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„Staré ekologické zátěže jsou pro nás ty, které vznikly v době před platností moderní odpadové legislativy. Přibliž-
ně tedy před rokem 1993,“ vysvětluje Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního 
prostředí (CENIA) a zároveň manažer projektu Národní inventarizace kontaminovaných 
míst (NIKM). Projekt, jehož zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí, je financován 
z podpory Operačního programu Životní prostředí. strana 6

Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí jednal o projektech za více než osm miliard korun.

Jednání Rady SFŽP ČR
Novým předsedou Rady Stát-
ního fondu životního prostředí 
ČR se stal Ladislav Okleštěk 
z hnutí ANO 2011, který je 
členem parlamentního Výboru 
pro veřejnou správu a regionál-
ní rozvoj a Výboru pro životní 
prostředí. Ladislav Okleštěk je 
od října 2013 poslancem Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a od roku 1994 
starostou obce Výšovice na Pro-
stějovsku. str. 2–3 

Petr Valdman o OPŽP
„Mám za to, že OPŽP je a byl 
vnímán pozitivně. V různých vý-
zkumech patřil mezi ty nejzná-
mější programy. Vysvětluji si to 
i tím, že jeho přínosy jsou velmi 
dobře viditelné, a zároveň mají 
i velmi pozitivní dopady na běž-
ný život lidí,“ říká v rozhovoru 
Petr Valdman, ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
Na fond se vrátil po necelých 
čtyřech letech. str. 10

Galerie projektů 
Popisy osmi zrealizovaných pro-
jektů, podpořených z Operační-
ho programu Životní prostředí, 
v pravidelné rubrice Galerie 
říkají, za kolik a co se s podpo-
rou evropských peněz udělalo. 
Projekty vybíráme nahodile, ale 
i tak jejich výběr slouží k dobré 
orientaci v nabízených druzích 
podpory z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Tentokrát 
v rubrice Galerie naleznete 
projekty z prioritních os 1 až 5. 
str. 24

Nebe je naše moře
16 000 ko-
merčních letů 
na světě ročně 
vyprodukuje 
600 milionů tun 
oxidu uhličité-

ho, což z létání činí nejrychleji 
rostoucí zdroj emisí skleníko-
vých plynů na světě. Za „zelené“ 
letadlo se považuje jakékoli sou-
kromé nebo komerční letadlo, 
které má na životní prostředí 
méně negativní dopad než sou-
časná letadla. str. 28 

 Nechtěné 
 dědictví 

Provozují-li obce kanalizaci nebo 
vodovody, a stanou se tak kvůli 
obratu plátci DPH, musejí to 
oznámit SFŽP ČR a část dotace 
odpovídající dani z přidané 
hodnoty vrátit! STR. 4
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EDITORIAL

AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

Řídicí výbor jednal o projektech za více než osm miliard korunVážení čtenáři, 
aktuální Priorita přináší zprávu 
z jednání Řídicího výboru 
Operačního programu Životní 
prostředí. Nebývá zvykem, aby 

se jednání ří-
dicího výboru, 
stejně jako 
jednání Rady 
Státního fondu 
životního 
prostředí ČR, 
účastnil ministr 
životního pro-
středí. Na 36. 
jednání obou 

těchto orgánů byl ministr život-
ního prostředí Richard Brabec 
přítomen. A mezi členy výboru, 
z nichž mnozí v něm nezasedají 
poprvé, se objevily i nové tváře.
Také bych vás rád upozornil 
na rozhovor s Petrem Vald-
manem, ředitelem Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
Mimo jiné v rozhovoru říká, 
že žadatelé o podporu mohou 
v současné době očekávat vý-
razné zkrácení doby posuzo-
vání všech dokumentací, které 
potřebují před zahájením 
zadávacího řízení. 
„Zatímco doposud na ně 
museli čekat až tři měsíce, 
nyní je dostanou maximálně 
do tří týdnů. Zjednoduší se 
i dodávání podkladů pro udě-
lení rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, vyjednali jsme s Mi-
nisterstvem financí možnost 
vydávat tento právní krok 
před ukončením výběrových 
řízení. Škrtli jsme zbytné přílo-
hy u žádostí o podporu, čímž 
se zrychlí doba hodnocení 
žádostí, jakkoli se tím přenáší 
větší díl odpovědnosti na ža-
datele,“ říká Petr Valdman.
Podle něho je cílem nejen 
těchto opatření co nejrychleji 
dovést projekty žadatelů do sta-
vu realizace a financování. 
„Tam, kde byly aplikovány 
jakékoliv lhůty, budeme je krátit 
minimálně o jednu třetinu, 
v mnoha případech o více 
než polovinu. Během jednoho 
měsíce jsme připravili a vyhlá-
sili nové výzvy i zahájili příjem 
žádostí. Spustili jsme financo-
vání projektů o měsíc dříve než 
vloni,“ dodává ředitel SFŽP ČR.
Dalším zajímavým textem je 
rozhovor s Danem Jiránkem 
o potížích některých obcí 
s účtováním daně z přidané 
hodnoty v momentě, kdy 
čerpají dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. 

26. března 2014 se za účasti 
ministra životního prostředí 
richarda Brabce uskutečnilo 
36. zasedání Řídicího 
výboru Operačního 
programu Životní 
prostředí. Po skončení 
zasedání jednala rada 
státního fondu životního 
prostředí Čr. 
Obě jednání se uskutečnila 
v budově Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Členové 
řídicího výboru posuzovali 
projekty z osmi výzev (XLVII., 
XLVIII., LI., LV., L., XLIX., 
LIII. a XXXIX. výzvy). Zabývali 
se však i jednotlivými projekty 
mimo tyto výzvy. Posuzovali 
projekty v celkové výši podpory 
přesahující osm miliard korun. 

Slova ministra
Ministr životního prostředí 

Richard Brabec připomněl 
úvodem jednání řídicího výboru 
jeho členům, že Operační 
program Životní prostředí patří 
z hlediska čerpání finančních 
prostředků k nejhůře hodnoce-
ným operačním programům. 

„Nyní nás čeká obrovský kus práce, 
abychom z alokovaných peněz v progra-
mu vytěžili maximum možného,“ uvedl 
ministr a zdůraznil, že práce 
na administraci programu bude 
náročná a hektická, protože hlav-
ním cílem všech zúčastněných 
stran je minimalizace hrozící 
ztráty finančních prostředků 
z OPŽP ve výši třinácti miliard 
korun. 

Jan Kříž, náměstek pro sekci 
fondů EU, ekonomických  
a dobrovolných nástrojů,  
nejprve představil nového  
místopředsedu Řídicího vý-
boru OPŽP Jaroslava Michnu 
z Odboru fondů Evropské unie 
Ministerstva životního prostředí 
a poté potvrdil ministrova slova. 
Uvedl, že Operační program 
Životní prostředí není v dobré 
kondici. 

„Snažíme se zrychlovat všechny 
administrační procesy, jak to jen jde. 
A to zejména na Státním fondu životního 
prostředí ČR,“ uvedl Kříž a dopl-
nil, že například loňská ztráta 
ve výši šesti miliard korun, které 
se nepodařilo z OPŽP vyčerpat, 
je nevratná. 

Kříž také nové členy výbory 
upozornil na to, že výsledek 
kolektivního hlasování členů 

výboru při posuzování projektů 
určených k podpoře z OPŽP je 
názorem pouze „doporučují-
cím“ nebo „nedoporučujícím“. 
Projekty k podpoře schvaluje 
ministr životního prostředí svým 
podpisem. 

Projekty za osm miliard
Výjimečnou výzvou v rámci 

všech projednávaných osmi vý-
zev členy výboru byla XLVIII. 
výzva, která byla zaměřena 
na prioritní osu 2 – Zlepšení 
kvality ovzduší a snižování emi-
sí, oblast podpory 2.2. Ta byla 
určena výhradně pro projekty 
realizované v okresech Karviná, 
Ostrava město a Frýdek-Místek. 

„V rámci této výzvy jsme mohli 
podpořit jen 80 procent těch nejlépe bo-
dově hodnocených projektů, což přímo 
vyplývá z nařízení Evropské komise,“ 
uvedl Bohdan Polak, vedou-
cí Odboru ochrany ovzduší 
a obnovitelných zdrojů energie 
Státního fondu životního pro-
středí ČR. 

Z 16 dobrých projektů tak 
mohli zaměstnanci fondu dopo-
ručit členům výborů k posou-
zení a k návrhu na doporučení 
ministrovi životního prostředí 
k podpisu pouze 14 projektů. 
I tak však celková výše podpo-
ry činila 762 577 259 korun. 

Petr Valdman, ředitel Stát-
ního fondu životního prostředí 
České republiky, poté na žádost 
jednoho z nových členů výboru 
ve stručnosti vysvětlil, jak jsou 
projekty zaměstnanci státního 
fondu posuzovány a bodovány. 

Dalšími projekty, kterými se 
členové výboru zabývali, byly 
například i projekty z LI. výzvy. 
Byly to projekty zaměřené na-
příklad na rekonstrukci teplá-
renských rozvodů. Požadovaná 
dotace z Fondu soudružnosti 
u nich činila 533 770 522 korun.

Další důležitá výzva byla 
LIII., ta byla zaměřena na odstra-
ňování znečištění vod z komunál-
ních zdrojů. Alokace finančních 
prostředků v jejím případě činila 
1,5 miliardy korun. 

„Nebylo tam žádné zásadní omezení. 
Ta struktura projektů je velmi odlišná 
a variabilní,“ konstatovala Ivana 
Vráblíková, vedoucí Odboru 
ochrany vod Státního fondu 
životního prostředí ČR, avšak 
zdůraznila, že příjemci podpo-
ry v žádosti museli doložit, že 
splňují podmínky pro způso-
bilost žadatele i provozování 
infrastruktury dotované z OPŽP 
včetně infrastruktury související, 
ve smyslu aktuální Metodiky pro 
žadatele rozvádějící podmínky 

„Nyní nás čeká obrovský kus práce, abychom 
z alokovaných peněz v programu vytěžili 
maximum možného,“ uvedl ministr richard 
Brabec a zdůraznil, že práce na administraci 
programu bude náročná a hektická.

přílohy číslo 7 Programového do-
kumentu Operačního programu 
Životní prostředí. 

V rámci této výzvy byl překro-
čen objem alokovaných prostřed-
ků o bezmála 300 milionů korun, 
ale podle Ivany Vráblikové 
existuje velmi reálný předpoklad, 
že některé z doporučených pro-
jektů nebudou vůbec zahájeny 
kvůli časové náročnosti realizace 
vodohospodářských projektů 
a blížícímu se konci aktuálního 
programového období.

„Předpokládáme, že limit ve výši 
1,5 miliardy korun nebude překročen,“ 
dodala Vráblíková. 

Pochvala fondu
Na závěr jednání řídicího 

výboru byly členy výboru projed-
návány projekty, u nichž dochází 
k různým změnám. 

Poslankyně Kateřina Koneč-
ná, dlouholetá členka výboru, 
v této souvislosti pochválila 
vedení Státního fondu životního 
prostředí ČR za „odvahu vyřadit 

ze systému projekt na revitalizaci 
slepého ramene Ohře v Počeděli-
cích v Ústeckém kraji“. Celkové 
náklady tohoto projektu činily 
63 865 747 korun. 

„Ten projekt byl od začátku předražen 
a jsem ráda, že nynější vedení fondu rozho-
duje racionálně, nikoli s ohledem na poli-
tickou zakázku,“ řekla Konečná. 

Naopak členy výboru byl 
doporučen ke schválení projekt 
Kanalizace a ČOV pro část obce 
Roseč, lokalita Pod Trachtou, se 
změnou hodnocení a s celkovou 
výší podpory 13 870 990 korun 
a požadovanou dotací z FS 
13 100 380 korun. 

Na slova poslankyně Konečné 
reagoval i ministr Richard Bra-
bec. Prohlásil, že jeho cílem není 
vracet se do minulosti. 

„Avšak můžeme vám slíbit, že všechny 
projekty budeme posuzovat z věcné, nikoli 
politické roviny. I proto jsem udělal per-
sonální změny zejména na Státním fondu 
životního prostředí ČR. Jde nám o to, aby 
ten proces byl maximálně transparentní,“ 
řekl Brabec. 

Z jednání rady fondu
Po skončení zasedání Řídicího 

výboru Operačního programu 
Životní prostředí následovalo 
jednání Rady Státního fondu 
životního prostředí ČR, která 
má nového předsedu. Václava 
Mencla z ODS vystřídal Ladislav 
Okleštěk z hnutí ANO 2011. 

Jednání Rady Státního fondu 
životního prostředí České 
republiky uvedl ředitel stítního 
fondu Petr Valdman souhrn-
nou informací o vývoji příjmů 
a výdajů fondu. Zatímco letošní 
rozpočet fondu počítá s příjmy 
ve výši 1,7 miliardy korun, jeho 
výdaje tvoří něco přes čtyři 
miliardy korun. 

„Příjmy fondu z poplatků velmi 
dramaticky klesají. A naznačují, že 
budoucnost Státního fondu životního 
prostředí ČR není úplně růžová, aby fond 
v budoucnu mohl plnit své zákonem dané 
závazky,“ uvedl Valdman. 

Tyto skutečnosti se dle jeho 
slov promítají do řízení národ-
ních programů, ale třeba i do po-
pulárního programu Nová zelená 
úsporám.  

Svou roli u klesajícího výběru 
ekologických poplatků ze strany 
fondu hraje i nedotažená legis-
lativa, ale i skutečnost, že fond 
nemůže sám aktivně kontrolovat, 
zda jsou dodržovány ekologické 
normy. 

Finanční kondice státního fon-
du bude dle slov Petra Valdmana 
klíčová i z hlediska nastavení 
nástupce Operačního programu 
Životní prostředí, u nějž v tuto 
chvíli není jasné, zda se vedle 
žadatelů o dotaci nebude muset 
na nákladech na projekt povinně 
podílet i Státní fond životního 
prostředí ČR. 

Schválené žádosti a zamítnuté žádosti 
na základě doporučení  
36. řídicího výboru podepsal 
ministr životního prostředí 
richard Brabec 1. dubna 
seznam schválených 
a zamítnutých žádostí 
a žádostí zařazených 
do zásobníku v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí. 
Schválena byla 1 žádost 
z XXXIX. výzvy (oblast podpory 
1.1), 44 žádostí z XLVII. výzvy 
(PO 5 – 2. skupina žádostí), 14 
žádostí z XLVIII. výzvy (oblast 
podpory 2.2), 1 žádost z XLIX. 
výzvy (PO 6 – 1. a 2. skupina 
žádostí), 711 žádostí z L. výzvy 
(PO 3 – 1. a 2. skupina žádostí), 
159 žádostí z L. výzvy (PO 6 – 1. 
a 2. skupina žádostí), 42 žádostí 

z LI. výzvy (oblast podpory 2.1), 
35 žádostí z LIII. výzvy (podob-
last podpory 1.1.1) a 10 žádostí 
z LV. výzvy (oblast podpory 2.2). 

Podmínkou vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace žádostem 
ve výše uvedených výzvách je 
předložení kompletní zadávací 
dokumentace k výběrovému říze-
ní na realizaci předmětu podpory 
ve stavu připraveném k vyhlášení 
výběrového řízení do 2, 3 nebo 4 
měsíců (liší se dle výzvy, více viz 
níže) od vydání registrace akce. 

Jaké jsou lhůty?
Lhůty pro předložení zadávací 

dokumentace fondu (lhůta začíná 
běžet vydáním registrace akce):
–  do 2 měsíců žádosti podané 

v rámci L. výzvy (PO 6 – 1. a 2. 
skupina žádostí) a LIII. výzvy 
(podoblast podpory 1.1.1),

–  do 3 měsíců žádosti podané 
v rámci XLVII. výzvy (PO 5 
– 2. skupina žádostí), XLIX. 
výzvy (PO 6 pro žadatele 
správy národních parků – 1. 
a 2. skupina žádostí) a L. výzvy 
(PO 3 - 1. a 2. skupina žádostí),

–  do 4 měsíců žádosti podané 
v rámci XLVIII. výzvy (oblast 
podpory 2.2), LI. výzvy (ob-
last podpory 2.1) a LV. výzvy 
(oblast podpory 2.2).
Lhůta pro předložení všech 

podkladů pro vydání RoPD dle 
přílohy č. 1 směrnice MŽP č. 
12/2012 je u všech výše uvedených 
výzev stanovena jednotně na 6 
měsíců od vydání registrace akce.

U veřejných zakázek projektů 
z L. výzvy prioritní osy 3 platí 
výjimka ze Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce v OPŽP, SFŽP 
ČR bude výběr dodavatele posuzo-

vat uceleně až po ukončení výbě-
rového řízení a uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem.

Zamítnuté žádosti
Rovněž byla zamítnuta 1 žádost 

z XXVII. výzvy (oblast podpory 
6.4), zamítnuty byly 4 žádosti 
z XLVII. výzvy (PO 5 – 2. skupina 
žádostí), 6 žádostí z XLVIII. výzvy 
(oblast podpory 2.2), 122 žádostí 
z L. výzvy (PO 3 – 1. a 2. skupina 
žádostí), 17 žádostí z L. výzvy 
(PO 6 – 1. a 2. skupina žádostí), 1 
žádost z LI. výzvy (oblast podpory 
2.1) a 5 žádostí z LIII. výzvy (pod-
oblast podpory 1.1.1).  
Šest žádostí z L. výzvy (PO 6 –  
1. a 2. skupina žádostí) bylo zařa-
zeno do zásobníku projektů OPŽP. 

Přehled všech schválených 
projektů je k dispozici na webo-
vých stránkách OPŽP. 

Zleva: Jan Kříž, náměstek pro ministerskou sekci fondů EU, 
ministr životního prostředí richard Brabec a Petr Valdman, 
ředitel státního fondu životního prostředí České republiky
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ECHO
Podpora alternativní 
dopravy
Evropská komise svým rozhodnu-
tím č. C(2014) 1662 ze dne  
13. března 2014 rozhodla  
o změně Programového doku-
mentu OPŽP 2007–2013, jíž 
podpořila nové opatření Snížení 
imisní zátěže omezením emisí 
z veřejné dopravy, které bylo 
zařazeno mezi podporované 
aktivity v prioritní ose 2. Pro 
žadatele v rámci LVII. výzvy tato 
zpráva znamená, že při hodnoce-
ní jejich žádostí nedojde k časové 
prodlevě, naopak k hodnocení 
podaných žádostí přistoupí  
SFŽP ČR neprodleně po ukonče-
ní jejich příjmu.

Aktualizace závazných 
pokynů
Ke dni 14. 3. 2014 byly zaktuali-
zovány Závazné pokyny pro žada-
tele a příjemce podpory v OPŽP. 
Aktualizovaná verze je účinná 
od 18. 3. 2014. V souvislosti s no-
vým občanským zákoníkem byla 
občanská sdružení nahrazena 
spolky. V kapitole 4.4.1 Obecné 
nařízení o blokových výjimkách 
800/2008 (GBER) byla upravena 

informace 
týkající se 
prodloužení 
termínu 
stávající regi-
onální mapy 
a schválení 
nové. Další 
změny byly 
provedeny 

v kapitole 5 Zadávací řízení. V ka-
pitole 8.1 Pravidla a nutné pod-
mínky pro uvolňování finanční 
podpory byla u zálohových faktur 
doplněna možnost se souhla-
sem řídicího orgánu prodloužit 
lhůtu pro vyúčtování zálohových 
faktur. Rovněž byla doplněna 
informace o 30denní splatnos-
ti faktur a 45denní splatnosti 
faktur u ex-ante modifikovaných 
plateb. Z kapitoly 8. 10 Účetnictví 
příjemce podpory byl odstraněn 
poslední odstavec týkající se 
účelových znaků a byl nahrazen 
odkazem na novou přílohu č. 
7 Účtování o příjmu podpo-
ry OPŽP. Do kapitoly 10 byly 
vloženy informace o následných 
kontrolách po ukončení realizace 
projektu. Také byly vloženy nové 
přílohy č. 7 Účtování o příjmu 
podpory OPŽP. Podrobnější 
přehled všech změn naleznete 
ve změnovém listu závazných 
pokynů na webových stránkách 
OP Životní prostředí.

Dan Jiránek, 
člen Řídicího 
výboru 
Operačního 
programu 
Životní 

prostředí, primátor města 
Kladno a předseda svazu 
měst a obcí Čr, upozornil 
na potíže některých obcí 
s účtováním daně z přidané 
hodnoty v momentě, kdy 
čerpají dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. 

V čem je podle vás problém 
s daní z přidané hodnoty, když 
obec čerpá dotaci? 

Problém je v tom, když obce 
samy provozují kanalizaci nebo 
vodovody, a stanou se tak kvůli 
obratu ze zákona plátci daně 
z přidané hodnoty. Protože 
pro plátce není daň z přidané 
hodnoty uznatelným nákladem, 
je nutné, aby to obce oznámily 
Státnímu fondu životního pro-
středí ČR a vrátily část dotace 
odpovídající daně z přidané 
hodnoty. Také musejí požádat 
o vratku daně z přidané hodnoty 
na příslušném finančním úřadě.

Na daň z přidané hodnoty se 
tedy dotace nevztahuje? 

Rozdíl je právě mezi plát-
ci, respektive neplátci daně 
z přidané hodnoty. Plátce má 
nárok na vrácení daně z přidané 

hodnoty z investice od státu, ale 
nemůže ji účtovat jako uzna-
telný náklad, a tedy podávat 
na daň z přidané hodnoty do-
taci. U neplátce daně je to však 
úplně naopak. Problém je v tom, 
že z neplátce se plátcem můžete 
stát během jednoho měsíce podle 
zákona o dani z přidané hodnoty 
mnoho obcí, aniž to tuší. Stačí 
jim překročit zákonem určený 
obrat u takové činnosti.

Zvládají obce zaúčtování pod-
pory z Operačního programu 
Životní prostředí? 

To je spíše dotaz na Státní 
fond životního prostředí ČR. 
Obecně však mohu říci, že 
vidím někdy problémy s chy-
bami v účetnictví a zaúčtování 
neuznatelných nákladů jako 

uznatelných. I když je i pravda, 
že někdy se obce dozvědí, co je 
neuznatelné, až zpětně, napří-
klad při kontrole.

Jak hodnotíte efektivitu zave-
dených akceleračních opatře-
ní v rámci zrychlení čerpání 
z Operačního programu Život-
ní prostředí?

Hodnotit se dá až podle vý-
sledků. Rozhodně je však třeba 
zvýšit administrativní kapacitu 
Státního fondu životního pro-
středí ČR, a to i prostřednictvím 
navýšení počtu zaměstnanců. 
A je také důležité, aby se toto 
navýšení kapacit promítlo 
do rychlosti a standardnosti 
reakcí Státního fondu životního 
prostředí ČR i na rozhodnutí 
Řídicího výboru OPŽP. 

Vedoucí odboru veřejnosprávních 
kontrol se stala Martina Zavadilová, 
která před nástupem na státní fond 
pracovala jako ředitelka Odboru 
kontrol Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost 
na Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR. V této pozici pracovala od prvního 
srpna 2012. Výkonu kontrolní činnosti se M. Zavadi-
lová profesně věnuje již od roku 2001.

Vedoucí právního odboru Státního 
fondu životního prostředí ČR se stala 
Lucie tománková, která v minulosti 
působila jako zástupkyně vedoucího 
právního oddělení Odboru plateb-
ního a certifikačního Ministerstva 
financí ČR. 

Vedoucí Odboru komunikace Státního 
fondu životního prostředí ČR se stala 
Lenka Brandtová, která tuto funkci za-
stávala již v minulosti. Na státní fond se 
vrátila z Ministerstva pro místní rozvoj, 
kde pracovala jako zástupkyně ředitele 
kabinetu ministra. Předtím pracovala 

jako tisková mluvčí Ministerstva kultury.

Čtvrtým jmenovaným vedoucím 
na Státním fondu životního prostředí 
ČR je od 1. dubna Jakub němec, 
který povede odbor provozování 
vodohospodářské infrastruktury. 
Jakub Němec přichází na státní fond 
ze soukromé poradenské společnos-

ti, kde působil necelý rok. Dříve však na SFŽP ČR 
pracoval šest let jako projektový manažer.

PERSONÁLIE
Noví vedoucí na SFŽP ČR

Jak účtovat daň z přidané hodnoty
Povinnost pořizování 
fotodokumentace pro 
provozovatele autovrakovišť 
začne platit až od 1. října 
2014.

Provozovatelé vrakovišť bu-
dou podle novely vyhlášky o po-
drobnostech nakládání s odpady 
z autovraků povinni ke každému 
autovraku nově pořídit fotodo-
kumentaci. 

Do 4 dnů od přijetí vozu k se-
šrotování bude platit povinnost 
zaslat na Ministerstvo životního 
prostředí 3 fotografie dokládající 
totožnost vozu a jeho přítom-
nost na vrakovišti. 

Pro některé z nich nebude 
pořizování fotografií žádnou 
novinkou. Znají ho už dnes, 
protože je součástí dokumen-
tace pro žádosti o vyplacení 
dotace Státního fondu život-
ního prostředí na zlikvidované 
autovraky. Povinnost pořizovat 

fotodokumentaci pro všechny 
provozovatele bude účinná od 1. 
října 2014.

Povinnost pořizovat fotodo-
kumentaci bude účinná od  
1. října 2014 a vyplývá z novely 
zákona o odpadech. Vyhláška 
po novelizaci upravuje způsob 
pořizování fotodokumentace 
a její zasílání na Ministerstvo 
životního prostředí. Navržená 
účinnost novely vyhlášky je 
1. června 2014, ovšem právě 
s výjimkou pořizování fotodoku-
mentace. Tu bude nutno zasílat 
na MŽP až od 1. října 2014. 
Kromě zavedení fotodokumen-
tace se mění i podmínky pro 
skladování autovraků.

Fotodokumentaci přijíma-
ných autovraků tvoří tři snímky 
a budou se zasílat elektronicky 
na ministerstvo prostřednictvím 
Informačního systému odpadové-
ho hospodářství Modul autovraky 
(MA ISOH), který je možné zdar-

ma stáhnout z webových stránek 
www.autovraky.mzp.cz.

Povinnost odesílání fotodo-
kumentace je posunuta na  
1. října 2014 kvůli nutným úpra-
vám systému MA ISOH.

Iniciativa zavedení fotodo-
kumentace autovraků vzešla 
od samotných zpracovatelů, 
které znepokojoval stav přijíma-
ných autovraků do některých 
zpracovatelských zařízení. 

Autovraky byly přijímány 
například vypálené nebo čás-
tečně rozebrané, z čehož bylo 
zřejmé, že proběhlo nelegální 
nakládání s nebezpečnými 
i ostatními odpady neopráv-
něnou osobou. Zároveň lze 
důslednou fotodokumentací 
předejít fiktivní likvidaci 
autovraků za účelem pouhého 
odhlášení vozidla z Centrální-
ho registru vozidel, přičemž by 
s tímto autem mohlo být dále 
nelegálně nakládáno.

Zpracování fotodokumentace 

Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci se 
správou národního parku 
Šumava a CHKO Šumava 
dokončuje finální úpravy 
„Plánu péče o národní park 
Šumava“. ten bude schválen 
na přechodnou dobu pro 
období 2014–2017. 

V rámci připomínkování (prosi-
nec 2013 – únor 2014) byly na ad-
resu MŽP doručeny připomínky 
z 26 připomínkových míst, která 
zahrnují obce, kraje, vlastníky 
nemovitostí, vědeckou obec, 
neziskové organizace i fyzické 
osoby. 

Příprava protokolu
„Po doručení připomínek jsem osobně 

jednal se všemi dotčenými subjekty. Šu-
mava potřebuje velmi rychle plán péče, 
a my se tak snažíme najít řešení přijatelné 
pro všechny,“ komentoval vznika-
jící plán péče náměstek ministra 
Vladimír Dolejský. 

Ministerstvo životního pro-
středí podle Dolejského nyní 
dokončuje přípravu protokolu 
o vypořádání těchto připomínek, 
protokolu, kterým bude plán péče 
schválen. Současně jsou do textu 
plánu zapracovávány připomínky, 
kterým bylo vyhověno. Schvá-

lení plánu péče se předpokládá 
ve druhé polovině dubna tohoto 
roku. Bez platného plánu péče 
nemůže správa parku fungovat 
ani čerpat evropské dotace.

Zonace Šumavy
Souběžně dokončuje Správa 

NP a CHKO Šumava poslední 
úpravy návrhu zonace národního 
parku Šumava, který byl v minu-

lém roce dohodnut se zástupci 
šumavských obcí delegovaných 
do rady parku. Do konce dubna 
bude kompletní návrh zonace 
předán na Ministerstvo životního 
prostředí, které zahájí proces pro-
jednání podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Kraje, obce 
a vlastníci nemovitostí, jejichž po-
zemky mají být zařazeny do přís-
nějšího režimu ochrany, budou 

moci k předložené-
mu návrhu zonace 
uplatnit písemné 
námitky ve lhůtě  
90 dnů. 

Příprava 
vyhlášky 

Ministerstvo ži-
votního prostředí ná-
sledně došlé námitky 
vypořádá a připraví 
vyhlášku, která bude 
nejpozději do konce 
roku 2015 standardně 
projednána a ná-
sledně ministrem 
životního prostředí 
Richardem Brabcem 
schválena. V návrhu 
zonace bude zacho-
ván rozsah I. zóny 
tak, jak byl dohodnut 
se zástupci regionu 
v minulých letech.

Plán péče o národní park Šumava

ECHO
Ministr navštívil Krkonoše 
Při první cestě (3. dubna 2014) 
do Krkonošského národního 
parku si ministr životního pro-
středí Richard Brabec prohlédl 
Krtka. Tak se jmenuje centrum 
environmentálního vzdělávání, 
jehož výstavba byla podpořena 
z Operačního programu Životní 
prostředí. „Projekt Krtek je pěk-
ným příkladem využití evropské 
dotace a jsem rád, že se jej Sprá-
vě KRNAP podařilo zrealizovat 
a nabídnout tak návštěvníkům 
i obyvatelům Krkonoš krásné 
místo k poznávání i vzdělávání,“ 
řekl na adresu Krtka ministr 
Richard Brabec, který se, jak také 
tvrdí tisková zpráva MŽP, rovněž 
setkal s vedením české i polské 
strany národního parku a se 
starosty v regionu. 

Vyfotili vlka
Na začátku 
dubna se po-
dařilo jedno-
značně doložit, 
že do Čech se 
po více než 
stu letech opět 

vracejí vlci. Jednoznačný důkaz 
podal snímek z fotopasti, kterou 
v národní přírodní rezervaci 
Břehyně-Pecopala kvůli dlou-
hodobým indiciím, že se tato 
vzácná šelma v oblasti pohybuje, 
instalovali pracovníci Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR, 
Správy chráněné krajinné oblasti 
Kokořínsko. Národní přírodní 
rezervace leží nedaleko města 
Doksy. Vlk, kterého zachytila 
fotopast, pochází pravděpodob-
ně z německo-polského pomezí, 
z oblasti Lužice. 

S Pan Ki-munem
Ministr životního prostředí 
Richard Brabec se setkal s gene-
rálním tajemníkem OSN Pan Ki-
munem. Potkali se u protipovod-
ňových zábran na Alšově nábřeží 
v Praze. „Opakovaně v průběhu 
minulého desetiletí jsme čelili 
ničivým povodním. I to je, myslím, 
zřetelným důkazem skutečnosti, 
že se klimatická změna posunula 
z pozice vědeckofantastických 
filmových scénářů do holé reality,“ 
sdělil generálnímu tajemníkovi 
ministr Richard Brabec. Dodal, 
že dalším extrémním projevem 
změny klimatu je sucho, a tak se 
jednou může stát, že koryto Vltavy 
přejdeme suchou nohou. „Na po-
kračující změny klimatu je potřeba 
reagovat co nejdříve, globálně 
i lokálně,“ doplnil ministr.

Prvního dubna byli do pozic vedoucích na státním fondu životního prostředí Čr jmenováni hned čtyři 
lidé. Dva z nich na státním fondu v minulosti již působili. 
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Staré ekologické zátěže jsou nechtěným dědictvím
„Staré ekologické zátěže jsou pro nás ty, 
které vznikly v době před platností mo-
derní odpadové legislativy. Přibližně tedy 
před rokem 1993,“ vysvětluje Zdeněk 
Suchánek z české informační 
agentury životního prostředí CE-
NIA a manažer projektu Národní 
inventarizace kontaminovaných 
míst. 

Od té doby musejí mít prů-
myslové provozy i skládky povo-
lení a určité technické parametry, 
které jsou například ve stavebním 
řízení podchyceny státní správou, 
případně kontrolní činností Čes-
ké inspekce životního prostředí. 

„Nás ale zajímají ty starší,“ říká 
Zdeněk Suchánek. 

A právě ty byly předmětem 
projektu Národní inventarizace 
kontaminovaných míst. Za-
davatelem projektu byl v roce 
2008 Odbor ekologických škod 
Ministerstva životního prostředí, 
který je dnes součástí Odboru 
environmentálních rizik a ekolo-
gických škod MŽP. Projektem se 
zabývá CENIA, česká informační 
agentura životního prostředí, 
a jeho první etapu zrealizovala 
v letech 2009–2012. 

„Jejím výsledkem je především vypra-
cování metodiky inventarizace známých 
i neznámých kontaminovaných míst a na-
vržení projektu druhé, realizační etapy,“ 
konstatuje Zdeněk Suchánek. 

Připraveným štěstí přeje
Přestože zadavatelem projektu 

bylo MŽP, CENIA musela projít 
procesem žádání o dotaci. Nuan-
cí ovšem bylo, že vypsaná výzva 
se vztahovala pouze na státní 
nebo státem zřízené organizace. 
Tím se okruh žadatelů značně zú-
žil. CENIA proto žádost podala 
a v okamžiku přiznání dotace byl 
Zdeněk Suchánek přizván coby 
manažer celého projektu. Podle 

jeho slov byla CENIA na tento 
úkol výborně připravena. 

„V době žádání o dotaci jsme 
provozovali databázi Systému evidence 
kontaminovaných míst, tudíž jsme měli 
profesní znalost této problematiky i metod 
dálkového průzkumu země, a měli jsme 
tak veškeré předpoklady pro to, abychom 
projekt obhájili a byl nám přidělen,“ 
vzpomíná Zdeněk Suchánek 
na počátky projektu. 

Velmi mnoho důvodů
Ke vzniku tohoto projektu 

bylo důvodů opravdu mnoho: 
zefektivnění procesu odstra-
ňování starých ekologických 
zátěží, nutnost doplnění dat pro 
zprávy MŽP a CENIA o životním 
prostředí, statistické ročenky 
a reporting pro EEA, UN, EU 
a další, vytvoření koordinace 
sběru dat o kontaminovaných 
místech na národní úrovni za úče-
lem jejich jednotné interpretace, 
nutnost jednotné národní přípra-
vy na inventarizaci kontaminova-
ných míst navrhovanou v připra-
vované unijní rámcové směrnici 
o půdě, ale i důvody legislativní.

Hlavním zákonným důvodem 
je povinnost vytvářet podklady 
k takzvanému jevu 64, staré 
zátěže území a kontaminované 
plochy, dle přílohy 1 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., část A – Územně 
analytické podklady obcí – pod-
klad pro rozbor udržitelného 
rozvoje území. 

Je to vyhláška ke stavebnímu 
zákonu (č. 183/2006 Sb.), a Mi-
nisterstvo životního prostředí 
proto musí udržovat aktuální 
databázi kontaminovaných míst. 
Předávané informace jsou poté 
využívány orgány veřejné správy 
např. pro účely územních a sta-
vebních řízení. 

Staré ekologické zátěže
Vlastní metodika spočívá 

v popisu postupu využívání 
všech možných zdrojů informací 
o kontaminovaných místech – 
o místech starých ekologických 
zátěží. Za starou ekologickou 
zátěž je považována závažná kon-
taminace horninového prostředí, 
podzemních nebo povrchových 
vod, ke které v minulosti došlo 
nevhodným nakládáním s ne-
bezpečnými látkami, zejména 
ropnými látkami, pesticidy, PCB, 

Mnohé z nich dávno zmizely 
pod zemským povrchem… 
U starých ekologických 
zátěží ani čas neumenšuje 
riziko, které představují pro 
životní prostředí. a proto 
vznikl dvouetapový projekt 
národní inventarizace 
kontaminovaných 
míst (nIKM), hrazený 
z prostředků OPŽP.

chlorovanými a aromatickými uh-
lovodíky, těžkými kovy a podob-
ně. Kontaminovaná místa mohou 
být rozmanitého charakteru. 
Mohou to být skládky odpadů, 
průmyslové a zemědělské areály, 
drobné provozovny, nezabezpe-
čené sklady nebezpečných látek, 
bývalé vojenské základny, území 
postižená těžbou nerostných 
surovin nebo opuštěná a uzavřená 
úložiště těžebních odpadů. Všech-
na představují závažná rizika.

Od SEKM k NIKM
Agentura CENIA již v před-

chozích letech provozovala 
a zveřejňovala databázi Systém 
evidence kontaminovaných 
míst (SEKM), kterou dnes plně 
spravuje Ministerstvo životního 
prostředí. 

Databáze obsahuje údaje, které 
jsou výsledkem různých projektů 

a povinností. Například z pri-
vatizačních projektů vyplynuly 
ekologické smlouvy, které privati-
zátorovi zaručovaly, že odstranění 
kontaminace je garantováno stá-
tem, a tak stát na projekty sanací 
těch nejzávažnějších kontaminací 
postupně přiděluje finanční 
prostředky. Nejdříve se tak dělo 
z Fondu národního majetku, dnes 
se tyto projekty financují z pro-
středků Ministerstva financí ČR. 
A součástí smluv o odstranění 
těchto ekologických škod je také 
povinnost uvádět do databáze 
SEKM všechny informace týkající 
se té které sanace. Profesionální 
pracovníci do databáze tedy kaž-
dý den dodávají záznamy z právě 
běžících sanačních a průzkum-
ných projektů. 

„Ta databáze je tudíž přírůstková, 
ale neobsahuje údaje o všech odstraně-
ných kontaminacích, protože ostatní 

subjekty, které sanace také provádějí, 
nemají povinnost je do SEKM uvádět,“ 
říká Zdeněk Suchánek a dodává: 
„V rámci metodiky NIKM byl proto 
vytvořen software, který sloučil všechny 
existující databáze starých ekologických 
zátěží a další informační zdroje a pro-
filtroval je, takže z původního sta tisíc 
zůstalo necelých osmnáct tisíc záznamů 
k finálnímu prověření. To byla jedna část 
první etapy.“

Ortofotomapa
Její druhou částí bylo nově 

vytvořit natolik funkční databázi, 
aby umožňovala více operací, 
více filtrování, kritérií a vyhodno-
cování, které stávající databáze 
neumožňuje. A protože inven-
tarizace kontaminovaných míst 
na celém území České republiky 
je v podstatě rozsáhlé „mapérské“ 
dílo, je potřeba touto jednotnou 
metodikou – stejnou technologií 

Indicie o potenciálně kontaminovaných místech je 
možné získat analýzou rastrových dat, tj. leteckých 
a družicových snímků. Poté jsou indicie se 
souřadnicemi jako jeden z dílčích datových zdrojů 
vloženy do centrálního datového skladu. 

PROJEKT NÁRODNí 
INVENTARIZACE  
KONTAMINOVANýCH 
MíST se zabývá i strukturou 
řídicích orgánů, organizač-
ního zabezpečení, matice 
zodpovědnosti za jednotlivé 
jeho části a činnostmi, které 
pod samotný projekt v jeho 
různých fázích spadají, i har-
monogramy prací. První etapa 
projektu je dva roky stará, 
takže podléhá určité zkuše-
nosti, a podle ní bude projekt 
i nadále optimalizován. Na re-
alizaci druhé etapy projektu 
– vlastní inventarizaci – se 
čeká. Po ukončení první etapy, 
jejíž výstupy byly k dispozici 
již v červenci 2012, nebylo 
možné předložit žádost 
o spolufinancování projektu 
z prostředků OPŽP, neboť 
CENIA nedisponovala potřeb-
nými finančními prostředky. 
Ani v roce 2013 se nepodařilo 
kofinancování pro realizaci 
NIKM z prostředků tehdej-
šího programového období 
OPŽP (2007–2013) dojednat. 
Z toho důvodu je prováděcí 
etapa NIKM navrhována 
k uskutečnění až v dalším 
programovém období OPŽP 
let 2014–2020.

Za starou ekologickou zátěž 
je považována závažná 
kontaminace horninového 
prostředí, podzemních 
nebo povrchových vod, 
ke které došlo v minulosti 
nevhodným nakládáním 
s nebezpečnými látkami, 
zejména ropnými látkami, 
pesticidy, PCB, chloro-
vanými a aromatickými 
uhlovodíky, těžkými kovy 
a podobně.

KONTAMINACE NA NAŠEM úZEMí
K nejnebezpečnějším kontaminacím patří látky, které se dobře šíří 
ve vodním a podzemním prostředí, tudíž dioxiny, PCB, různé aroma-
tické uhlovodíky, obecně všechny ty, které nemají dostatečnou husto-
tu, a proto se vyznačují největší mobilitou. Velmi nebezpečné látky se 
používaly například pro impregnaci železničních pražců nebo starých 
dřevěných sloupů. Například dehtové a pryskyřičné laguny nebo 
laguny s polotekutými zbytky z chemické výroby většinou ropných 
produktů jsou sice nebezpečné, ale mají také nízkou mobilitu. 
Existují však znečištění, která putují podzemím, nejčastěji po smě-
ru toku podzemních vod, na kilometry daleko, a proto dokážou 
znečistit rozsáhlé plochy tohoto prostředí. Jsou řešitelné navrtáním 
hydraulické clony, stažením kontaminace do jedné oblasti, jejím 
vyčerpáním a odvezením do spaloven nebo na biodegradaci.
Běžné skládky komunálního odpadu dnes většinou nebývají toxické 
a jinak nebezpečné. Dříve se však komunální odpady běžně odklá-
daly na stejná místa jako odpady průmyslové, nebyly ničím řízeny 
a omezeny, a představují tudíž poměrně vysoký kontaminační po-
tenciál. Do určité míry platí, že postupem času většina kontaminantů 
nějakým způsobem degraduje, ale k této sanační technologii, tzv. při-
rozené atenuaci, je možné přistoupit pouze v případě, že je bezpečně 
známo, jaké látky kontaminace obsahuje a jaká je jejich mobilita. 
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a stejným softwarem pro poři-
zování a ukládání dat – vybavit 
a pro jejich používání vyškolit 
všechny účastníky. 

„Bude se to týkat zhruba sta až sto 
padesáti mapérů, členů inventarizačního 
týmu. Terénní pracovník si do svého 
notebooku natáhne informace z rešerše 
databází, podívá se, jaké se v jemu 
přidělené oblasti vyskytují kontaminace 
nebo indikace kontaminací,“ vysvětluje 
Zdeněk Suchánek praktické vyu-
žití nově vytvořené metodiky. 

„K těmto podkladům si stáhne 
i další geoinformační data, která CENIA 
v rámci projektu také připravila nebo 
na podporu postupující inventarizace 
ještě připraví,“ pokračuje a popisuje 
tak další z výstupů první etapy 
projektu NIKM – ortofotomapu 
sestavenou z leteckých snímků 
z prvního celostátního leteckého 
snímkování v padesátých letech.

Dálkové pozorování země
Indicie o potenciálně konta-

minovaných místech je možné 
získat analýzou rastrových dat, tj. 
leteckých a družicových snímků. 
Poté jsou indicie se souřadnicemi 
jako jeden z dílčích datových 
zdrojů vloženy do centrálního 
datového skladu. V 1. etapě 
NIKM byla analýza rastrových 
dat provedena prozatím jen pro 
tři testovací území.

 „Ortofotomapa z archivních 
leteckých snímků je hlavním vkladem 
do analýzy rastrových podkladů,“ 
představuje Zdeněk Suchánek 
pracovní nástroj, bez něhož by 
se budoucí terénní průzkum 
neobešel. Její pořízení přišlo 
na 40 milionů korun z celkové-
ho objemu 100,6 milionu korun 
výdajů projektu. Ve výsledné 
mapové aplikaci Kontamina-
ce.cenia.cz jsou k dispozici 
náhledy stavu naší země jak ze 
současného leteckého snímko-
vání, tak z leteckého snímko-
vání z padesátých let. Ty byly 

více než půlstoletí uloženy 
ve Vojenském geografickém 
a hydrometeorologickém 
úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce 
a za účelem projektu musely 
být digitalizovány. 

„Díky tomu nyní můžeme srovnávat 
stav republiky v době před kolektivizací 
se současností, zjistit, kde se nalézala pů-
vodní průmyslová i zemědělská zařízení, 
jež mohla způsobit případnou konta-
minaci,“ říká manažer projektu 
NIKM o přínosu celorepublikové 
ortofotomapy. 

K dispozici bylo v testova-
cích oblastech dokonce i letecké 
snímkování ze třicátých let, které 
však nepokrývá celé území dnešní 
ČR, ale po srovnávacím vyhod-
nocení se zjistilo, že od toho 
pozdějšího z let padesátých se 
nijak významně neliší, a tak pro 
realizační část projektu nakonec 
nebude samostatná ortofotomapa 
pořizována. 

Podezřelá místa
V mapě jsou označena 

podezřelá místa, která je nutné 
prozkoumat. 

„Většinou jsou to místní skládky 
stavebního materiálu nebo komunálních 
odpadů a je potřeba se na ně jít podívat, 
protože v podstatě cokoliv od velikosti při-
bližně 20 krychlových metrů už pod sebou 
může skrývat něco opravdu nebezpečné-
ho,“ říká Suchánek. 

Černé skládky však nejsou 
primárním zájmem projektu. Nej-
větší pozornost patří místům bý-
valých průmyslových výrob (na-
příklad svítiplynu, u něhož byl 
vedlejším odpadovým produktem 
dehet) nebo starým čerpacím 
stanicím pohonných hmot, které 
se dříve nacházely na každém 
statku. Na povrchu zemědělských 
brownfieldů po nich už většinou 
nenalezneme ani stopu, ale podle 
vyprávění pamětníků, historic-
kých fotografií a podle určitých 
indikací je lze vypátrat. 

„Málokde se likvidovaly tak, že byly 
vykopány a sanovány takovým způsobem, 
aby dnes už nepředstavovaly žádnou 
zátěž. Obvykle zůstaly ponechány v zemi, 
většinou nebyly nikdy vyčištěny, a protože 
bývaly jednoplášťové, časem prorezly 
nebo byly jinak poškozeny, a jestliže se 
nacházejí třeba v některé citlivé oblasti 
podzemních vod, může jít o nálož, která 
je schopna ohrozit i velmi daleké okolí,“ 
rozvádí problematiku starých 
ekologických zátěží Suchánek. 

Vlastní průzkum
Člen inventarizačního týmu 

srovná situaci před kolektivizací 
s dnešní podobou a ve speciál-
ních programech nového soft-
waru možnou kontaminaci dále 
analyzuje. 

Důležitou roli v doplňování 
informací hraje i tzv. sběr infor-
mací od veřejnosti čili možnost 
pro kohokoliv nahlásit přímo 
do databáze jakoukoli mož-
nou kontaminaci, kterou člen 
inventarizačního týmu následně 
prověří. Součástí metodiky je 
návštěva podezřelého místa, 
kde se mapér pokusí o možném 
kontaminovaném místu získat 
co nejvíce informací: Promluví 
se zúčastněnými ze všech úřadů, 
s pamětníky, prostuduje excerpce 

odborných stavebních, geologic-
kých, datových a dalších zpráv. 
V místě, které se „mapér“ chystá 
navštívit, s předstihem proběhne 
informační kampaň a místním 
úřadům bude zaslán informač-
ní dopis s žádostí o vstřícnost 
a pomoc při průzkumu možných 
kontaminovaných míst. 

Priority kontaminovaných 
míst

Teprve pak se „mapér“ na mís-
to osobně vypraví. Do vytvoře-
ného softwaru zapisuje terénní 
pozorování, zaznamenává, fotí, 
zaměřuje lokalitu, aby bylo 
možné ji „okonturovat“, a vše 
odešle do editoru záznamů, kde 
jsou nové informace zpracovány 
a poté uloženy do centrálního 
datového skladu. Po převedení 
záznamu do souhrnného formu-
láře v datovém skladu systém 
automaticky vyhodnotí prioritu 
dané ekologické zátěže. 

„Co se vyhodnocování priorit týče, 
je v tom takový paradox: Máme-li 
dostatečnou indicii kontaminace, platí, že 
čím méně toho víme, tím je priorita vyšší. 
Zpřesnění vyhodnocení priority je možné 
až provedením průzkumných prácí, které 
však nejsou součástí vlastní inventari-
zace. Teprve když máme výsledky těchto 

REPORTÁŽREPORTÁŽ

DÁLKOVé POZOROVÁNí ZEMě
Dálkové pozorování země je nástrojem velmi důležitým nejen pro 
řešení již existujících ekologických zátěží, ale také pro prevenci 
ekologických katastrof. „Ekologické havárie posledních let opětov-
ně ukazují na potřebu sledování území, jeho hodnocení a připra-
venost orgánů problémy řešit,“ říká se v úvodu publikace pojedná-
vající právě o metodách dálkového průzkumu v projektu Národní 
inventarizace kontaminovaných míst. Všem těmto haváriím by se 
při využití dálkového průzkumu země mohlo předejít. A právě jeho 
nevyužití – od zaznamenání problému, k jeho popisu až po účinné 
inspekční a varovné systémy založené na distančním sledování 
rizikových objektů s odpady z průmyslové, zemědělské a hornické 
činnosti – může vést k obrovským škodám na životech, majetku 
i ekosystémech.

prací, můžeme přesněji určit, zda je ta 
priorita nízká, střední nebo vysoká,“ 
doplňuje Suchánek. 

Podle něho se tato priorita 
pochopitelně odvíjí od stupně 
závadnosti vůči životnímu pro-
středí, především vůči ohrožení 
podzemních a povrchových 
vod. Přihlíží se proto ke vzdále-
nosti vodních zdrojů a vodotečí 
i k charakteru podloží. 

Nebezpečné průsaky
Nenachází-li se 

kontaminace ve stav-
bách nebo stavebním 
materiálu, nalézá se 
v horninovém pod-
loží. 

„V návazném průzkumu 
je možno odebrat vzorky, 
v našem projektu se zamě-
řujeme na posouzení bez 
průzkumných, vzorkovacích 
a analytických prací, takže musíme míru 
závažnosti kontaminace odborně odhad-
nout,“ říká Suchánek. 

Příkladem pro takové odhado-
vání míry kontaminace jsou podle 
něho například vlivy skládky 
komunálního nebo průmyslové-
ho odpadu na životní prostředí. 
V tomto případě působí i ne-
bezpečné kontaminanty. Běžně 
se na takové skládky odkládaly 
autobaterie, obyčejné baterie 
a rtuťové teploměry, různé prů-
myslové odpady. Teplota v nitru 
takové větší skládky se v prvních 
letech po založení pohybuje 
okolo šedesáti sedmdesáti stupňů 

a skládka samotná představuje 
jakýsi chemický reaktor: Veš-
keré látky jsou v ní stále činné, 
biohmota degeneruje a vzniká 
skládkový plyn.

 Největší nebezpečí představují 
průsaky z nezabezpečených nebo 
špatně zabezpečených skládek. 
Kontaminace se z nich dostává 
do horninového prostředí, kde 
může způsobit kontaminační 
mrak, který může zasáhnout na-
příklad jímací zařízení nebo jinak 

ohrozit životní prostředí a ty, kteří 
v něm žijí. 

Co přineslo ověřování
Webový portál projektu 

NIKM má sloužit především 
k několikastupňovému prověřo-
vání a potvrzování informací před 
tím, než jsou coby oficiální zá-
znam do databáze autorizovány. 

„Naše metodika je postavena na neustá-
lém ověřování údajů, neboť pouze ověřená 
informace je dostatečně důvěryhodná a může 
být nabídnuta obecné veřejnosti,“ konsta-
tuje Suchánek. „Současná ortofotomapa 
projektu je zajímavá tím, že v ní už jsou zane-
seny i výsledky – potenciálně kontaminovaná 

a kontaminovaná místa – z ověřování naší 
vytvořené metodiky ve vybraných testovacích 
územích,“ dodává. 

Ověřování probíhalo na třech 
místech naší republiky o celkové 
rozloze 7,5 tisíce kilometrů čtvereč-
ních – na Jihlavsku, Olomoucko-
Šumpersku a Plzeňsko-Rakovnicku. 

„Na ověřování jsem se snažil osobně 
podílet,“ říká Zdeněk Suchánek, 
původní profesí terénní geolog. 
Podle něho bylo na ověřovacích 
územích díky nové metodice 

dosaženo 
výborného 
výsledku 
a tento model 
terénního 
průzkumu 
by měl 
v budoucnu 
proběhnout 
na celém na-
šem území. 

Konečným výstupem prů-
zkumu je seznam lokalit, který 
zahrnuje lokality, jež byly na po-
čátku pouze indikovány a později 
vyhodnoceny s uvedením důvodu 
jejich hodnocení, lokality, které 
byly vyloučeny, i lokality, které 
se ukázaly být k již známým lo-
kalitám duplicitními. Evidované 
lokality budou následně vystave-
ny na portálu SEKM. 

„Počet již známých kontaminovaných 
lokalit, zhruba 8 800 záznamů pro tzv. 
územně analytické podklady, se v koneč-
ném výsledku na základě projektu inven-
tarizace podle mého odhadu zdvoj- až 
ztrojnásobí,“ prorokuje Suchánek.

ECHO
Nový ekonomický 
náměstek
Pavel Jakobe byl jmenován 
náměstkem ekonomického úseku 
SFŽP ČR. Jakobe vystudoval 
národohospodářskou fakultu 
na Vysoké škole ekonomické v 
Praze. V roce 2001 nastoupil na 
Ministerstvo životního prostředí, 
pracoval v odboru ekonomiky 
životního prostředí. Poté působil 
na Ministerstvu dopravy ČR v od-
boru fondů EU. Na Státním fondu 
životního prostředí ČR pracuje od 
roku 2008. Nejprve byl projek-
tovým manažerem OPŽP na 
odboru ochrany ovzduší a obno-
vitelných zdrojů energie, poté se 
stal vedoucím odboru národních 
programů a švýcarských fondů a 
od listopadu 2012 do současnosti 
vedl odbor strategie přípravy pro-
gramu Nová zelená úsporám. 

Změny v Kameničkách
Rekonstrukce sokolovny v obci 
Kameničky na Chrudimsku je 
podle místních v plném proudu. 
Budova prochází obnovou v rám-
ci projektu zaměřeného na sníže-
ní energetické náročnosti, který 
je spolufinancován z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Podle místostarostky obce Yvony 
Jandové nezůstává v budově té-
měř „kámen na kameni“. „Nyní je 
objekt ve stavu největší demolice. 
V podstatě zbyly jen obvodové 
zdi, chystá se nová střecha,“ 
doplňuje její slova starosta obce 
Petr Rybička.  

Práce s odpady

Na 860 tisíc nových pracovních 
míst by mohlo vzniknout v Evropě 
do roku 2030, kdyby EU přija-
la novou odpadovou politiku 
a ambiciózní cíle pro prevenci 
a recyklaci odpadů. Práci v oblasti 
logistiky, opravárenství, prodeje 
a recyklace by tak mohl do roku 
2030 najít každý šestý mladý 
nezaměstnaný v EU. K těmto 
závěrům dospěla studie zpraco-
vaná pro European Environmen-
tal Bureau. Ze studie mimo jiné 
vyplývá, že kdyby EU stanovila 
ambiciózní cíle pro snižování 
jídelních odpadů, znovupoužití 
textilu a nábytku a recyklaci, 
může do roku 2030 snížit emise 
oxidu uhličitého o 415 milionů tun.

Projekt v číslech
Celkové náklady:  100 650 335 Kč
Celkové uznatelné náklady:  100 650 335 Kč
Celková výše podpory:  90 585 301 Kč

Indicie o potenciálně kontaminovaných místech je 
možné získat analýzou rastrových dat, tj. leteckých 
a družicových snímků. Indicie se souřadnicemi jsou 
poté do centrálního datového skladu vloženy jako 
jeden z dílčích datových zdrojů. V 1. etapě nIKM 
byla analýza rastrových dat provedena prozatím 
jen pro tři testovací území. 
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Jaká nyní podle vás panuje situace v případě 
Operačního programu Životní prostředí?

Nehodnotím ji, upřímně řečeno, příliš 
optimisticky. To ostatně potvrzují i skuteč-
nosti z loňského roku, kdy Operační program 
Životní prostředí přišel o šest miliard korun, 
a další miliardy korun jsou v ohrožení. Ope-
rační program přitom čekají problémy i letos, 
kdy nám v tomto programu hrozí další ztráta 
prostředků ve výši 13 miliard korun.

Hovoříte o ztrátách způsobených neschop-
nosti čerpat peníze z OPŽP. Ta letošní třinác-
timiliardová ztráta je podle vás již jistá? 

I když je situace kritická, je třeba také říci, 
že ještě není vše ztraceno. Jakkoliv snížit onu 
hrozící třináctimiliardovou ztrátu je velkou 
výzvou. Možnosti rozhodně jsou. Rychlo-
obrátkové výzvy, maximální zjednodušení 
administrace s dopadem na zkrácení všech 
lhůt, intenzivní spolupráce s žadateli a příjem-
ci a podobně.

Jaké jsou hlavní příčiny ztrát prostředků 
z Operačního programu Životní prostředí?

Základní příčina leží v nevyhlašování výzev 
v těch letech, v nichž se výzvy zejména měly 
vyhlašovat. Nevytvořil se zásobník projek-
tů, dlouho se přešlapovalo na místě. Další 
příčinou je nedostatečná personální kapacita 
zejména po stránce odborné a také pozdní za-
hájení prací na zjednodušování procesů, které 
přímo ovlivňují rychlost čerpání z Operačního 
programu Životní prostředí.

Mohl byste to rozvést? 
Bohužel to, co se dělo na Ministerstvu 

životního prostředí i Státním fondu životního 
prostředí ČR ve druhé polovině roku 2010 
a v letech následujících, tím mám na mysli 
zejména časté personální změny na vedoucích 
místech, s nimiž byla spojena i vysoká fluktu-
ace lidí. To se samozřejmě negativně promítlo 
do administrace Operačního programu Život-
ní prostředí a čerpání peněz z něj. 

Má ona situace, kterou popisujete, dopady 
i do současnosti?

To jistě má, ale na nás je, abychom věci 
napravili. Neřeším, co bylo, mým úkolem je 
řešit, co je a co bude. Především musíme sta-
bilizovat fond, jak personálně, tak organizač-
ně. To je alfou a omegou úspěšného zvládnutí 
stávající situace. Nemá smysl rozpitvávat 
minulost, něco někomu zazlívat. Nastoupil 
jsem na fond s tím, že v rámci krizového 
řízení uděláme maximum pro snížení hrozící 
ztráty prostředků, nastavíme efektivně další 
programovací období. Práce je nad hlavu 
a řešit, co kdo udělal špatně nebo měl udělat 
lépe, nebudu, to není mým úkolem. 

Změny v administraci

To, co říkáte, nelze popřít. Je třeba však 
také říci, že koncem loňského roku došlo 
k určitému posunu v čerpání prostředků 
z OPŽP…

Pravda je, že ona akcelerační opatře-
ní z druhé poloviny loňského roku měla 
významně pozitivní dopad na čerpání finan-
čních prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí. V tom se zcela jistě nedá 
kolegům nic vytknout, byť měli své limity 
dané dobou. V té situaci, ve které byli, udě-
lali, co udělat mohli, a to, co udělat mohli, 
udělali, jak nejlépe uměli. Avšak zavedení 
akceleračních opatření je třeba vnímat jen 
jako začátek ozdravného procesu. V situaci, 
která hrozí tím, že Česká republika přijde 
o desítky miliard z Operačního programu 
Životní prostředí, musejí přijít ještě ra-
zantnější opatření. Je nutné probudit spící 
projekty, vypisovat další rychloobrátkové 
výzvy, musíme zapracovat na zjednodušení 
procesů při čerpání prostředků. Akcelerační 
opatření z konce loňského roku byla dobrá, 
musíme v nich však pokračovat. Naším 
hlavním cílem je snížit letos hrozící třinácti-
miliardovou ztrátu a zachránit peníze, které 
se zachránit dají. 

Jaké změny mohou od nového vedení Minis-
terstva životního prostředí i Státního fondu 
životního prostředí ČR očekávat žadatelé 
a příjemci z OPŽP?

Žadatelé mohou očekávat výrazné zkrácení 
doby posuzování všech dokumentací, které 
potřebují před zahájením zadávacího řízení. 
Zatímco doposud na ně museli čekat až tři 
měsíce, nyní je dostanou maximálně do tří 
týdnů. Zjednoduší se i dodávání podkladů 
pro udělení rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
vyjednali jsme s Ministerstvem financí ČR 
možnost vydávat tento právní krok před 
ukončením výběrových řízení. Škrtneme 
zbytné přílohy u žádostí o podporu, čímž se 
zrychlí doba hodnocení žádostí, jakkoli bude 
větší díl odpovědnosti přenesen na žadate-
le. Naším cílem je dovést projekty žadatelů 
do stavu realizace a financování. Tam, kde 
byly aplikovány jakékoliv lhůty, budeme je 
krátit minimálně o třetinu, v mnoha přípa-
dech o více než polovinu. Během jednoho 
měsíce jsme připravili a vyhlásili nové výzvy 
i zahájili příjem žádostí. Spustili jsme finan-
cování projektů o měsíc dříve než vloni.

Petr Valdman: Problémy jsou od toho, aby se řešily
Petr Valdman se po necelých čtyřech letech vrátil na státní fond životního 
prostředí Čr, kde v minulosti pracoval na pozici náměstka ředitele pro úsek 
řízení projektů. Po několika týdnech, kdy byl Petr Valdman pověřen řízením 
fondu, ho ministr životního prostředí richard Brabec jmenoval ředitelem fondu. 

Kde je podle vás v současnosti nejslabší místo 
řádného čerpání z OPŽP? 

Nejslabším místem je zdlouhavý proces vy-
dávání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Máme 
mnoho projektů, které čekají se zahájením 
realizace, protože rozhodnutí o poskytnutí 
dotace nemají. A máme i mnoho projektů, 
které jsou již realizovány, aniž by toto roz-
hodnutí už měly. Proto i první změna, kterou 
jsme udělali, byla umožnit vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ještě před skončením 
výběrového řízení. To vnímám velmi pozitivně 
zejména ve vztahu k žadatelům, kteří se tak 
stanou skutečnými příjemci daleko dříve, než 
uzavřou smlouvu o dílo. Mají tím dán i větší 
díl odpovědnosti – a tak je to správně. 

Ztráty a výzvy

Vraťme se ještě ke ztrátám z OPŽP. Jaká je 
jejich současná bilance?

V loňském roce činila ztráta finančních pro-
středků šest miliard korun, přičemž další miliar-
dy jsou ještě v ohrožení a v jednání s Evropskou 
komisí. Letošek přitom hrozí ztrátou dalších 

třinácti miliard korun. A to nemluvím o dalších 
potenciálních ztrátách, které mohou vyplynout 
z nálezů auditních orgánů. A to třeba jen z toho 
důvodu, že ne všechny kontrolní mechanismy 
jsou dokonalé. Operační program Životní pro-
středí v minulosti navíc málem přišel i o další 
miliardy korun, což by se stalo tehdy, když z něj 
tyto peníze měly být převedeny do Operačního 
programu Doprava. 

Zajímavé je, že tuto realokaci finančních pro-
středků vidíte jako ztrátu, kdežto v momen-
tě, kdy o ni bylo uvažováno, byla mnohými 
vnímána jako úspěch.

Záleží na tom, jak se na to podíváte. To, že 
byly realokovány prostředky v rámci operač-
ních programů, o které by Česká republika 
jinak stoprocentně přišla, je samozřejmě 
dobře, na druhou stranu to, že byly realoková-
ny z Operačního programu Životní prostředí, 
dobře není. Je to prohra projektů zaměře-
ných na životní prostředí. Podívejte se třeba 
na oblast ochrany vod, uvidíte tam obrovské 
deficity, kolik obcí stále nemá odpovídající 
čištění odpadních vod, jsou problémy se záso-

bováním pitnou vodou… Absorpční kapacita 
na projekty v oblasti úspor energie je rovněž 
obrovská, o existenci ekologických zátěží 
v krajině nemluvě. 

Pomohou projekty z aktuálního plánu výzev 
snížit již letošní ztrátu?

Rozhodně ano, bude se to týkat zejména 
„rychlých“ projektů, to znamená těch, které 
dokážou v řádech jednotek měsíců „vysoutě-
žit“ dodavatele a zahájit neprodleně realizaci. 
To se týká zejména prioritní osy 3, což jsou 
projekty na zateplení budov, ale také projektů 
z prioritní osy 4 a prioritní osy 6. Ostatní pro-
jekty z letos vyhlášených výzev nám pomohou 
až v příštím roce, kdy nám ztráta z Operační-
ho programu Životní prostředí hrozí rovněž. 

Jakou roli v neúplném čerpání finančních 
prostředků z programu hraje náročnost jeho 
administrace?

Příčin problémů s čerpáním je samozřejmě 
mnoho, kromě již zmíněných jsou potíže 
zejména s vysokou náročností projektů v pri-
oritní ose 1, kde jen proces výběru dodavatele 

„
Žadatelé mohou očekávat 
výrazné zkrácení doby 
posuzování všech 
dokumentací, které potřebují 
před zahájením zadávacího 
řízení. Zatímco doposud 
na ně museli čekat až tři 
měsíce, nyní je dostanou 
maximálně do tří týdnů.

PETR VALDMAN (1972) vystudoval Fakultu stavební ČVUT Praha. S evropský-
mi fondy má bohaté zkušenosti. Ve státním fondu působil již v letech 2003 až 2010, 
přičemž od roku 2006 na pozici náměstka ředitele pro úsek řízení projektů. 
Poté tři roky pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako ředitel 
odboru implementace operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Z minister-
stva přešel do Technologické agentury ČR, kde působil jako projektový a koordinační 
manažer pro fondy EU. 
Od 1. února 2014 byl jmenován na pozici náměstka úseku organizačně-právního Státní-
ho fondu životního prostředí ČR a zároveň byl pověřen řízením fondu. Od 1. března byl 
jmenován ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR. 

ROZHOVOR ROZHOVOR
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trvá mnohdy celý rok a projekty jsou schopny 
reálně čerpat prostředky až za mnoho a mno-
ho měsíců od schválení žádosti. V neposlední 
řadě si dovolím jako jednu z příčin označit 
financování OPŽP v rámci systému ISPRO-
FIN/EDS, ve kterém bylo nastavení zvoleno 
až do úrovně jednotlivých projektů. Zatímco 
ostatní programy financují v podstatě nepře-
tržitě, OPŽP se v polovině prosince zastaví 
a rozběhne na jaře. 

V čem konkrétně spočívá problém se systé-
mem ISPROFIN? 

V tom, že ISPROFIN/EDS sleduje úplně 
každou akci Operačního programu Život-
ní prostředí, každou změnu, a každý rok 
se do něj musejí zpětně nahrávat všechny 
skutečnosti za rok předchozí. V praxi to 
vypadá tak, že projekty v OPŽP musejí čekat 
na zahájení financování jen proto, že ještě 
nebyla v rámci ISPROFIN/EDS překlopena 
nějaká databáze. Je to složitá věc, která se 
těžko vysvětluje i těžko chápe. Já chci věřit 
tomu, že se nám podaří ještě nějaké změny 
s MF ČR dohodnout, a rozhodně se budeme 
snažit, aby systém pro OPŽP 2014+ byl dale-
ko flexibilnější. 

Nové výzvy

Na co byste upozornil žadatele v souvislosti 
s nově vyhlášenými výzvami?

Aby byli rychlí. Aby rychle reagovali 
na výzvy fondu, aby včas předkládali žádosti 
o platbu a veškeré nezbytně nutné dokumenty, 
protože ty méně nutné jsme zrušili. My jim 
za to budeme poskytovat maximální odbor-
nou podporu. Je také nutné, aby si žadatelé 
dávali velký pozor na správnost procesu zadá-
vacích řízení, to proto, abychom nevynakládali 
úsilí na rychlou realizaci projektů, které však 
nakonec přijde vniveč, protože žadatelé budou 
postiženi korekcí za špatně provedené zadáva-
cí řízení. Žadatele tak proto velmi žádám, aby 
se spolu s námi pustili rychle do práce. Udělali 
vše pro to, abychom zachránili miliardy pro 
zlepšení životního prostředí. To není jen 
výzva, ale i naše povinnost. A budou-li mít 
jakýkoli problém spojený s jejich projektem, ať 
se bez obav na nás obracejí, budeme společně 
hledat řešení. 

Která výzva je podle vás nejdůležitější? 
Za nejdůležitější považuji z dlouhodobého 

hlediska takzvanou fázovací výzvu v prioritní 

ose jedna. Ta bude určena těm žadatelům, kteří 
by své projekty z mnoha různých příčin nestihli 
zrealizovat do konce roku 2015. Zmíněná výzva 
dává těmto žadatelům možnost realizovat jejich 
projekty po částech. Část projektu ve stávajícím 
programovém období a další část projektu 
po roce 2015. Tato výzva je tedy velmi důležitá. 
Pro rychlost čerpání finančních prostředků 
z OPŽP jsou také důležité i výzvy v priorit-
ní ose 3, 4 a 6, což jsou projekty, které jsou 
drobnější, ale které se dají stihnout zrealizovat 
do konce tohoto roku. 

Program v letech 2014 až 2020

Na co se státní fond nyní bude více sou-
středit? Na dokončení stávajícího progra-
mového období, nebo na přípravu nového 
programového období? 

V tuto chvíli je naší hlavní prioritou stávající 
programové období. Vyplývá to z našeho cíle 
zachránit z prostředků, které zbývají k vyčer-
pání, co se zachránit dá. Ale samozřejmě s tím 
paralelně běží i příprava nového programového 
období, protože dříve nebo později se budou 
v jeho rámci vyhlašovat výzvy. A my bychom 
je samozřejmě rádi vyhlašovali co nejdříve, 

abychom si s dostatečným předstihem vytvořili 
zásobníky kvalitních projektů, jako se nám to 
podařilo na začátku fungování Operačního 
programu Životní prostředí v roce 2007. 

Mohou žadatelé očekávat v programovém 
období 2014 až 2020 nová opatření, nové 
druhy podpor? 

Co se týče věcného zaměření nového pro-
gramového období, tak to bude navazovat 
na zaměření stávajícího období, na stávající 
Operační program Životní prostředí. Žadate-
lé mohou očekávat v podstatě podobné typy 
podporovaných opatření jako v minulosti. 

Podle Ministerstva pro místní rozvoj budou 
všechny operační programy v novém pro-
gramovém období administrovány v jednom 
elektronickém informačním systému. Zna-
mená to konec Bene-fillu, kterému mnohdy 
žadatelé nemohli přijít na jméno? 

Díky zkušenostem z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy mohu s klidným svě-
domím říci, že kdyby si žadatelé nestěžovali 
na Bene-fill, stěžovali by si na Benefit, což je 
systém, v němž pracuje většina ostatních ope-
račních programů. Pouze MŽP a MPO měly 
udělenu výjimku. Jimi spravované programy 
měly svůj vlastní systém. Faktem je, že v nad-
cházejícím programovém období výjimky 
skončí a s nimi i Bene-fill. Bude jednotný 
administrační systém pro všechny programy. 
A bude záležet jen na tom, jak vstřícný bude 
ke svým uživatelům. 

OPŽP je vnímán pozitivně

V minulosti zaznělo mnoho proklamací, že 
nástupce Operačního programu Životní 
prostředí bude upřednostňovat hlavně 
„komplexní projekty“. Jak podle vás takový 
projekt vypadá?

Upřednostňování projektů s co nejširším 
pozitivním dopadem na společnost je jasnou 
prioritou České republiky z pohledu využívání 
peněz z evropských fondů. V případě projektů 
zaměřených na životní prostředí jsou však již 
zcela jasně dány jejich priority i mantinely 
díky „prioritizaci“ v jednotlivých oblastech 
dle stavu složek životního prostředí. Revoluci 
v podobě jakýchsi ještě více komplexních 
projektů v případě OPŽP tedy nečekejme. 
Žadatelé budou jako dosud podávat žádosti 
o podporu na projekty na dobudování stoko-
vých systémů, čistíren odpadních vod, dopl-
nění vodovodních sítí, zlepšení odpadového 
hospodářství, na ochranu přírody a krajiny, 
protipovodňová opatření… Prostě na opatře-
ní, která již víceméně známe. 

Jak veřejnost podle vás vnímá Operační 
program Životní prostředí? 

Mám za to, že OPŽP je a byl vnímán po-
zitivně. V různých výzkumech patřil mezi ty 
nejznámější programy. Vysvětluji si to i tím, 
že jeho přínosy jsou velmi dobře viditelné 
a zároveň mají i velmi pozitivní dopady 
na běžný život lidí. OPŽP je pro zateplování 
škol, čištění odpadních vod, sběrné dvory čili 
pro viditelné projekty s jasným efektem.

„
Co se týče věcného zaměření 
nového programového 
období, tak to bude 
navazovat na zaměření 
stávajícího období, 
na stávající Operační 
program Životní prostředí. 
Žadatelé mohou očekávat 
v podstatě podobné typy 
podporovaných opatření 
jako v minulosti.

ROZHOVOR

Informační Systém PROgramového FINancování (ISPROFIN) je 
manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Informační 
systém programového financování se člení na Evidenční dotační systém (EDS) a Správu 
majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Systém eviduje každou akci, investiční nebo neinvestič-
ní, plánuje finanční potřeby a zdroje podle podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva 
financí ČR. Akce je přitom evidována a v průběhu realizace sledována podle hodnotových, 
termínových a technologických kriterií stanovených vyhláškou. Systém umožňuje průběžné 
operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové doku-
mentace, zpracovává dokumentaci nutnou k uvolňování finančních prostředků v souladu 
se stanovenými postupy a umožňuje export a import dat, a to jak v samotném sytému, tak 
mezi cizími vnějšími informačními systémy.

ZPRÁVY MŽP

Ušetřit až přes polovinu 
nákladů budou moci 
majitelé rodinných domů 
díky programu nová zelená 
úsporám. 
Program je zaměřen na zateplo-
vání rodinných domů, na výměnu 
oken a dveří, na výstavbu takzva-
ných pasivních domů, na výměnu 
starých neekologických kotlů 
za nové kotle na biomasu, plyn, 
tepelná čerpadla a na instalaci 
solárních panelů. Žádosti o pod-
poru začal Státní fond životního 
prostředí ČR přijímat v dubnu. 

Letos je na podporu úspor 
energie k dispozici 1,9 miliardy 
korun, což je o jednu miliardu více 
než loni. „A minimálně stejnou částku se 
budu snažit získat na tento program každý 
rok. Tyto peníze totiž umožní realizovat 
tolik potřebná úsporná opatření pro 
rodinné a v příštích letech i pro bytové domy. 
Vzhledem k vysokému zatížení ovzduší 
v Moravskoslezském a Ústeckém kraji 
dostanou majitelé rodinných domů v těchto 
lokalitách o deset procent vyšší podporu,“ 
uvedl ministr životního prostředí 
Richard Brabec. 

Opatření v rámci programu 
Nová zelená úsporám by podle 
ministra mělo podpořit zaměst-
nanost, pomoci vytvořit přes tisíc 
nových pracovních míst a do státní 
kasy přinést více než 5 miliard ko-
run. „Samozřejmě, že sníží i emise CO2,“ 
dodává ministr Brabec.

Nastavení podpory
Majitelé rodinných domů mohou 
získat až 55% podporu na zateplení 

rodinného domu. Na nové ekolo-
gické zdroje mohou dostat dokon-
ce 75% dotaci. Čím více způsobů 
úspory energií žadatel provede, 
tím vyšší podporu získá. Zároveň 
může dosáhnout i na jednorázový 
finanční bonus, a to kombinací vy-
braných opatření. Nově lze získat 
také příspěvek na pořízení solár-
ních systémů pro rodinné domy. 
Finance získají opatření, která byla 
zahájena po 1. 1. 2013.

„Žádosti přijímáme od 1. dubna 2014 
od 10 hodin, ukončení přijde buď s vyčer-
páním alokace, anebo nejpozději 31. října 
2014 ve 12 hodin,“ říká Petr Valdman, 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí České republiky. 

Veškeré informace najdou 
zájemci na www.novazelenauspo-
ram.cz, kde zároveň podají žádost. 

„Pro žadatele budou fungovat také kraj-
ská pracoviště a call centrum, kde na zelené 
lince dostanou vyčerpávající odpovědi na své 
dotazy,“ dodává 
P. Valdman a podotýká, že již došlo 
k drobným procesním úpravám 

a upřesněním na základě vyhod-
nocení procesů programu Zelená 
úsporám v minulých letech. 

„Zkrátili jsme dobu pro doložení po-
vinných příloh po elektronické evidenci 
žádosti do informačního systému fondu 
z původních osmi dnů na tři dny. Vyho-
věno bylo také velkému zájmu o podporu 
instalace solárních termických systémů, 
tohoto opatření mohou využít i vlastníci 
rozestavěných rodinných domů,“ vy-
světluje Petr Valdman.

Stránky programu
Program Nová zelená úsporám je 
nastaven pro období 2014–2020 
a plynule navazuje na program 
Nová zelená úsporám 2013, 
u nějž byl příjem žádostí k 20. 
12. 2013 ukončen. Kompletní 
informace o programu najde 
zájemce na webových stránkách 
Nová zelená úsporám. Konkrétní 
dotazy mohou klást na bezplatné 
Zelené lince 800 260 500 nebo 
prostřednictvím e-mailové adresy 
info@sfzp.cz.

NZÚ: úspory energií pro majitele 
rodinných domů

ECHO
Peníze pro ústecký kraj 
Ministerstvo životního prostředí 
se dohodlo s Ústeckým krajem 
na vyhlášení nové výzvy pro před-
kládání žádostí o takzvané kotlí-
kové dotace. Na tuto již druhou 
výzvu bylo alokováno 30 milionů 
korun s tím, že ministerstvo i kraj 
přispějí stejnou výší finančních 
prostředků čili 15 milionů korun. 
Obyvatelé Ústeckého kraje budou 
mít s přispěním státu i kraje opět 
možnost vyměnit svůj stávající 
kotel na tuhá paliva za nový čili 
účinný nízkoemisní kotel, který 
bude méně zatěžovat ovzduší. 
Vyhlášení výzvy je plánováno již 
na přelom dubna a května, do té 
doby ji musí ještě schválit Rada 
Ústeckého kraje. 

Odpadová legislativa 

Česká republika by měla mít 
jednoznačnou strategii v odpado-
vém hospodářství. Na vzájemném 
jednání se na tom shodli ministr 
životního prostředí Richard Bra-
bec s Danem Jiránkem, předse-
dou Svazu měst a obcí ČR.  
Po koncepční právní úpravě 
volá již mnoho let průmyslový 
i komunální sektor. Bez jasných 
pravidel není možné investovat 
do odpadových zařízení, která 
v ČR chybějí. Přestože již v roce 
2008 vydal Svaz měst a obcí 
spolu s Asociací krajů „Strategii 
rozvoje nakládání s odpady v ob-
cích a městech ČR“, kterou v roce 
2011 aktualizoval, standardizova-
ná hierarchie nakládání s odpady 
ani jejich skládkování dosud není.

Světový den vody
U příležitosti Světového dne vody, 
který připadá na 22. březen, se 
náměstkyně ministra životní-
ho prostředí Berenika Peštová 
setkala v pražském Kongresovém 
centru s ministrem zemědělství 
Marianem Jurečkou a vodohos-
podáři. Náměstkyně Berenika 
Peštová ve svém úvodním projevu 
zdůraznila, jak významnou roli 
v životě společnosti voda má. Je 
to nezkrotný živel, který dokáže 
v několika minutách zničit lidská 
obydlí, ale také síla, jež vyrábí 
elektrickou energii. Závěrem byly 
na konferenci oceněny významné 
vodohospodářské stavby za loň-
ský rok.

Úzká přeshraniční 
spolupráce byla hlavním 
tématem březnového 
setkání náměstka ministra 
životního prostředí Vladimíra 
Dolejského s Franzem 
Leiblem, ředitelem 
německého národního parku 
Bavorský les.

Během krátké jednodenní ná-
vštěvy Dolejský s Leiblem jednali 
o perspektivách přeshraniční 
spolupráce národního parku 
Šumava a národního parku 
Bavorský les. 

„Konkrétně se naše chystaná spolu-
práce zaměřuje na postupné sbližování 
způsobů péče o území, společné prezentace 
na mezinárodním fóru, možností ak-
tivního zpřístupnění území návštěvní-
kům, včetně tras na hranici a realizaci 
oboustranně prospěšných projektů,“ 
uvedl náměstek Vladimír Dolej-
ský a dodal, že jeho návštěva se 
uskutečnila také v rámci snahy 
o revidování úrovně přeshranič-
ní spolupráce ve všech našich 
národních parcích.

Podle Ministerstva životního 
prostředí směřuje zahájené jed-
nání k uskutečnění společné vize 
národních parků, kterou je vytvo-

ření přeshraničního národního 
parku celoevropského významu. 

To potvrzuje i skutečnost, že 
na programu setkání byly i společ-
né dlouhodobé projekty, například 
monitoring změn ekosystémů 
ponechaných samovolným přírod-
ním procesům, telemetrie zvěře, 
databáze chráněných druhů, 
revitalizace rašelinišť a spolupráce 
v ekologickém vzdělávání.

A perlička na závěr: Zástupci 
české a německé strany se během 
návštěvy prošli po naučné stezce 
mapující zrození lesní divočiny 
a míst, která byla postižena větr-
nou i kůrovcovou kalamitou.

Setkání v Bavorském lese
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PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

LIX. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou 
přijímány od 5. března do 30. května 2014.

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady pro-
jektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

alokace (maximální celková dotace z prostředků Evropské unie) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP  č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 
– kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro ža-
datele 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 SFŽP 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“.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,
podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Podoblast podpory
2.1.1 snížení imisní zátěže ze zdrojů v  objektech nenapojených 

na CZt

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném 

výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a pří-
padné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov 
(např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisní-
mi parametry).

Podoblast podpory
2.1.2. snížení příspěvku k  imisní zátěži obyvatel omezením emisí 

z energetických systémů včetně CZt

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budova-

ných rozvodů tepla a  rozšiřování stávajících rozvodů za  účelem 
připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stáva-
jících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu 
přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstruk-
ce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výko-
nu. 

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

 V případě rekonstrukce centrálního zdroje tepla, spočívající ve vý-
měně spalovacího zdroje do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, 
budou přijatelné projekty, kde u budov v majetku žadatele (netýká 
se bytových či rodinných domů), napojených na  rekonstruovaný 
centrální zdroj tepla, dojde k  současnému zlepšení energetických 
vlastností jejich obálek. 

 rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přecho-
du na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Podoblast podpory
2.1.3. snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu 

od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventova-
ných dopravních koridorů, 

 pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komuni-
kací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí 
vozy),   

 pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z ploš-
ných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, od-
prašovací nebo mlžící zařízení). 

Metodické pokyny:
U relevantních projektů z podoblasti podpory 2.1.3 (kropicí a samosběrné 
vozy) je nutné, aby výpočty určující snížení reemisí TZL za rok, uvedené 
ve Studii proveditelnosti, byly provedeny v souladu s „Metodikou výpočtu 
environmentálních přínosů projektů zaměřených na  snížení resuspenze 
tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy“. 

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

Omezení v rámci výzvy:
V  podoblasti podpory 2.1.3 mohou být podpořeny pouze ty žádosti 
na projekty, u kterých se předpokládá podpis smlouvy o dílo na realizaci 
předmětu podpory do 15. října 2014.
V rámci podoblasti podpory 2.1.3 (kropící a samosběrné vozy) nebudou 
podporovány projekty zaměřené pouze na  úklid chodníků a  dalších 
prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí vždy jednat 
o  silniční komunikace a  jiná prostranství s  dopravou. Čištění chodníků 
a dalších ploch může být pouze doplňkovou částí projektu. Environmentální 
přínosy projektu se počítají pouze na snížení reemisí z dopravy. 

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce v OPŽP:
 Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:
 Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému 

štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011, který bude, 
v  případě projektu zaměřeného na  snižování spotřeby energie 
zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 
budov, zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci navr-
ženého opatření. Dále musí být doloženo stanovení požadované 
hodnoty Uem, N metodou referenční budovy (po  jednotlivých 
konstrukcích budovy) dle ČSN 730540-2:2011 např. pomocí sa-
mostatného Protokolu k energetickému štítku obálky budovy pro 
Referenční budovu.  

 Položkový rozpočet – struktura a členění rozpočtu budou odpo-
vídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na  stavební 

objekty a provozní soubory. 
 Údaje souhrnné provozní evidence (u  relevantních projektů) ohla-

šované prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povin-
ností v souladu se zákonem 201/2012 Sb. v platném znění za posled-
ní tři ukončené ohlašovací roky.   

 Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
 Projektovou dokumentaci;
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu (sta-
vební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém 
rozsahu s  potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko 
příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-
plánovací dokumentací a  nepodléhá územnímu řízení, dále sta-
vební povolení.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 
12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 
– 31. 12. 2020 dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované 
změny nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a  již nové znění Pokynů 
o regionální státní podpoře na roky 2014–2020 viz příloha „Nová mapa 
regionální podpory pro Českou republiku.“ Podrobnější informace 
o vývoji v oblasti veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.
Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.

Projekt optimalizace energetického hospodářství  
v areálu Červená zahrada 
Předmětem podpory byla instalace plynového  
kondenzačního kotle a kogenerační jednotky, 
realizace tepelných rozvodů a využití odpadního 
tepla v areálu Červená zahrada v Boskovicích.

VÝZVY VÝZVY
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Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

LX. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou 
přijímány od 5. března do 30. dubna 2014.

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady pro-
jektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schvá-
lené projekty je vyhlášena ve výši 3,5 mld. Kč z toho na oblast 
podpory 3.1 ve výši 500 mil. Kč a na oblast podpory 3.2 ve výši 
3 mld. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směr-
nice MŽP  č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování fi-
nančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování 
ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr – kapitoly 315 (životní prostře-
dí) 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 SFŽP 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“.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,  
podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 3
Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 

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

Podoblast podpory
3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro 

vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Oblast podpory 
3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnika-

telské sféry

Podoblast podpory
3.2.1  realizace úspor energie 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střeš-
ních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). 

Podoblast podpory
3.2.2  Využívání odpadního tepla 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, vý-

měníky na využití odpadního tepla apod.).

V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 
a 3.2.2. 

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

Omezení v rámci výzvy:
V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje 
na zemní plyn, nebude podporována výměna zdrojů mladších 5 let. 

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadate-
le a příjemce v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:
 Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku 

obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011, který bude, v případě 
projektu zaměřeného na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně 
technických vlastností obvodových konstrukcí budov, zpracován pro 
stávající stav a pro stav po realizaci navrženého opatření. Dále musí být 
doloženo stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou referenč-
ní budovy (po  jednotlivých konstrukcích budovy) dle ČSN 730540-
2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu k energetickému štítku 
obálky budovy pro Referenční budovu.  

 Položkový rozpočet - struktura a členění rozpočtu budou odpovídat 
běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na  stavební objekty 
a provozní soubory. 

 V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího 
zdroje na zemní plyn, musí žadatel relevantně a jednoznačně dolo-
žit staří současného plynového zdroje (doklad o uvedení do provo-
zu, záruční list apod.). 

 Přílohu s GPS souřadnicemi zdroje vytápění řešené budovy (z důvodu 
bonifkace žádostí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší).

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
 Projektovou dokumentaci;
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s po-
tvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného staveb-
ního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací 
a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 
12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 – 
31. 12. 2020 dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované změny 
nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a  již nové znění Pokynů o regionální 
státní podpoře na  roky 2014 -2020 viz příloha „Nová mapa regionální 
podpory pro Českou republiku.“ Podrobnější informace o  vývoji v  oblasti 
veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.
Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve  výši dotace při vydávaní 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.

Zimní stadion ve Vyškově – solární systém pro ohřev 
teplé vody
Projekt na realizaci solárního systému umístěného 
na střeše budovy ve třech skupinách pro ohřev teplé 
vody určené na spotřebu zimního stadionu. Ohřev 
teplé vody spotřebovávané v rámci budovy a provo-
zu zimního stadionu je umožněn solárními panely.

VÝZVY VÝZVY
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Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

LXI. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány 
od 24. března 2014 do 30. května 2014.

Výzva se vztahuje na  individuální projekty s celkovými náklady 
nad 5 mil. EUr ve vysokém stupni připravenosti (celkové náklady 
projektu nepřesáhnou 50 mil. EUR včetně DPH). 

Podmínky LXI. výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy roz-
dělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do  dvou fází, 
přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007–2013 
a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 
2014–2020.

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schvá-
lené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč z prostředků OPŽP 
2007–2013.

Žádosti o  podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výda-
je) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, 

Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání 
žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr – 
kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro žada-
tele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního 
systému BENE-FILL od  6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro 
příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská praco-
viště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání 
žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení 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“.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LXI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,  
podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.1 snížení znečištění vod

Podoblast podpory
1.1.1 snížení znečištění z komunálních zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výstavbu, rekonstrukci a  intenzifikaci centrálních ČOV v  aglomera-

cích nad 2000 EO,
 výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících k ve-

řejné potřebě v  případě existence vyhovující ČOV v  aglomeracích 
nad 2000 EO,

 kombinaci výstavby, rekonstrukce a  intenzifikace ČOV v aglomera-
cích nad 2000 EO včetně a výstavby, rekonstrukce a dostavby stoko-
vých systémů v aglomeracích nad 2000 EO,

 výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV nebo zajištění 
odpovídajícího přiměřeného čištění v  aglomeracích pod 2000 EO, 
které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní 
parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, 
lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a  zdrojů přírodních 
minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHO-
PAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými před-
pisy ČR i EU,

 výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících ve-
řejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících 
zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně 
jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná 
pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené aku-
mulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1, 

 kombinaci výstavby, rekonstrukce a  intenzifikace centrálních ČOV 
nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v  aglomeracích 
pod 2000 EO, které se nachází v  územích vyžadujících zvláštní 
ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma 
vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s plat-
nými předpisy ČR i EU a kombinaci výstavby, rekonstrukce a dostav-
by stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 
2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky 
a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality 
soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná 
pásma přírodních léčivých zdrojů a  zdrojů přírodních minerálních 
vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v po-
vodí vodního díla Nové Mlýny1.

Omezení pro žádosti v oblasti podpory 1.1
Výdaje na  rekonstrukci stokových systémů jsou způsobilé pouze, jsou-li 
součástí první fáze realizace projektu v rámci stávajícího programu OPŽP 
2007–2013. 

Oblast podpory 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výstavbu, rekonstrukci a  intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné 

vody zásobujících více než 2 000 obyvatel,
 výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvi-

sejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyva-
tel,

 výstavbu, rekonstrukci a  intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné 
vody, výstavbu a  dostavbu přivaděčů a  rozvodných sítí pitné vody 
včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v  aglome-
racích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné 
oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 
2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové 
Mlýny1. Tato aktivita bude podporována pouze jako součást kom-
plexního řešení zásobování vodou a odvádění a  čištění odpadních 
vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblasti inter-
vence 1.1.1. (komplexní řešení jako součást žádosti nebude požado-
váno v těch aglomeracích, které předchozí podmínku komplexního 
řešení splňují).

Omezení pro žádosti v oblasti podpory 1.2
Podpora se nevztahuje na rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné 
vody. Pokud se podporovaná aktivita týká výstavby a dostavby přivaděčů 
a  rozvodných sítí pitné vody, bude tato aktivita podporována pouze 
v  případě napojení nových obyvatel na  vodovodní síť nebo v  případě 
připojení obyvatel na jiný zdroj z důvodu nevyhovujícího zásobování vodou 
ze stávajícího zdroje.

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP, zároveň je nutné zohlednit definici 
žadatele dle aktuální verze Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky 
přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy (oblasti podpory 1.1 i 1.2)
Výzva se vztahuje na  individuální projekty, u kterých platí kumulativně 
následující podmínky:
 celkové náklady projektu (za obě fáze dohromady) činí nejméně 

5 milionů EUR2, 
 v rámci věcných a finančních cílů projektu jsou stanoveny dvě jasně 

definované fáze (technické a finanční),
 výdaje první fáze projektu splňují podmínky způsobilosti v  rámci 

OPŽP 2007–2013,
 účel poskytnutí podpory na první fázi projektu je naplněn v progra-

movém období 2007–2013 a v souladu s časovými limity vyplývající-
mi z přípravy na uzavření OPŽP 2007–2013,

 druhá fáze projektu je způsobilá k poskytnutí podpory v Operačním 
programu Životní prostředí 2014–2020. 

Pro žadatele, kterým bude v  OPŽP 2007–2013 vydáno na  projekt 
Rozhodnutí o  poskytnutí dotace a  kteří budou v  tomto období čerpat 
podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat žádost o podporu 
do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

První fáze projektu bude po jejím dokončení připravena k užívání ke svému 
účelu a/nebo funkci dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. První fáze musí být 

fyzicky dokončena, připravena plnit účel, nemusí však být v provozu. Druhá 
fáze projektu musí být v  souladu se všemi příslušnými pravidly období 
2014–2020. Projekt bude považován za  dokončený, pouze budou-li obě 
fáze ukončeny v příslušných časových horizontech. 

Žadatel se v rámci žádosti zavazuje k dokončení druhé fáze projektu v rámci 
období 2014–2020 a  prokáže, že má finanční prostředky pro realizaci 
celého projektu - obou jeho fází.

Příjemce podpory v  žádosti doloží, že splňuje podmínky pro způsobilost 
žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury 
související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky 
přílohy č. 7 Programovéhoadokumentu OPŽP.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žada-
tele a příjemce podpory v OPŽP:
A) Žádosti na projektové záměry, které nebyly dosud podány v žádné 

z předchozích výzev OPŽP, nebo projekty, o jejichž podporu již bylo 
žádáno, ale došlo ke  změně účelu/rozsahu/parametrů projektu, 
předloží všechny povinné přílohy žádosti dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

B) Žádosti, které byly akceptovány nebo schváleny k financování v před-
chozích výzvách OPŽP, případně jim byly vydány Registrace akcí, 
a nedochází u nich ke změně rozsahu a účelu opatření ani ke změně 
skutečností, doloží pouze tyto přílohy žádosti:

 – Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele;
 – Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR;
 – Finanční analýza;
 – Podklady k provozování dle zvoleného provozního modelu;
 – Podrobný harmonogram realizace projektu (viz níže);
 – Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení (viz níže).
 a to s doložením identifikačního čísla dříve podané žádosti – ID a čís-

lem výzvy, ve které byla předchozí žádost podána.

Nad rámec povinných příloh žádosti předloží všichni žadatelé:
 Harmonogram projektu od  vyhlášení výběrového řízení přes reali-

zaci až po financování projektu, ze kterého vyplývá, že projekt bude 
realizován ve 2 fázích:

 – 1. fáze realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 12. 
2015, a to včetně vyrovnání veškerých závazků příjemce podpory 
vůči dodavatelům.

 – 2. fáze realizace projektu bude probíhat dle pravidel pro realizaci 
a financování projektů Operačního programu Životní prostředí 

2014–2020 a bude uskutečněna v období způsobilosti výdajů pro 
tento operační program, které začalo dne 1. 1. 2014.

 – V harmonogramu musí být stanoveny technické a finanční para-
metry zvlášť pro každou fázi realizace projektu.

 Zadávací dokumentaci (ZD) k výběrovému řízení na realizaci před-
mětu podpory v písemné i  elektronické podobě ve stavu připrave-
ném k vyhlášení veřejné zakázky, a to nejpozději do měsíce od ukon-
čení příjmu žádostí, tj. do 30. 6. 2014 na podatelnu na centrále SFŽP 
v Praze s označením identifikačního čísla žádosti – ID a číslem výzvy. 
Nedoložení ZD v uvedeném termínu bude hodnoceno jako nesplně-
ní podmínek výzvy a příslušná žádost o podporu nebude akceptová-
na. 

 Čestné prohlášení, kterým se žadatel v rámci žádosti zavazuje k do-
končení druhé fáze projektu v rámci období 2014–2020.

 Čestné prohlášení o zajištění zdrojů na realizaci obou fází projektu, 
tj. o zajištění zdrojů na financování veškerých výdajů projektu, na kte-
ré nebude poskytnuta podpora z ERDF/FS, Fondu nebo ze státního 
rozpočtu – kapitoly 315.

Upozornění pro žadatele

Informace k čl. 7, bodu 2 směrnice MŽP č. 12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na  realizaci projektu zahájen po  1. lednu 2007. 
Zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky může být 
uskutečněno před akceptací žádosti Fondem. Fázování projektu musí být 
v souladu s legislativou v oblasti veřejných zakázek.

Informace k hodnocení žádosti
Projekt bude hodnocen jako celek (i  přes rozdělení do  více fází) dle 
hodnoticích kritérií uveřejněných pro tuto výzvu.

  1 Povodí vodního díla (dále jen „VD“) Nové Mlýny – rozumí se obce 
ležící v  části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v  povodí Svratky,  
v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD 
Nové Mlýny. Zařazení povodí vodního díla Nové Mlýny do  oblasti 
se zvláštní ochranou dáno Usnesením vlády České republiky ze 
dne 6. května 2002 č. 456 „Zpráva o hospodářské a sociální situaci 
Jihomoravského kraje“. 

2 Pro přepočet se použije měsíční kurz MSC2007 platný ke  dni 
vyhlášení výzvy. Pro březen 2014 je vyhlášen kurz CZK/EUR 27,339.

VÝZVY VÝZVY
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VÝZVY VÝZVY

PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

LXII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány 
od 17. dubna 2014 do 30. června 2014.

Výzva se vztahuje na  individuální projekty (celkové náklady 
projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

alokace (maximální celková dotace z prostředků Evropské unie) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 
– kapitoly 315 (životní prostředí) a  Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím 
informačního systému BENE-FILL od  6 hodin prvního dne 
lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního 
dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum 
a čas doručení 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“.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,
podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

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

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

b)  Rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných za-
řízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, 
pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a dal-
ší podmínky provozu, které emisní limity nahrazují),   

c)  Záměnu technologií a  technická opatření na  zdrojích vedoucích 
k  odstranění či snížení emisí VOC do  ovzduší (např.: přechod 
na vodou ředitelné barvy, laky a  lepidla, instalace katalytických či 
termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidač-
ních jednotek),

d)  Technická opatření na  zdrojích vedoucích k  odstranění či snížení 
emisí NH3 do ovzduší. 

Pozn.: v případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2 a)) budou 
přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných 
technologických zařízení sloužících ke  snižování emisí NOx, SO2 

nebo TZL. 

Metodické pokyny
U relevantních projektů z podoblasti 2.2 d) je nutné, aby výpočty určující 
snížení množství emisí NH3 za  rok, uvedené ve  Studii proveditelnosti, 
byly provedeny v  souladu s  „Metodickým pokynem MŽP k  zařazování 
chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o  ochraně 
ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů 
a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů.“

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

Omezení v rámci výzvy
Tato výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle rozhodnutí 
Evropské komise č. SA.35588 (2011/N), tzv. Režim podpory pro snížení 
znečištění ovzduší v  Moravskoslezském kraji. Tento režim podpory byl 
rozhodnutím Evropské komise č. SA.38075 (2013/N) prodloužen do 30. 6. 
2015.

Informace k  povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce v OPŽP
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží: 
 Položkový rozpočet – struktura a členění rozpočtu budou odpoví-

dat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební ob-
jekty a provozní soubory.

 Údaje souhrnné provozní evidence (u relevantních projektů) ohla-
šované prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích po-
vinností v souladu se zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění, za poslední tři ukončené ohlašovací roky.  

 Schválený tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe“ 
(u  relevantních projektů z  podoblasti podpory 2.2 d)) dle naří-
zení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší nebo platný Provozní řád, který je součástí povolení provo-
zu zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochra-
ně ovzduší, v platném znění. U relevantních projektů je povinností 
předložit platné „Integrované povolení“ podle zákona č. 76/2002 
Sb., o  integrované prevenci a  omezování znečištění, o  integrova-
ném registru a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat: 
 Projektovou dokumentaci.
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se záko-

nem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) – v  případě stavebních investic, na  stavbu 
v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě 
stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v soula-
du s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu 
řízení, dále stavební povolení. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 2 směrnice MŽP č. 
12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007. 

Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 
– 31. 12. 2020 dochází k  zásadním změnám. Zvláště pak připravované 
změny nařízení Evropské komise č. 800/2008 (GBER) a  již schválené 
změny v  Pokynech k  regionální státní podpoře na  období 2014- 2020 
a  nově schválené Mapě regionální podpory pro Českou republiku 
na období 2014 - 2020. Podrobnější informace o vývoji v oblasti veřejné 
podpory naleznete na  www.uohs.cz. Tyto změny mohou znamenat 
zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
oproti podané žádosti.
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č. prioritní osy kraj realizace počet projektů celkové náklady  
v mil. Kč

celková výše  
podpory v mil. Kč

celkem proplaceno  
v mil. Kč

1

Hlavní město Praha 11 700 614 163

Jihočeský kraj 72 2 756 1 730 870

Jihomoravský kraj 207 16 885 10 640 3 919

Karlovarský kraj 19 1 544 900 602

Královéhradecký kraj 105 4 936 3 191 1 283

Liberecký kraj 46 3 378 1 981 1 053

Moravskoslezský  kraj 117 7 190 4 433 2 837

Olomoucký kraj 154 10 085 6 476 2 541

Pardubický kraj 110 6 671 4 383 2 372

Plzeňský kraj 48 4 159 2 558 1 452

Středočeský kraj 230 15 506 10 450 4 632

Ústecký kraj 52 1 560 1 037 427

kraj Vysočina 102 5 864 3 812 1 910

Zlínský kraj 93 4 482 2 830 1 286

Prioritní osa 1 celkem 1 366 85 717 55 035 25 346

2

Hlavní město Praha 43 911 711 36

Jihočeský kraj 155 3 503 1 106 533

Jihomoravský kraj 156 807 442 193

Karlovarský kraj 40 323 167 92

Královéhradecký kraj 95 791 424 119

Liberecký kraj 70 927 399 126

Moravskoslezský  kraj 219 13 291 6 709 700

Olomoucký kraj 87 579 290 127

Pardubický kraj 126 3 999 1 479 166

Plzeňský kraj 115 1 325 516 186

Středočeský kraj 216 2 477 1 175 327

Ústecký kraj 94 5 525 2 100 352

kraj Vysočina 223 1 479 629 264

Zlínský kraj 105 1 182 483 179

Prioritní osa 2 celkem 1 744 37 119 16 631 3 399

3

Hlavní město Praha 198 5 389 1 944 888

Jihočeský kraj 284 2 795 1 695 1 028

Jihomoravský kraj 530 4 814 2 289 1 621

Karlovarský kraj 106 937 553 383

Královéhradecký kraj 254 1 872 1 033 660

Liberecký kraj 215 1 680 888 532

Moravskoslezský  kraj 443 5 904 3 096 1 981

Olomoucký kraj 329 2 959 1 539 936

Pardubický kraj 310 2 846 1 510 877

Plzeňský kraj 144 1 164 693 462

Středočeský kraj 453 3 437 2 025 933

Ústecký kraj 211 2 371 1 334 813

kraj Vysočina 285 2 134 1 133 747

Zlínský kraj 431 2 707 1 488 1 114

Prioritní osa 3 celkem 4 193 41 010 21 220 12 974

4

Hlavní město Praha 19 241 190 152

Jihočeský kraj 154 2 234 1 560 1 196

Jihomoravský kraj 300 4 530 3 304 1 518

Karlovarský kraj 38 651 494 144

Královéhradecký kraj 74 743 515 313

Liberecký kraj 37 1 978 1 146 253

Moravskoslezský  kraj 148 1 217 738 524

Olomoucký kraj 160 1 663 1 259 704

č. prioritní osy kraj realizace počet projektů celkové náklady  
v mil. Kč

celková výše  
podpory v mil. Kč

celkem proplaceno  
v mil. Kč

4
Pardubický kraj 103 1 360 1 065 654

Plzeňský kraj 85 3 851 1 239 567

Středočeský kraj 255 4 301 2 372 1 211

Ústecký kraj 75 5 036 1 422 464

kraj Vysočina 148 1 646 1 145 1 037

Zlínský kraj 223 1 778 1 349 1 034

Prioritní osa 4 celkem 1 819 31 228 17 799 9 772

5

Hlavní město Praha 3 220 197 178

Jihočeský kraj 9 71 43 15

Jihomoravský kraj 20 148 80 56

Karlovarský kraj 4 32 22 14

Královéhradecký kraj 11 89 55 0

Liberecký kraj 6 77 28 1

Moravskoslezský  kraj 18 316 133 87

Olomoucký kraj 11 132 70 45

Pardubický kraj 25 446 175 76

Plzeňský kraj 9 121 61 34

Středočeský kraj 36 802 290 80

Ústecký kraj 16 1 455 556 12

kraj Vysočina 14 154 71 22

Zlínský kraj 5 67 27 0

Prioritní osa 5 celkem 187 4 130 1 808 620

6

Hlavní město Praha 3 85 85 12

Jihočeský kraj 337 1 707 1 438 958

Jihomoravský kraj 537 2 529 2 150 823

Karlovarský kraj 154 863 705 218

Královéhradecký kraj 124 873 713 296

Liberecký kraj 153 679 539 195

Moravskoslezský  kraj 246 1 140 902 322

Olomoucký kraj 287 854 679 277

Pardubický kraj 148 739 607 209

Plzeňský kraj 249 919 748 397

Středočeský kraj 346 3 062 2 449 1 201

Ústecký kraj 166 1 296 1 009 537

kraj Vysočina 511 1 892 1 545 1 075

Zlínský kraj 265 992 855 278

Prioritní osa 6 celkem 3 526 17 632 14 423 6 797

7

Jihočeský kraj 8 139 106 66

Jihomoravský kraj 32 317 273 210

Karlovarský kraj 6 14 13 0

Královéhradecký kraj 9 161 124 33

Liberecký kraj 4 5 4 1

Moravskoslezský  kraj 24 59 49 0

Olomoucký kraj 12 182 148 98

Pardubický kraj 9 47 42 32

Plzeňský kraj 6 11 9 0

Středočeský kraj 26 175 137 70

Ústecký kraj 7 25 22 0

kraj Vysočina 9 92 72 55

Zlínský kraj 20 65 56 29

Prioritní osa 7 celkem 172 1 292 1 054 594

Celkový součet 13 007 218 127 127 971 59 502

Přehled poskytnuté podpory schválených projektů v rámci  OPŽP dle jednotlivých prioritních os a krajů (25. 11. 2013)

ENVIDATA ENVIDATA



24

ČÍSLO 4 / DUBEN 2014

25

GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Záměrem projektu podpořeného 
z Operačního programu Životní 
prostředí bylo vybudování areálu 
pro Technické služby města Roztoky. 
Jedna jeho část slouží jako sběrný 
dvůr pro shromažďování odpadů, 
druhá část slouží jako sklad posypo-
vých materiálů. 

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

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-západ
Příjemce podpory: město Roztoky 
Ukončení projektu: 31. 12. 2012

Celkové náklady:  9 297 832 Kč
Celková výše podpory:  4 583 987 Kč
Podpora FS:  4 329 321 Kč
Dotace SFŽP ČR:  254 666 Kč

sběrný dvůr roztoky na pozemku  
č. parc. 3156/1 v k. ú. Žalov

Vápenka Mokrá je zařazena jako 
zvláště velký zdroj znečištění ovzduší. 
Z IPPC má předepsáno kontinuálně 
sledovat hlavně emise NOx a TZL. 
Náplní projektu podpořeného 
z Operačního programu Životní 
prostředí bylo osadit obě stávající 
linky novými sondami. Zároveň byl 
přestavěn stávající analyzátor. 

Prioritní osa 5, oblast podpory 5.1 –  
Omezování průmyslového znečiš-
tění

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-venkov
Příjemce podpory: Carmeuse CR, s. r. o.
Ukončení projektu: 24. 5. 2011

Celkové náklady:  7 112 520 Kč
Celková výše podpory:  5 017 590 Kč
Podpora ERDF:  4 264 952 Kč
Dotace SFŽP ČR:  752 639 Kč

Zajištění kontinuálního měření emisí  
v Carmeuse Cr, s. r. o., závod Vápenka Mokrá

ZŠ třinec Podlesí – rekonstrukce pavilonu II (MŠ)  
a stavební úpravy
Z Operačního programu Životní pro-
středí podpořený projekt se zabýval 
rekonstrukcí pavilonu II – objektu 
mateřské školy, spojovacích krčků 
a tělocvičny. Objekt školy pochází 
z 60. let a vykazoval závažné technic-
ké vady, které omezovaly plnohod-
notné využívání objektů.

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 –  
realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Příjemce podpory: město Třinec
Ukončení projektu: 30. 10. 2008

Celkové náklady:  8 178 861 Kč
Celková výše podpory: 4 190 175 Kč
Podpora FS:  3 957 388 Kč
Dotace SFŽP ČR:  232 788 Kč

Podpora z Operačního programu 
Životní prostředí umožnila rekon-
strukci vodovodních přivaděčů v ob-
lasti skupinových vodovodů Blansko 
a Boskovice. Cílem podpořeného 
projektu bylo zlepšení kvality pitné 
vody.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Blansko
Příjemce podpory: Svazek vodovodů 
a kanalizací měst a obcí
Ukončení projektu: 31. 10. 2015

Celkové náklady:  397 866 569 Kč
Celková výše podpory: 237 702 521 Kč
Podpora FS:  224 496 825 Kč
Dotace SFŽP ČR:  13 205 695 Kč

Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních 
přivaděčů, část a

Předmětem podpořeného projektu 
bylo pořízení strojového vybave-
ní – zametacího stroje – pro úklid 
zpevněných cest. Projekt řešil snížení 
emisí sekundární prašnosti, která 
představuje plošný zdroj znečišťová-
ní ovzduší.

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 – 
Zlepšení kvality ovzduší

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Příjemce podpory: statutární město 
Brno
Ukončení projektu: 15. 8. 2013

Celkové náklady:  3 259 729 Kč
Celková výše podpory:  2 795 250 Kč
Podpora FS:  2 639 958 Kč
Dotace SFŽP ČR:  155 291 Kč

Pořízení stroje na úklid a zpevnění cest  
a komunikací pro městskou část Žebětín 

snížení imisí – pořízení čistící komunální techniky, 
Mariánské Lázně
Podpora z Operačního programu 
Životní prostředí umožnila dodávku 
komunální čisticí techniky a také 
pořízení stroje na úklid zpevněných 
cest a komunikací za účelem snížení 
prašnosti. Cílem projektu bylo zlep-
šení kvality ovzduší. 

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 – 
Zlepšení kvality ovzduší

Kraj: Karlovarský kraj
Okres: Cheb
Příjemce podpory: Technický  
a dopravní servis, s. r. o.
Ukončení projektu: 31. 3. 2014

Celkové náklady:  7 040 990 Kč
Celková výše podpory:  4 722 300 Kč
Podpora FS:  4 459 950 Kč
Dotace SFŽP ČR:  262 350 Kč

Z Operačního programu Životní 
prostředí podpořený projekt byl 
zaměřen na rekonstrukci a intenzifi-
kaci ČOV Hulín. Čistírna odpadních 
vod byla navržena jako mechanicko-
biologická, se systémem oběhové 
aktivace a s aerobní stabilizací kalu. 

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Kroměříž
Příjemce podpory: Vodovody a kana-
lizace Kroměříž, a. s.
Ukončení projektu: 30. 6. 2010 

Celkové náklady:  80 919 930 Kč
Celková výše podpory:  43 723 076 Kč
Podpora FS:  41 294 017 Kč
Dotace SFŽP ČR:  2 429 059 Kč

rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních  
vod Hulín

Projekt podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí umožnil 
výměnu stávajícího zdroje vytápění 
objektu ZŠ Lhota pod Libčany. Ko-
tel na koks byl vyměněn za tepelné 
čerpadlo vzduch–voda. Rovněž byly 
zatepleny strop a severní fasáda 
a vyměněna byla i okna.

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

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

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Příjemce podpory: obec Lhota pod 
Libčany
Ukončení projektu: 30. 11. 2011

Celkové náklady:  4 245 611 Kč
Celková výše podpory:  2 359 830 Kč
Podpora FS:  2 228 729 Kč
Dotace SFŽP ČR:  131 101 Kč

Základní škola Lhota pod Libčany – zateplení objektu, 
výměna oken, nový zdroj vytápění
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Můžete mi prosím poradit, kde 
najdu žádost o dotaci v rámci LXI. 
výzvy? V dokumentech ke stažení 
nejsem schopna se dostat na žá-
dost o dotaci, pouze na směrnice, 
text výzvy a hodnoticí kritéria. 
Znamená to, že žádost lze podat 
jen přes systém Bene-fill?

Ano, žádost o dotaci v Operač-
ním programu Životní prostředí 
lze podat výhradně elektronicky. 
Postupujte z našich webových 
stránek www.opzp.cz, tam záložka 
Elektronické žádosti Bene-fill, poté 
Vstup do Bene-fill, objeví se Roz-
cestník, tam, v odstavci s nadpisem 
OPŽP, najdete odkaz Bene-fill. 
V něm je přihlašovací stránka, kde 
založíte účet pod svým e-mailem 
a heslem a pod číslem výzvy zalo-
žíte žádost v elektronické podobě 
a vyplníte ji. Elektronickou žádost 
po kompletním vyplnění (dokud 
není kompletní, hlásí se, že žádost 
není validní) odešlete a násled-
ně vytisknete, doložíte přílohy 
v písemné podobě a vše odevzdáte 
nejpozději v poslední den příjmu 
žádostí daný výzvou na krajském 
pracovišti SFŽP ČR dle místa 
realizace kraje. Bližší informace 
o postupu najdete ve směrnici 
MŽP. Popsaný postup platí v zá-
sadě pro všechny žádosti v OPŽP, 
pouze v případě žádostí z prioritní 
osy 6 jsou písemné podklady 
předávány na regionální pracoviště 
AOPK ČR.

Je možné do výzvy v oblasti 2.1.1 
– snížení imisní zátěže ze zdrojů 
v objektech nenapojených na CZt 
– zahrnout náš projekt týkající se 
náhrady pevných paliv za soustavu 
plynových kotlů? Jsme soukromá 
společnost.

Na oblast podpory 2.1.1 – 
Snížení imisní zátěže ze zdrojů 
v objektech nenapojených na CZT 
– lze nyní žádat o dotace v rámci 

vyhlášené LIX. výzvy. V uvedené 
podoblasti 2.1.1 je možno podpo-
rovat projekty zaměřené na poří-
zení nízkoemisního spalovacího 
zdroje o jmenovitém tepelném 
výkonu do 5 MW, který splňuje 
hodnoty nejlepší emisní třídy 
a případně též současné zlepšení 
energetických vlastností obálky 
budov (viz vlastní text výzvy). 
V rámci podoblasti 2.1.1 lze tedy 
žádat o výměnu zdroje na tuhá 
paliva za plyn. Mezi možné příjem-
ce podpory patří také obchodní 
společnosti a podnikatelské subjek-
ty – fyzické osoby (viz Implemen-
tační dokument OPŽP, kap. 3.2.6. 
Příjemci podpory, str. 37). Všechny 
podmínky poskytnutí dotace 
naleznete přímo v dané výzvě, také 
v Implementačním dokumentu 
OPŽP, v Závazných pokynech 
pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP a ve směrnici MŽP č. 
12/2012. Uvedené dokumenty jsou 
k dispozici na našich webových 
stránkách www.opzp.cz, v sekci 
Dokumenty ke stažení. Příjem žá-
dostí v LIX. výzvě je otevřen do 30. 
5. 2014. Doplníme, že v rámci této 
výzvy lze žádat i na již realizované 
nebo zcela zrealizované projekty.

Může obec v rámci aktuální LIX. 
výzvy Ministerstva životního 
prostředí, která se týká zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí, 
žádat o finanční podporu v rámci 
podoblasti podpory 2.1.3 – snížení 
imisní zátěže omezením prašnosti 
z plošných zdrojů –, a to na poříze-
ní strojů na úklid zpevněných cest 
nebo silničních komunikací? takto 
pořízený vůz by byl určen k úklidu 
sítě místních komunikací v obci, 
včetně kropení komunikací.

a) Ano, popsaný projekt spadá 
do nabídky LIX. výzvy OPŽP, viz 
informace v textu výzvy k oblasti 
podpory 2.1.3: „pořízení strojů 

na úklid zpevněných cest nebo silnič-
ních komunikací za účelem snížení 
prašnosti (např. samosběrné nebo 
kropicí vozy).“ 
b) Obce a města spadají jedno-
značně mezi přijatelné příjemce 
těchto dotací. 
c) Současně upozorníme na do-
plňující text k výzvě: „Omezení 
v rámci výzvy: V podoblasti podpory 
2.1.3 mohou být podpořeny pouze 
ty žádosti na projekty, u kterých 
se předpokládá podpis smlou-
vy o dílo na realizaci předmětu 
podpory do 15. října 2014. V rámci 
podoblasti podpory 2.1.3 (kro-
picí a samosběrné vozy) nebudou 
podporovány projekty zaměřené 
pouze na úklid chodníků a dalších 
prostranství, kde se nepohybují 
vozidla. Primárně se musí vždy 
jednat o silniční komunikace a jiná 
prostranství s dopravou. Čištění 
chodníků a dalších ploch může být 
pouze doplňkovou částí projektu. 
Environmentální přínosy projektu 
se počítají pouze na snížení reemisí 
z dopravy.“

Lze získat v některé oblasti dotaci 
na úklidový vůz? Úklid by byl pro-
váděn v rámci naší obce, která má 
méně než 500 obyvatel. nebude 
vzhledem k počtu obyvatel nějaké 
omezení?

Váš projekt dle popisu spadá 
do nabídky LIX. výzvy OPŽP, 
viz info v textu výzvy k oblasti 
podpory 2.1.3: „pořízení strojů 
na úklid zpevněných cest nebo silnič-
ních komunikací za účelem snížení 
prašnosti (např. samosběrné nebo 
kropicí vozy).“ Obce a města jsou 
obecně přijatelnými příjemci dota-
ce v uvedené oblasti podpory. Co 
se týče počtu obyvatel obce, jaké-
koli omezení vhodnosti projektu 
dle počtu obyvatel dotčené obce 
není v rámci PO 2 stanoveno. 
Pro podoblast podpory 2.1.3 je 
vyžadována zjednodušená studie 
proveditelnosti, z níž bude projekt 
vycházet. Takže kdyby projekt 
bylo možné obecně podpořit, pla-
tí to i pro obce s počtem obyvatel 
nižším než 500.

Připravujeme projekt pro oblast 
podpory 3.1.1, který počítá 
s tepelným čerpadlem vzduch–
vzduch. V implementačním 
dokumentu na straně 138 jsou 
stanoveny požadavky pouze 
pro tepelná čerpadla, využívající 
technologii země–voda, vzduch–
voda a voda–voda. V rámci OPŽP 
jsou obecně přijatelné výdaje 
na jakákoliv tepelná čerpadla, 
proto se domnívám, že skuteč-
nost, že v ID nejsou specifikovány 

požadavky na tepelná čerpadla 
vzduch–vzduch, neznamená, 
že výdaje na tepelná čerpadla 
vzduch–vzduch nejsou přijatelné 
v rámci OPŽP. Konkrétní dotazy: 
1) Budou v rámci právě probíhající 
LX. výzvy pro OP 3.1.1 přijatelné 
výdaje na tepelné čerpadlo využí-
vající technologii vzduch–vzduch? 
2) Je-li odpověď na otázku č. 1 
kladná, jsou v rámci OPŽP stano-
vena závazná kritéria, která musí 
tepelné čerpadlo využívající tech-
nologii vzduch–vzduch splňovat? 
3) Je-li odpověď na otázku č. 1 
záporná, uveďte prosím, z jakého 
konkrétního ustanovení předpisů 
OPŽP vyplývá nepřijatelnost výda-
jů na tepelné čerpadlo využívající 
technologii vzduch–vzduch.

Ad 1, 2) Bohužel, tepelné čer-
padlo technologie vzduch–vzduch 
není možné zahrnout do pod-
porovaných zdrojů tepla v rámci 
oblasti podpory 3.1.1. Vyplývá to 
z textu kapitoly 6.3, prioritní osa 
3 – Udržitelné využívání zdrojů 
energie v implementačním doku-
mentu, kde jsou uvedeny pouze 
podporované/přijatelné zdroje 
tepla pro oblast 3.1, a to z tepel-
ných čerpadel pouze typy: země–
voda, vzduch–voda, voda–voda. 
V dané kapitole jsou také uvedeny 
základní požadavky na podpo-
rovaná čerpadla. Důležité jsou 
také parametry projektu nastave-
né v rámci hodnoticích kritérií, 
viz dokument na adrese http://
www.opzp.cz/soubor-ke-staze-
ni/51/15403-OPZP%20LX%20

vyzva_02-2014_HK.pdf. 
Ad 3) výše uvedené vyplývá právě 
z faktu, že uvedený typ TČ není 
v podkladech/dokumentech 
programu vyjmenován mezi zdroji 
podporovanými.

Dva dotazy k výzvě pro prioritní 
osu 3: 1) Od kdy jsou uznatelné 
stavební náklady? Jsou uznatelné 
ještě před přidělením akceptač-
ního čísla, nebo alespoň před 
vydáním registračního listu? aby 
se vše stihlo, potřeboval by žadatel 
zahájit stavbu co nejdříve. 2) akce 
spadá do oblastí podpory 3.1.1 
(výměna zdroje) a 3.2.1. Pro 
přiznání dotace je rozhodující cel-
ková výše dotace, nebo rozpočty 
do jednotlivých opatření? Kdyby 
se nám například podařilo tepelné 
čerpadlo zrealizovat levněji, ale 
zateplení by naopak bylo dražší 

než rozpočet, který jsme předklá-
dali se žádostí, lze částku zbývající 
na čerpadlo přesunout do zateple-
ní, anebo tato částka propadne?

Ad 1) Ne, není třeba čekat 
na akceptaci, přijatelné jsou 
dokonce i realizace započaté ještě 
před podáním žádosti apod. Viz 
informace přímo v textu LX. 
výzvy čili v dokumentu na adrese 
http://www.opzp.cz/soubor-ke-
stazeni/51/15422-opzp_lx_vy-
zva_02_2014_fin.pdf, kde je 
uvedeno následující: „Upozornění 
pro žadatele – informace k čl. 7, 
odst. 2 směrnice MŽP č. 12/2012: 
V rámci výzvy jsou přijatelné 
žádosti o podporu na projekty, 
u kterých byl proces zadávacího 
řízení na realizaci projektu zahájen 
po 1. lednu 2007.“ Doplníme, že 
shodná podmínka byla uvedena 
také v L. výzvě.

Ad 2) Dotační nabídky je mož-
né v rámci této výzvy kombinovat. 
Nicméně každý projekt má své 
technické i finanční řešení: Nazna-
čené „přelévání“ předjednaných 
dotací z jedné oblasti/podoblasti 
podpory do druhé není možné.

Je možné v rámci PO 3, týkající se 
zateplení budovy, žádat o dotaci, 
když majitelem budovy je obec, ale 
majitelem pozemku je soukromá 
osoba? stačí doklad o vlastnictví 
budovy, nebo musí vlastník pozem-
ku vyjádřit souhlas s realizací?

Dle textu implementačního 
dokumentu platí, že u projektů 
v oblastech podpory 3.1 a 3.2 musí 
být žadatel vlastníkem předmětu 
podpory a zároveň musí mít vyře-
šen majetkoprávní vztah (nájemní, 
vlastnický, nebo musí prokázat jiný 
právní vztah k pozemku na úrov-
ni vlastnictví nebo nájmu, např. 
právo hospodaření) k pozemku, 
na kterém bude projekt s pod-
porou realizován. Toto musí být 
zajištěno minimálně po dobu 5 let 
po dokončení realizace projek-
tu. Více k PO 3 najdete v textu 
implementačního dokumentu 
na adrese http://www.opzp.cz/
soubor-ke-stazeni/51/15336-00_
id_opzp_30_12_13.pdf.

V textu Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce podpo-
ry v OPŽP také najdete v rámci 
přehledu všech vyžadovaných 
dokladů k žádosti také upřesnění 
k této věci: Doložení aktuálního 
výpisu z katastru nemovitostí je 

vyžadováno. A není-li příjemce 
vlastníkem pozemku, doloží ještě 
navíc smlouvu s ověřenými podpi-
sy s vlastníkem pozemku, ve které 
vlastník vyjádří souhlas s realizací 
opatření na jeho pozemku a umož-
ní konečnému uživateli následnou 
péči a údržbu realizovaného 
opatření po dobu nejméně 5 let 
od ukončení realizace akce.

Je možné zažádat o dotaci v oblasti 
3.2 – realizace úspor energie a vy-
užití odpadního tepla u nepodni-
katelské sféry – v případě turistické 
ubytovny, kterou provozuje spor-
tovní oddíl pro svou činnost i pro 
účely ubytování veřejnosti?

Dotace v oblasti podpory 3.2 
jsou určeny na snížení energetické 
náročnosti budov. Těmi jsou tzv. 
veřejné budovy, které jsou zapsány 
v katastru nemovitostí, účel jejich 
užití je „občanská vybavenost“. 
Nejčastěji jsou to budovy škol, 
zdravotnických zařízení, jsou to 
i sídla obecních úřadů, různých 
kulturních nebo sportovních zaří-
zení apod. Jestliže popsaný objekt 
toto splňuje, bude možné získat 
dotaci na jeho zateplení v rámci 
aktuální LX. výzvy. Je-li objekt 
využíván ke komerční činnosti, 
bude projekt třeba řešit s ohledem 
na veřejnou podporu. Doplníme, 
že podpora zateplování bytových 
a rodinných domů není a neby-
la v rámci této oblasti podpory 
realizována. Další podrobnosti viz 
text výzvy, směrnice č. 12/2012, 
implementační dokument a Závaz-
né pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP.

Musejí mít okna, která budou 
v rámci žádosti o dotaci dodána 
příjemci dotace, certifikát o tepelné 
prostupnosti, a to buď vydaný sa-
motným výrobcem, nebo nezávis-
lým certifikačním orgánem? 
V rámci žádosti o dotaci budeme 
řešit zateplení památkově chráněné 
budovy fary. a nemůžeme použít 
ani plastová ani euro okna, ale 
na míru vyrobená dřevěná okna, 
která budou splňovat parametry 
stanovené energetickým auditem. 
Informovali jsme se ve firmě, která 
by byla schopna okna v požadova-
ných parametrech vyrobit, jenže 
nám byl položen dotaz, jestli okna 
musejí mít certifikát vydaný nezá-
vislým certifikačním orgánem. 

Vyzývá-li vás k uvedené cer-
tifikaci (použití certifikovaných 
výrobků) jiný zákon nebo předpis, 
dodržte jeho podmínky. OPŽP 
však takovouto podmínku ve svých 
dokumentech k poskytování dotací 
stanovenu nemá.

Pro zájemce o dotace 
z Operačního programu 
Životní prostředí je na call 
centru sFŽP Čr zřízena 
bezplatná Zelená linka 
800 260 500. 

Profesionálně vyškolení 
pracovníci radí žadatelům při 
řešení možných nejasností 
ohledně zpracování 
a podávání žádostí. na níže 
uvedené otázky odpovídala 
vedoucí oddělení Call centra 
Jana tlustá.

Dle textu implementačního 
dokumentu platí, že u pro-
jektů v oblastech podpory 
3.1 a 3.2 musí být žadatel 
vlastníkem předmětu pod-
pory a zároveň musí mít vy-
řešen majetkoprávní vztah 
(nájemní, vlastnický, nebo 
musí prokázat jiný právní 
vztah k pozemku na úrovni 
vlastnictví nebo nájmu, 
např. právo hospodaření) 
k pozemku, na kterém 
bude projekt s podporou 
realizován. 

OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZELENÁ LINKA 800 260 500
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Ačkoli již existuje několik malých 
letadel vyvinutých tak, aby létala 
pomocí zdrojů využívajících 
elektřinu nebo solární energii, 
většina zelených letadel je zele-
ných proto, že ke svému provozu 
využívá palivo šetřící procesy 
a technologie tak, aby bylo 
dosaženo snížení spotřeby paliva 
a tím i nižších emisí CO2.

Termín zelené nebo k život-
nímu prostředí šetrné letadlo se 
vztahuje na jakýkoli typ letadla, 
kterému byl během náročného 
procesu upraven aerodynamický 
tvar a u motoru byla zvýšena 
efektivita spotřeby energie tak, 
aby se snížily nároky na spotřebu 
paliva a dopad provozu letadla 
na životní prostředí. Často se 
jsou to jedna nebo dvě změny – 
zlepšení, která omezí negativní 
ekologický dopad vzdušného 
stroje. Takovým zlepšením může 
být úprava tvaru letadla za úče-
lem zmenšení jeho tahu ve vzdu-
chu, výměna motoru, používání 
biopaliva, promyšlenější letové 
cesty, ale i třeba použití lehčích 
materiálů při stavbě letadla. 

Ničitelé ozónu
Přeměnou energie při létání 

však bohužel vznikají oxid uhli-
čitý, oxidy dusité, částice a další 
skleníkové plyny, které přispívají 
k fenoménu globálního oteplo-
vání. 

16 000 komerčních letů na svě-
tě ročně vyprodukuje 600 milionů 
tun oxidu uhličitého, což z létání 
činí nejrychleji rostoucí zdroj 
emisí skleníkových plynů na svě-
tě. Cestování vzduchem ze všech 
lidských činností způsobujících 
globální oteplování má v součas-
né době 3,5% podíl. V roce 2050 
by to podle prognóz mohlo být 
celých 15 procent. A nároky na le-
teckou dopravu stoupají. 

Zvyšuje se počet letadel, letů, 
letových drah, rozšiřují se i kapa-
city letišť. To všechno způsobuje 
větší a větší množství skleníko-
vých plynů v atmosféře. Ačkoli le-
tecká doprava k tomuto zvyšová-
ní nepřispívá tolik jako doprava 
automobilová, její dopady násobí 
skutečnost, že většina komerční 
letecké dopravy se pohybuje 
v troposféře, velice blízko citlivé 
a zranitelné ozónové vrstvy. Je to 
tedy hlavně letecká doprava, jež 
ničí ozón, který nás ochraňuje 
před ultrafialovými slunečními 
paprsky. 

Co nejméně škodit
Konstruktéři zelených letadel 

proto hledají cesty k efektivitě 
leteckého provozu, čímž chtějí 
dosáhnout co nejmenšího nega-
tivního dopadu na prostředí naší 
planety. Aby k tomuto cíli dospě-
li, jejich pozornost se zaměřuje 
na rychlost letadla, váhu stroje 
i rychlost větru. V případě váhy 
letadla je především důležitý 
způsob snížení tahu letadla při 
letu. A tak se k výrobě takových 
letadel používají uhlíková vlákna 
namísto hliníku. Jsou lehčí, více 
vydrží a jen při jejich použití 
na křídla letadla se jeho spotřeba 
paliva sníží o 20 procent. 

Lehčí letadlo nepotřebuje 
ke svému provozu tolik paliva, 
a nemusí jej tudíž ani tolik nést, 
čímž se efektivita jeho letu dále 
zvyšuje. Svým dílem přispívá 
i samotná konstrukce letadla. 
Užší křídla a menší ocas také 
napomáhají zmenšení tahu 
a množství paliva potřebného 
k letu. Malá pohyblivá křidélka 
coby vertikální prodloužení 
špiček křídel letadla také snižují 
tah tím, že mění směr proudění 
vzduchu u špiček křídel. Toto 
jednoduché zařízení, které 
jinak promrhanou energii mění 
na energii posunující letadlo 
vpřed, může ušetřit dalších  
7 procent paliva. Dalším důleži-

Za „zelené“ 
letadlo se 
považuje 
jakékoli 
soukromé 

nebo komerční letadlo, jež 
má na životní prostředí 
méně negativní dopad 
než ta současná osobní 
a dopravní letadla, která 
za posledních několik 
desetiletí nezměnila design 
či výkonnost. 

Nebe je naše moře
TECHNOLOGIE

tým prvkem je samozřejmě mo-
tor letadla a používané palivo.

Stejně jako jinde i v letecké 
dopravě zůstávají biopaliva 
poněkud nezodpovězenou otáz-
kou, neboť k jejich získávání je 
zapotřebí zemědělské půdy, která 
se tak využívá na úkor pěstová-
ní potravin, jejichž cena se tím 
zvyšuje, a také samotné získávání 
biopaliv může mít za následek 
produkci skleníkových plynů. 

Pozornost se věnuje i letovým 
drahám. K šetření životního 
prostředí může přispět i navý-
šení přímých letů všude tam, 
kde je to možné, neboť nejvíce 
paliva spotřebují letadla právě 
během startu a přistání. Důležitá 
je i naplněnost letů: 20 procent 
dnešních letů není zcela napl-
něno, což pochopitelně zvyšuje 
množství emisí oxidu uhličitého 
na jednoho pasažéra. 

Soběstačná letadla
Nejzelenější letadla jsou tudíž 

taková, která ke svému provozu 
částečně nebo úplně využívají 

alternativní energie, jiné než 
konvenční spalovací motory 
poháněné fosilními palivy. Další 
možností jsou také bezpalivové 
lety. Ty umožňují elektroletadla 
a letadla využívající ke svému 
provozu solární energii.

Elektroletadlo je letadlo 
s elektrickým motorem. Elektřina 
pochází z palivových článků, 
solárních článků, baterií, ultraka-
pacitorů a dalších zdrojů.

Solární letadla jsou stroje po-
háněné solární energií získávanou 
ze solárních panelů umístěných 
na povrchu letadla. Fotovoltaické 
články přeměňují sluneční energii 
přímo na elektřinu. První solární 
letadlo vzlétlo na počátku 70. let 
minulého století a od té doby se 
výzkum a vývoj věnují zlepšování 
technologie solárních letadel. Nej-
větších úspěchů v tomto směru 
dosáhla NASA se svým strojem 
Helios Prototype, který zvládl 
15hodinový let, při němž vytvořil 
nový světový výškový rekord pro 
vrtulová letadla při vystoupání 
do výšky téměř 30 kilometrů. 

Hybridi a gravitační letadla
Existuje množství hybridních 

leteckých technologií. Kombinují 
klasické modely letadel s technolo-
giemi využívajícími principu „lehčí 
než vzduch“. Spojují výhody aero-
dynamického zdvihu vycházející-
ho z válcovitého tvaru letadlového 
trupu s efektivitou heliem napl-
něného obalu konstrukce letadla, 
jakou nalézáme u vzducholodě. 
NASA a Boeing v současné době 
pracují na vývoji letadla s vodí-
kovým pohonem. První takové 
letadlo by se na první komerční let 
mělo vydat v roce 2015. 

Letadla využívající ke svému 
pohonu gravitace slučují techno-
logie kluzáku a aerostatického 
zdvihu, technologie vyvinuté vy-
nálezcem Robertem D. Huntem. 
Letadlo využívá nádrží naplně-
ných heliem k tomu, aby vzlétlo 
ze země. Stroj využívá principu 
vztlaku k tomu, aby se vznesl 
do výšky, kde helium už není 
lehčí než vzduch, který letadlo 
obklopuje. V tom okamžiku za-
číná gravitace přitahovat letadlo 
k zemi a na řadu přichází kluzá-
kové schopnosti stroje. Jak letadlo 
ztrácí výšku, helium znovu 
působí vztlakově a letadlo začne 
znovu stoupat. Tento cyklus se 
opakuje do té doby, než pumpy 
na palubě letadla vyčerpají vodí-
kové komory, což letadlu umožní 
doplachtit k zemi na přistání. 

Mazání vlastní ekostopy
Přepokládáme-li, že spotřeba 

paliva během mezinárodního 
letu činí 1 litr leteckého paliva 
na přibližně 14 pasažérských ki-
lometrů, spálení 1 litru leteckého 
paliva vyprodukuje zhruba 2,5 kg 
CO2. To znamená, že při každé 
pasažérské míli vzniká něco 
málo přes čtvrt kilogramu CO2. 
Někteří environmentálně uvědo-
mělejší cestovatelé se proto svou 
ekostopu vytvořenou vzdušnými 
přesuny snaží vymazat sázením 
stromů. A kolik oxidu uhličitého 
přibližně absorbuje jeden strom? 
To je odvislé od mnoha faktorů, 
jakými jsou druh stromu, místo 
jeho vysázení a rozsah prostoru 
k jeho růstu. Jeden strom se širo-
kými listy spotřebuje v průměru 
něco okolo jedné tuny oxidu 
uhličitého během sta let svého 
života. Bylo by tak vhodné, aby 
každý cestovatel zasadil jeden 
takový strom za 2 500 kilometrů 
svého cestování vzduchem. 

termín zelené nebo k životnímu prostředí 
šetrné letadlo se vztahuje na jakýkoli typ letadla, 
kterému byl během náročného procesu upraven 
aerodynamický tvar a u motoru byla zvýšena 
efektivita spotřeby energie tak, aby se snížily nároky 
na spotřebu paliva.

ECHO
Obnova aleje 
Kompletní obnovy se dočká to-
polová alej vedoucí od slovácké 
obce Topolná k dlouhovlnným 
vysílačům. Shodli se na tom 
tamější zastupitelé, začátek 
obnovy naplánovali na pod-
zim letošního roku. Alej byla 
vysázena v 50. letech minulého 
století, ale nyní je již na konci 
svého vegetačního období. 
Pro kolemjdoucí, kteří tamtudy 
hlavně v letních měsících chodí 
k vodě, tak může hrozit nebez-
pečí padajících větví. V polovině 
dubna obec zažádá o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí, která by měla pokrýt 
devadesát procent nákladů. 

Máchův kraj 
Začátkem dubna Vláda ČR 
schválila rozšíření chráněné kra-
jinné oblasti Kokořínsko o oblast 
Dokeska. S předpokládanou 
účinností od letošního 1. září tak 
vznikne nová chráněná krajinná 
oblast Kokořínsko – Máchův 
kraj. Hlavním cílem vyhlášení 
kategorie „chráněné krajinné ob-
lasti“ je ochrana krajinného rázu 
a přírodovědeckých hodnost celé 
oblasti Máchova kraje. Území 
v okolí Doks na severu Čech 
včetně unikátní přírody bývalého 
vojenského výcvikového prosto-
ru Ralsko patří mezi jedinečné 
přírodní lokality, kde se v sou-
časnosti nachází 163 zvláště 
chráněných druhů živočichů a 96 
zvláště chráněných druhů rostlin. 

Nový větrolam 
Snaha o sní-
žení účinků 
větrné eroze, 
která ohro-
žuje obec Niv-
nice na Zlín-
sku, stojí 
za vznikem 
nového vět-
rolamu. Ten 

bude již letos na podzim lemovat 
dlouhých 700 metrů břehu podél 
Topolovského potoka směrem 
k Dolnímu Němčí. Kromě větro-
lamu vznikne i nové biocentrum. 
Rozprostírat se bude na ploše 
0,6 hektaru. S výsadbou se začne 
na konci letních prázdnin, nový 
větrolam by tak měl začít růst 
na podzim. Větrolam i biocent-
rum vzniknou v rámci projektu 
Doplnění krajinné zeleně v Nivni-
ci. Náklady na větrolam a biocen-
trum budou z devadesáti procent 
hrazeny z Operačního programu 
Životní prostředí. 

ECHO
Oprava červené nuly
Státní fond životního prostředí 
ČR oznámil opravu v hodnoticích 
kritériích u LVIII. výzvy v oblasti 
podpory 6.3 – Obnova krajinných 
struktur. Ve druhém ekologickém 
hodnoticím kritériu (lokalizace) 
opatření Obnova krajinných 
struktur byla kromě lesů v katego-
rii „Území s vysokou ekologickou 
hodnotou mimo ZCHÚ“ uvedena 
takzvaná červená nula. To však 
není přesné. V dokumentech 
k LVIII. výzvě jsou hodnoticí krité-
ria zveřejněna správně. 

Autobusy na plyn v Brně 
V Brně se objeví autobusy na al-
ternativní pohon, a to na stlačený 
zemní plyn (CNG).
Zemní plyn jednak snižuje nega-
tivní dopad provozu autobusů 
na životní prostředí, jednak šetří 
provozní náklady. Dopravní pod-
nik města Brna během dvou let 
nakoupí až sto vozidel a unikátem 
bude zejména vlastní velká plnicí 
stanice. Pro úspěšné dokončení 
celého projektu je stěžejním 
získání dotace z Operačního 
programu Životní prostředí, která 
umožní v roce 2015 dokoupe-
ní plánovaných 88 autobusů 
a potřebnou úpravu hal pro jejich 
údržbu a opravy. Žádost již byla 
odeslána. 

Mateřinka v Krymské ulici 

Netradiční zahrada roste v areálu 
1. mateřské školy v Krymské ulici 
v Karlových Varech. Až bude 
hotova, děti se v ní nebudou cítit 
jako ve městě, nýbrž jako kdyby 
se právě ocitly v přírodě. Přímo 
u školy jim zašplouchá umělý 
potůček, spatří hladinu jezírka, 
uvidí bylinkové záhony, vrbový 
tunel, schovávačky nebo i paře-
zový chodník. Projekt pro školu 
v Krymské ulici vymyslela karlo-
varská radnice a bude stát téměř 
2,8 milionu korun. Město, které 
je zřizovatelem mateřské školy, 
na projekt dostane 2,5milionovou 
dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. 
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Od šedesátých let minulého 
století přestávala kontejnerovým 
lodím, které přijížděly do ham-
burského přístavu, stačit jeho 
velikost, až se pro ně nakonec 
stal příliš malým. Tamějším 
pozemkům, plochám zpustlých 
a zanedbaných brownfieldů 
necelé půl míle jihovýchodně 
od městské radnice, se však již 
dalšího využití nedostalo. V osm-
desátých letech je skoupila vláda 
a o další dvě desetiletí později 
vznikl projekt obytné přístavní 
čtvrti HafenCity.

Vize projektu byla vpravdě 
velkolepá: využít pozem-
ků k vytvoření společensky 
a ekonomicky rozmanité čtvrti 
nabízející zajímavé příležitosti 
k bydlení i podnikání a rozšířit 
tak městské centrum o celých 
40 procent. 

Projekt by měl být dokončen 
mezi lety 2025 a 2030 a v té době 
by v HafenCity mělo žít 12 000 
lidí v 5 800 domech a tamější 
ekonomická sféra by měla nabí-
zet 45 000 pracovních míst. 

K tomu by se čtvrť měla pyš-
nit mořským muzeem, koncertní 
síní Elbphilharmonie, pěti vzdě-
lávacími institucemi, několika 
hotely a stovkami obchodů 
a restaurací. Projekt se však 
nezaměřoval jen na vytvoření 
nové, přitažlivé čtvrti. HafenCity 
představuje především příklad-
ný model soběstačné komunity 
budoucnosti.

Svobodný prostor
Pozoruhodných 22 procent 

rozlohy HafenCity je vyčleněno 
pro veřejný prostor a parky. 
Mezi soukromými pozemky 
musejí vést veřejné chodníky 

a prostor před každou budo-
vou na říčním nábřeží musí být 
věnován nábřežní promenádě. 
Nejsou tam žádné nadzemní 
garáže a od vlastnictví automo-
bilů se obyvatele čtvrti snaží 
odradit úzké ulice, tři půjčovny 
kol, plánovaný carsharingový 

systém, veřejný přívoz, metro 
a bohatá síť cyklistických a pě-
ších stezek. 

I když je ještě nedokonče-
no, HafenCity vstřícně vítá 
návštěvníky, kteří to tam mají 

dvacet minut chůze z hambur-
ského centra. Potom tam třeba 
rozmlouvají v tichých kavár-
nách nebo pozorují tanečníky 
tanga v nábřežním amfiteátru. 
Děti si hrají v parcích, turisté 
stojí ve frontách na vyhlídkové 
plavby po řece a přístavní čtvrť 
budoucnosti pomalu nabývá 
své podoby. 

Trvalá udržitelnost 
Na cestě k soběstačnosti hle-

dají projektanti HafenCity nej-
různější cesty i zdroje, princip 
trvalé udržitelnosti prostupuje 
všemi sférami výstavby i samot-
ného života. 

Klade se důraz na efektivní 
využívání půdy, krátké a do-
stupné vzdálenosti mezi jed-
notlivými místy čtvrti, na pěší 
zóny i protipovodňová opat-
ření v podobě budov stojících 
na podstavcích osm až devět 
metrů nad mořem a na vyu-
žívání nízkoemisní termální 
energie.

Aby ještě více podpořili 
trvale udržitelnou výstavbu, 
hamburští developeři vymys-
leli certifikát Ecolabel, který 
mohou získat stavby, na je-
jichž vybudování bylo použito 

ZAHRANIČÍ

Hamburský model soběstačné komunity 
Už ani Hamburg není, 
co býval. Odklon stále 
masivnější lodní dopravy 
zlikvidoval využití poloviny 
čtvereční míle prostoru 
nedaleko městského 
centra. Dobré však je, 
že dnes tam vyrůstá 
různorodá a pravděpodobně 
i energeticky soběstačná 
obytná čtvrť. 

ZAHRANIČÍ

materiálů šetrných k životnému 
prostředí, stavby, které jsou 
efektivní ve využívání energie, 
poskytují veřejnosti přístup 
na soukromé pozemky a mají 
bezbariérový přístup. Podle 
očekávání by tento certifikát 
na konci projektu mělo vlastnit 
50 % obytných a 30 % komerč-
ních budov. 

V současnosti jsou všechny 
budovy v západním Hafen-
City napojeny na teplovodní 
síť poháněnou kogeneračními 
jednotkami. 

Decentralizované zásobování 
teplem v kombinaci s technolo-
gií palivových článků, geoter-
mální energií a sluneční termál-
ní energii produkuje efektivní 
směs energie s nízkými emisemi 
CO2 (175 g/kWh ve srovnání 
s konvenčními způsoby vytápě-
ní produkujícími v průměru 240 
g/kWh) a ve východním Hafen-
City by se produkce CO2 měla 
snížit dokonce na 89 g/kWh. 

Většina využívaných způsobů 
získávání energie je obnovitel-
ná a decentralizovaný systém 

dodávek energie umožňuje, aby 
její síť rostla společně se čtvrtí.

Raději na kole 
Důležitým projektem v rámci 

celkového konceptu Hafen-
City je také trvale udržitelná 
doprava. Obyvatelé a návštěv-

níci čtvrti mohou využívat nové 
trasy metra i husté sítě autobu-
sových linek. Cyklisté a chodci 
se z nové čtvrti do centra města 
dostanou za několik minut 
po atraktivní síti stezek a mos-
tů. Sedmdesát procent těchto 
stezek vede mimo motorizované 
cesty po promenádách, molech 
a náměstích, 30 % vede podél 
vody. Půjčovny kol nabízejí 
čistý způsob, jak si atraktivní 
přístavní čtvrť prohlédnout. 

HafenCity také využí-
vá dopravních prostředků 
s elektrickým pohonem. Byla 
otevřena první dobíjecí stanice 
v Osakaallee a další, začleněné 
do soukromých budov, ji budou 
následovat. První expresní 
dobíjecí stanice byla uvedena 

do provozu v prosinci 2012. 
Dobíjecí čas pro elektro-

mobily se u ní snižuje ze čtyř 
a půl hodiny na půl hodinu pro 
zpola dobitou baterii. Na velké 
čerpací stanici tankují veřejné 
autobusy a automobily k život-
nímu prostředí šetrný vodík 
od února 2012.

Hodně zelené
V HafenCity se objevují 

nejrůznější druhy zelených ote-

vřených prostranství: náměstí 
se stromy, zatravněné plochy 
na hraní pro děti i pro dospělé 
a samozřejmě parky. 

Lohsepark o rozloze okolo 
40 000 čtverečních metrů bude 
největším parkem HafenCity 
i hamburského vnitřního města. 
Stane se součástí městského 
systému zelených prostorů jako 
pokračování zeleného pásu 
táhnoucího se od Wallanlage-
nu, pozůstatků středověkých 
městských hradeb, na jih k řece 
Labi. 

V HafenCity bude vysazeno 
zhruba 2 000 stromů o průměru 
kmene nejméně 30–35 cm, výšce 
okolo sedmi metrů a s korunami 
o průměru 2–3 metry. Stro-
my jsou většinou vysazovány 
na obou stranách ulic a někdy 
i uprostřed mezi jízdními 
pruhy.

Byl vytvořen specifický plán 
výsadby i péče, ve kterém je 
uvedeno, jaké druhy stromů by 
měly na kterém místě růst. Vý-
běr stromů se zaměřil na druhy, 
které mají nějakým způsobem 
specifické charakteristické rysy, 
například vějířovité listy, nád-
herné podzimní zbarvení nebo 
výrazné květy. Dohromady jsou 
to asi dvě desítky druhů, mezi 
nimiž jsou například třešně, ba-
henní dub, magnólie a vrby. Při 
výběru se přihlíželo i k odol-
nosti stromů vůči městskému 
klimatu a místy i k extrémním 
podmínkám, které přístavní 
oblast poskytuje.

Hlavním požadavkem na vý-
sadbu v HafenCity je – jak jinak –  
trvalá udržitelnost. Rostliny 
musejí zůstat zdravé a prospí-
vat. Proto se pro ně při výsadbě 
hloubí jámy o objemu nejmé-
ně 12 m3, poté jsou vyplněny 
substrátem vyvinutým speciálně 
pro HafenCity a kyslík ke koře-
nům je po zasypání usazených 
stromů přiváděn provzduš-
ňovacím systémem. Výsadba 
takového množství stromů bude 
mít pozitivní dopad na envi-
ronmentální stopu HafenCity: 
Mladý strom totiž absorbuje 
zhruba 25 kg oxidu uhličitého 
ročně. Jakmile jednou vyroste, 
dokáže zachytit i 200 kilogramů 
CO2 za jeden rok. Studie uka-
zují, že nově vysazené stromy 
v HafenCity budou každoročně 
absorbovat více než 400 tun 
oxidu uhličitého. 

trvale udržitelná doprava. 
Půjčovny kol nabízejí čistý 
způsob, jak si atraktivní 
přístavní čtvrť prohlédnout,  
cyklisté a chodci se z nové 
čtvrti do centra města 
dostanou za několik minut 
po atraktivní síti stezek 
a mostů.

Díky principům trvalé udržitelnosti by HafenCity 
mohlo přispět k hamburskému klimatickému  
cíli snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2020 
oproti roku 1990. Díky inovativnímu zásobování 
elektřinou a teplem by to mohlo být dokonce 
o celou polovinu. 

Ve své vizi se má HafenCity 
stát nejzelenější městskou 
čtvrtí na světě.

Projekt by měl být dokončen mezi lety 2025  
a 2030 a v té době by v HafenCity mělo žít  
12 000 lidí v 5 800 domech a tamější ekonomická 
sféra by měla nabízet 45 000 pracovních míst. 
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E V R O P S K á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

PRO ŽADATELE

příjem žádostí
posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí
projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, 
schválení Řídicím orgánem OPŽP
vydání dokumentů – registračních listů 
a rozhodnutí ministra
hodnocení žádostí bude ze strany fondu 
zahájeno až po schválení změny Programového 
dokumentu OPŽP Evropskou komisí

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 21. únoru 2014

1)  Hodnocení a schválení žádostí je podmíněno dohodou s Evropskou komisí. 
2)  Kontinuální příjem žádostí – projekty budou hodnoceny a  schvalovány postupně ve  třech 

skupinách. První skupina bude tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá 
skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a  třetí skupina žádostmi podanými 
od 21. 10. do 29. 11. 2013. 

3)  Termín příjmu žádostí byl z důvodu nevyčerpání alokace přidělené pro prioritní osu 4 projekty 
podanými do 18. 12. 2013 prodloužen do 15. 1. 2014 (za průběžného posuzování přijatel-
nosti a hodnocení již podaných žádostí). 

4) Příjem a hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích: První fáze se týká žádostí podaných od 
2. 5. do 31. 7. 2013, druhá fáze žádostí podaných od 1. 8. do 31. 10. 2013. 

Číslo 
PO/

oblasti 
podpory

název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2014

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

1 ZLEPŠOVÁNí VODOHOSPODÁŘSKé INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNí RIZIKA POVODNí
1.1, 1.2 Snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody – fázovací výzva (ALOK 4 mld. Kč)

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – LIII. výzva
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany – LVI. výzva
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany (ALOK 0,5 mld. Kč)

2 ZLEPŠOVÁNí KVALITY OVZDUŠí A SNIŽOVÁNí EMISí
2.1 Zlepšení kvality ovzduší – (ALOK 0,5 mld. Kč)

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

2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – LVII. výzva (ALOK 1 mld. Kč) 1) 
2.2 Omezování emisí – (ALOK 0,5 mld. Kč)

2.2a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5MW – LV. výzva

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí – 
XLVIII. výzva, pouze projekty z Moravskoslezského kraje dle VP SA.35588

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí 
(ALOK 0,3 mld. Kč)

2.2d
Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (ALOK 
0,3 mld. Kč)

 

3 UDRŽITELNé VYUŽíVÁNí ZDROJŮ ENERGIE

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (ALOK 0,5 mld. Kč)

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE – L. výzva 2)

3.1.3
Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využíva-
jících OZE – L. výzva 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry – L. výzva 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (ALOK 3 mld. Kč)
4 ZKVALITNěNí NAKLÁDÁNí S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNí STARýCH EKOLOGICKýCH ZÁTěŽí

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – LII. výzva 3)

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady (ALOK 1,5 mld. Kč)
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – LII. výzva 3)

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží (ALOK 0,5 mld. Kč)
5 OMEZOVÁNí PRŮMYSLOVéHO ZNEČIŠTěNí  A SNIŽOVÁNí ENVIRONMENTÁLNíCH RIZIK

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – XLVII. výzva 4)

6 ZLEPŠOVÁNí STAVU PŘíRODY A KRAJINY
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – XLIX. výzva, určena pouze pro žadatele národní parky
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – L. výzva
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 (ALOK 0,6 mld. Kč)

7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNí VZDěLÁVÁNí, PORADENSTVí A OSVěTU

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

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován.


