, působí 
také jako vysokoškolský pedagog.

Personální změny v resortu MŽP

Plocha (ha) revitalizovaných území  
v oblasti podpory 6.5 – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny 
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Certifikace Operačního programu 
Životní prostředí byla obnovena 
MŽP zajistilo certifikaci 
výdajů ze zdrojů Evropské 
unie v celkové výši 21,5 
mld. korun. Řídicí orgán 
Operačního programu 
Životní prostředí předal 
18. října 2012 potřebné 
podklady k mimořádné 5. 
certifikaci výdajů Platebnímu 
a certifikačnímu orgánu 
Ministerstva financí, následně 
byla odeslána žádost o platbu 
Evropské komisi a poté byla 
obnovena certifikace. 

Obnovení certifikace předchá-
zela dohoda mezi českou stranou 
a orgány Evropské komise o výši 
plošné korekce v souvislosti  
s uzavřením předchozích auditů. 

Korekce byla úspěšně snížena  
z původně navrhovaných 13,32 %  
na 5 % na veškeré výdaje  
v Operačním programu Životní 
prostředí, které byly proplaceny 
příjemcům od začátku programu 
do 31. srpna 2012.

snížení korekce je úspěch
„Naší prioritou je, aby v Operačním 

programu Životní prostředí byly finanční 
prostředky, na které má Česká republika 
nárok, vyčerpány v maximální možné 
míře a aby přispěly ke zkvalitnění pro-
středí, ve kterém žijeme,“ uvedl první 
náměstek ministra životního 
prostředí Martin Frélich. 

Jak první náměstek dodal,  
o výši korekce vyjednávalo 
vedení Ministerstva životního 
prostředí s Evropskou komisí 
dlouhodobě a systematicky. 

„Svým aktivním přístupem minis- 
terstvo snížilo původní výši korekce  
o více než osm procent na současných 
 pět procent. Považujeme tento výsledek 
za úspěch našeho společného vyjednává-
ní,“ vysvětlil Martin Frélich. 

OPŽP prospívá čR
Operační program Životní 

prostředí je objemem financí  
ve výši 18,4 % všech prostředků 
určených z fondů Evropské unie 
pro Českou republiku druhým 
největším českým operačním 
programem. Zásadním způsobem 
přispívá nejen k ochraně a zlepšo-
vání kvality životního prostředí, 
ale i ke zvyšování atraktivity 
České republiky pro investice,  
a podporuje tak celkovou konku-
renceschopnost i ekonomickou 
situaci českých firem. 
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ANALÝZA

Obnovení certifikace je úspěch

Začněme znovuobnovením certifikace. Jak 
Řídicí orgán OPŽP čili Ministerstvo životního pro-
středí a jeho Odbor fondů EU, tak Zprostředkující 
subjekt OPŽP, tedy Státní fond životního prostředí 
ČR a všechny orgány, které program implementují 
na národní úrovni, provedly všechny kroky, které 
po nás Evropská komise požadovala. Především se 
k 1. 1. 2013 připravil přesun pověřeného auditního 
subjektu (PAS) na Ministerstvo financí tak, aby se 
zvýšila nezávislost na správcích programů, tj. řídi-
cích orgánů, aby se zvýšila kontrola nad klíčovými 
procesy implementace a zlepšila celková adminis-
trace programů i projektů. 

Přezkoumání auditu 92 projektů
PAS a spolupracující externí firma ukončily 

audit 92 vybraných projektů ještě před termínem, 
tj. v červnu. Následně se na počátku července usku-
tečnila doplňující kontrola vzorku z 92 vybraných 
projektů ze strany auditorů z Evropské komise, 
respektive DG Regio. Ti se chtěli ubezpečit, že se 
mohou na práci auditorů z PAS a z externí firmy 
spolehnout natolik, aby uvolnění pozastavené certi-
fikace doporučili ze své úrovně. Zároveň se tak měli 
ujistit, že kontrolní mechanismy na straně Řídicího 
orgánu OPŽP a Zprostředkujícího subjektu OPŽP 
jsou dostatečně funkční. 

Rozdílné hodnocení
Auditoři PAS na vzorku 92 projektů narazili 

na několik nesrovnalostí, které celkově vyhodnotili 
na úroveň chybovosti odpovídající úrovni 3,14 % 
celkových kontrolovaných nákladů vybraných 92 
projektů. Avšak auditoři Evropské komise po kon-

trole vybraného vzorku z těchto 92 projektů došli 
k názoru, že chybovost je mnohem vyšší. Konkrétní 
navržená úroveň není zatím veřejně dostupnou 
informací, neboť audit doposud neskončil. 

Na základě této kontroly Evropská komise 
stanovila takzvanou finanční korekci. Nicméně 
Česká republika tyto prostředky bude moci využít 
v budoucnosti, není to proto nevratná ztráta.

Našim zástupcům se ve spolupráci s Auditním 
orgánem a dalšími účastníky jednání s Evropskou 
komisí podařilo aktuálně navrhovanou korekci 
snížit v případě Operačního programu Životní 
prostředí na pětiprocentní úroveň. Nejdůležitější 
však bylo, že se díky zmíněným skutečnostem po-
dařilo obnovit proces certifikace výdajů na evropské 
i národní úrovni.

Doprava a veřejné osvětlení
Na jednání Monitorovacího výboru OPŽP 

v červnu letošního roku představili zástupci Řídicí-
ho orgánu OPŽP záměr na úpravu Programového 
dokumentu OPŽP tak, aby mohly být přidány nové 
intervence, konkrétně pro podporu alternativní 
dopravy a veřejného osvětlení. Hlavním účelem je 
zvýšit absorpční kapacitu vybraných prioritních os 
2 a 3 tak, abychom zdárně vyčerpali celou alokaci. 
Zástupci Evropské komise měli několik závažných 
připomínek k oběma návrhům intervencí. Za zá-
sadní lze považovat ty, které jsou směrované vůči 
záměru podpořit veřejné osvětlení. Ptali se, zda 
nelze účinněji snížit spotřebu elektrické energie v ji-
ných oblastech, zda podpora veřejnému osvětlení 
nebude pouhou údržbou ve smyslu výměny zdrojů 
světla či zda se bude zaměřovat na LED svítidla. 
Zástupcům Evropské komise taktéž nebylo zcela 
jasné, proč o tuto intervenci usilujeme, když kromě 
Slovenska není nikde podporována. V případě 
alternativní dopravy by zástupci EK uvítali podrob-
nější analýzu potenciální poptávky ze strany nejvíce 
emisemi znečištěných měst a regionů a vyslovili 
obavy z případných překryvů s podporou z jiných, 
zejména regionálních operačních programů i z ne-
jasných hodnoticích kritérií pro výběr předkláda-
ných projektů.

Otázky zodpovíme
Řídicí orgán OPŽP si nechal vypracovat ana-

lýzu, která na otázky Evropské komise v případě 
podpory veřejného osvětlení poměrně komplexně 
odpovídá, a hodlá ji použít při obhajobě svého 
záměru. Obdobně ministerstvo provedlo průzkum 
ve vybraných regionech, aby v nich zjistilo onu 
aktuální poptávku včetně získání relevantních dat 
o aktuálním stavu vozových parků. Se souhlasem 
Národního orgánu pro koordinaci (MMR) navrho-
vané změny Řídicí orgán OPŽP předloží ke schvá-
lení na nejbližším jednání Monitorovacího výboru 
OPŽP, které se má konat 29. 11. 2012. Následně 
očekáváme souhlas i ze strany Evropské komise. 
Nebudou-li mít výše uvedení aktéři vůči těmto 
záměrům negativní postoj, zahájíme okamžitou im-
plementaci intervencí v rámci technických možností 
administrace programu. Proběhne-li vše podle ide-
álního scénáře, lze vyhlášení výzvy v příslušných 
oblastech podpory očekávat na jaře 2013.

MarTIn PeTrTýl
Odbor fondů eU, MŽP

Zlepšení image OPŽP 
Připravovaná propagační kampaň na zvýšení 

povědomí o OPŽP u veřejnosti prošla v posled-
ních měsících značnými změnami, které vedly k re-
vizi obsahu kampaně. To vyhlášení veřejné soutěže 
na realizátory slibované kampaně zpozdilo, 
a nakonec se neuskutečnilo. Kampaň v současné 
podobě tak bude vzhledem k potřebám progra-
mu mnohem aktuálnější. Nebudeme se již tolik 
zaměřovat na po-
tenciální příjemce 
programu, naopak 
se zaměříme na ši-
rokou veřejnost, 
která sice o progra-
mu poměrně dobré 
povědomí má, ale 
nesetkává se s ním 
tak často, jak by ur-
čitě bylo záhodno. 
Vždyť v programu 
je aktuálně kolem 
sedmi tisíců schválených projektů, další přibližně 
dva tisíce projektů na schválení čekají a více než 
dva tisíce projektů je ukončeno.

Projekty jsou i geograficky velmi pestré, a není 
proto od věci je prezentovat prakticky v každé 
obci v České republice. O projekty zlepšující 
životní prostředí bychom měli zakopnout snad 
na každém kilometru. Ukázky projektů v nedávno 
publikovaném bedekru „Půjdem tudy“ ukazu-
jí „jen“ to nejlepší z nejlepšího. My však také 
chceme zlepšit povědomí i na té nejnižší (obecní) 
úrovni. V tomto směru musím poukázat na velmi 
atraktivní stránky www.mapaprojektu.cz, kde nyní 
naleznete 2 349 projektů podpořených z OPŽP, 
což je po programu OPPI druhý nejvyšší počet! 
Jen zkuste, čtenáři, zjistit, který z nich je k vašemu 
bydlišti či působišti nejblíže.

Prakticky na spadnutí je nyní schválení pro-
jektu na propagaci výše zmiňovaného bedekru 
„Půjdem tudy“ na regionální úrovni. Věříme, že 
i slibovaná „velká kampaň“ se dostane do dalšího 
stupně přípravy a do brzké realizace.

Jednodušší administrace 
Jakkoliv to byla cesta trnitá, někdy doslova 

o nervy, podařilo se prakticky kompletně aktuali-
zovat klíčové dokumenty celého programu. Museli 
jsme často přistoupit na určité kompromisy, které 
vyplývají z různých legislativních a preventivních 
požadavků. Konečná podoba je však prakticky bez 
vážnějších nedostatků, bereme-li v úvahu, že taková 
obměna v Operačním programu Životní prostředí 
nebyla nikdy takto komplexně provedena. Věříme, 
že s výsledkem budou spokojeni především naši 
klienti čili potenciální žadatelé a příjemci podpory. 
Za skvělou spolupráci je nutno v tomto směru po-
děkovat kolegům z Ministerstva životního prostředí 
i ze Státního fondu životního prostředí ČR, kteří 
tomuto úkolu věnovali a stále věnují spoustu své 
energie. Myslím si, že výsledek stojí za to.

Předně se podařilo zredukovat směrnici MŽP, 
která zeštíhlila, jak to jen bylo možné. Především 
se podařilo přesunout méně důležité přílohy 

do Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP. Ve směrnici zůstaly pouze dvě 
nejdůležitější přílohy: „Doklady požadované 
k rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které žadate-
lé získají po úspěšném „vysoutěžení“ veřejných 
zakázek, a „Doklady požadované k závěrečnému 
vyhodnocení akce“, které k získání poslední platby 
musejí příjemci podávat na konci svého projektu. 
Jsou to dokumenty závažné právní hodnoty, a pro-

to jsou nadále 
součástí směrni-
ce. Další dvě pří-
lohy ve směrnici 
pouze doplňují, 
na jakém základě 
se ty které orga-
nizace považují 
za veřejný či sou-
kromý subjekt 
a jak se vypočítá-
vá podpora z EU 
a národních 

prostředků. Zbývající přílohy spolu s ostatními 
informacemi, které potřebují žadatelé k přípravě 
projektu, jsou již na jednom místě – v závazných 
pokynech. O vnitřních procesech administrace již 
směrnice informuje minimálně, žadatele jimi tudíž 
nezatěžuje. Též informace o vedení výběrových 
řízení podle platné legislativy jsou minimalizová-
ny na ty, jež jsou nad rámec zákona nebo jsou pro 
program skutečně specifické. Jejich podrobná spe-
cifika jsou pak obsažena v závazných pokynech.

Konec příručky
Asi si mnozí žadatelé nevšimli, že na základě 

zkušeností s nepřeberností dokumentů, které měl 
žadatel mít při přípravě žádosti na mysli, byl jeden 
dokument zcela zrušen: Příručka pro žadatele. Již 
roky nebyla aktualizována a byla spíše zavádějící. 
Její roli plně zastupují již zmiňované Závazné po-
kyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Ty 
samotné sice obsahově poněkud nabyly, dle našeho 
názoru však smysluplně. Již v úvodu je přehledný 
obsah, který jakéhokoliv zájemce přesně navede 
na potřebné kapitoly, jež jsou pro něho podstat-
né. V elektronické formě pokynů jsou i takzvané 
linky, které při prokliknutí čtenáře lehce přesunou 
na hledanou pasáž či dokument. Není proto třeba 
se lekat celkového obsahu. Každý uživatel rychle 
nalezne jen ty kapitoly, které potřebuje studovat, 
celé pokyny proto nemusí číst ani tisknout.

Nový kabát dostaly také webové stránky www.
opzp.cz a jednotlivé dokumenty jsou již delší 
dobu mnohem přehledněji strukturovány tak, aby 
se v jejich obsahu lehce zorientoval úplný nováček 
i ostřílený uživatel. Především jsme se snažili 
třídit poskytované informace podle jednotlivých 
prioritních os a oblastí podpory. Věříme, že jsme 
byli úspěšní, ale víme, že to není konec. Od našich 
čtenářů a uživatelů webových stránek www.opzp.
cz očekáváme další náměty a doporučení, jak 
stránky ještě více vylepšit. 

Proto neváhejte a piště na adresu komunikace@
sfzp.cz. Věříme, že výše uvedené změny jsou jenom 
k lepšímu, a těšíme se na vaši případnou odezvu.

ANALÝZA

V květnovém čísle jsem 
pro čtenáře Priority 
hodnotil aktuální stav dění 
v Operačním programu 
Životní prostředí. Myslím, že 
čtenáři si zaslouží dozvědět 
se, jakého pokroku jsme 
za ten půlrok v jednotlivých 
bodech dosáhli. Obecně 
mohu konstatovat, že jsme 
se významným způsobem 
posunuli vpřed.

Připravovaná propagační kampaň na zvýšení 
povědomí o OPŽP u veřejnosti prošla 
v posledních měsících značnými změnami, 
které vedly k revizi obsahu kampaně. To 
vyhlášení veřejné soutěže na realizátory 
slibované kampaně zpozdilo, a nakonec se 
neuskutečnilo. Kampaň tak bude vzhledem 
k potřebám programu mnohem aktuálnější.

aukce povolenek
Sněmovna schválila nový zákon, 
který umožní zavést aukce emis-
ních povolenek. Stát může jejich 
prodejem získat desítky miliard 
korun. Část povolenek bude stát 
moci dávat firmám zdarma. Minis-
terstvo životního prostředí chce vý-
znamnou část výnosů z povolenek 
využít na pokračování dotačního 
programu Zelená úsporám, který 
dříve sloužil na podporu zatep-
lování budov či energeticky efek-
tivních spotřebičů. V letech 2013 
až 2020 bude mít ČR k dispozici 
celkem 645 milionů povolenek. 
Z nich 342 milionů půjde do aukcí 
a 303 milionů povolenek dostane 
český průmysl zdarma.

Kanalizace v Brně

V Brně začala dostavba městské 
kanalizace. Je to jedna z největ-
ších investic za poslední roky. 
Zhotovitelem více než dvoumiliar-
dového plnění je sdružení firem, 
které tvoří IMOS Brno, OHL ŽS 
a Metrostav. Hlavní částí dvoumi-
liardového projektu je dostavba 
městské kanalizace v městských 
částech Tuřany, Žebětín, Ivanovice 
a Bohunice. Rekonstrukce se však 
dotkne také jihu Brna a Řečkovic. 
Práce mají být ukončeny v únoru 
2014. Celkem 44 procent z 2,03 
miliardy korun pokryjí dotace 
z Evropské unie. Nová kanalizace 
by měla zamezit nekontrolova-
nému vypouštění odpadních vod 
do vodních toků, ať už přímo, přes 
septiky, nebo prostřednictvím 
dešťové kanalizace. 

nová linka v Ostravě
Společnost OZO Ostrava, která se 
ve městě stará o odvoz a zpracová-
ní odpadů, představila novou linku 
na výrobu alternativního paliva ze 
spalitelných složek odpadu. Díky 
lince se zvýší kvalita vyráběného 
paliva i možnosti jeho odbytu. 
Uvedl to ředitel společnosti OZO 
Karel Belda. Linka stála přibližně 
60 milionů korun. Palivo vznikne 
tak, že linka dvoustupňově roz-
drtí spalitelné materiály, jako jsou 
plasty, papír, dřevo, textil, koberce 
nebo pryže. K tomuto účelu lze 
využít velké průmyslové odpady, 
ale linka zpracovává i zbytky z vy-
tříděných plastů. 

ECHO
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Koda patří k velkým přírod-
ním rezervacím středních Čech 
a z přírodovědného hlediska je 
nejhodnotnější částí Českého 
krasu. Původní osadu, po které 
rezervace získala jméno, tvoří 
pět stavení a najdeme ji skrytou 
v zalesněné stráni nad Srbskem, 
asi dva kilometry jihovýchodně 
od Tetína. První písemná zmín-
ka o osadě pochází již z první 
poloviny 15. století a Koda je 
v ní popisována jako samota 
s jedním dřevěným stavením. 
V letech 1604 až 1611 tam To-
máš z Vávrovic postavil typický 
staročeský mlýn, kam tetínští 
občané měli právo přinášet obilí 

a měli zaručeno, „že jim bude 
obilí semleto náležitě a spraved-
livě“. Rybník Koda, napájený 
vyvěrajícím pramenem, byl 
jako zásobárna vody pro mlýn 
vybudován ve stejné době. 
Jeden z nejsilnějších pramenů 
Českého krasu přinesl i velmi 
silné nánosy travertinu, kte-
rých stavitelé kodského mlýna 
důmyslně využili. V měkkém 
podloží travertinu vyhloubili 
několikapatrové sklepy, stáje 
pro dobytek a také prostory pro 
umístění unikátního mlýnského 
zařízení, které tvořila dvě mlýn-
ská kola nad sebou. Pracovala 
v hloubce dvacetimetrové strže 
na východní straně domku. 

malý rybník velkého 
významu

Mlýn v Kodě fungoval 
do roku 1934, poté rybník začal 
chátrat, až se ocitl v havarijním 
stavu. Ten výrazně snižoval jeho 
vodohospodářskou, ale i krajinně 
estetickou a historickou funkci. 
Rybník Koda umožňuje přežívá-
ní a rozmnožování několika zvláš-
tě chráněných druhů živočichů. 
Rybník také přispívá k průtokům 
na Kodském potoce, které pod-
miňují uchování cenných pěnov-
cových útvarů v údolnici Kodské 
rokle. I ty by byly v případě 
havárie vodní nádrže nenávratně 
zničeny. Odtok z přepadu rybní-

ka navíc trvale zásobuje vodou 
mokřady na okolních pozemcích. 
Havarijní stav rybníka zapříči-
nilo snížení průtoku přepadem, 
což mělo na existenci mokřadu 
negativní vliv. 

„Rybníček se postupně zanášel blátem 
a už v něm téměř nebyla voda, zbývalo 
jí všeho všudy kolem dvaceti centimet-
rů, břeh byl sesutý, zarostlý kopřivami 
a z rozbořené hráze vyrůstaly náletové 
jasany. Opravit celý rybník bylo nad 
finanční možnosti obce, a tak jsme hledali 
cestu, která by to umožnila,“ vysvětluje 
Pavel Hejna.

Promarněná šance
Před šesti lety, při obchůz-

ce pozemků, které tam vlastní 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny (AOPK) Středočeského 
kraje, si zaměstnanec agentu-
ry všiml stavu vodní nádrže. 
Tehdy se na kodský rybníček 
usmálo štěstí. Zaměstnanec 
AOPK ihned upozornil obec, že 
se bude vypisovat jistý dotač-
ní titul, ze kterého by dotaci 
na obnovu rybníka bylo možné 
získat. Obec sehnala všechna 
potřebná vyjádření, včetně sou-
hlasu vlády, kterého je zapotřebí 
pro jakékoli stavební aktivity 
na území rezervace. 

„Všechny potřebné doklady jsme si 
vyřídili víceméně sami. Tenkrát se to 
dělalo jen papírově a dokumentaci jsme 
odevzdávali do sídla AOPK, s níž jsme 
všechny záležitosti ohledně dotace také 
konzultovali. Její tehdejší vedoucí, Petr 

Pavel Hejna, bývalý tetínský 
starosta, vzpomíná: 
„Chodíval jsem tam jako 
kluk, protože tam bydlel můj 
kamarád. Do toho rybníčka 
jsme si dávali chladit 
višně a jezdili jsme po něm 
v neckách.“ Mluví o rybníku 
na návsi osady Koda, který 
byl ještě před nedávnem 
v havarijním stavu. Dnes je 
tomu jinak. na záchranu 
rybníka získal Tetín dotaci 
z Operačního programu 
Životní prostředí.

Koda: Estetika a ochrana životního prostředí se nevylučují 

Hůla, nám pomohl získat všechny ne-
zbytné souhlasy a povolení,“ říká Pavel 
Hejna a zdůrazňuje, že Správa 
CHKO Český kras vyšla obci 
tehdy velmi vstříc. 

Podle něho to nebylo lehké, 
Koda se totiž vymykala běžné-
mu standardu, neboť obnova 
či zakládání rybníka jakožto 
vodního díla se řídí danými 
směrnicemi, které přesně určují 
náklady na hektar vodní plochy. 
Kodský rybník však vyžadoval 
opravu kamenné hráze po celém 
obvodu, na maličký rybník tak 
bylo třeba velké množství peněz. 
Dokonce ani chov ryb se na Kodě 

neplánoval, což představovalo 
další výjimku oproti běžným 
postupům. 

„Když jsme si nakonec proklestili cestu 
vší tou administrativou a dotace nám 
byla přiznána, zemřel majitel soused-
ního pozemku. Zůstalo po něm asi šest 
dědiců, dědictví bylo nevypořádané, díky 
čemuž jsme nezískali souhlas vlastníka 
sousedního pozemku, a dotace tím pádem 
propadla. Takže jsme si říkali, co s tím 
budeme dělat?“ vypráví Pavel Hejna.

Znovu a lépe
Na náklady obce byla opra-

vena alespoň vnější zeď, k čemuž 
nebylo zapotřebí žádných souhla-

sů. A poté byla v Operačním pro-
gramu Životní prostředí vypsána 
dotace na optimalizaci vodního 
režimu krajiny v oblasti podpory 
6.4 prioritní osy 6. 

„Žádosti o dotaci z OPŽP se vypl-
ňují v přesně stanovených elektronických 
formulářích, což bylo nad naše síly 
a možnosti,“ říká Pavel Hejna. 

Ze všech žádostí o dotace, kte-
ré obec za jeho působení v úřadu 
podávala, považuje tuto za jed-
noznačně nejsložitější a nejméně 
přehlednou. 

„Něco jiného je, když žádost podává 
město, které má na tuhle administrati-
vu celý odbor. Ale u nás jsem tehdy byl 
pouze já coby neuvolněný starosta a jedna 
kolegyně, která měla na starosti všechno 
ostatní,“ vysvětluje tehdejší situaci 
na tetínské obci. 

Svou roli však opět sehrála 
náhoda. V Kodě v té době shodou 
okolností opravoval zakoupený sta-
tek Tomáš Báča ze společnosti Rödl 
& Partner, která svým klientům po-
máhá získat dotace a investiční po-
bídky. Slovo dalo slovo a společnost 
nabídla obci pomoc s administrati-
vou, kterou získání dotace obnáší. 
„Zakázky pro veřejnou sféru a municipality, 
jakou je obec Tetín, jsou u nás ale spíše výjim-
kou. Většina námi zpracovávaných projektů 
se týká dotací pro podnikatele,“ vysvětluje 
Tomáš Báča. 

Ovšem to podle Pavla Hejny 
vůbec nebylo na obtíž. „Po nej-
různějších peripetiích, kdy nám chybělo 
jednou to a podruhé ono, dosáhla spo-
lečnost toho, že jsme splnili veškeré nutné 
ukazatele a dotace nám byla přidělena,“ 
vzpomíná. Zároveň velmi chválí 
spolupráci s Janem Matějkou, 
projektovým manažerem Státní-
ho fondu životního prostředí ČR. 
„Byl velice vstřícný a nápomocný,“ říká 
Hejna, ale nezapomíná dodat, 
že bez pomoci poradenské firmy 
by obec žádost o dotaci nikdy 
nedala dohromady.

Chráněná nádrž
V případě takového biotopu, 

jakým rybník Koda je, si CHKO 
pochopitelně kladla mnohé pod-
mínky na realizaci projektu. 

„Zatímco v předchozí žádosti jsme 
museli dostat výjimku, protože jsme tam 
nechtěli chovat ryby, v tomto případě jsme 
se museli zapřisáhnout, že je tam chovat 
nebudeme. A i když jsme poté uvažovali 
o vysazení několika býložravých amurů, 
protože rybníček zarůstá zelenou řasou, 
kterou by likvidovali, CHKO byla 
z důvodů ochrany přírody zásadně proti,“ 
vysvětluje Hejna. 

Mlýn v Kodě fungoval do roku 1934, poté rybník 
začal chátrat, až se ocitl v havarijním stavu.  
Ten výrazně snižoval jeho vodohospodářskou,  
ale i krajinně estetickou a historickou funkci.

Se současnou majitelkou mlýna se obec domluvila, že 
vodu z rybníka svede trubkou dolů do údolí, aby voda 
nepodemlela základy stavby, a začalo se vypouštět. 
Vypouštění zhruba tří stovek kubíků vody z kodského 
rybníka se dělo poněkud složitě právě kvůli bahnu, 
kterým byl rybník zanesen, ale nakonec se podařilo. 

O PROJEKTu
Hlavními cíli projektu byly obnovení ekologických funkcí rybníka 
v původním rozsahu, zvýšení krajinně estetického hlediska a v ne-
poslední řadě zachování historického významu rybníka, byť už 
nebude sloužit jako zásobárna vody pro pohon mlýna. Opravou 
havarijního stavu hráze a břehů a odbahněním rybníka došlo 
ke zvětšení, zkvalitnění a zachování biotopu zvláště chráněných 
a chráněných živočichů a přilehlých mokřadů. Projekt celkově 
zlepšil životní prostředí a přispěl i k naplnění poslání národní 
přírodní rezervace Koda. Opravou rybníka byly mimo jiné za-
chráněny i vzácné pěnovcové útvary Kodské rokle. Cílem opravy 
bylo také zajistit bezpečnost obyvatel a turistů procházejících 
po tamější značené cestě, taktéž ohrožené havarijním stavem ryb-
níka. V rámci projektu přibyl v Kodě nový rozcestník turistických 
značek. Ty byly do té doby necitlivě přitlučeny na strom na hrázi, 
na starou lípu s kmenem více než metrového průměru.



8

ČÍSLO 9 / ŘÍJEN 2012

9

Problémy vyvstaly i při 
stavbě hráze. V původním 
rozpočtu se totiž počítalo s tím, 
že zeď se vyzdí, ale CHKO 
zanesla do podmínek požada-
vek, že zeď se nesmí vyspárovat 
právě kvůli oněm chráněným 
živočichům, kteří škvíry mezi 
kameny využívají jako útočiště. 
Práce se proto zpomalily – 
a zdržení stálo nějaké peníze 
navíc. Ty obec doplatila ze 
svého rozpočtu stejně jako 
zpracování projektu, stavební 
dozor nebo rozbory bahna, 
které musely nezávadnost bah-
na potvrdit před jeho násled-
ným vyvezením. 

„Stálo to sice něco navíc, ale firma 
odvedla skvělou práci. Klobouk dolů 
před nimi za tu práci. Normálně totiž 
přijedete, naložíte a odjedete, a tady 
se to takhle zkomplikovalo,“ tvrdí 
Hejna. 

Když bylo vše hotovo, na-
stala slavnostní chvíle, utáhlo 
se klasické stavidlo z dubového 
dřeva a za necelých čtyřia-
dvacet hodin se rybník Koda 
mezi nově opravenými břehy 
napustil.

REPORTÁŽREPORTÁŽ

„Vynaložené energie 
a prostředků jsem nikdy 
nelitoval,“ říká Tomáš Báča, 
který v Kodě před deseti 
lety objevil svůj vytoužený 
víkendový dům.  
Pro kancelář společnosti 
Rödl & Partner mimo 
jiné vede agendu veřejné 
podpory.

Jak ze svého pohledu proces 
žádání o dotaci z OPŽP hod-
notíte? 

Proces žádosti o dotaci 
je vždy velmi komplexní bez 
ohledu na to, zda se jedná 
o komerční, nebo veřejnou 
sféru. Žádost do OPŽP nebyla 
výjimkou. 

Co konkrétně jste pro žadatele 
čili obec Tetín zpracovávali?

Žadateli jsme pomáhali s ná-
sledujícími několika kroky pro-
cesu: s analýzou naplánovaného 

projektu Obnova rybníka Koda 
z pohledu možnosti čerpání 
podpor z OPŽP, prioritní osy 6, 
oblasti podpory 6.4 – Optima-
lizace vodního režimu krajiny, 
se zhodnocením podporova-
telnosti obce Tetín ze struktu-
rálních fondů EU, s vyhotove-
ním projektové dokumentace 
a žádosti o čerpání podpor 
se zohledněním požadavků 
příslušné instituce, resp. úřadu, 
s předložením projektové do-
kumentace a žádosti o dotaci, 
s následným kontaktem s insti-
tucí poskytující dotaci a even-
tuelně s doplněním vyžádaných 
podkladů, v konečné fázi pak se 
zajištěním činností v souvislosti 
s realizací projektu – s výběrem 
dodavatelů a sestavením žádostí 
o platbu. 

Bylo těžké dotaci získat? 
Obecně není pro žadatele 

výše uvedeným procesem, při 
nutnosti splnění řady formál-
ních náležitostí, jednoduché 
projít. Žadatelé typu malých 
obcí, které nedisponují vlast-
ním administrativním „apará-
tem“, a naopak mají zpravidla 
velmi omezený rozpočet na po-
radenství, jsou dle mého názoru 
v těžší situaci oproti „velkým“ 
žadatelům. 

Jak se vám spolupracovalo se 
SFŽP ČR? 

O vlastní sestavení a podání 
žádosti se starali mí kolegové, 
kteří rovněž komunikovali 
s implementujícími institucemi. 
Nicméně z jejich referátů vím, 
že spolupráce se SFŽP ČR 
a dalšími orgány (AOPK, Sprá-
va CHKO atd.) byla efektivní 
a komunikace byla na velmi 
dobré úrovni. Rovněž odborné 
znalosti kontaktních osob byly 
nadstandardní. 

Jak hodnotíte výsledek pro-
jektu? 

Díky kvalitnímu záměru, 
který získal dostatečné bodové 
ohodnocení, a s naší odbornou 
pomocí dosáhla obec Tetín 
na obnovu rybníka v Kodě vý-
znamného příspěvku, bez něhož 
by projekt nemohl být realizo-
ván. Výsledek projektu je dle 
mého názoru velmi zdařilý a jeho 
realizace pozvedla estetickou 
úroveň celé lokality při zachová-
ní všech zásad ochrany přírody. 

Malí žadatelé to mají složitější
ROZHOvOR

Estetika tak musela ustoupit 
ochranářským zájmům. Amuři 
by totiž ohrožovali ostatní život 
v rybníku. „V rybníčku Koda se 
rozmnožují některé druhy obojživelníků, 
například čolek obecný, ropucha obecná 
a zelená, skokan hnědý a štíhlý,“ upřes-
ňuje zoolog Jaroslav Veselý ze 
Správy CHKO Český kras. 

Ze stejných důvodů se rea-
lizační práce musely provádět 
od listopadu do března, kdy tito 
živočichové spí. V jiném případě 
estetika a ochrana přírody našly 
společnou notu. Kameny, které 
jsou na opravené hrázi viditelné 
nad vodou, jsou ty původní, již 
zvětralé. Nové, kterými se hráz 
dodělávala, musely být schovány 
pod úroveň vodní hladiny.

Chytrá žoužel a třeskuté 
mrazy

Po přidělení dotace zbývalo 
vypsat výběrové řízení na reali-
zační firmu a po jejím vybrání 
projekt uskutečnit. Došlo k tomu 
v zimě na přelomu let 2009 
a 2010. Se současnou majitelkou 
mlýna se obec domluvila, že 
vodu z rybníka svede trubkou 

dolů do údolí, aby voda nepode-
mlela základy stavby, a začalo se 
vypouštět. Vypouštění zhruba tří 
stovek kubíků vody z kodského 
rybníka se dělo poněkud složitě 
právě kvůli bahnu, kterým byl 
rybník zanesen, ale nakonec se 
podařilo. 

„Na sousedním pozemku Tomáše Báči 
je shodou okolností menší rybníček, takže 

jsme logicky předpokládali, že veškerá 
ta žoužel si do něho přeleze. A to se také 
stalo,“ směje se Pavel Hejna.

Rybník se pak nechal chvíli 
v klidu, aby bláto trochu vyschlo 
a dalo se s ním vůbec manipu-
lovat.

„Do toho uhodily dvacetistupňové 
mrazy. A nahoru k rybníku nevyjelo žád-
né z vozidel realizační firmy,“ vzpomí-
ná Pavel Hejna. Firma tak musela 
sehnat stroj s náhonem na všech-
na čtyři kola, s kterým zasněžené 
serpentiny s klouzavým skalním 
podložím zdolal. Za těchto velmi 
těžkých podmínek se bláto poma-
lu a po malých dávkách vyvozilo 
na louku, kam nakladač již přijet 
zvládl.

„Pro manipulaci s vlastním blátem to 
bylo dobré, protože v tom mrazu tuhlo, ale 
o to horší to bylo pro řidiče toho stroje. Se-
dačka je tam na rámu, je to otevřené a ne-
vytápěné, takže to znamenalo kulicha, 
rukavice a šálu přes obličej,“ popisuje 
dramatické odbahňování rybníka 
Koda Pavel Hejna. 

Hráz ze suché zdi
Jakmile se v únoru oteplilo, 

mohlo se začít s kamenickými 

pracemi. Zřícené kameny se mu-
sely vyndávat z bláta, očišťovat 
a klást na stranu, neboť při stavbě 
hráze přišly na řadu až naposled, 
položeny byly na nové kameny, 
které obec získala v nedalekých 
mořinských lomech. „I tam nám 
vyšli nesmírně vstříc, a mohli jsme si 
vybrat kámen, jaký jsme potřebovali,“ 
říká bývalý tetínský starosta. 

Renovace rybníka Koda
Celkové náklady:  874 673 Kč
Celkové uznatelné náklady:  856 643 Kč
Celková výše podpory:  728 147 Kč

Transporta Chrudim 
sanuje
Rozsáhlá asanace areálu bývalé 
společnosti Transporta Chru-
dim začne letos na podzim. 
Areál po Transportě Chrudim je 
zamořený těkavými uhlovodíky, 
které představují nebezpečí i pro 
nedaleké Medlešice a Dřenice. 
„Vybrali jsme již firmu, která 
sanaci provede, a máme s ní po-
depsanou smlouvu. Společnost 
zpracovala realizační dokumen-
taci, kterou nyní posuzuje minis-
terstvo,“ řekl starosta Chrudimy 
Petr Řezníček. V soutěži sedmi 
nabídek na odstranění ekologické 
zátěže vybrala radnice sdružení 
firem složené ze společností Vod-
ní zdroje Ekomonitor a Strabag. 
Výsledná cena dosáhla téměř 
162 milionů korun. 

O prstnatci pleťovém

Mokřad s bohatým výskytem 
chráněné orchideje prstnatce 
pleťového si mohou při putování 
Bílými Karpatami prohlédnout lidé 
nedaleko Slavkova u Uherského 
Hradiště. O záchranu mokřadu, 
kterému hrozila zkáza, se zasloužili 
ochránci přírody. Lokalitu o roz-
loze půl hektaru zachránilo v roce 
2007 úsilí Vlasty Ondrové, před-
sedkyně a zakladatelky základní 
organizace ČSOP Pantoflíček. Lo-
kalita se zařadila mezi „soukromé 
rezervace“, jejichž počet v Česku 
podle ochránců přírody roste. 
Území tak nyní opět láká na vzác-
né rostliny, obnovenou studánku 
s posezením i hadí líheň.

Chorvati musejí třídit 
Chorvatsko hned po vstupu 
do Evropské unie čili příští rok 
čekají milionové pokuty za to, 
že netřídí odpadky. Brusel 
vzkázal do Záhřebu, že musí 
urychleně vybudovat moderní 
skládky a recyklační podniky. 
Chorvaté obvykle odkládají 
odpadky do pytlů před dům, 
které se potom svážejí. Problém 
s tříděním a s recyklací odpadu 
má většina chorvatských měst 
včetně Záhřebu. V Chorvatsku 
je údajně na dvě stovky zastara-
lých oficiálních skládek a na  
250 divokých skládek.

ECHO

O PRAmENu
Četné archeologické nálezy svědčí o tom, 
že pramen Kody byl známý od nepaměti. 
Pověst vypráví, že byl místem dávných 
tajných rituálů, věštění a čarování – slovo 
„kódovat“ se koneckonců dodnes používá 
pro zapisování tajnými znaky. Věřilo se 
také, že krasová vyvěračka je střežena víla-
mi a rusalkami nebo mocnou čarodějkou. 
Pravděpodobně byl pramen v počátcích 
historických dob i jednou z důležitých 
zastávek poutní cesty k posvátnému 

„trojkostelí“ v Tetíně. Voda o příjemné teplotě, celoročně nepřesa-
hující 11 stupňů Celsia, předtím, než v objemu osmi až deseti litrů 
za vteřinu vytryskne z pramene v Kodě, několik měsíců bloudí 
podzemním labyrintem a nabírá množství minerálů, které ji činí 
chutnou a léčivou. Nad vlastním pramenem stojí kaplička, kterou 
opravili dobrovolníci z nedaleké trampské osady, a voda se nabírá 
u trubky, ze které teče do rybníka. Do potoka, který z rybní-
ka vytéká, pak ve stráni pod mlýnem přitéká ještě malý přítok 
z druhého kodského pramene. Voda většinou skončí dole v údolí, 
u prvních zahrádek, kde má každý přehrazené jezírko. Letos však 
již druhým rokem teče voda až do řeky Berounky.

na náklady obce byla opravena alespoň vnější zeď, 
k čemuž nebylo zapotřebí žádných souhlasů.  
a poté byla v Operačním programu Životní prostředí 
vypsána dotace na optimalizaci vodního režimu 
krajiny v oblasti podpory 6.4 prioritní osy 6. 
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Certifikace výdajů z OPŽP byla obnovena. 
Které podmínky bylo nutné splnit? 

Letos na jaře Evropská komise stanovila 
takzvaný akční plán, který se týkal všech řídi-
cích orgánů operačních programů. Minister-
stvo pro místní rozvoj bylo hlavním partnerem 
a jednotlivé řídicí orgány vyjednávaly za své 
operační programy. Pro znovuobnovení certifi-
kace bylo nutné přesvědčit zástupce Evropské 
komise, že systém administrace Operačního 
programu Životní prostředí je nastaven trans-
parentně a je funkční. Proto byly realizovány 
audity, které prokázaly, že chybovost u pro-
jektů podpořených z Operačního programu 
Životní prostředí je nízká, v míře uznatelnosti. 
Došlo také k úpravě systému administrace. 
A dalším bodem byla takzvaná korekce. 

Co bylo podstatou vámi zmíněné korekce? 
Korekce je snížení objemu již certifikova-

ných finančních prostředků. Jde tedy o poní-
žení částky, která již z Evropské komise přišla 
na Ministerstvo financí ČR. Jednoduše řečeno 
Evropská komise chtěla, abychom zaplatili 
za chyby, které jsme v minulosti udělali u ně-
kterých projektů. 

Kolika peněz se to týká? 
V tuto chvíli máme od zástupců Evropské 

komise potvrzeno, že ona korekce byla stano-
vena ve výši pěti procent. Rád bych zmínil, 
že původní navrhovaná výška přesahovala 
třináct procent. Ono snížení považuji za velký 
úspěch, na kterém má lví podíl pan ministr 
Chalupa, bývalý první náměstek Jakub Kulí-
šek a kolegové z našeho ministerstva, Minis-
terstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí 
ČR. Není to tak dlouho, kdy bylo na Operační 
program Životní prostředí nahlíženo jako 
na velmi problémový program, jemuž byla 
zastavena certifikace. To ale už neplatí a je 
dobře, že nemluvíme o třinácti procentech,  
ale o procentech pěti. Což ze zhruba dosud 
certifikovaných 33 miliard korun činí přibližně 
1,7 miliardy korun. 

To vypadá, jako když se chválíte.
Podstatné je to, že o prostředky nepřijde 

ČR. Celou částku můžeme z problémových 
projektů převést na jiné, nové projekty. To je, 
myslím, velký úspěch. Navíc ponížení korekce 
vypovídá o znovuobnovení důvěry zástupců 
Evropské komise vůči nám jako administráto-
rům Operačního programu Životní prostředí. 
Pokud se nám korekci podaří udržet, k žádné 
další v budoucnosti již nemusí dojít. 

Budeme mít toto ponížení finančních 
prostředků v Operačním programu Životní 
prostředí nějaký dopad na žadatele, kteří 
čekají na proplacení podpory? 

Nedomnívám se, zejména ne u těch bezpro-
blémových projektů. Nyní čekáme na vyjádření 
Ministerstva financí ČR, které nám má říci, 
jakým mechanismem k ponížení prostředků 
dojde. V tuto chvíli to ale neumím předjímat. 

Bavme se o blížícím se novém programovacím 
období. Víte již, jak bude vypadat budoucí 
program zaměřený na životní prostředí? 

Diskuze o podobě budoucího operačního 
programu je teprve na počátku. Na druhou 
stranu již nyní můžeme říci, že Ministerstvo 
životního prostředí by mělo být jeho řídicím 
orgánem. Což je obrovský posun, protože 
v původním návrhu, který v dubnu projed-
návala vláda, se s Ministerstvem životního 
prostředí jako řídicím orgánem nepočítalo. 
Budoucí operační program zaměřený na ži-
votní prostředí byl, abych tak řekl, rozmístěn 
do několika jiných operačních programů. 
Tomu se podařilo zabránit. V materiálu, který 
má nyní k dispozici vláda, je počítáno s tím, 
že Ministerstvo životního prostředí bude mít 
vlastní operační program, jehož administráto-
rem bude Státní fond životního prostředí ČR. 

Můžete nyní říci, s kolika penězi může ope-
rační program zaměřený na životní prostředí 
počítat v příštím programovacím období?

Nic není definitivní, zatím není známa 
ani celková částka, kterou Česká republika 
bude ze strukturálních fondů EU disponovat, 
natož pak jaké bude rozdělení mezi jednotlivé 
programy. Podle našich odhadů bude ta částka 
zhruba poloviční ve srovnání se stávajícím 
Operačním programem Životní prostředí. 

Máme očekávat nějaké výraznější změny 
v zaměření budoucího operačního programu 
oproti stávajícímu Operačnímu programu 
Životní prostředí? 

Obsahové zaměření programu by nemělo 
být diametrálně odlišné. Na druhou stranu mým 
cílem je, aby podpora směřovala do koncepčních 
a systémových projektů. Tedy nikoli do malých 
a dílčích projektů. Čímž nechci říci, že ty nebu-
dou podporovány, ale byl bych rád, kdyby spíše 
vyplývaly z těch velkých a koncepčních projektů, 
na něž se chceme hlavně soustředit. 

Můžete být konkrétnější?
Bavíme se o tom, že podpora bude zejmé-

na směřovat do vodohospodářské oblasti, 
zlepšení stavu ovzduší, zlepšení nakládání 
s odpady. A nebudeme zapomínat ani na bi-
odiverzitu. Máme tedy čtyři klíčová témata, 
která budou nosnými tématy pro sestavování 
budoucích prioritních os a oblastí podpory. 
Vše se ale ještě musí dojednat se zástupci 
Evropské komise. Svoji roli sehraje i to, v jaké 
podobě bude schválen dokument Statní politi-

ky životního prostředí ČR. Což je náš klíčový 
materiál. Naše ex ante kondicionalita, bez kte-
ré nám Evropská komise ani Ministerstvo pro 
místní rozvoj neschválí vůbec nic. Ale znovu 
opakuji, našimi prioritami je podpora investic 
do vody, ovzduší, odpadů a biodiverzity. 

Mohl byste vámi zmiňované koncepční 
uchopení budoucího operačního programu 
zaměřeného na životní prostředí vysvětlit 
na konkrétním příkladě? 

Bavíme-li se například o ovzduší, tak by-
chom rádi otevřeli diskuzi podpory alterna-
tivní dopravy, která by velmi výrazně prospěla 
městům a obcím. Snahou je zlepšit mnohde 
neúnosnou situaci se znečištěným ovzduším. 
Tím ale nechci říci, že nebudeme chtít pod-
porovat například instalaci účinnějších filtrů 
na komíny. Náš hlavní zájem se bude soustře-
dit na podporu moderních environmentálních 
technologií a na podporu veřejné správy. 

Zmiňujete se o moderních environmentálních 
technologiích. Na druhou stranu z OPŽP 
jsou nyní podporovány i projekty, které byť 
přinášejí moderní technologie, jsou více než 
cokoli jiného nutností. Narážím tím například 
na budoucí podporu či nepodporu výstavby 
nových kanalizací a čistíren odpadních vod. 

Jistě, na jedné straně jsou moderní envi-
ronmentální technologie, na straně druhé moc 
dobře víme, kde nás tlačí bota. Naším úkolem 
je toto sladit. A netýká se to jenom nalezení 
kompromisu mezi moderními technologiemi 
a nezbytnostmi, ale i způsobu, jak náš zájem 
prosadit u Evropské komise. Aby umožnila 
směřovat podporu tam, kde nejenom po-
můžeme životnímu prostředí, ale rozvineme 
i environmentální průmysl. Aby třeba lidem 
také nabídl nové pracovní příležitosti. 

Mohou žadatelé očekávat i změny ve formě 
poskytování podpory?

Rádi bychom využívali i jiných nástrojů 
než jen dotací. Na mysli mám obrátkové 
financování projektů, kdy projekty podpoříme 
například formou zvýhodněných úvěrů. Při-
nese to několik výhod. Peníze se nám budou 
vracet, my je tedy budeme moci použít i pro 
další projekty. Žadatelé tak nebudou odkázáni 
jenom na dotace, které v některých případech 
mohou mít i negativní dopady. 

Jaké negativní dopady máte na mysli?
Nechci projekty, které vznikají jenom pro-

to, že na ně lze získat dotaci. 

Uvedl jste, že budoucí operační program 
bude zřejmě pracovat s polovičními finanční-
mi prostředky než ten stávající. Víte už nyní, 
jak jej tato skutečnost, například v adminis-
traci, v šíři podpory, ovlivní? 

Na to vám prozatím neodpovím, proto-
že zmíněná suma je prozatím jen a jen naší 
domněnkou. Jak to prakticky ovlivní chod 
programu, se totiž prozatím nikdo seriózně 
nezabýval. Jsme si ale jisti tím, že Česká repub-

lika bude mít méně peněz na všechny operační 
programy, a podle zaměření a priorit vlády se 
domníváme, že oblast životního prostředí si 
bude muset vystačit se zhruba 60 miliardami 
korun. I tak jsem ale přesvědčen o tom, že 
pokud tato suma bude systémově alokována, 
bude mít obrovsky pozitivní efekt. 

Návrh podoby budoucích operačních pro-
gramů musí ještě projednat vláda. Dovedete 
si představit, že by operační program zamě-
řený na životní prostředí spadal pod jiný 
řídicí orgán, než je Ministerstvo životního 
prostředí? 

Podle mého názoru by to byla obrovská 
chyba a škoda. Jestli má v České republice 
někdo zkušenosti s takovým programem a má 
vybudovanou implementační strukturu, je to 
právě Ministerstvo životního prostředí spolu se 
Státním fondem životního prostředí ČR. Obě 
instituce jsou ve věci podpory projektů zamě-
řených na životní prostředí činné již od roku 
2000. Disponují lidmi, kteří se v celé problema-
tice velmi dobře orientují. Nemůžeme si dovolit 
je nevyužít. Jinou věcí ale samozřejmě je nasta-
vit budoucí program tak, abychom se vyhnuli 
jakýmkoli případným problémům ve vztahu 
vůči Evropské komisi a aby žadatelé zároveň 
získali pocit, že celý proces získání dotace jim 
realizaci projektu usnadňuje, nikoli ztěžuje. 

Bavme se o současnosti. Jak jste spokojen 
s rychlostí čerpání finančních prostředků 
z Operačního programu Životní prostředí?

Velké problémy očekávám v příštím roce, 
kdy nás čeká souběh finančních pravidel N+3 

Martin Frélich: Proces získání dotace musí realizaci projektu usnadňovat, nikoli ztěžovat 
Martin Frélich je novým prvním náměstkem ministra životního prostředí. Jeho 
hlavní starostí bylo obnovení certifikace Operačního programu Životní prostředí 
a vyjednání podoby budoucího operačního programu zaměřeného na životní 
prostředí, který bude aktuální v letech 2014 až 2020.

ROZHOVORROZHOVOR

„
Bavíme se o tom, že podpora 
bude zejména směřovat 
do vodohospodářské oblasti, 
zlepšení stavu ovzduší, 
zlepšení nakládání s odpady. 
A nebudeme zapomínat 
ani na biodiverzitu. Máme 
čtyři klíčová témata, která 
budou nosnými tématy 
pro sestavování budoucích 
prioritních os a oblastí 
podpory.

martin Frélich se narodil 30. srpna 1977. V roce 2002 promoval na Fakultě ekonomické 
VŠB v Ostravě v oboru hospodářská politika, se specializací na evropská studia. Posléze absolvo-
val na VŠE v Praze dvousemestrální kurz zaměřený na problematiku politik Evropské unie a ev-
ropské integrace. Další vzdělání absolvoval na Diplomatické akademii MZV k problematice Ev-
ropských politik. Zúčastnil se stáží a kurzů doma i v zahraničí. Svou profesní dráhu zahájil v roce 
2002 ve vládní Agentuře pro rozvoj průmyslu Czech Industry, v roce 2003 přešel na Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, kde se věnoval problematice Evropské unie. Mezi lety 2006–2011 pracoval 
v Evropském parlamentu. V roce 2011 vedl kancelář prvního náměstka ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy zodpovědného za řízení operačních programů a mezinárodních vztahů. Násled-
ně přešel na Ministerstvo životního prostředí jako poradce Jakuba Kulíška, prvního náměstka 
ministra zodpovědného za řízení operačního programu, národních programů a mezinárodních 
vztahů. Tam byl Frélich později jmenován ředitelem odboru mezinárodních organizací a mno-
hostranných smluv. 1. června 2012 byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu se 
zodpovědností za oblast fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací. Problematice evropských fondů se 
bude věnovat i na Ministerstvu životního prostředí, kam nastoupil 3. října tohoto roku.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

OPŽP na viniční trati
Před třinácti lety se část 
znojemských obcí dohodla, 
že se sdruží. Svou dohodu 
naplnila. Svazek Daníž 
v současné době sdružuje 
31 obcí znojemského 
regionu. Cíli svazku jsou 
propagace vinařské turistiky, 
zvyšování atraktivity regionu 
a zachování místních tradic 
a zvyků. Svou roli v tom 
sehrává i Operační program 
Životní prostředí.

Svazek znojemských vinař-
ských obcí Daníž je sdružením 
obcí z okresů Znojmo, Třebíč 
a Brno-venkov. Sídlí v obci 
Hnanice. Z uvedeného vyplývá, 
že sdružení působí v oblasti jižní 
Moravy a v národním parku 
Podyjí. A právě atraktivity této 
oblasti Svazek znojemských 
vinařských obcí Daníž využil 
a zažádal o dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí 
na vytvoření naučné stezky 
na území sdružených obcí. Sva-
zek získal peníze na vytvoření 
naučných informačních tabulí 
s texty a fotografiemi místní flóry 
a fauny a s kuriozitami z historie 
jednotlivých obcí. 

Nebylo to lehké 
„Ve srovnání s ostatními operačními 

programy vychází Operační program 
Životní prostředí jako administrativně 
jeden z nejsložitějších programů. Získání 
dotace předchází tvrdá, složitá obvykle 
i zdlouhavá administrativní příprava. 
Ani vlastní administrativní náročnost 
po ukončení realizace projektu není jed-
noduchá,“ myslí si místopředseda 
Daníže Jaroslav Jenšovský. 

Na druhou stranu dodává, 
že svazek obcí si na vypracování 
žádosti nenajalo žádnou pora-
denskou firmu, ale zpracoval ji 
sám. Byla to první žádost svazku 
o podporu z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. To, že 

bylo sdružení úspěšné, Jenšovský 
připisuje kvalitě projektu a také 
tomu, že i když Daníž jako tako-
vý příliš velké zkušenosti s čer-
páním evropských peněz nemá, 
obce v něm sdružené ano. 

„Některé obce sdružení čerpaly v mi-
nulosti prostředky z Operačního programu 
Životní prostředí především na projekty 
vodohospodářského charakteru, na vodo-
vody, kanalizace a čistírny odpadních vod. 
Ovšem také na obnovu krajinných struktur 
a regeneraci urbanizovaných území, 
parkové úpravy v centrálních prostran-
stvích obcí, snížení imisní zátěže z dopravy 
a v současné době i na zlepšení systému 
nakládání s odpady, myslím tím sběrné 
dvory, bioodpady a zřízení kompostáren,“ 
vyjmenovává Jenšovský. 

Chvála spolupráce
Jenšovský se domnívá, že 

žádná z obcí sdružených ve svaz-
ku Daníž nemůže hodnotit své 
členství negativně. Avšak myslí 
si, že úspěšnost každé jednotlivé 
obce při čerpání dotace je přede-
vším odrazem její vlastní aktivity 
při naplňování vizí a projektové 
připravenosti. 

„My jako sdružení obcí ve spolupráci 
především s velkými vinařskými subjekty 
hlavně usilujeme o propagaci vinařského 
charakteru oblasti jižní Moravy. Naší sna-
hou je tento region učinit přitažlivějším pro 
návštěvníky,“vysvětluje Jenšovský. 

K samotnému projektu 
podpořeného z Operačního 
programu Životní prostředí 
říká, že návštěvníci národního 
parku Podyjí vítají nové obou-
stranné informační panely, které 
byly instalovány v osmi obcích 
na rozhraní ochranného pásma 
a I. zóny národního parku. Jedna 
strana panelu poskytuje informa-
ce o konkrétní obci, druhá pak 
o přírodovědných zajímavostech, 
flóře a fauně národního parku. 

„Tvůrci nechtěli zahltit čtenáře 
množstvím informací, proto polovinu plochy 
panelu zaujímají barevné fotografie. Pro 
snazší orientaci je každý panel opatřen 
výřezem mapy s odkazem na pěší a cyklistické 

trasy, které daným územím procházejí. Četní 
turisté z rakouské strany jistě uvítají krátké 
resumé v německém jazyce,“ dodává.

Daníži se daří
Žádost svazku Daníž o pod-

poru z Operačního programu 
Životní prostředí zdaleka není 
jeho jedinou aktivitou spojenou 
s financováním projektů sdru-
žení. S ohledem na konkrétní 
podmínky vinařského regionu při 
hranici s Rakouskem se také za-
měřuje na spolupráci při naplňo-
vání Programu obnovy venkova 
Jihomoravského kraje. 

„V rámci tohoto programu se daří 
každoročně čerpat prostředky na projek-
tovou přípravu, pořizování projektových 
dokumentací, inženýrskou činnost 
a na opravy drobných sakrálních staveb, 
jako jsou třeba kapličky nebo zvonič-
ky,“ vysvětluje Jenšovský s tím, 
že nabídku z jiných dotačních 
programů kromě těch zmíněných 
svazek nevyužívá. 

Ve znojemské vinařské oblasti 
je v současné době registrováno 
více než 600 pěstitelů vinné révy 
s plochou přibližně 2 000 ha vinic. 
Vinice se rozprostírají především 
na jižních svazích kolem řeky Dyje 
a Jevišovky. Viniční tratě rozpro-
stírající se pod lesním masivem 
národního parku Podyjí patří 
k nejlepším na celé jižní Moravě.

naučná stezka národním parkem Podyjí  
Příjemce: Svazek znojemských vinařských obcí Daníž
Místo realizace: Znojmo, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6  
 
Celkové náklady:  255 000 Kč
Celkové uznatelné náklady:  255 000 Kč
Celková výše podpory:  216 750 Kč

„Ve srovnání s ostatními operačními programy 
vychází Operační program Životní prostředí jako 
administrativně jeden z nejsložitějších programů. 
Získání dotace předchází tvrdá, složitá obvykle 
i zdlouhavá administrativní příprava. Ani vlastní 
administrativní náročnost po ukončení realizace 
projektu není jednoduchá,“ myslí si místopředseda 
Daníže Jaroslav Jenšovský.

ROZHOVOR

a N+2 z let 2010 a 2011. Jinak řečeno musíme 
ještě hodně zapracovat na dotažení takzva-
ných velkých projektů, taktéž musíme vypsat 
nové výzvy a otevřít zásobníky projektů. 
Zcela jistě nemáme vyhráno. 

Čím si vysvětluje stálý problém s včasným 
čerpáním finančních prostředků z Operač-
ního programu Životní prostředí?

Oproti ostatním operačním programům 
má Operační program Životní prostředí 
složitější situaci v tom, že příjemci z něj jsou 
především municipality. Ty jsou při realizaci 
projektů okleštěné nároky, které na ně klade 
současná legislativa. Velmi dobře je to vidět 
u velkých projektů, které nás mají v čerpání 
výrazně posunout dopředu. Jenomže v jejich 
případech dochází k velmi dlouhým a složi-
tým jednáním s Evropskou komisí. Trvá to 
roky. Mnoho kroků, které povedou k rychlej-
šímu čerpání, je ještě před námi. 

Co budete dělat, když se vám nepodaří ony 
kroky udělat? Kdy bude hrozit reálná sku-
tečnost, že finanční projekty z operačního 
programu nebudou včas a řádně vyčerpány? 

Kdybychom věděli, že věci nejdou správ-
ným směrem, jakmile by bylo ohroženo včasné 
čerpání z operačního programu, jsem připra-
ven předložit panu ministrovi návrh, který by 
podstatně změnil poměry peněz v jednotli-
vých prioritních osách. Čemuž by samozřejmě 
odpovídalo i vyhlášení nových výzev. 

Myslíte si, že k tomu dojde?
Pevně věřím, že ne. Jakmile se nám podaří 

dotáhnout k realizaci soubor velkých a ob-

jemově zásadních projektů, které již indivi-
duálně sledujeme v jejich pokroku, bilance 
čerpaných prostředků se výrazně zlepší. 

Kde vidíte hlavní příčiny současných pro-
blémů?

Totiž je vůbec otázka, zda v těch letech 
2006, 2007, kdy se Operační program Životní 
prostředí nastavoval, bylo uvážlivě rozmyš-
leno, s kolika penězi by měl disponovat. 120 
miliard korun je obrovská částka. Stejně jako 
je vysoký počet projektů, které jsou z tohoto 
operačního programu podporovány. Přidáte-
li k tomu náročnou a zdlouhavou adminis-
traci, výsledek v podobě stálých problémů 
s rychlostí čerpání na sebe nenechá dlouho 
čekat. Jistě, pokud bychom mohli například 
využít prioritní osu jedna výhradně pro budo-
vání nových čistíren odpadních vod, tak by-
chom dneska byli asi také někde jinde. Jenže 
my řešíme každou osu zvlášť, každý projekt 
zvlášť… Administrace Operačního programu 
Životní prostředí je velmi náročná. 

To vám potvrdí takřka každý žadatel. Otáz-
ka zní, jestli se to někdy změní.

Začnu od konce. V případě budoucího 
operačního programu budu velmi bojovat 
o to, aby byla jeho administrace co nejjed-
nodušší. Současný systém, kdy se žadatel 
nejdříve přijde zeptat, zda může projekt vůbec 
podat, pak podá žádost, ta jde administrací 
až do schvalovacího procesu a znovu se vrací 
žadateli, je vzhledem k obrovskému počtu pro-
jektů neúnosný. A upřímně říkám, že oceňuji 
jak žadatele, tak projektové manažery Státního 
fondu životního prostředí ČR, kteří musejí 

často úplně zbytečně řešit ty nejelementárnější 
problémy. V tomhle nelze pokračovat. Stojí 
to moc energie, času i peněz. A nejde jenom 
o žadatele a administrátory, ale i o Evropskou 
komisi. I ta by měla mít co nejjednodušší 
přístup do dění v operačním programu. 

Můžete mi říci, jak si onen jednodušší 
systém administrace pro budoucí operační 
program zaměřený na životní prostředí 
představujete?

Vezmeme si, co funguje, a co funguje 
špatně, vypustíme. Vše za dodržování trans-
parentních postupů. To je vše, co vám k tomu 
prozatím mohu říci. 

Mohou žadatelé v tomto ohledu očekávat 
nějaké změny ještě tento rok, anebo v roce 
budoucím? 

Změny vedoucí ke zjednodušení admi-
nistrace děláme neustále. Nyní budeme mít 
navíc k dispozici i finální verzi střednědobé 
evaluace, jejíž vypracování bylo také jednou 
z podmínek pro obnovení certifikace, z níž, 
doufám, vyplynou další konkrétní doporu-
čení, která povedou k usnadnění procesu 
poskytování podpory. A co se týká změn, 
které mohou žadatelé očekávat v nejbližším 
období, tak je to předpoklad vyhlášení výzev 
na několik nových témat, která doposud 
v OPŽP nebyla. Finišujeme v jednání s Ev-
ropskou komisí o podpoře na veřejné osvětle-
ní, o podpoře ekologické hromadné dopravy 
ve vybraných, z hlediska ovzduší nejproblé-
movějších regionech. U těchto témat musíme 
zhruba do konce roku vyčkat na souhlas EK. 
V oblasti odpadového hospodářství chceme 
ještě podpořit v co největší míře systémy 
třídění odpadu. V řadě lokalit dosud chybějí 
ony barevné kontejnery, často tomu tak je 
z nějakého lokálního důvodu, např. z hledis-
ka historických center měst a podobně. V ta-
kových případech chceme umožnit žadatelům, 
aby mohli instalovat integrované podzemní 
kontejnery, aby i občané v takových lokalitách 
měli usnadněné třídění odpadů. 

Kde vidíte životní prostředí v České republi-
ce v roce 2020 čili na konci příštího pro-
gramovacího období, na konci budoucího 
operačního programu zaměřeného na život-
ní prostředí?

Za předpokladu, že se nám podaří úspěš-
ně čerpat finanční prostředky, tak se v téhle 
zemi bude lépe dýchat, dojde k podstatnému 
zlepšení v čištění odpadních vod i ve zpra-
cování odpadů. Například v naší zemi se 
docela úspěšně odpad třídí, ale jsme na špičce 
ve skládkování… Rovněž musíme zapracovat 
na biodiverzitě a krajinné ekologií. Máme 
krásné národní parky a vůbec místa, která 
stojí za to udržovat a vylepšovat pro budoucí 
generace. Na druhou stranu je taktéž nutné 
říci, že vše musíme dělat s ohledem na vy-
spělost České republiky, což jde ruku v ruce 
s konkurenceschopností a ekonomickou 
vyspělostí obyvatel. Mám-li to shrnout, bude-
me hledat soulad kvalitní ochrany životního 
prostředí s ekonomickými možnostmi, která 
tato země nabízí. 

„
Současný systém, kdy 
se žadatel nejdříve 
přijde zeptat, 
zda může projekt 
vůbec podat, pak 
podá žádost, ta jde 
administrací až 
do schvalovacího 
procesu a znovu 
se vrací žadateli, 
je vzhledem 
k obrovskému počtu 
projektů neúnosný.
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Prioritní osa 5 
Omezování průmyslového znečištění a snižování 
environmentálních rizik

Oblast podpory 
5.1 Omezování průmyslového znečištění  

a snižování environmentálních rizik

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na omezování průmyslového znečištění:
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslo-

vého znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring prů-

myslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí 
(například: vody, ovzduší, půdy),

 vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových 
činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci ve znění pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na snižování environmentálních rizik:
 vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
 výstavbu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 

definovaných zákonem č. 59/2006 Sb., s cílem snížení míry 
rizika a omezování následků závažných havárií, 

 vytvoření výukových a  expertních center REACH a  center 
prevence rizik,

 vytvoření znalostních portálů managementu chemických lá-
tek,

 vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik 
a postupů v prevenci závažných havárií.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 5.1
Objem prací realizovaných svépomocí nesmí přesáhnout limit 
ve výši 200 tis. Kč na projekt. Při překročení této částky nebude žá-
dost akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.
Podklady pro vydání závazného stanoviska MŽP, specifikova-
ného v  Závazných pokynech pro žadatele a  příjemce podpory 
v OPŽP, je nutné předložit MŽP před ukončením příjmu žádostí, 
nejpozději do 12. 11. 2012.

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

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

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních rizik

XLI. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány 

od 10. září do 30. listopadu 2012.

Výzva se vztahuje na individuální projekty.

Žádosti o  podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) 
musejí být v  souladu s  Programovým dokumentem OPŽP, 
Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání 
žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním zně-
ní směrnice MŽP č. 3/2011, pro předkládání žádostí a o po-

skytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně 
spolufinancování ze SFŽP ČR, případně její novelizaci. Žádost 
je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního sys-
tému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro 
příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pra-
coviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě 
zaslání žádosti poštou je třeba počítat s  přiměřenou časovou 
rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 
6.1 Implementace a péče o území soustavy 

natura 2000

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na:
 opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včet-

ně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území 
soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočiš-
ných druhů.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.1
Objem prací realizovaných svépomocí nesmí přesáhnout limit 
ve výši 200 tis. Kč na projekt. Při překročení této částky nebude 
žádost akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

Oblast podpory 
6.2 Podpora biodiverzity

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na:
 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizova-

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

 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky význam-
ných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče 
s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodi-
verzity in situ,

 opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným 
silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živoči-
chů na komunikacích, vodohospodářských objektech, země-
dělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,

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

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

 realizace trvalých opatření na  ochranu jeskyní a  krasových 
jevů,

 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infra-
struktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, 
evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a  geo-
parcích (včetně návštěvnických středisek),

 zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované kra-
jiny a vodních toků pro volně žijící živočichy.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2
Projekt vodní nádrže (obnova či tvorba) může být do 6.2 před-
ložen pouze:
 je-li to opatření v maloplošném zvláště chráněném území či 

I. nebo II. zóně CHKO nebo NP, které je v souladu s plánem 
péče (potvrzuje příslušný orgán ochrany přírody),

 je-li to opatření v evropsky významné lokalitě (EVL) a ptačí 
oblasti (PO) a bez realizace opatření je ohrožena existence 
předmětu ochrany EVL či PO. Je-li pro území schválen sou-
hrn doporučených opatření (SDO), musí být opatření v sou-
ladu s tímto SDO (potvrzuje AOPK ČR),

 je-li to opatření vyplývající ze Záchranného programu silně či 
kriticky ohroženého druhu, tento program musí být schválen 
MŽP (potvrzuje AOPK ČR).

Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních 
nádrží nesplňující výše uvedené podmínky, nebudou akceptová-
na z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

Projekt studie na zajištění průchodnosti vodních toků pro volně 
žijící živočichy je přijatelný pouze:
 je-li žadatelem správce vodního toku podle § 48 zákona o vo-

dách (254/2001 Sb. v platném znění).

Objem prací realizovaných svépomocí nesmí přesáhnout limit 
ve výši 200 tis. Kč na projekt. Při překročení této částky nebude 
žádost akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

Oblast podpory 
6.3 Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na:
 realizace opatření navržených v rámci schválených komplex-

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

 přípravy a realizace prvků územních systémů ekologické sta-
bility,

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

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

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru 
pro vytvoření základních podmínek a  nastartování procesu 

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

XLII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
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Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány 

od 24. září do 23. listopadu 2012.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (cel-
kové náklady projektu do 50 mil. eur včetně DPH).  

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění 
směrnice MŽP č. 12/2012, pro předkládání žádostí a  o  po-
skytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně 
spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR, kapito-
ly 315 (životní prostředí), a Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště AOPK ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas do-
ručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

regenerace lesů směrem k druhové a prostorové skladbě po-
rostů, odpovídající místním přírodním podmínkám v priorit-
ních oblastech pásem ohrožení imisemi (podle stávající legis-
lativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích 
nebo v územích soustavy Natura 2000.

 zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích 
národních parků a v jejich ochranných pásmech s využitím me-
tody pro zajištění strukturálně bohatých lesů. 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3
V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže 
být podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo 
poldrů. Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba 
vodních nádrží a/nebo poldrů, nebudou akceptována z důvodu 
nesplnění podmínek výzvy.

Oblast podpory 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na:
 realizace opatření příznivých z  hlediska krajinné a  ekosys-

témové diverzity vedoucí ke  zvyšování retenční schopnosti 
krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů 
a  k  omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní 
(podpora přirozených rozlivů v  nivních plochách, opatření 
ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle rámcové 
směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a akumu-
lačních prostor, které neslouží k  chovu ryb nebo slouží jen 
k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce ná-
drží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém obje-
mu do 50 000 m3 atd.),

 realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek kra-
jiny podle rámcové směrnice o vodách obsažená:
 a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
 b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
 c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí 

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

Dyje,
 zpracování studií podélných revitalizací toků a  niv (studií, 

které komplexně řeší vodní toky a jejich nivy, navrhují opat-
ření pro obnovu jejich morfologického a ekologického stavu 
a navrácení toků a niv do přírodního stavu, v opodstatněných 
případech se také zabývají posílením protipovodňové ochra-
ny, především formou obnovy a  tvorby rozlivných území 
a dalších přírodě blízkých opatření, a migrační prostupností 
vodních toků, především formou odstranění migračně ne-
prostupných míst nebo tvorbou rybích přechodů),

 realizace opatření k  ochraně proti vodní a  větrné erozi 
a  k  omezování negativních důsledků povrchového odtoku 
vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a prů-
lehů, větrolamů apod.).

Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou 
získat pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, 
tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 20 
bodů za technické kritérium "typ opatření").
Finanční účast příjemce podpory na  spolufinancování projektu 
budování a obnovu malých vodních nádrží neobsažených v plá-
nech oblastí povodí se pro žádosti podané od roku 2010 stano-
vuje na min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.4
Projekt v rámci oblasti podpory 6.4 – Opatření budování a obno-
va malých vodních nádrží – je přijatelný pouze:
 je-li žadatelem veřejnoprávní subjekt ve smyslu kategorizace 

dle přílohy 3 směrnice MŽP č. 12/2012.
Žádosti předložené soukromými subjekty v rámci tohoto opatře-
ní nebudou akceptovány z důvodu nesplnění podmínek aktuální 
výzvy.

Oblast podpory 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na:
 opatření pro zakládání a  revitalizaci významné sídelní zeleně 

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

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prs-
tence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumen-
taci,

 výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dří-
ve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha)  
a  ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vo-
jenských výcvikových prostorů (v  případě, že se nejedná 
o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či 
následků geologického průzkumu,

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších ob-
jektů ve zvláště chráněných územích a v územích zařazených 
do soustavy Natura 2000.

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5, s výjimkou pro-
jektů odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a  dalších 
objektů ve  zvláště chráněných územích a  územích zařazených 
do soustavy Natura 2000, mohou získat podporu max. do výše 
75 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monito-

rování geofaktorů a následků hornické čin-
nosti a hodnocení neobnovitelných přírod-
ních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na:
 stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bez-

prostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými nega-
tivními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví 
a majetek občanů a infrastrukturu sídel, a také na monitoring 
zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,

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

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

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

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších ne-
obnovitelných přírodních zdrojů,

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po  hor-
nické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které 
zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti 
na  směrnici Evropského parlamentu a  Rady 2006/21/ES ze 
dne 15. 3. 2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu 
a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,

 provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických pra-
cí v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou 
činností a provedení následných sanačních prací,

 inventarizace sesuvů a  jejich kategorizace, stanovení priorit 
pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci. 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.6
Objem prací realizovaných svépomocí nesmí přesáhnout limit 
ve výši 200 tis. Kč na projekt. Při překročení této částky nebude žá-
dost akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
V případě opatření v oblasti podpory 6.2 – Projekty studií zajiště-
ní průchodnosti vodních toků pro volně žijící živočichy – jsou při-
jatelnými žadateli pouze správci vodních toků podle § 48 zákona 
o vodách (254/2001 Sb. v platném znění).
V případě opatření v oblasti podpory 6.4 – Budování a obnova 
malých vodních nádrží – jsou přijatelnými žadateli pouze veřejno-
právní subjekty ve smyslu kategorizace dle přílohy č. 3 směrnice 
MŽP č. 12/2012.

Určení výše podpory u projektů s kombinací více oblastí 
podpory
V případě projektů s kombinací více oblastí podpory nebo v rámci jed-
né oblasti podpory, u kterých je rozdílná výše podpory, bude konečná 
výše podpory stanovena jako vážený průměr z nákladů jednotlivých 
opatření a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.
Příklad:
Projekt spojuje opatření výstavba rybího přechodu a revitalizace 
vodního toku.
Náklady na výstavu rybího přechodu: 5 mil. Kč
Náklady na revitalizaci vodního toku činí: 2 mil. Kč
Výpočet výše dotace v procentech:
(2 000 000 x 100) + (5 000 000 x 90) / 7 000 000 = 92,86 %, 
po zaokrouhlení 90 %

Spolupracující subjekt OP Životní prostředí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
tel.: +420 283 069 242, fax: +420 283 069 241

XLII. výzva Operačního programu Životní prostředí
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Prosím o informaci, zda je ještě 
plánována výzva v ose 7?

Na webových stránkách www.
opzp.cz byl zveřejněn aktuali-
zovaný plán výzev, viz http://
www.opzp.cz/clanek/254/1936/
aktualizovany-plan-vyzev/. 
V tomto harmonogramu výzev je 
uvedeno, že je možné očekávat 
výzvu v prioritní ose 7 koncem 
roku 2012. Bližší informace zatím 
k dispozici nejsou. 

Chtěl bych se zeptat, zda je 
možné získat dotaci z prioritní 
osy 6, oblasti 6.5, na vybudování 
zemního valu doplněného zelení 
stromového nebo keřového patra. 
Primární funkcí valu je protihlu-
ková ochrana obytné zóny nachá-
zející se v blízkosti silnice I. třídy. 
Zbylá plocha mezi uvažovaným 
valem a obytnou zónou může být 
využita k rekreačním účelům.

Dotaz byl konsultován s od-
borem ochrany přírody a odpa-
dů (OOPO). Podle vyjádření 
OOPO by bylo možné tento 
projekt podpořit. Vybudování 
zemního valu by se však jako 
součást výsadby muselo vejít 
do nákladů obvyklých opatře-
ní. Je také možné žádat pouze 
o podporu na založení výsadeb 
a případně trávníku s tím, že 
vybudování valu by nebylo 
součástí administrace. V priorit-
ní ose 2, oblasti podpory 2.1.3 
– Snížení imisní zátěže omezením 
prašnosti z plošných zdrojů, 
je možné podat žádost o dota-
ci na projekt výsadby a regene-
race izolační zeleně oddělující 
obytnou zástavbu od průmyslo-
vých staveb či komerčních areálů 
nebo frekventovaných doprav-
ních koridorů, viz Implementační 
dokument OPŽP, kapitola 3.2. 
Ještě jednou připomeňme: V této 
oblasti podpory nelze zařadit 
do způsobilých výdajů vybudová-
ní protihlukových valů, dotace by 
se týkala pouze výsadby. 

Lze v rámci oblasti podpory 4.1 
podporovat výstavbu zařízení 
k výrobě pevných biopaliv z bi-
omasy a bioodpadu, např. kom-
postu, k energetickému využití? 

V rámci XL. výzvy OPŽP 
nelze uvedený projekt na výstav-
bu zařízení k výrobě pevných 
biopaliv z biomasy a bioodpadu 
(kompostu k energetickému 
využití) podpořit. Podle vyjá-
dření odboru ochrany přírody 
a odpadů je kompostárnám 
ve výzvě stanovena podmínka 
na kvalitu kompostu, která by 
v případě energetického využití 
byla nelogická. V rámci hodnoce-
ní je u kompostáren energetické 
využití nula bodů, a nemá proto 
šanci na úspěch.

Město má zájem o koupi dvou 
kotlů na pelety a peletovacího 
stroje. Chci se informovat, kdy 
bude přibližně vyhlášena výzva, 
na kterou by se toto vztahova-
lo, a zda by bylo možné získat 
dotace.

V Operačním programu 
Životní prostředí, prioritní ose 3, 
oblasti podpory oblast podpo-
ry 3.1.1 – Výstavba a rekonstruk-
ce zdrojů tepla využívajících OZE, 
je možné podpořit žádost o dotaci 
na projekty, za nichž dochází 
k náhradě stávajícího zdroje tepla 
spalujícího např. pevná fosilní pa-
liva za zdroj tepla využívající OZE 
(kotel na biomasu, tepelné čer-
padlo). Je podporován i přechod 
z elektřiny nebo z plynu na bi-
omasu. Výstavba kotelny na bi-
omasu je způsobilým výdajem 
v prioritní ose 3 OPŽP. Při podání 
žádosti v oblasti podpory 3.1.1 je 
možné podat žádost na projekt 
výstavby a rekonstrukce centrální 
nebo blokové kotelny na biomasu 
v kombinaci s výstavbou centrální 
výrobny paliv. Žadatel musí být 
v seznamu přijatelných příjemců 
podpory pro tuto oblast, mezi 
přijatelnými příjemci podpory 
jsou uvedeny např. veřejnoprávní 
subjekty, obce, města, kraje, také 
např. neziskové organizace a ob-
čanská sdružení. Výzva však není 
v této oblasti podpory v letošním 
roce plánována. 

V OPŽP bylo rovněž možné 
podat žádost o dotaci na zařízení 
na zpracování odpadů, např. 
na peletkovač nebo štěpkovač, 
v prioritní ose 4, oblasti podpory 
4.1 – Zkvalitnění nakládání s od-
pady. V posledních výzvách v ob-
lasti podpory 4.1 však již nebyly 
projekty na zpracování dřevního 
odpadu podporovány a do konce 
programového období, do roku 
2013, není možné žádost o dotaci 
na pořízení štěpkovače podat.

Technické služby města (100% 
vlastněné městem) jsou společ-
ností s ručením omezeným, s pře-

važující hospodářskou činnosti. 
Město neručí za závazky této spo-
lečnosti. Dle této charakteristiky 
je společnost dle směrnice MŽP 
č. 3/2011, přílohy 5 – Kategori-
zace subjektů OPŽP, zařazena 
mezi soukromé společnosti. 
Z toho plyne, že má nárok čerpat 
podporu s bonusem pro malé či 
střední podniky. Jinak by to byl 
protimluv: Dle jedné směrnice 
řadit společnost mezi soukromé, 
protože město nenese za společ-
nost odpovědnost za ztráty a spo-
lečnost vede z více než 15 procent 
hospodářskou činnost, a zároveň 
ji omezit ve výši bonusu podpory.

Technické služby města jsou 
velký podnik a nemohou čerpat 
bonus pro MSP. Rozhodujícím 
kritériem je v tomto případě vlast-
nictví. Pokud více než 25% podíl 
v podniku má subjekt samosprá-
vy nebo státní správy (obec), tak 
se jedná o velký podnik, resp. 
nejedná se o MSP. Je to popsáno 
v příloze 1. GBER. 

Obec hodlá pořídit sběrný dvůr 
z prostředků dotace. Obec bude 
vlastníkem předmětu podpory, 
provoz by chtěla zajišťovat spo-
lečností, která je 100% vlastněná 
obcí. Je nutno v tomto případě 
vybírat provozovatele na základě 
výběrového řízení?

V případě, že se bude jednat 
o projekt výstavby sběrného dvo-
ra, žadatelem o dotaci bude obec 
a budou dodrženy podmínky 
uvedené v Závazných pokynech 
pro žadatele a příjemce z OPŽP, 
v kapitole 2.6.3., nebude projekt 
podléhat veřejné podpoře, a výše 
dotace proto bude stanovena 
na základě zpracované finanční 
analýzy. Pokud bude žadatelem 
obec a provozovatelem sběrného 
dvora budou technické služ-
by 100% vlastněné žadatelem, 
nejedná se o veřejnou podporu, 
a není proto nutné provést výbě-
rové řízení. V modelu „Provozní 
ztráta“ se vyplní náklady a příjmy 
provozu sběrného dvora – viz 
příloha č. 3. 

Jak to, že když je výběrové řízení 
v předpokládané hodnotě 3 milio-
nů na dodávky, není to zjednodu-
šené podlimitní řízení, ale zakázka 
s vyšší hodnotou 1. kategorie? 
Mám za to, že všechny projekty 
nad 1 milion jsou zjednodušeným 
podlimitním řízením. 

V tomto případě záleží na dru-
hu zadavatele. Pokud je zadavatel 
povinen postupovat dle zákona 
č. 136/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), za-
dává zakázku v jednom z druhů 
zadávacích řízení upravených 
zákonem (např. ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení). Pokud 
však zadavatel není povinen 
postupovat dle zákona (např. 
sektorový zadavatel mimo zadání 
nadlimitní veřejné zakázky), 
potom postupuje dle Závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce 
z OPŽP a zadává zakázku s vyšší 
hodnotou 1. kategorie.

Jsou při podání žádosti v prioritní 
ose 7, v oblasti tvorby materiálů 
a pomůcek investičního charakte-
ru – v našem případě je to dětské 
hřiště v přírodním stylu při MŠ –, 
způsobilými dětské herní prvky, 
klouzačky, prolézačky, lavičky 
apod.? Tyto prvky jsou součástí 
doporučované publikace Dětská 
hřiště a zahrady v přírodním 
stylu. 

Pokud budou herní prvky, 
klouzačky apod. z přírodních 
materiálů, recyklovaných materiá-
lů či budou individuálně řešené 
(nelze nakoupit průmyslově vy-
ráběné hřiště) a budou navázány 
na vzdělávací program, potom 
budou uznatelným výdajem.

Reagujeme na informace, že 
bude nyní možné získat dotace 
z uvolněných 200 milionů korun 
v programu Zelená úspo-
rám pro žádosti v zásobníku 
na zateplení veřejných budov. 
naše žádost se týká kulturního 
domu v obci, ale v mezidobí 
jsme podali žádost na tuto 
rekonstrukci také v XXXV. 
výzvě OPŽP. Pokud projevíme 
nyní v reakci na zaslaný dopis 
(žádost o stanovisko) zájem 
o dotaci z programu Zelená 
úsporám, budeme muset zrušit 
svou žádost v OPŽP?

Pokud jste podali stejnou žá-
dost v programu Zelená úsporám 
i v Operačním programu Životní 
prostředí zároveň, bude v případě 
schválení žádosti o poskytnutí 
podpory v rámci XXXV. výzvy 
v Operačním programu Životní 
prostředí (prioritní osa 3, oblast 
podpory 3.2) vaše žádost v pro-
gramu Zelená úsporám zamítnuta 
a v případě schválení žádosti v Ze-
lené úsporám bude automaticky 
zamítnuta tatáž žádost v Operač-
ním programu Životní prostředí 
(XXXV. výzva, prioritní osa 3, 
oblast podpory 3.2), aby byla 
vyloučena duplicita čerpání pod-
pory na jedno a totéž opatření. 
Výplata podpory bude v progra-
mu Zelená úsporám v segmentu 
veřejné budovy možná od 1. ledna 
do 31. prosince 2013.

Prosím o informaci, zda povinnou 
přílohou žádostí v XLII. výzvě 

v oblastech podpory 6.2 či 6.4 je 
i stanovisko k vlivu na EVL nebo 
ptačí oblasti (natura 2000). 
V závazných pokynech je uvedeno 
pouze stanovisko krajského úřadu 
z hlediska souladu s koncepcí 
kraje ap., nikoliv stanovisko 
k natuře. Jak je to u projektů 
ležících na území CHKO?

Na území CHKO Šumava je 
vyžadováno stanovisko správy 
národního parku. Rovněž je 
vyžadováno stanovisko krajského 
úřadu s obsahem, který je uveden 
v závazných pokynech.

Chtěl bych upřesnit náklady 
v XLII. výzvě v oblasti podpory 
6.3, týkající se výsadby. Dle pro-
jektu má být provedena výsadba 
stromů a náklady obvyklých 
opatření (sazenice, výsadba a za-
travnění) pro danou výzvu činí 
kolem 600 tis. korun. Součásti 
projektu je však zároveň úprava 
terénu před zatravněním jako 
protierozní opatření, v cenách 
dle RTS to dělá zhruba 200 tis. 
korun. Bude to uznatelný náklad, 
nebo se budeme pohybovat 
nad rámec nákladů obvyklých 
opatření, které v tomto případě 
součástí rozpočtu nejsou? Je také 
ještě nutné odstranit staré pařezy 
(vybagrovat, odvézt, jámy zavést 
zeminou), ani tyto položky v ná-
kladech uvedeny nejsou. 

Náklady jsou počítány 
do 100 % NOO a 85 % katalogu 
stavebních prací. Např. odstraně-
ní starých pařezů i úprava terénu 
se musejí vejít do NOO.

Je níže popsaný projekt možné 
spolufinancovat z OPŽP? Projekt 
se týká realizace protipovod-
ňového opatření, které zamezí 
zachycování splavenin na most-
ních konstrukcích potoka v parku, 
v důsledku čehož dochází k roz-
livu potoka. V parku překlenují 
potok 4 mostky, z toho 2 vyhovují 
požadovaným nárokům na prů-
tok. Další dva nemají dostatečnou 
výšku, a tak dochází k rozlivu 
potoka při přívalových deštích. 
Předmětem projektu je demontáž 
nekapacitního mostku a jeho na-
hrazení železobetonovým, jehož 
konstrukce bude zvednuta ze 
současné výškové úrovně o 50 cm. 
Uvažujeme o napojení na stáva-
jící parkové komunikace pomocí 
terénních ramp, v jejichž blízkosti 
budou vybudovány (z důvodu 
ochrany přilehlých vzrostlých 
stromů) tři zídky. Do projektu 
jsou také zahrnuty úprava koryta 
(demontáž betonových pilířů, ko-
ryto bude zapraveno kamennou 

dlažbou) a přeložka sítí VO a O2, 
které procházejí přes potok.

Takové opatření nelze v rámci 
OP 1.3 ani OP 6.4 podpořit.

Může vést po soukromém po-
zemku kanalizační řád (nikoliv 
přípojka) a vztahuje se na něj také 
dotační titul? Za jakých je podmí-
nek toto případně možné?

Ano. V případě, že jsou mezi 
žadatelem a majitelem pozemku 
vypořádány majetkoprávní vztahy, 
může být kanalizační řad veden 
po soukromém pozemku. Na ta-
kový řad je možno čerpat dotaci.

Může daný subjekt čerpat i další 
požitky, umožní-li věcné břemeno 
kanalizace na svém pozemku, 
např. prominutím stočného?

Obec je povinna postupovat 
dle zákona o vodovodech a kanali-
zacích č. 274/2001 Sb. v aktuálním 
znění. Upozorňuji především na 
§ 3, 8, 18 a 20. Obec může v pře-
nesené působnosti rozhodnutím 
uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých 
vznikají nebo mohou vznikat 
odpadní vody, povinnost připojit 
se na kanalizaci v případech, kdy 
je to technicky možné. Vlastník 
vodovodu a kanalizace má právo 
na úplatu za dodávku pitné vody 
(vodné) a na úplatu za odvádění 
odpadních vod (stočné). Vztahy 
a vypořádání mezi žadatelem 
o dotaci a majitelem napojované 
nemovitosti fond neřeší. 

V případě, že se některý majitel 
nemovitosti v místě realizace 
nepřipojí na kanalizační přípojku, 
je povinností projektu či investora 
vysadit tam odbočku pro zřízení 
případné přípojky, aby nedo-
cházelo v budoucnu ke složitým 
administrativním a technickým 
komplikacím (např. rozkopání vo-
zovky, uzavírky silnice…) při re-
alizování připojení? Předpokládá 
se, že kanalizační řad vede v ulici, 
kde se nachází momentální „nezá-
jemce o připojení“.

Obec i (ne)zájemce o připojení 
musejí postupovat v souladu se 
zákonem 274/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Ten mimo jiné 
stanoví, že obec musí umožnit (je-li 
to technicky možné) se připojit 
k budované kanalizaci. Pokud obec 
toto umožní, je občan povinen se 
na kanalizaci napojit, pokud nemá 
příslušným vodoprávním úřadem 
povolenou jinou likvidaci odpad-
ních vod. V případě, že majitel po-
zemku výslovně odmítne připojení, 
žadatel nemusí vysadit odbočku 
pro případné budoucí připojení. 

ENVIPORADNA

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

ENVIPORADNA
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ENVIDATAENVIDATA

Oblast podpory Počet  
projektů

Celkové  
náklady

Celkové  
způsobilé výdaje

Podpora  
ERDF

Podpora  
SFŽP ČR / SR

Celková výše 
podporyKraj realizace

6.1 – Implementace a péče   
o území soustavy natura 2000 39 676 537 473 653 074 361 580 606 796 72 467 565 653 074 361

Hlavní město Praha 4 127 449 102 127 213 482 120 227 190 6 986 291 127 213 482

Jihočeský kraj 1 143 173 051 129 451 743 110 033 981 19 417 762 129 451 743

Jihomoravský kraj 8 28 524 997 28 116 113 25 896 775 2 219 338 28 116 113

Karlovarský kraj 2 20 996 270 20 996 270 19 538 307 1 457 963 20 996 270

Královéhradecký kraj 3 49 780 267 48 765 928 45 016 410 3 749 518 48 765 928

Liberecký kraj 2 10 049 823 10 049 823 9 123 629 926 194 10 049 823

Moravskoslezský  kraj 3 27 508 817 26 943 484 23 670 477 3 273 007 26 943 484

Olomoucký kraj 2 23 162 617 17 710 057 15 810 913 1 899 144 17 710 057

Pardubický kraj 2 12 080 754 11 240 754 10 678 716 562 038 11 240 754

Plzeňský kraj 1 4 613 965 4 538 965 3 858 120 680 845 4 538 965

Středočeský kraj 2 137 397 780 137 139 998 116 568 998 20 571 000 137 139 998

Ústecký kraj 2 27 196 851 26 304 565 24 242 440 2 062 125 26 304 565

Vysočina 6 15 448 683 15 448 683 14 159 517 1 289 166 15 448 683

Zlínský kraj 1 49 154 497 49 154 497 41 781 322 7 373 175 49 154 497

6.2 – Podpora biodiverzity 200 2 176 327 974 1 930 006 433 1 603 919 623 130 855 072 1 734 774 695

Jihočeský kraj 17 208 919 259 190 472 137 161 174 739 10 071 919 171 246 658

Jihomoravský kraj 24 371 237 089 342 365 322 288 266 031 19 862 755 308 128 786

Karlovarský kraj 16 82 790 766 76 577 843 62 927 254 5 992 802 68 920 056

Královéhradecký kraj 14 313 823 270 262 132 877 221 581 155 14 338 433 235 919 588

Liberecký kraj 21 98 177 109 87 231 817 73 308 853 5 143 651 78 452 504

Moravskoslezský  kraj 11 91 091 286 77 725 578 62 075 573 7 877 448 69 953 021

Olomoucký kraj 11 116 541 246 111 444 092 93 182 166 7 117 516 100 299 682

Pardubický kraj 10 138 934 432 134 555 796 112 946 078 8 154 140 121 100 217

Plzeňský kraj 12 163 575 883 146 351 808 123 271 502 8 445 125 131 716 627

Středočeský kraj 22 302 778 581 257 959 700 204 055 232 26 111 809 230 167 041

Ústecký kraj 23 177 480 933 151 633 380 123 946 379 12 523 663 136 470 042

Vysočina 13 50 841 594 46 470 783 38 977 587 2 846 116 41 823 703

Zlínský kraj 6 60 136 526 45 085 300 38 207 075 2 369 695 40 576 770

6.3 – Obnova krajinných struktur 399 1 684 920 640 1 538 861 040 1 321 476 857 100 381 639 1 421 858 496

Jihočeský kraj 20 30 589 486 28 486 814 23 943 029 1 695 102 25 638 132

Jihomoravský kraj 109 412 822 431 391 694 913 339 828 749 33 096 900 372 925 648

Karlovarský kraj 12 36 295 278 28 927 177 24 317 295 1 717 164 26 034 459

Královéhradecký kraj 13 50 418 987 46 894 137 39 621 802 2 887 531 42 509 333

Liberecký kraj 26 98 921 019 86 427 979 72 951 854 5 330 822 78 282 676

Moravskoslezský  kraj 44 153 760 830 148 681 538 134 217 274 8 776 983 142 994 257

Olomoucký kraj 39 80 980 801 77 951 705 66 618 642 6 830 295 73 448 937

Pardubický kraj 11 65 359 148 61 466 005 52 246 104 3 073 300 55 319 404

Plzeňský kraj 11 23 614 514 22 700 112 19 392 840 1 154 680 20 547 520

Středočeský kraj 18 121 266 683 117 722 124 99 989 160 6 318 639 106 307 799

Ústecký kraj 33 493 426 376 415 407 906 352 092 019 22 044 767 374 136 787

Vysočina 28 47 077 719 45 149 468 38 377 047 2 257 473 40 634 520

Zlínský kraj 35 70 387 368 67 351 161 57 881 041 5 197 983 63 079 024

Přehled schválených projektů prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny OPŽP dle oblastí podpory a krajů (12. 10. 2012)

Oblast podpory Počet  
projektů

Celkové  
náklady

Celkové  
způsobilé výdaje

Podpora  
ERDF

Podpora  
SFŽP ČR / SR

Celková výše 
podporyKraj realizace

6.4 – Optimalizace vodního  
režimu krajiny 798 5 118 190 372 4 853 397 135 3 996 584 114 384 632 610 4 381 216 724

Hlavní město Praha 1 9 050 208 7 541 840 6 410 564 377 092 6 787 656

Jihočeský kraj 128 1 023 217 269 981 116 839 811 228 214 72 694 111 883 922 325

Jihomoravský kraj 79 554 520 057 513 084 382 424 621 587 34 153 620 458 775 207

Karlovarský kraj 22 153 263 649 131 472 713 115 411 220 8 451 315 123 862 536

Královéhradecký kraj 20 141 999 093 122 355 774 102 275 331 8 105 498 110 380 829

Liberecký kraj 19 133 526 268 123 546 197 106 019 086 8 289 433 114 308 519

Moravskoslezský  kraj 19 164 511 758 148 219 220 128 797 544 11 939 219 140 736 763

Olomoucký kraj 27 100 321 464 93 042 370 74 109 844 5 844 807 79 954 651

Pardubický kraj 31 145 455 696 135 621 617 112 901 994 9 992 682 122 894 676

Plzeňský kraj 78 359 230 461 343 126 834 273 957 829 27 330 753 301 288 582

Středočeský kraj 93 731 556 094 691 488 155 562 528 680 61 434 635 623 963 315

Ústecký kraj 15 103 384 158 98 666 082 83 754 585 5 802 433 89 557 018

Vysočina 233 1 139 023 684 1 112 785 212 879 891 430 107 800 308 987 691 737

Zlínský kraj 33 359 130 512 351 329 900 314 676 206 22 416 703 337 092 909

6.5 – Podpora regenerace  
urbanizované krajiny 777 2 612 404 365 2 338 963 847 1 793 460 286 135 254 419 1 928 714 704

Jihočeský kraj 38 112 153 987 94 717 564 69 839 739 7 013 997 76 853 737

Jihomoravský kraj 109 326 706 196 292 348 969 234 209 280 15 201 659 249 410 939

Karlovarský kraj 27 99 320 502 89 763 513 75 793 299 4 488 176 80 281 475

Královéhradecký kraj 32 139 918 146 135 142 986 104 744 718 7 302 629 112 047 347

Liberecký kraj 40 121 238 534 108 308 615 81 938 927 5 532 575 87 471 502

Moravskoslezský  kraj 79 257 452 356 203 195 342 154 464 760 10 963 924 165 428 684

Olomoucký kraj 97 243 591 378 225 219 662 169 299 195 14 914 442 184 213 637

Pardubický kraj 33 98 748 832 93 770 983 70 021 978 4 818 103 74 840 081

Plzeňský kraj 41 89 069 655 83 434 978 64 575 750 4 405 424 68 981 175

Středočeský kraj 94 509 393 759 444 906 777 346 696 070 25 694 214 372 390 285

Ústecký kraj 29 105 959 016 87 872 348 67 735 997 4 640 195 72 376 191

Vysočina 86 290 246 366 271 574 700 197 807 151 16 581 866 214 389 016

Zlínský kraj 72 218 605 639 208 707 410 156 333 421 13 697 215 170 030 636

6.6 – Prevence sesuvů  
a skalních řícení 187 1 178 433 427 1 092 669 882 928 769 394 54 633 491 983 402 885

Jihočeský kraj 28 27 221 299 26 471 338 22 500 637 1 323 567 23 824 204

Jihomoravský kraj 16 48 509 589 45 320 144 38 522 122 2 266 007 40 788 129

Karlovarský kraj 12 47 477 670 44 192 269 37 563 428 2 209 613 39 773 041

Královéhradecký kraj 5 54 149 149 53 314 196 45 317 066 2 665 710 47 982 776

Liberecký kraj 1 32 159 277 29 819 657 25 346 708 1 490 983 26 837 691

Moravskoslezský  kraj 11 80 796 060 79 539 120 67 608 252 3 976 956 71 585 208

Olomoucký kraj 6 9 478 906 8 774 143 7 458 022 438 707 7 896 729

Pardubický kraj 3 8 089 133 7 038 663 5 982 864 351 933 6 334 797

Plzeňský kraj 38 25 297 469 23 894 566 20 310 380 1 194 728 21 505 109

Středočeský kraj 11 353 254 729 340 538 333 289 457 583 17 026 917 306 484 500

Ústecký kraj 19 450 331 636 395 371 428 336 065 714 19 768 571 355 834 285

Vysočina 21 17 025 536 15 414 242 13 102 104 770 710 13 872 815

Zlínský kraj 16 24 642 973 22 981 782 19 534 514 1 149 089 20 683 602

Celkový součet 2400 13 446 814 251 12 406 972 698 10 224 817 070 878 224 796 11 103 041 866
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Cílem projektu bylo pořízení tech-
nického vybavení kompostárny. 
Kompostárna byla umístěna do are-
álu recyklačního závodu společnosti 
Resta, která zpracovává stavební 
odpady. Díky podpoře OPŽP došlo 
k rozšíření činnosti firmy o nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady 
jejich zpracováním formou kom-
postování. 

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

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Příjemce podpory: RESTA, s. r. o.
Ukončení projektu: 30. 6. 2011

Celkové náklady: 6 212 940 Kč
Celková výše podpory: 4 654 078 Kč
Podpora FS: 3 955 966 Kč
Dotace SFŽP ČR: 698 112 Kč

Kompostárna v areálu recyklačního závodu Resta, s. r. o., 
v Olomouci-Holici

Projektový záměr řešil stavební úpra-
vy objektu Mateřské školy v Kačici,  
č. p. 64 v ulici Pod Hájem. Úpravy ve-
doucí k úspoře energie a ke zlepšení 
tepelné ochrany budovy zahrnovaly 
zateplení obvodového pláště – všech 
obvodových vnějších stěn kontakt-
ním zateplovacím systémem –  
a výměnu některých stávajících 
oken a venkovních dveří v 1. a 2. NP 
za nové. 

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití odpad-
ního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Příjemce podpory: obec Kačice
Ukončení projektu: 23. 10. 2010

Celkové náklady: 3 790 046 Kč
Celková výše podpory: 962 118 Kč
Podpora FS: 908 667 Kč
Dotace SFŽP ČR: 53 451 Kč

Zajištění energetických úspor objektu  
Mateřské školy Kačice

Projekt Lesopark Borecké rybníky 
umožnil realizaci obnovy areálu Bo-
reckých rybníků pro jeho využití jako 
příměstské oddechové a rekreační 
zóny s respektováním estetické a kra-
jinotvorné funkce a ochrany biotopu.
 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 –  

Podpora regenerace urbanizované 
krajiny

Kraj: Karlovarský kraj
Okres: Karlovy Vary
Příjemce podpory: město Ostrov
Ukončení projektu: 31. 10. 2010

Celkové náklady: 7 631 674 Kč
Celková výše podpory: 4 614 467 Kč
Podpora ERDF: 4 358 108 Kč
Dotace SFŽP ČR: 256 359 Kč

Lesopark Borecké rybníky

Předmětem podpory byla realizace 
opatření vedoucí k minimalizaci 
a předcházení škodám způsobeným 
silně a kriticky ohroženými a zvláště 
chráněnými druhy živočichů v katas-
trálním území Břeclav. V rámci reali-
zace akce byla provedena stabilizace 
hrází řeky Dyje narušených činností 
bobra evropského.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Břeclav
Příjemce podpory: Povodí Moravy, s. p.
Ukončení projektu: 30. 6. 2012

Celkové náklady:  10 595 130 Kč
Celková výše podpory: 7 946 348 Kč
Podpora ERDF:  7 504 884 Kč
Dotace SFŽP ČR:  441 464 Kč

Dyje, předcházení škodám způsobeným zvláště  
chráněným živočichem (bobrem evropským)

Podpora z OPŽP byla určena pro vý-
stavbu rybího přechodu v katastrál-
ním území Poustka a Dolní Pertoltice. 
Na vzdouvacím prahu na Bulovském 
potoce byl vybudován přírodě blízký 
balvanitý skluz s prohloubenou sní-
ženou kynetou tvořící trasu přecho-
du. Zprostupnění bariéry umožnilo 
migraci ryb a organizmů v dobách 
extrémních jevů, jako jsou povodně 
nebo sucha.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Liberec
Příjemce podpory: Ota Frühauf 
Ukončení projektu: 30. 11. 2011

Celkové náklady: 1 202 527 Kč
Celková výše podpory: 1 077 662 Kč
Podpora ERDF: 916 013 Kč
Dotace SFŽP ČR: 161 649 Kč

Rybí přechod Poustka na Bulovském potoce

Podpora OPŽP umožnila výměnu 
zastaralých mokrých hladinových 
odlučovačů za moderní Jet filtry. 
Přínosem jsou snížení vypouštěných 
emisí do ovzduší, zejména pak TZL 
emisí, a podstatná úspora spotřeby 
vody.

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Chomutov
Příjemce podpory: Slévárna  
Chomutov, a. s.
Ukončení projektu: 31. 5. 2011

Celkové náklady: 4 420 992 Kč
Celková výše podpory: 3 010 748 Kč
Podpora FS: 2 559 136 Kč
Dotace SR: 451 612 Kč

Výměna mokrých hladinových odlučovačů

Předmětem podpory byly revitaliza-
ce stávající zeleně a založení nové 
zeleně v historickém centru Velkých 
Pavlovic. Provedeny byly ošetření, 
kácení a výsadba nových dřevin 
a založení trávníků. Projekt přispěl 
k vytvoření kvalitního bydlení v ze-
leni a posílení vztahu obyvatel sídel 
k přírodě. 

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

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Břeclav
Příjemce podpory: město Velké 
Pavlovice
Ukončení projektu: 30. 11. 2011

Celkové náklady: 1 205 322 Kč
Celková výše podpory: 870 392 Kč
Podpora ERDF: 812 366 Kč
Dotace SFŽP ČR: 58 026 Kč

Revitalizace a výsadba zeleně ve Velkých Pavlovicích

Rekultivace skládky odpadů Velký Ořechov

Podpora z OPŽP umožnila sanaci 
a rekultivace skládky odpadů na plo-
še 3 788 m2. Projekt se soustředil 
na úpravu tvaru tělesa deponova-
ných odpadů do staticky stabilního 
stavu. Odpady byly také povrchově 
dohutněny a překryty těsnícími, 
drenážními a rekultivačními vrstvami 
v souladu s ČSN 83-8035. 

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

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Zlín
Příjemce podpory: obec Velký  
Ořechov
Ukončení projektu: 31. 10. 2011

Celkové náklady: 16 443 103 Kč
Celková výše podpory: 14 798 792 Kč
Podpora FS: 13 976 637 Kč
Dotace SFŽP ČR: 822 155 Kč
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Život jim zničil Al Gore 
„Na světě existuje mnoho 
škol, které se snaží  
o takzvané zelené 
vyučování, ale nevím  
o tom, že by někdo byl tak 
ambiciózní nebo ztřeštěný, 
aby se do toho pustil 
v takovém rozsahu jako 
tady,“ říká newyorčan 
Ben Macrory, jehož čtyřletá 
dcera navštěvuje balijskou 
Zelenou školu, kde on 
sám před čtyřmi lety začal 
pracovat na pozici vedoucího 
vstupní administrativy.

Bambus – rychle rostoucí 
tráva, často mylně považovaná 
za dřevo – roste v nejslunečnějším 
zemském pásu, ale i v dalších 
tropických oblastech. Tamější 
lidé jej od nepaměti používají 
k nejrůznějším účelům. Ke stav-
bě, umění, řemeslům, ale také 
k jídlu. Jednoduše řečeno je 
bambus obyvatelům tropů nejlep-
ším přítelem a pro nás ostatní 
jedním z nejlepších darů, které 
Asie přinesla světu. Zatímco v mi-
nulosti se nad bambusem nikdo 
nijak zvlášť nezamýšlel, dnes je 
tomu úplně jinak. Neuvěřitelně 
ohebný a odolný bambus je pova-
žován za nejlepší přírodní trvale 
udržitelný materiál. Najdeme jej 
v textiliích, nářadí, nábytku a je 
více než symbolické, že právě 
z něj byla postavena průkopnic-
ká Zelená škola v ekologickém 
centru Ubud na Bali.

Přirozeně, a přesto 
moderně

Uprostřed bujné balijské 
džungle, která se pyšní druhou 
největší přírodní diverzitou 
na světě a kam vede cesta plná 
výmolů, na které vám pod 
nohama pobíhají poplašená 
kuřata a nad hlavou neúnavně 
a monotónně bzučí cikády, stojí 
dva tucty budov. Nemají žádné 
zdi, jen ladně prohnuté střechy, 
podepřené bambusovými tyčemi, 
betonové podlahy a bambusový 
nábytek. I ty budovy, které ne-
jsou bambusové, jsou postavené 
z trvale udržitelných materiálů, 
jako je tráva alang-alang, nebo 
tradiční balinéskou technikou zdí 
lepených z bláta. Před školou je 
velké zatravněné hřiště s fotbalo-
vými brankami, jak jinak než také 
z bambusu, bambusový most 

klenoucí se přes divokou říčku 
Ayung, která skotačí přes obrov-
ské omleté balvany, zeleninové 
záhony, bludiště z jedlých keřů, 
permakulturní zahrady a jáma 
na zápasení v blátě. Ve škole není 
klimatizace, ale zato má moderní 
počítačovou místnost, dobře 
vybavenou knihovnu a na výběr 
kurzy podle mezinárodně uzná-
vaných osnov, vyučované v ang-
ličtině. Pro dosažení energetické 
soběstačnosti, což je nutnost, 
škola experimentuje se zdroji 
z vodní energie i výrobou metanu 
z kravského trusu na topení 
v kuchyňských sporácích a vyvíjí 
plynofikační jednotku, která bude 
využívat rýžové stvoly a další 
přírodní suroviny na výrobu 
elektřiny. V malém, lidově a tak 
trochu po svém se tahle indonés-
ká škola snaží zachránit planetu 
a v mnohém je určitě úspěšnější 
než teoretické a mnoholeté 
politické úsilí, jehož výsledkem je 
uznání potřeby zastavit globální 
oteplování a vymyslet jak.

Praktický hippie koncept
Více než dvě stě dětí ze čtyři-

ceti zemí, ve věku od tří do šest-
nácti let, se tam učí matematiku, 
gramatiku, vědu, obchod, drama 
a Bahasa Indonesia (indonéšti-
nu), která je oficiálním jazykem 

této země s téměř čtvrt miliardou 
obyvatel. Kromě toho se tam ješ-
tě naučí, jak vypěstovat a vymlátit 
rýži, jak vyrábět keramiku a papír 
z materiálů, které se nacházejí 
na pozemku školy, anebo jak si 
vyrobit vlastní čokoládu. Přitom 
se dětem dostane špína za nehty, 
bláto mezi prsty u nohou, ale 
každá zkušenost, kterou tam 
získají, bude o tom, jak žít tak, 
aby to mělo co nejmenší dopad 
na životní prostředí. Zní to 
trochu hippie a trochu idealis-
ticky – a trochu to takové i je. 
Ale Zelená škola je i realistická 
a praktická, koncipovaná tak, aby 
děti nejen získaly představu, jak 
žít udržitelně, ale aby školu také 
opouštěly s dostatkem znalostí, 
které jim umožní pokračovat 
ve studiu na jakékoli akademické 
instituci jinde ve světě, a také 
aby byly připraveny na vstup 
do skutečného života. Ve cvičné 
vesnici v areálu školy mají děti 
například možnost si teoretickou 
výuku vyzkoušet na skutečných 
životních situacích.

Překažené plány
Zakladatelé Zelené školy, 

manželé John a Cynthia Hardy-
ovi, žijí na Bali už přes třicet let. 
John tam jako student umění 
přijel z Kanady, zaujala ho ba-
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lijská řemesla a začal s místními 
umělci vyrábět šperky. Američan-
ka Cynthia se na Bali zastavila 
během cesty kolem světa, kterou 
podnikala před nástupem ke stu-
diu práv na berkeleyské univer-
zitě. Do Berkeley již nedorazila. 
Zůstala na Bali, založila malý, 
ale úspěšný šperkařský business 
a o několik let později se stala 
Johnovou ženou. Ještě před pár 
lety manželé pomýšleli na od-
chod do důchodu a na všechen 
ten klid, který důchodový život 
obnáší. Ale John shodou okol-
ností zhlédl dokument bývalé-
ho amerického viceprezidenta 
Ala Gorea Inconvenient Truth 
(Nepříjemná pravda) natoče-
ný s účelem rozšířit povědomí 
laické veřejnosti o probíhajících 
změnách klimatu. Dokument 
zapříčinil, že Hardyovi pově-
sili plány na poklidný důchod 
na hřebík a rozhodli se přispět 
svým dílem k tomu, aby změnili 
chování mladých lidí a v koneč-
ném důsledku i celé společnosti 
k prostředí, ve kterém žijí. „Al Gore 
mi zničil život,“ říká s oblibou dnes 
třiašedesátiletý, v domorodém 
sarongu oblečený John Hardy.

Něco úplně nového
Hardyovi prodali svůj šperkař-

ský business a chopili se příležitos-

ti k založení skutečně inspirativní-
ho vzdělávacího institutu, který se 
vymyká strukturálním, koncep-
tuálním a fyzickým omezením 
mnohých tradičních škol. V roce 
2006 John a Cynthia narazili 
na koncept Three Springs zamě-
řený na vzdělávání vesnických 
komunit, jehož autorem byl Alan 
Wagstaff, který se průkopnickým 
a nekonvenčním pojetím vzdě-
lávání zabývá již více než čtvrt 
století. Myšlenka Zelené školy 
byla na světě. Osm hektarů džun-
gle a rýžových polí přebudovali 
na pozemek ušitý na míru svému 
účelu a brána nejzelenější školy 
na světě, s na míru vybudovaným 
pozemkem, se pro zhruba stovku 
studentů otevřela v září 2008. 
Od té doby se škola rozrostla jak 
plošně, tak počtem studentů. 

všudypřítomná trvalá 
udržitelnost

Environmentální studia 
a výlety do přírody mají v ame-
rických i evropských školách 
dlouhou tradici. Ale Zelená škola 
je podle Johna Hardyho a jejích 
učitelů jedinečná v tom, že děti 
se v ní každý den naprosto po-
noří do světa trvale udržitelných 
metod, praktik a technologií. 
Nejde to jinak, jsou tam jimi 
obklopeny na každém kroku – 

počínaje nesplachovacími kom-
postovacími toaletami a absencí 
klimatizace a konče skutečností, 
že všechno ve škole je vyrobeno 
z bambusu, nikoli z oceli, skla 
nebo betonu. 

„Chceme vychovávat budoucí zelené 
lídry – potřebujeme je. Zelenou školu jsme 
vybudovali jako nový vzor vzdělávání. 
Chceme, aby děti měly možnost kultivovat 
své fyzické schopnosti, které jim umožní 
adaptovat se ve světě a uspět. Chceme 
však také, aby rozvíjely své duchovní vní-
mání a emociální intuici, a povzbuzujeme 
je, aby měly v úctě všechno, co jim život 
nabízí. Učíme je, že svět není nezničitel-
ný,“ říká John Hardy.

Otevřené hlavy  
a žádná nuda

I tak jedinečný a vzletný 
projekt, jako je balijská Zelená 
škola, samozřejmě trpí určitými 
kompromisy. Školní docházka je 
tam možná jen do šestnácti let 
věku dítěte, ale Hardyovi mají 
v plánu prodloužení možnosti 
studia o další dva roky. Studenti 
Zelené školy mají ve srovnání 
se západními školami a jinými 
mezinárodními školami na Bali 
omezenější výběr studia cizích 
jazyků a dalších standardních 
kurzů, ale to Zelenou školu 
v růstu nijak neomezilo. Mnoho 
jejích studentů přišlo z jiných 

škol na Bali a stále vzrůstá počet 
těch, kteří pocházejí z rodin, jež 
se na Bali přistěhovaly teprve 
nedávno, a to v neposlední řadě 
proto, že chtěly, aby se jejich děti 
vzdělávaly právě v této škole. 
Důvodem k takové volbě často 
bývá pocit rodičů, že v mnoha 
jiných mezinárodních školách 
postrádají jasnou představu 
o vzdělávání. Na Bali je při-
tahuje místní mystika, umění, 
jedinečné chrámy, mírné klima 
a lehce nekonvenční expatská 
komunita. Lze říci, že na Bali 
se nestěhují žádní nudní lidé. 
Na rozdíl od finančních a korpo-
rátních komunit, které vyrůs-
tají v Hongkongu, Singapuru, 
Frankfurtu a New Yorku, ostrov 
přitahuje podnikatele, umělce, 
léčitele, zaměstnance nevládních 
organizací, z nichž někteří jsou 
také rodiči otevřenými novým 
konceptům, jako je škola bez 
zdí, v níž si děti pěstují vlastní 
zeleninu. John Hardy je však 
přesvědčen, že koncept Zelené 
školy může stejně dobře fungo-
vat i jinde, a doufá, že balijská 
průkopnice bude vzorem pro další 
svého druhu. Jak velkým hráčem 
pak škola bude v globálním boji 
s klimatickými změnami, se teprve 
ukáže. Zatím ji navštěvují dvě 
stovky dětí – a hodně je to baví. 

Lze říci, že na Bali se nestěhují žádní nudní lidé.  
na rozdíl od finančních a korporátních komunit, 
které vyrůstají v Hongkongu, Singapuru, 
Frankfurtu a new Yorku, ostrov přitahuje 
podnikatele, umělce, léčitele, zaměstnance 
nevládních organizací, z nichž někteří jsou také 
rodiči otevřenými novým konceptům, jako je škola 
bez zdí, v níž si děti pěstují vlastní zeleninu.

 Srdce školy

 Pro děti je škola 
vážně hrou

 Domek pro baterie
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Prací prášek je nejvíce použí-
vaným chemickým přípravkem 
v domácnosti. Podle dostup-
ných pramenů se jej u nás ročně 
spotřebuje osmdesát tisíc tun. 
Zaručeně nejlepší prací pro-
středky z reklamních spotů, 
ať už práškové, či tekuté, jsou 
ovšem také těmi, které nejvíce 
škodí životnímu prostředí, naše-
mu zdraví a samozřejmě našim 
peněženkám. 

Chemie v prádle i ve vodě
V pracích prášcích i v teku-

tých pracích prostředcích je nej-
více chemie z celé drogerie běž-
ně používané v domácnostech. 
Mezi jejich anorganické přísady 
totiž mimo jiné patří sloučeniny 
fosforu a křemičitanů. V ko-
nečné fázi praní část sloučenin 
zůstává v prádle a zbytek končí 
v odpadních vodách. Obojí 
představuje velký problém. Kře-
mičitany a fosforečnany v prádle 
způsobují různé ekzémy, alergie 

a další kožní onemocnění u lidí, 
kteří s prádlem pracují, i u těch, 
kteří takové prádlo nosí. 
Fosforečnany jsou problémem 
globálního rozměru. Hlavními 
zdroji pitné vody v naší zemi 
jsou vodní nádrže, jimž potíže 
způsobují siničné toxiny, které 
se vodárenskou technologií jen 
těžko odstraňují, a proto hrozí 
reálné nebezpečí, že se siničné 
jedy ocitnou i v pitné vodě. 

Jak rozmachu sinic zamezit? 
Jednoduše tím, že jim nebude-
me poskytovat nejdůležitější 
živiny, které tyto ke svému 
životu potřebují: dusík a fosfor 
obsažené v běžných pracích 
prostředcích. Asi málokdo si 
umí představit, kolik takového 
krmiva v podobě fosfátových 
pracích prostředků každý měsíc 
sám zbytečně vypustí do odpad-
ních vod. 

Odstraňování fosforu 
z odpadních vod představuje 
výrazné zvýšení nákladů, které 
se nepromítá nikam jinam než 
do zvýšených cen stočného. 
A přitom existují jednoduchá 
kritéria, podle kterých můžeme 
prací prostředky posuzovat 

s ohledem na je-
jich ekologickou 
a biologickou 
nezávadnost, 
a potažmo i fi-
nanční výhod-
nost.

starý dobrý 
jelen…

Vhodným, 
ke zdraví i život-
nímu prostředí šetrným je 
takový prací prostředek, který 
se po použití přirozeně rozloží 
na neškodné látky, jež jsou od-
bouratelné biologickou cestou, 
a k tomu je navíc nealergenní 
a obsahuje jen složky, které 
nám neškodí. Tradičním ekolo-
gickým prostředkem je mýdlo. 
Pro ruční praní dobře poslouží 
to staré dobré s jelenem a v po-
době mýdlového slizu jej lze 
použít i jako prací gel pro praní 
v pračce. Mýdlo se ve vodním 
prostředí velmi rychle a úplně 

biologicky rozkládá na látky, 
které se v přírodě přirozeně 
vyskytují. Nejvhodnější je 
proto používat mýdlo přírod-
ní, nebarvené, neparfémované 
a bez zbytečných přidaných 
chemikálií. Vynikajícím pracím 
prostředkem jsou také mýdlo-
vé ořechy. Jsou to skutečně 
plody stromů Sapindus mukorossi 
nebo Sapindus trifoliatus rostou-
cích v Indii a Nepálu. Ořechy 
jsou přírodními produkty bez 
jakýchkoli chemických přísad. 
Mají velké množství výhod: 
Jsou šetrné k bílému, barev-
nému i jemnému prádlu, je 
možno s nimi prát při všech 
teplotách, přičemž čím nižší 
je teplota praní, tím vícekrát 
můžeme ořechy použít. Nepě-
ní, neobsahují vonné přísady, 
bělidla, měkčidla, a jsou proto 
vhodné pro alergiky, novoro-
zence a jedince s velmi citlivou 
pokožkou. Slupky ořechů, 
nikoli jádra, se v bavlněném 
pytlíčku vkládají do bubnu 
pračky přímo k prádlu a jejich 
zbytky lze poté zlikvidovat jako 
biologický odpad nebo použít 
do kompostu.

mýdlový sliz
Je to neto-

xický a nealer-
genní prací pro-
středek, který 
si za pár korun 
může doma 
každý sám 
vyrobit. Jsou 

k tomu třeba 
jen kostka mýdla, 

nejlépe právě s jele-
nem či kamzíkem, a jeden 

pytlík prací sody. Kostku mýdla 
nakrájíme na menší kostky, 
v kýblu přelijme litrem vařící 
vody a rozmícháme tyčovým 
mixérem. Doplníme studenou 
vodu na pět litrů a vsypeme 
stejné váhové množství sody, 
jaké jsme použili u mýdla. 
Opět důkladně promícháme – 
a sliz je hotov. 

Dávkuje se přímo do bubnu 
pračky, zhruba 200 ml na jed-
no praní. Přesné množství je 
třeba individuálně vyladit, 
záleží na vodě, která se k pra-
ní používá. Sliz je nezávadný 
pro životní prostředí, celý jej 
skutečně využijeme k praní, 
zatímco většinou objemu syp-
kých prášků jsou plnidla, která 
se na vlastním praní nepodílejí. 
Sliz nezpůsobuje inkrustace 
na prádle, a nepotřebujeme 
tudíž používat aviváž, a obvyk-
le je nealergenní. Prádlo z něj 

I takovou běžnou domácí 
činnost, jakou je praní 
prádla, je možné vykonávat 
tak, aby byla šetrná 
k prostředí, ve kterém 
žijeme. nestojí to mnoho, 
avšak nutností je mít 
dostatek fištrónu i času 
na přípravu pracího 
prostředku. 

O mýdlovém slizu a ořeších z Nepálu 
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není zářivě bílé, ale toho lze 
dosáhnout bělicími solemi. 
Nemá pronikavou vůni, což 
někomu vyhovuje. Naproti 
tomu ten, komu u vypraného 
prádla výrazná vůně chybí, může 
do posledního máchání přidat 
pár kapek éterického oleje.

Ekologické prostředky 
Také u práškových či 

tekutých pracích prostřed-
ků bychom měli klást důraz 
na biologickou rozložitelnost 

povrchově aktivních látek, 
které převádějí špínu z prádla 
do roztoku, na nízkou či raději 
žádnou ekotoxicitu a na co 
nejnižší dermální dráždivost. 
Na našem trhu je naštěstí k do-
stání dostatečné množství ne-
škodných pracích prostředků, 
šetrných změkčovadel a pří-
pravků pro bělení prádla. Patří 
k nim například výrobky firem 
Klar, Tiera Verde, Almein, 
Green Force, Ecover, Sonett 

a Urlich. Rozhodně bychom 
se měli vyvarovat používání 
běžných aviváží, které jsou ob-
tížně biologicky odbouratelné, 
na čistotu prádla nemají žádný 
vliv a u citlivějších jedinců mo-
hou vyvolat alergické reakce. 
Účinku aviváže dosáhneme 
přidáním malého množství 
octa do přihrádky na aviváž. 
Abychom prádlo vyjmuli 
z pračky krásně provoněné, 
stačí k pracímu prostředku 
přidat pár kapek éterického 

oleje. K oživení bílého prádla 
pak můžeme použít bělicí 
sůl a na skvrny použijeme 
některý z šetrných přípravků, 
které trh také nabízí, anebo 
ještě před tím, než prádlo 
vložíme do pračky, vsaďme 
na osvědčené babské recepty: 
žlučové mýdlo, octovou vodu 
na skvrny od kávy a kečupu, 
líh na skvrny od piva a běž-
nou kuchyňskou sůl na skvrny 
od červeného vína.

Zásady šetrného praní
Na ekologičnost praní by-

chom však měli myslet již při 
nákupu pračky, a proto vybírat 
takovou, která má nízkou 
spotřebu energie a úsporné 
programy. I po zakoupe-
ní bychom se pračce měli 
patřičně věnovat: pravidelně 
ji čistit od vodního kamene, 
a to nejlépe octem. Vodní 
kámen v pračce totiž snižuje 
účinnost praní. I samotnému 
procesu praní bychom měli 
věnovat pozornost. Pračku 
bychom měli zapínat až poté, 
co ji dostatečně naplníme 
prádlem, ale neměli bychom ji 
přeplňovat. To by byl problém 
například při praní látkových 
plen, které mají velkou savost 
a při příliš naplněné pračce na-
sají veškerou vodu, a dobře se 
proto nevyperou. U běžného 
praní si vystačíme s teplotou 
40 stupňů, která je dostačující 
i hygienicky. Vyvářku a praní 
na 60 stupňů tak omezíme jen 
na kojenecké prádlo, plenky 
a prádlo nemocných. Zamyslet 
bychom se měli i nad dávko-
váním pracího prostředku. 
Obvykle stačí mnohem méně, 
než výrobce uvádí jako dopo-
ručenou dávku. Dávkování 
pracích prostředků je odvislé 
i od tvrdosti vody. Měkká voda 
prací prostředek spoří, tvrdá 
jej naopak vyžaduje více. Jak 
jsme na tom s tvrdostí vody 
doma, můžeme zjistit u společ-
nosti, která nám vodu dodává. 
Ve všech směrech úspornější je 
také vkládat prací prostředek 
přímo do bubnu pračky, po-
třebné množství tak můžeme 
snížit až o pětinu. Jak je vidět, 
cest, jak prát co nejšetrněji, 
je mnoho a je pouze na nás, 
jakou z nich si vybereme.

ECHO

Soud v Maďarsku
V západomaďarském Veszpré-
mu začal proces s 15 lidmi, kteří 
čelí obviněním z podílu na jedné 
z největších ekologických 
katastrof v Maďarsku. V říjnu 
2010 se v hliníkárně v obci Ajka 
protrhla odkalovací nádrž. Při 
neštěstí přišlo o život deset lidí, 
žíravé bahno zamořilo rozsáhlé 
oblasti a zcela zatopilo několik 
obcí. Podle portálu naplo-online.
hu obžaloba žádá, aby obvině-
né, mezi kterými jsou i někdejší 
vysocí představitelé hliníkárny 
včetně generálního manažera 
Zoltána Bakonyiho, poslal soud 
do vězení na pět až deset let. 

Bioplynky prý nepáchnou

Obyvatelé obcí, v nichž se mají 
stavět nové bioplynové stanice, 
se zápachu obávají zbytečně. 
Dokazuje to výzkum společnosti 
Tres Consulting, podle nějž  
72 procent lidí žijících v blíz-
kosti bioplynky zápach necítí 
nikdy, dalších 20 procent 
jednou za měsíc. To odpovídá 
i výsledkům pachové studie ze 
středočeské Mořiny. Přítomnost 
bioplynové stanice nevadí 89 
procentům lidí, mnozí z nich ji 
vnímají pozitivně. Bioplynové 
stanice najdeme ve všech krajích, 
již více než tři sta stanic funguje, 
a to většinou ve vesnicích. 

EU varuje němce
Německo musí omezit překotně 
rostoucí náklady subvencování 
drahých obnovitelných zdrojů, 
jinak neúnosně přetíží spotřebi-
tele. Uvedl to evropský komisař 
pro energetiku Günther Oettin-
ger. Podle něho bude takzvaná 
zelená přirážka k účtům lidí 
za elektřinu, která jde do kapes 
majitelům větrných a solárních 
elektráren, výrazně růst a brzy 
by mohla představovat až třeti-
nu ceny energie. Oettinger uve-
dl, že přirážka, která letos činí 
3,6 eurocentu z celkové ceny  
25 centů za kilowatthodinu, příš-
tí rok vzroste o 40 procent – nad 
pět centů. V dalších letech se 
může s daní z přidané hodnoty 
vyšplhat až na devět centů, tedy 
téměř na třetinu ceny.

Zaručeně nejlepší prací prostředky z reklamních 
spotů, ať už práškové, či tekuté, jsou ovšem také 
těmi, které nejvíce škodí životnímu prostředí, 
našemu zdraví a samozřejmě našim peněženkám.

Ve všech směrech úspornější je také vkládat prací 
prostředek přímo do bubnu pračky, potřebné 
množství tak můžeme snížit až o pětinu. Dávkování 
pracích prostředků je odvislé i od tvrdosti vody. 
Měkká voda prací prostředek spoří, tvrdá jej naopak 
vyžaduje více.

Odstraňovat fosfor z od-
padních vod představuje 
výrazné zvýšení nákladů, 
které se nepromítá nikam 
jinam než do zvýšených 
cen stočného. a přitom 
existují jednoduchá krité-
ria, podle kterých můžeme 
prací prostředky posu-
zovat s ohledem na jejich 
ekologickou a biologickou 
nezávadnost, potažmo 
i finanční výhodnost.
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Projektový cyklus OPŽP

příjem žádostí

posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí 

projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, schválení Řídicím orgánem OPŽP

vydání dokumentů – registračních listů a rozhodnutí ministra

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), aktualizace září 2012

Číslo PO/
oblasti 

podpory
název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ZLEPŠOVÁnÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ InFRaSTRUKTURY a SnIŽOVÁnÍ RIZIKa POVODnÍ

1.1.1
Snížení znečištění z komunálních zdrojů – XXXIX. výzva – aglomerace pod 2 000 EO. 

aglomerace nad 2 000 EO.

1.1.4 Komplexní monitoring vod – XXXIII. výzva

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody – XXXIV. výzva

1.3.1 Omezování rizika povodní – XXXVII. výzva

2 ZLEPŠOVÁnÍ KVaLITY OVZDUŠÍ a SnIŽOVÁnÍ EMISÍ

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – pouze projekty z Moravskoslezského kraje

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – projekty ze všech krajů kromě Moravskoslezského kraje

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – XXXVIII. výzva

2.2 Omezování emisí – XXXVIII. výzva

2.2 Omezování emisí – pouze projekty z Moravskoslezského kraje

2.2 Omezování emisí – projekty ze všech krajů kromě Moravskoslezského kraje

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí – 
XXXVI. výzva (indiv. i velké projekty)

3 UDRŽITELnÉ VYUŽÍVÁnÍ ZDROJŮ EnERGIE

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry – XXXV. výzva

4 ZKVaLITnĚnÍ naKLÁDÁnÍ S ODPaDY a ODSTRaŇOVÁnÍ STaRÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – XL. výzva

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – XL. výzva

5 OMEZOVÁnÍ PRŮMYSLOVÉHO ZnEČIŠTĚnÍ a SnIŽOVÁnÍ EnVIROnMEnTÁLnÍCH RIZIK

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

6 ZLEPŠOVÁnÍ STaVU PŘÍRODY a KRaJInY

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

6.2 Podpora biodiverzity

6.3 Obnova krajinných struktur

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

6.6
Prevence sesuvů a skal. řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hod-
nocení neobnovitelných přírod. zdrojů

7 ROZVOJ InFRaSTRUKTURY PRO EnVIROnMEnTÁLnÍ VZDĚLÁVÁnÍ, PORaDEnSTVÍ a OSVĚTU

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů,  
poskytování environ. poradenství a environ. informací


