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Zástupců všech čtyř našich národních parků jsme se zeptali, jakou mají zkušenost s Ope-
račním programem Životní prostředí. Obdobné otázky jsme položili také starostům obcí 
v národních parcích. Nejdůležitější zprávou však je, že zatímco národní parky mohly žádat  
o dotace z OPŽP, chráněné krajinné oblasti nikoli. CHKO jsou totiž řízeny Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny ČR, ovšem agentura je zároveň hodnotitelem projektů. �������	
��

Zástupci MŽP očekávají, že letos bude v OP Životní prostředí vyčerpáno až 21 miliard korun.
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Foto: ČTK/ Rychetský Jan
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Jednání monitorovacího 
výboru zahájil Jan Kříž, předse-
da výboru a zároveň náměstek 
ministra životního prostředí a ře-
ditel Sekce fondů EU, ekonomiky 
a politiky životního prostředí 
Ministerstva životního prostředí. 
Jan Kříž na úvod představil nové 
členy výboru. K novým členům 
výboru kromě dalších patří Petr 
Valdman, ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR, nebo 
Lucie Pudivítrová, vedoucí oddě-
lení projektů OPŽP – PO 2 až 7 
Ministerstva životního prostředí. 
Jan Kříž ocenil také skutečnost, 
že monitorovací výbor, kterého se 
účastnilo 28 z celkových 47 členů, 
je usnášeníschopný, a představil 
zástupce Evropské komise Chris-
tose Gogose a Ericha Unterwur-
zachera.

5��	�������'�%�#�
„Jedním z cílů dnešního jednání 

je seznámit vás s tím, jak pokračuje 
implementace operačního programu 
za poslední půl rok, kdy se konalo poslední 
jednání monitorovacího výboru,“ sdělil 
členům výboru Jan Kříž a dodal, 
že jak Ministerstvo životního 
prostředí, tak Státní fond život-
ního prostředí ČR se snaží být 
co nejvíce kreativní, aby finanční 
ztráty, pramenící zejména ze za-
nedbání péče o plynulý chod 
programu v minulých letech, byly 
co nejnižší. 

Ztrátám finančních prostředků 
čili vrácení peněz z Operačního 
programu Životní prostředí Ev-
ropské unii se však Česká repub-
lika slovy Jana Kříže již nevyhne. 
Na vině je podle něho skutečnost, 
že se v minulých letech v jednu 
chvíli zcela přestaly vyhlašovat 
nové výzvy a to zejména přivedlo 
čerpání finančních prostředků 
z OPŽP do skluzu. 

„I přes všechny problémy, například 
s certifikací v letech 2011 až 2012, nebylo 
zapotřebí stahovat roletu a zavírat krám, 
přestat pracovat,“ okomentoval toto 
pochybení Jan Kříž, avšak zmínil 
se i o tom, že na pomalém čerpá-

ní finančních prostředků z OPŽP 
má svůj částečný podíl skuteč-
nost, že ne všechna strategická 
nastavení programu, jak se nyní 
ukazuje, byla a jsou nastavena 
efektivně.  

„Z těchto chyb se samozřejmě poučíme 
při nastavování nového programu v pro-
gramovém období 2014 až 2020. Našli 
jsme určitá úzká hrdla v implementaci 
programu, která musíme odstranit, aby-
chom se do budoucna vyhnuli jakýmkoli 
finančním ztrátám,“ řekl Jan Kříž.
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Jako důležitou skutečnost Jan 

Kříž uvedl, že i když jsou žadate-
lé i zaměstnanci státního fondu 
tlačeni do co nejrychlejšího vy-
dávání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace u většiny životaschopných 
projektů, neděje se tak bezhlavě 
a bez důsledné kontroly. 

„Jsme si vědomi toho, že kdybychom 
nyní něco zanedbali, tak nám to později 
spočítají auditoři, a situace ohledně ne-
vyčerpaných peněz z programu by mohla 
být vlivem případných chyb ještě horší,“ 
vysvětlil. 

Jan Kříž také podotkl, že 
operační program nelze takzva-
ně „přezávazkovat“ neboli že 
nelze do administrace programu 

zařadit více projektů, než je jeho 
administrační systém schopen 
do konce stávajícího programo-
vého období vypořádat. 

„A věc má ještě jeden háček a tím je, 
že musíme respektovat možnosti státního 
rozpočtu, který nám v tuto chvíli také 
slouží jako určitý mantinel. Není možné 
nabrat více projektů, než na které nám 
budou stačit alokované peníze. Projekty 
nelze hradit ze státního rozpočtu,“ 
vysvětlil Kříž a dodal, že velmi 
významným krokem, co se týče 
OPŽP, je i současné vyřazení 
takzvaných spících projektů 
z administračního systému. Tyto 
projekty uvolnily místo a peníze 
projektům, u nichž je jistota, že 
budou realizovány řádně a včas. 

Erich Unterwurzacher, 
zástupce Evropské komise, 
okomentoval úvod Jana Kříže 
slovy, že si váží práce současné-
ho vedení Ministerstva životní-
ho prostředí i Státního fondu 
životního prostředí ČR, zejména 

jejich práce na zrychlení čerpání 
finančních prostředků z Operač-
ního programu Životní prostře-
dí, ale že je škoda, že se tak děje 
na poslední chvíli. 

„Oceňuji všechna akcelerační opatře-
ní,“ řekl Erich Unterwurzacher, 
avšak vyjádřil se i v tom smyslu, 
že úspěch operačního programu 
se neměří v řádu měsíců a něko-
lika mála posledních roků, ale 
v rámci celého jeho trvání, což je 
sedm let. 

„A z tohoto pohledu je stále co řešit, 
a to i kvůli plynulému chodu programu 
v dalším programovém období 2014 až 
2020,“ řekl. 

/� ���)�7�� �
Po Unterwurzacherově 

příspěvku se ujal slova Petr 
Koleška, vedoucí Oddělení 
metodik a monitoringu MŽP. 
Členy výboru seznámil s tím, 
jak se Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond životní-
ho prostředí ČR zhostily úkolů 
zadaných na minulém jedná-
ní Monitorovacího výboru 
Operačního programu Životní 
prostředí. Jedním z úkolů bylo 
vypracování programového 
dokumentu, v němž budou 
zahrnuty realokace finančních 
prostředků. 

„Průběžně se plnily další dva úkoly. 
První se týkal pravidel publicity a spo-
číval v tom, abychom přivedli žadatele 
k lepšímu dodržování těchto pravidel. 

8��$69�2�!��9�$����1� �#�-7������ ���%��&(!�
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Druhým byla spolupráce s Evropskou 
komisí na přípravě nového programového 
období. Oba tyto úkoly jsme splnili. Na-
příklad současná komunikace se zástupci 
Evropské komise je velmi intenzivní,“ 
řekl Petr Koleška. 

Poté Petr Koleška představil 
obsah Výroční zprávy OPŽP 
za rok 2013. Zmínil se o změnách 
v Programovém dokumentu 
OPŽP a řekl, že program se v po-
slední době vyvíjel velmi rychle 
a hekticky. A to proto, aby se z něj 
vyčerpalo co nejvíce finančních 
prostředků a snižovaly se finanční 
ztráty. Petr Koleška se vyslovil 
také k jednání s Evropskou 
komisí o nově zavedené podpoře 
z OPŽP pro alternativní dopravu. 

„Veškeré aktivity, které jsme podnik-
li, měly za cíl zrychlit čerpání. To se nám 
podařilo, přičemž pokrok v čerpání byl 
patrný zejména na přelomu loňské-
ho a letošního roku. Byly vyhlášeny 
zrychlené výzvy, například XLIV., XLV. 
a XLVI. výzva. Podařilo se nám zkrátit 
a zefektivnit proces hodnocení projektů 
a zrychlili jsme i vydávání řídicí doku-
mentace. Zkrátili jsme a zrychlili i pro-
ces proplácení finančních prostředků, 
zpřesnili jsme predikce čerpání a zvýšili 
dozor nad finančními a administrativ-
ními kroky,“ uvedl.

Podle Petra Kolešky však 
aktuální úkoly na zlepšení chodu 
programu trvají i letos. Mezi ně 
zařadil zejména analýzu spících 
projektů, zmapování disponi-
bilní alokace, definování oblastí 
s krátkou dobou implementace, 
urychlování vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a využití 
fázování projektů. 

8� �#�	�����������'�����
Po příspěvku Petra Kolešky 

se ujal slova Christos Gogos. 

Tento zástupce Evropské komise 
poukázal na přetrvávající pro-
blém s výší reálně vyčerpaných 
prostředků ze strany žadatelů 
a uvedl, že v rámci operačního 
programu se realizuje mnoho 
drobných projektů (do 20 milio-
nů korun), které však nemají tak 
výrazný vliv na čerpání z celkové 
alokace finančních prostředků 
programu, jak by bylo zapotřebí. 
Christos Gogos se vyjádřil v tom 
smyslu, že program potřebuje 
více investičně náročných pro-
jektů a také podstatně rychlejší 
administraci. 

„Problém v případě České republiky 
není ani tak v počtu programů, ale v tom, 
že těch velkých není tolik jako těch malých, 
a také v pomalé administraci všech 
projektů, a to i přes všechna akcelerační 
opatření,“ řekl Ch. Gogos a dodal, 
že tuto skutečnost je třeba zohled-
nit v nastavení programu v budou-
cím programovém období. Zvláště 
upozornil na nebývalá zdržení 
plynoucí z realizace nezvládnu-
tých výběrových řízení v rámci 
projektů. 

Na jeho slova reagoval Jan Kříž 
tím, že je pravda, že při reali-
zaci výběrových řízení dochází 
k častým a nepříjemným prodle-
vám v celém procesu vypořádání 
dotace z OPŽP. 

„Faktem je, že realizace výběrových 
řízení zdržuje celý proces, což je způsobeno 
mnoha faktory, které toto řízení ovlivňují. 
Stačí, aby se některý z jeho neúspěšných 
účastníků odvolal k antimonopolnímu úřa-
du, a projekt se zastaví na týdny, měsíce, 
roky. Problémy u výběrových řízení tvoří 90 
procent všech problémů, s nimiž se žadatelé 
a zástupci Státního fondu životního prostře-
dí ČR potýkají,“ řekl J. Kříž.

Podle něho však nemají Minis-
terstvo životního prostředí spolu 

se Státním fondem životního 
prostředí ČR příliš možností, 
jak celou věc ovlivnit, protože 
správná realizace výběrového 
řízení je odpovědností zejména 
samotných žadatelů. 

„Co my můžeme udělat pro to, aby 
výběrová řízení byla rychlejší, je třeba to, 
že se pokusíme připravit určité vzorové 
modely zadávacích dokumentací, anebo 
ještě více zpřísníme kontrolu těchto řízení 
z naší strany,“ řekl Kříž, avšak pou-
kázal i na to, že problém tendrů 
je problémem celospolečenským. 
Podle něho je standardní a hlad-
ký chod tendrů otázkou určité 
osvěty a kultury společnosti. 

„Výběrová řízení u projektů podpo-
řených z OPŽP jen ukazují na celkový 
obrázek přístupu k tendrům v České 
republice,“ uvedl. 

Z následující diskuze nad 
tímto tématem vzešel návrh, 
aby zadávací dokumentaci 
k výběrovému řízení požadoval 
Státní fond životního prostředí 
ČR po žadatelích již při žádání 
o podporu. 

Jan Kříž k tomu však pozna-
menal, že toto mohou žadatelé 
dělat již nyní, avšak zakopaný 
pes je v tom, že mnozí z nich 
nebudou chtít investovat do za-
dávací dokumentace v momentě, 
kdy nebudou mít jistotu, že 
dotaci získají.

8����	�����	 ��	
�
Po diskuzi o nástrahách při 

realizaci výběrových řízení se ujal 
slova Jaroslav Michna z Odboru 
fondů EU Ministerstva životního 
prostředí. Členům výboru před-
stavil svou prezentaci s názvem 
Operační program Životní 
prostředí – pokrok v realizaci, 
aktuální stav a výhled. 

8	��� �����#�����
!�$����	
+���������	���)	�9��$�	������'
!��	��C("����	��������	
@$�����6	���D	���*�	��	���"	
���)����"	����������	�����	
9���(	����"��	 ����
���	
���!��"�	#�����	�����$����	
�3�	���7�
��	�������������*�
�
::";���	��
������
��(���
�4�
<"=���	��
������
���������
��
�
��� �&����"������ ��
�#�
�� �����
���	��&������	��
�"�5)�����
������+���
�>�
��4����
���
��� �&���?@"%��(��*����	1��'
�����	���)����	<����	E$�9D��6	
���)���	����	������*��	
�����!�����	�����)	���������&	
1��(�	+��)���	��
���	�����'
�����"	?�������	����$��	
���9���	��)������	9���(�	

9�����'�����������#������ 
<�����(	"���$�����	9���	
������������&	E�("��&	�����	��	
���"*��(	���������	:�����"	
�����$��	�����!�����	�������	
�*��	��)�)���	�����	���$����*	
)�4	���$��9����"	�*��	������	
��������	"���$���	�����	���	
�$�����	�������	��	�����'
���	����*6	����"�	��������6	
�$�������	�����	��������
���	
��"����	������6	�$���	����'
���*	����������	�����"���	
����1���	0���	�����$�������"	
��	�*��	"����	�������	��������	
F�����	������	����"��	���)����	
����&��	�$���
*	G:�	�����'
���	����$����(H	�����	�$����4*	
-6I	"�����	����	�������������	
"�!������	������	�����������	
?����	������	�� ����
���	���'
!��"�	#�����	�����$����

5'���
��������� ���$
��E���&	
J��*	�(����)�	
������	���'
���	������	
���	������	
�(��&"	�$��	
��������"�	
�����*"�	
��$�
��	E$�'

���6	�����	"*���"	����&���	+$�	
���������	��"�������	��������	
E$����	"���"������&	9���(�	
K����"	����������	���	
��������	���	����������=���	
�(��&"	�������6	���	�
��	����	
�������	�����4���	��	������
��	
�������	)�	����	-I.	�"������	
8�����)���	�������&	�$�	"����(	
����	��	����$���	������	������	
�� ����
���	���!��"�	#�����	
�����$���6	���	������
*�	���'
)����	������	������(	�(��������'
�&	�$���4�(�

2:;�



4

AKTUALITY

„Účelem prezentace je popsat současný 
stav OPŽP a budoucí východiska,“ řekl 
na úvod svého vystoupení Jaro-
slav Michna, ale hned zpočátku 
odmítl možnost, že by v tuto 
chvíli byl Operační program 
Životní prostředí „přezávaz-
kovaný“, což by bylo příčinou 
ochromení jeho administračního 
systému a zároveň by hrozilo, že 
na některé schválené projekty se 
nedostanou peníze. 

„K 1. 4. 2014 byly schváleny projekty 
k podpoře za přibližně 134 miliard 
korun, což činí zhruba 103 procent 
alokace. Reálně hotových a proplacených 
projektů je však v poměru k alokaci pouze 
56 procent,“ pokračoval ve své 
prezentaci Jaroslav Michna s tím, 
že sledovaná čísla stále narůstají, 
takže třeba k 10. 6. 2014 bylo 
schválených projektů za 146 
miliard korun, což odpovídá 112 
procentům alokace. 

Na otázku mnohých členů 
výboru, proč k podpoře schvále-
né projekty překračují celkovou 
alokaci finančních prostředků 
v operačním programu, odpově-
děl, že u všech projektů je třeba 
vždy počítat s úsporami, které 
vznikají v průběhu výběrových 
řízení. 

„V celkových počtech činí úspory kolem 
20 miliard korun, další úspora vzniká 
také při vydávání registračních listů, 
v jejich případě činí dvě miliardy korun. 
Reálná situace tedy není ta, že máme 
projekty za více než 140 miliard korun, 
ale že jsou někde kolem 120 miliard 
korun,“ řekl Jaroslav Michna. 

Michnova prezentace také 
potvrdila slova Christose Gogo-
se. Z jím prezentovaných čísel 
vyplynulo, že zatímco znatelně 
stoupá počet schválených a reali-
zovaných projektů – k 10. 6. 2014 
jich bylo zhruba 14 670 –, tak 
zdaleka ne stejným tempem roste 
i objem čerpaných a vyčerpaných 
prostředků z celkové alokace 
v programu. 

„Bavíme-li se v reálných číslech, 
vidíme, že zatímco například narůst 
vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace 
činí 85 procent dle počtu projektů, tak 
nárůst vydaných rozhodnutí o poskytnutí 
dotace dle alokace činí pouze 40 procent. 
Je to tím, že se řeší a realizuje mnoho 
drobných projektů, neporovnatelně více 
než těch velkých. Počet projektů do 20 
milionů korun činí 94 procent všech pro-
jektů,“ uvedl J. Michna a vzápětí 
potvrdil i další slova Christose 
Gogose, když citoval ze statistiky 
sledující, jak dlouho v průměru 
trvá přechod z registračního 
listu do rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

„V roce 2013 byla průměrná doba 
365 dnů a u větších projektů nad sto 
milionů korun to byly třeba i dva roky. 
Dnes je průměrná doba za celou dobu 
trvání programu 359 dnů. Důvodem 
jsou hlavně výběrová řízení a vše, co 
s nimi souvisí,“ řekl. 

Jaroslav Michna dále uvedl, 
že letošní předpoklad vyčer-
pané finanční částky z celkové 
alokace v OPŽP činí 20 až 21 
miliard korun. Ztrátu finančních 
prostředků, které se letos již vy-
čerpat nepodaří, odhadl na deset 
miliard korun. 

V roce 2013 bylo proplaceno 
necelých 15 miliard korun, větši-
na z nich byla proplacena v listo-
padu a prosinci, což bylo zhruba 
osm miliard korun. Loňská ztráta 
přitom činila 7,5 miliardy korun. 
Podle Michny lze očekávat, že 
nárůst proplacených prostředků 
žadatelům z OPŽP bude inten-
zivní na konci letošního roku, 
stejně jako tomu bylo loni. 

"< �&��)�����&	�	�� �
Na závěr svého vystoupení 

Jaroslav Michna řekl, že ve větši-
ně případů se budou rozhodnutí 
o poskytnutí dotace vydávat 
pouze do konce letošního roku. 

„Musíme se vyhnout problémům spo-
jeným s tím, že bychom vydali rozhodnutí 

o přiznání dotace projektům s nerealis-
tickým harmonogram z pohledu termínu 
uznatelnosti výdajů, přičemž tento ter-
mín je konec roku 2015,“ řekl Jaroslav 
Michna. Upozornil tak na riziko, 
které přichází s koncem pro-
gramového období: Žadatel, 
který by nestihl zrealizovat svůj 
projekt do konce roku 2015, by 
se dostal do situace, že by musel 
vracet podporu a rozpracovaný 
projekt hradit ze svých zdrojů.

J. Michna se také vyjádřil 
k předpokládané realokaci 
finančních prostředků mezi prio-
ritními osami. Podle něho budou 
peníze s největší pravděpodob-
ností přesunuty z os jedna a osm 
do prioritní osy tři. 

Michnovu prezentaci velmi 
ocenil zejména Christos Gogos. 
Poděkoval za ni a vyjádřil se 
v tom smyslu, že je to snad po-
prvé, kdy zástupci Ministerstva 
životního prostředí a Státního 
fondu životního prostředí ČR 
přesně a věrně popisují stav věcí, 
aniž by cokoli skrývali. 

9������!�	$
Jednání monitorovacího výbo-

ru pokračovalo shrnutím vývoje 
u investičně náročných projektů. 
Tomu se věnoval Martin Kubica, 
náměstek SFŽP ČR z Úseku říze-
ní Operačního programu Životní 
prostředí. Po něm pokračovala 
Veronika Müllerová, zástupky-
ně vedoucí Oddělení přípravy 
nového programového období 
Ministerstva životního prostředí. 
Přednesla informace o přípravě 
Operačního programu Životní 
prostředí v období 2014–2020. 
„V této chvíli je zpracovávána šestá verze 
programu,“ řekla.

Předseda monitorovacího 
výboru Jan Kříž ji doplnil sděle-
ním, že finální podobu progra-
mu by Ministerstvo životního 
prostředí mělo rádo na konci 
letošního roku.
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Směrnice upravuje základní 
přístupy k poskytování finanč-
ních prostředků z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 
a Fondu soudržnosti na projek-
ty realizované v rámci OPŽP, 
včetně spolufinancování těchto 
projektů ze Státního fondu 
životního prostředí České re-
publiky a ze státního rozpočtu. 

����>333.�����
Žadatelé jsou povinni se no-

vou směrnicí řídit při podávání 
žádostí o podporu od LXIII. 
výzvy OPŽP a výzev následu-
jících, s výjimkou ustanovení 
přílohy č. 1 – Doklady požado-
vané k rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (resp. přílohy č. 1A a 1B 
– viz níže) – a přílohy č. 2 – 
Doklady požadované k závěreč-
nému vyhodnocení akce. 

U těchto dvou příloh platí 
pro příjemce podpory vždy 
aktuální znění zmíněných 
dokumentů. Změna pravidel 
pro vydání RoPD/smlouvy 
nebo RoPD (změna)/dodatku 
ke smlouvě se může týkat i žá-
dostí podaných v předchozích 
výzvách v závislosti na tom, 
zda tyto žádosti vyhovují sta-
noveným kritériím. Žadatelé, 
kterých se změna pravidel týká, 
budou informováni hromadný-
mi prostředky komunikace.

8$��	����
�%#�
Hlavním motivem Řídicího or-

gánu OPŽP pro revizi směrnice 
Ministerstva životního prostředí 
byla změna procesu vydávání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(RoPD) a následného financová-
ní schválených akcí. Dokument 
poskytuje informaci o základ-
ních podmínkách pro vydání 
RoPD a uvádí postup samotné-
ho vydání RoPD v souvislosti 

s uvedenou změnou procesu. Pro 
snazší pochopení této změny byl 
pro příjemce podpory připraven 
na stránkách Operačního pro-
gramu Životní prostředí stručný 
výklad. Směrnice také obsahuje 

základní informace o procesu 
poskytování podpory v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí s tím, že detailnější 
informace poskytují Závazné 
pokyny pro žadatele a příjemce 
v Operačním programu Životní 
prostředí (ZPŽP).

9	�������%��
Vzhledem ke změně vydávání 

RoPD byla příloha č. 1 – Do-
klady požadované k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace – rozdělena 
na část 1A (Doklady požadova-
né k rozhodnutí o poskytnutí 
dotace) a 1B (Doklady poža-
dované k vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace/rozhodnutí 
o poskytnutí dotace – změna). 

)� �����*������+�,�-���������
@�$��!$��#-7����, ���� �6�
A��!���1��� ����������);��
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$!���6� ����� $����!$�!�6�
$��- � - ����%��&�:!�$�
9 �!��&(!���!��/�$&�0��
��!�!������ ���6$%�%�&�
�!#(!$���&�!��!��6����&�
$!����

Od 1. července 2014 došlo 
ke snížení výše regionální 
veřejné podpory dle pravidel 
uvedených v novém obecném 
nařízení o blokových výjim-
kách, respektive v nově schvá-
lené mapě regionální podpory 
pro Českou republiku na obdo-
bí 2014–2020.

?�����������
Další změnou je i úprava 

podpory v režimu de mini-
mis, a to na základě nařízení 
Komise č. 1407/2013 ze dne 18. 
prosince 2013, o použití článků 
107 a 108 smlouvy o fungová-

ní Evropské unie na podporu 
de minimis s limitem 200 000 
eur za rozhodné období tří 
účetních let. Změna se týká 
aplikace pojmu „jeden podnik“ 
z pohledu pravidel podpory 
de minimis. Obě problema-
tiky jsou podrobně popsány 
na stránkách antimonopolního 
úřadu www.uohs.cz.

���
�%����$��	
S ohledem na zajištění ma-

ximálního využití současných, 
příznivějších pravidel ve výše 
uvedených oblastech veřej-
né podpory umožnil Státní 
fond životního prostředí ČR 
vydání rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace (RoPD) ještě před 
ukončením řízení pro výběr 
dodavatele, a to na základě 
posouzení kompletní zadávací 
dokumentace, tj. včetně projek-
tové dokumentace.

8	������$	 )������%	�#
Tuto procesní změnu bylo 

možné uplatnit u všech typů 
veřejných zakázek vyjma zaká-
zek malého rozsahu. Kom-

pletně zpracované zadávací 
dokumentace k výběrovému 
řízení na realizaci předmětu 
podpory, ve stavu připraveném 
k vyhlášení veřejné zakázky, 
bylo potřeba předložit k po-
souzení ze strany Státního 
fondu životního prostředí ČR 
nejpozději do 10. června 2014 
tak, aby bylo možné na základě 
posouzení zadávacích doku-
mentací vydat rozhodnutí  
o poskytnutí dotace ještě před 
vstupem nových podmínek 
vybraných oblastí veřejné pod-
pory v platnost. Stávající po-
stup pro přípravu RoPD a jeho 
vydání po uzavření smlouvy 
o dílo s dodavatelem byl a je 
rovněž stále možný.
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Česká republika má od po-
čátku června již šest národních 
geoparků. K Českému ráji, Že-
lezným horám a západočeským 
geoparkům Egeria a GeoLoci 
přibyly další dva. Příslušné certi-
fikáty převzali z rukou minis-
tra Richarda Brabce zástupci 
geoparků Kraj blanických rytířů 
a Podbeskydí.

„Jsem rád, že tento prestižní titul 
získala lokalita tolik pro náš národ 
a jeho dějiny významná. Doufám, 
že tato značka přiláká do regionu 
pod Blaníkem, ale i do druhého 
nového geoparku Podbeskydí ještě více 
návštěvníků a tím tyto oblasti podpoří 
ekonomicky. Velmi oceňuji iniciativu 
lidí, díky kterým geoparky vznikají. 
Uvědomují si výjimečnost a hodnotu 
lokality, ve které žijí, že je třeba toto 
území chránit a starat se o ně, aby bylo 
zachováno i budoucím generacím,“ 
uvedl ministr Brabec. 

����%����	��$� �C#� ��#
Poté si ministr v doprovodu 

vlašimského starosty Luď-

ka Jeništy prohlédl expozici 
záchranné stanice pro živočichy 
v paraZOO, kterou provozuje 
Český svaz ochránců přírody 
ve Vlašimi. Při té příležitosti si 
ministr vyzkoušel roli chovatelů 
a nakrmil vydru Bublinu.

Za geopark Kraj blanických 
rytířů převzal certifikát národ-
ního geoparku „pravý“ blanický 
rytíř v dobovém brnění a sou-
časně pozval ministra k návštěvě 
Velkého Blaníku. Cestou na ten-
to mýtický vrch si ministr Brabec 
prohlédl naučné stezky Zlatodůl 
Roudný a S rytířem na Blaník.

D ��	�!���	��<
Geoparky jsou území se 

zajímavými a vzácnými geo-
logickými fenomény a jsou 
atraktivní turistickou nabídkou 
a aktivní místní komunitou, 
která své přírodní i kulturní 
dědictví využívá především 
formou udržitelného cestovní-
ho ruchu. Tyto lokality vzni-
kají z dobrovolné iniciativy, 
takzvaně zezdola. O lokality 
se stará buď obec, kraj, obecně 
prospěšná společnost, nebo jiná 
organizace. Geoparky vznikají 
primárně pro lidi, kteří v nich 
žijí a navštěvují je, respektive 
kvůli rozvíjení poznávací i cito-
vé vazby lidí k přírodě a kraji-
ně. Cílem je, aby obyvatelé byli 
aktivními spolutvůrci a hrdými 
ambasadory geoparku, v němž 
žijí, ve kterém poznávají kra-
jinu, usilují o pochopení její 
minulosti a jejího současného 
fungování a zajímá je budouc-
nost krajiny. 

"	 ������	�� )
Na udělení titulu „národní 

geopark“ čekají v tuto chvíli 
ještě další území: geopark Joa-
chima Barranda a geoparky Jese-
níky, Ralsko a Vysočina. Každé 
území, které o zisk certifikátu 
usiluje, musí Radě národních 
geoparků ČR doložit svůj poten-
ciál jak v dobrovolné ochraně 
a osvětě v oblasti geologického 
dědictví, tak v cestovním ruchu.

„Titul národní geopark nemůže 
získat každé geologicky hodnotné a za-
jímavé území. Je to certifikát právě pro 
ty geoparky v České republice, kterým se 
nejlépe daří naplňovat jejich poslání: 
sepjetí člověka se Zemí a chápání její 
minulosti, aktivní péči o její současný 
stav a zájem o její budoucnost,“ řekla 
Martina Pásková, předsedkyně 
Rady národních geoparků ČR.

Národní geoparky získávají 
titul na čtyři roky. Poté musejí 
prokázat, jak se v péči o ge-
ologické dědictví, v podpoře 
cestovního ruchu i ve vzdělávání 
dále rozvíjejí, a svůj titul musejí 
na základě těchto požadavků 
obhájit. 

������	�!���	��<
Ministerstvo životního pro-

středí podporuje a koordinuje 
vznik a rozvoj geoparků jako 
dynamický dobrovolný nástroj 
ochrany přírody a krajiny, který 
je světovou i českou veřejnos-
tí velmi pozitivně a aktivně 
přijímán. Certifikované národní 
geoparky vyhlašuje ministr 
životního prostředí na doporu-
čení Rady národních geoparků 
České republiky.
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Role Ministerstva životní-
ho prostředí v tomto projektu 
spočívá především v administraci 
a kontrole projektu z hlediska 
účelnosti a efektivity vynaložení 
finančních prostředků. 

„U projektu očekáváme významné 
dopady na zlepšování životního pro-
středí ve městě, zkvalitní se organizace 
místní dopravy především v oblasti 
provázanosti a dostupnosti osobní 
vlakové dopravy a MHD. Tím dojde 
k celkovému zklidnění lokální dopravy 
a ke snížení emisí škodlivých látek 
do ovzduší a produkce skleníkových 
plynů. Projekt bude mít významný vliv 
na zlepšení kvality života v Uherském 
Brodě,” uvedl Tomáš Kažmierski, 
ředitel Odboru ekonomických 
a dobrovolných nástrojů Minis-
terstva životního prostředí.

Dvanáct nových nadkrytých 
autobusových stání bude bez-
prostředně navazovat na že-

lezniční perón v délce 150 m, 
parkování pro 74 vozidel bude 
zajištěno na nově realizovaném 
parkovišti a zázemí najdou 
cestující ve zrekonstruované 
nádražní budově. Prostor před 
nádražní budovou je navržen 
jako veřejné prostranství se 
zelení a dominantní fontánou 
a ukazatelem času a informací. 
Přibude tam 41 nových laviček 
a stání pro 60 jízdních kol, 
zároveň bude vysazeno 24 stro-
mů. Výstavba zajistí kompletní 
integraci autobusové, železnič-
ní, městské hromadné, osobní 
a pěší dopravy v Uherském 
Brodě do jednoho dopravního 
uzlu.

B�
	�%��E��%���%�� #���
�
Grant na realizaci projektu 

Dopravní terminál Uherský 
Brod – II. etapa – ve výši 5,5 

mil. švýcarských franků (asi 124 
milionů korun) byl poskytnut 
v rámci Programu švýcarsko-
české spolupráce na snížení 
hospodářských a sociálních roz-
dílů v rámci rozšířené Evropské 
unie. 

Projekt byl podpořen v rámci 
druhé tematické oblasti Životní 
prostředí a infrastruktura, při-
čemž podmínkou bylo splnění 
všech požadovaných kritérií pro 
cíl 3 – Zlepšení managementu, 
bezpečnosti a spolehlivosti 
komunálních a regionálních 
systémů veřejné dopravy –, 
který je zaměřen na budování 
infrastruktury pro veřejnou do-
pravu, úpravu přednádražních 
prostor a propojení městské 
a příměstské veřejné dopravy. 
Administraci této podpory 
zajišťuje právě Ministerstvo 
životního prostředí. 
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Titul Ekoškola předali členům 
ekotýmů jednotlivých škol Tomáš 
Kažmierski, ředitel Odboru 
ekonomických a dobrovolných 
nástrojů Ministerstva životního 

prostředí, a Petr Daniš, ředitel 
Sdružení TEREZA, které program 
Ekoškola v ČR řídí. 

 „Pro Ministerstvo životního pro-
středí je program Ekoškola významnou 
pomocí při plnění jeho poslání. Už 
téměř 10 let jsme významnými part-
nery programu, a to zvláště pro jeho 
komplexní přístup, zaměření na výuku 
a na praktické kroky vedoucí ke zlep-
šování životního prostředí. O tom, že 
je příkladný, se může řada rodičů, 
ale i úřadů a firem přesvědčit již dnes 
a zároveň se inspirovat a zavádět 
podobná opatření doma či na pracoviš-
ti. Ekoškola pomáhá dětem k budování 
pozitivního vztahu k sobě navzájem, 
k jejich škole a k životnímu prostředí 
jako celku ve všech souvislostech,“ 
zdůraznil na předávání certifi-
kátů Tomáš Kažmierski

C�=������# 
O titul Ekoškola mohou 

usilovat základní a střední 
školy, na nichž žáci a studenti 
sami aktivně usilují o minimali-
zaci dopadu běžného provozu 
školy na životní prostředí, 
a to počínaje tříděním odpadu 
přes úsporné využívání energií 
a vody až po péči o přírodu 
v okolí. 

Do programu Ekoškola se 
zapojilo bezmála 10 milionů 
studentů a učitelů z 32 156 škol 
z celého světa. 

Titul Ekoškola mají například 
školy ve Velké Británii či v Rusku, 
a kromě evropských zemí také 
školy v Jihoafrické republice, Ma-
roku, Portoriku, Chile, Kazachs-
tánu a v dalších zemích.

������*�����	!�	�5��2���	�

Foto: ČTK/ Glück Dalibor
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Důvod rozporu je jednoduchý: Pro-
tože jsou začleněny v Agentuře ochra-
ny přírody a krajiny České republiky 
(AOPK), nemohou chráněné krajinné 
oblasti žádat o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí.

 „Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky provádí hodnocení žádostí podaných 
v rámci prioritní osy 6, což jsou dotace pro 
zlepšování stavu přírody a krajiny. Z výstupů 
auditů přitom vzešlo, že agentura nemůže být 
žadatelem a zároveň hodnotitelem projektů. 
Z tohoto důvodu nemůže agentura žádat 
o dotaci, a tím pádem to nemohou udělat ani 
správy chráněných krajinných oblastí, které jsou 
součástí Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR,“ vysvětluje Martin Kubica z Úseku 
řízení Operačního programu Životní 
prostředí SFŽP ČR.

Mluvčí agentury Karolína Šůlová 
tento fakt pro Prioritu okomentovala 
slovy, že nemožnost žádat o podporu 
z Operačního programu Životní pro-
středí značí pro agenturu znevýhodnění 
chráněných krajinných oblastí před 
národními parky. Avšak ve shodě se 
zástupci Ministerstva životního prostře-
dí a Státního fondu životního prostředí 
ČR i mluvčí naznačuje, že v novém 
programovém období dojde ke změně 
a o podporu z Operačního programu 
Životní prostředí budou moci žádat jak 

agentura, tak správy chráněných krajin-
ných oblastí.

Nevýhoda při žádání o podporu 
z Operačního programu Životní prostře-
dí se v případě chráněných krajinných 
oblastí projevuje nejvíce u prioritní 
osy 6, v níž jsou žadatelům přiznává-
ny dotace na zlepšování stavu přírody 
a krajiny. A právě tuto osu národní parky 
nejvíce využívají, stejně tak činí obce 
a města ležící v národních parcích. Je 
to dáno oblastmi podpory, které tato 
osa nabízí. Jsou to implementace a péče 
o území soustavy Natura 2000, pod-
pora biodiverzity, obnova krajinných 
struktur, optimalizace vodního režimu 
krajiny nebo – třeba v případě národních 
parků – i okrajová podpora regenerace 
urbanizované krajiny.

Avšak jak jsou na tom naše národní 
parky ve vztahu k čerpání dotací z Ope-
račního programu Životní prostředí 
skutečně? A jak jsou na tom obce v ná-
rodních parcích? Na tyto otázky by mohl 
odpovědět následující text. 

ČÍSLO 6 / ČERVEN 2014
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„Nemám zkušenosti s realizací 

projektů v CHKO, ale pozice národ-
ního parku je určitě lepší. Navíc se 
domnívám, že situaci v CHKO může 
komplikovat skutečnost, že AOPK se po-
dílí na hodnocení žádostí o poskytnutí 
dotací,“ myslí si Ing. Josef Maxa, 
vedoucí ekonomicko-provozní-
ho odboru Správy národního 
parku Podyjí. 

Správa podyjského národní-
ho parku přitom dle Maxových 
slov čerpá nejčastěji podporu 
z Operačního programu Životní 
prostředí.

„OPŽP je pro národní park nej-
přínosnějším dotačním programem. 
Podporované oblasti jsou pro nás 
vyhovující, pro většinu činností lze 
dotaci uplatnit. Možnosti rozšíření 
vidíme v oblasti technického zabezpečení 
organizace, například v investicích 
do správních budov, do terénních 
stanic,“ říká J. Maxa a dodává, 
že dotace jsou významnou po-
mocí především u rozsáhlejších 
rekonstrukčních projektů, které 
lze takto realizovat v kratším 
období, než by bylo běžně mož-
né nebo finančně řešitelné.

„Přínosné jsou i pro financování 
činností, na které v rámci provozu 
organizaci nezbývá,“ vysvětluje.

Národní park Podyjí přitom 
nerealizuje projekty podpořené 
jen z OPŽP, ale i z dalších pro-
gramů. V končícím programo-
vém období realizovala správa 
například projekt z Operač-
ního programu Přeshraniční 
spolupráce ČR – Rakousko, 
který byl zaměřen na výzkum 
a monitoring v přeshraničních 
národních parcích. 

„Naše projekty se týkají tvorby 
lesních hospodářských plánů a realizací 
územního systému ekologické stability, 
likvidace nevyužitých staveb, moni-
toringu, rekonstrukcí cest a objektů 
návštěvnické infrastruktury,“ říká 
Josef Maxa.

Správa parku dle jeho 
slov také každoročně využívá 
prostředky Programu péče 
o krajinu, programu Podpora 
obnovy přirozených funkcí 
krajiny a podprogramu Správa 
nezcizitelného státního majetku 
ve zvláště chráněném území. 
Realizované akce se týkají 
především péče o lesní a ne-
lesní plochy, z části turistické 

infrastruktury a podkladů pro 
plán péče.

Ing. Maxa je přesvědčen 
o tom, že z pohledu čerpání 
dotací jsou zvýhodněny i obce, 
které leží v národním parku 
Podyjí. 

„Z tohoto pohledu mají určitě 
výhodu. Řada opatření je podporována 
právě v souvislosti s územím národního 
parku. Obecně je to různé, například 
omezení v podobě zachování krajinného 
rázu nebo regulací územního rozvoje 
a činností v krajině vnímají obce 
spíše negativně. Činnosti spojené s péčí 
o dané území nebo s turistikou naopak 
výhody přinášejí,“ říká.

Podle něho je však na místě 
spolupráce obcí s národním 
parkem – a té se prý v národním 
parku Podyjí daří. 

„Spolupráce probíhá na úrovni 
informování, konzultací a vzájemné 
podpory při přípravě podkladů k žádos-
tem o dotace. Intenzivnější komunikace 
probíhá s obcemi. Co se týče firem, ty se 
zemědělci komunikují ve vztahu  
k agro-envi programům,“ vysvětluje.

Ne všechno je však podle 
Ing. Maxy tak růžové, jak by 
se mohlo na první pohled zdát. 
I když tvrdí, že národní park 
Podyjí je v žádání o dotace 
úspěšný, procesu realizace 
projektů vytýká administrativní 
a časovou náročnost. 

„Ta je z našeho pohledu až příliš vel-
ká, a to nejen při zpracování žádostí, 
ale i v průběhu jejich schvalování a bě-
hem realizace projektů. Především se 
to týká množství schvalovacích procesů 
a zasílaných podkladů,“ uzavírá.

����
���#���
Obec Lukov leží v národním 

parku Podyjí. Jejího místosta-
rosty Stanislava Šuly jsme se 
zeptali, jaké výhody dle jeho 
názoru přináší Lukovu jeho 
poloha v národním parku. 

„Především se nám daří zachovat 
ráz vesnické zástavby nových rodinných 
domků, také získáváme pomoc při 
zpracování územního plánu, podporu 
při revitalizaci rybníka a mokřadu 
a při plánovaném návratu remízků 
a protierozních opatřeních. Ale to ho-
vořím pouze o záležitostech týkajících se 
pozemků národního parku,“ tvrdí S. 
Šula, avšak vzpomíná i na dobu, 
kdy skutečnost, že obec Lukov 
leží v národním parku, záleži-
tosti spíše komplikovala. 

„Po vzniku národního parku 
Podyjí docházelo ke střetu zájmů občanů 
a správy národního parku. Docházelo 
ke zbytečným zásahům při řešení bytové 
zástavby i do způsobu zemědělské výroby. 
Docházelo i k omezování volného pohybu 
občanů po území parku,“ říká Stani-
slav Šula, ale dodává, že v sou-
časné době může konstatovat, že 
zájmy občanů i správy národního 
parku jsou již vzájemně sladěny. 

Místostarosta si pochvaluje 
i speciální zacházení ze strany 
Ministerstva životního prostředí 
vůči Lukovu. Myslí tím kompen-
zaci určitých ztrát. A zmiňuje se 
i o Operačním programu Životní 
prostředí. 

„Naše obec již osmý rok usiluje 
o vybudování kanalizace, které bez dotace 
není možné. V současné době se ukazuje, 
že dotace na projekt Odkanalizování obcí 
v národním parku Podyjí bude možná. Při 
hodnocení žádosti bodovým systémem bylo 
komisí přiznáno 10 bodů z důvodu polohy 
obce v národním parku,“ tvrdí S. Šula, 
avšak neodpustí si podotknout, 
že při žádání o dotaci ze strany 
Správy národního parku Podyjí 
by bylo dobré podporu zvýšit. 

Místostarosta Šula nechce 
vůbec hodnotit, zda by bylo pro 
obec lepší, kdyby se místo v ná-

rodním parku ocitla v chráněné 
krajinné oblasti, protože to sám 
posoudit nemůže. Chválí si však 
spolupráci se Správou národ-
ního parku Podyjí. Ta je podle 
místostarosty na dobré úrovni 
a i zájmy obce jsou prý ze strany 
správy parku respektovány. 

 „Například jsme využili pomoci 
národního parku Podyjí při čerpání dotací 
na plán opatření ke zlepšování životního 
prostředí obce v roce 2005, pomoc jsme 
však využili i při přípravě projektu a rea-
lizaci akce Rybník Lukov a mokřady, což 
bylo v roce 2008,“ říká Stanislav Šula. 
Podle něho je v současné době 
pro obec Lukov prioritou získat 
dotace na projekt Odkanalizování 
obcí v NPP. Projekt zahrnuje obce 
Lukov, Čížov, Vracovice, Horní 
Břečkov a Miličovice.

„Pro řízení obce v národním parku 
je nutné při řešení a rozhodování o všech 
otázkách života v obci respektovat mimo 
jiné i zájmy ochrany přírody. Je dobré, že 
jsou možné konzultace a vzájemná dohoda 
se správou parku. A při čerpání dotací 
není od věci využívat odborného potenciálu 
pracovníků parku. Hovořím tak o dobrém 
nastavení spolupráce se správou národ-
ního parku. A myslím si, že spolupráce 
je v našem případě dobrá,“ uzavírá 
místostarosta Šula. 
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Správa národního parku 
České Švýcarsko čerpá podporu 
nejčastěji z Operačního progra-
mu Životní prostředí. V mi-
nulosti tak získala prostředky 
na sanace a monitoring skal nad 
obcí Hřensko, na podporu bio-
diverzity a na úpravu druhové 
skladby lesních porostů, ale také 
například na obnovu turistické 
infrastruktury. 

„Národní park České Švýcarsko 
čerpá také z národního Programu péče 
o krajinu, z programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny, z progra-
mového financování v rámci programu 
Správy nezcizitelného státního majetku, 
a to obvykle na činnosti související 
s přeměnou druhové skladby lesních 
porostů, s péčí o turistickou infrastruk-
turu nebo o kulturní památky na území 
parku. V minulosti park čerpal také 
z finančních mechanizmů EHP/Norsko, 
financovány byly například projekty 
komplexního monitoringu přírodní-
ho prostředí nebo reintrodukce jedle 
bělokoré,“ dodává Tomáš Salov, 
mluvčí národního parku České 
Švýcarsko. 

Podle Salova je možnost 
čerpat dotace pro národní park 
České Švýcarsko zcela zásadní, 
bez dotací by byly neproveditel-
né například sanace nestabilních 
skal. 

„Dotace také významně urychlují 
přeměnu lesů směrem k přírodě blízkému 
stavu a jejich převod do bezzásahového 
režimu,“ vysvětluje. 

Tomáš Salov nechce jedno-
značně hodnotit, zda je z pohle-
du získávání dotací, a to nejen 
z OPŽP, výhodnější fungovat 
v režimu národního parku, 
anebo chráněné krajinné oblasti, 
přesto však svůj názor vyslovuje: 
„Nemáme srovnání, domníváme se 
však, že díky přímému navázání naší 
rezortní organizace na MŽP je snazší 
i čerpání dotací než v případě CHKO, 
které spadají pod Agenturu ochrany 
přírody a krajiny ČR. Předpokládáme 
tedy, že v případě CHKO existuje další 
schvalovací úroveň.“

Rovněž se zmiňuje i o jed-
něch z výhod národních parků: 
„Jsou to pro nás samozřejmě výzvy 
určené pouze pro parky, ve výzvách je 
pravděpodobnost získání dotace vyšší.“

T. Salov je přesvědčen o tom, 
že v režimu národního parku 
čerpají i města a obce na území 
parku nebo i v jeho blízkosti. 

„Města této výhody dokážou očividně 
využít,“ říká, ale upozorňuje, že 
čerpání dotací může být pro 
malé obce problematické: „Podle 
signálů, které k nám starostové vysílají, 

je problém v tom, že se obce mnohdy 
do dotačních programů buď nevejdou, 
nebo vzhledem k personálním kapacitám 
malých radnic nejsou schopny zvládnout 
ani administrativu ani předfinancování 
projektů.“ 

Mluvčí Salov však oceňuje 
v případě menších obcí zejména 
národní Program podpory obcí 
ležících v regionech národních 
parků, který je zaměřen na turis-
tickou infrastrukturu a environ-
mentální vzdělávání a osvětu. 
Stranou však nenechává ani 
přínos Operačního programu 
Životní prostředí. 

„OPŽP nám pomohl úspěšně vyřešit 
problémy zcela esenciálního charakteru, 
například sanaci skalního masivu nad 
silnicí I/62 v obci Hřensko. Nestabilita 
masivu si vyžádala úplnou uzavírku 
pro provoz a výrazně komplikovala život 
v obci.“ 

Podle Salova je Správa ná-
rodního parku České Švýcarsko 
při podávání žádostí o dotace 
z OPŽP úspěšná. 

„Celkem jsme do OPŽP podali přes 
dvacet žádostí, z toho je již dokončeno 
– anebo u nich ještě probíhá realizace 

– jedenáct projektů. Schváleny nebyly 
pouze tři projekty. Dalších osm projektů 
je v různých fázích schvalovacího 
procesu,“ vysvětluje, ale realitu 
nelakuje pouze narůžovo. 

„Administrační náročnost žádostí 
je samozřejmě závislá na konkrétním 
projektu. Jiné je to u stavebních akcí, 
u sanace skal, jiné například u přeměny 
lesních porostů. Z našeho pohledu je 
administrativně nejnáročnější část před 
podáním a schválením žádosti o dotaci. 
Samotná realizace projektu již tolik 
administrativně náročná není,“ říká.

Na otázku, zda Správa ná-
rodního parku České Švýcarsko 
spolupracuje při čerpání dotací 
s místními obcemi nebo firma-
mi, odpovídá: „Nejčastěji spolupra-
cujeme s obcemi, případně také s obecně 
prospěšnou společností České Švýcarsko, 
jejímž posláním je podpora k přírodě 
šetrného rozvoje regionu a cestovního 
ruchu. Na řadě projektů této společnosti 
se partnersky podílíme. Pro obce jsme 
v rámci rady národního parku například 
prezentovali Program podpory obcí a jeho 
zaměření, obce jsme připraveni v případě 
jejich zájmu podporovat v rámci našich 
možností také jinak.“
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Josef Taláb zastává v Krko-

nošském národním parku pozici 
vedoucího oddělení projektového 
řízení. Dle jeho slov je podpora 
z Operačního programu Životní 
prostředí pro Krkonošský národ-
ní park stěžejní. Z operačního 
programu čerpal národní park 
v minulosti dotace na podporu 
biodiverzity, konkrétně na stabili-
zaci lesních ekosystémů, na vodní 
režim nebo na péči o zvláště 
chráněné území. 

Dalšími oblastmi podpory, 
s nimiž má Krkonošský národní 
park zkušenosti, je usměrňování 
návštěvnosti, rekonstrukce turis-
tických chodníků, tvorba značení, 
odpočinkových míst a naučných 
stezek. Neméně důležitá byla 
i podpora environmentální 
výchovy, konkrétně dotací podpo-
řená výstavba centra environmen-
tální výchovy.

„Samozřejmě, že využíváme i Operační 
program Přeshraniční spolupráce ČR 
– Polsko, a to při spolupráci s part-
nerskými organizacemi Karkonoski 
Park Narodowy, Muzeum Ceramiky w 
Boleslawci a s dalšími subjekty v regionu,“ 
vysvětluje Josef Taláb.

V rámci tohoto programu 
čerpal Krkonošský národní park 
dotaci na rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu čili na nové 
společné aktivity v Krkonoších 
a v muzeích, které správa zřizuje, 
a také na vzdělávání pracovníků 
Správy KRNAP a KPN. Byl to 
projekt pro vzájemnou výměnu 
informací, stáže pracovníků a vý-
uku polského jazyka.

„Poté jsme získali dotaci na tvorbu 
společných ekologických programů, 
na synchronizaci dat v GIS dle evropských 
norem,“ dodává J. Taláb a říká, že 
správa parku využívá i národní 
programy administrované Stát-
ním fondem životního prostředí 
ČR. Vyjmenovává ještě Fond 
environmentální odbornosti švý-
carsko-české spolupráce, z něhož 
správa parku čerpala dotaci na in-
formační a marketingové aktivity.

„Důležitý je i program LIFE+. Z něj 
jsme získali podporu na projekt zaměřený 
na péči o evropsky významnou lokalitu 
Krkonoše v rámci soustavy Natura 2000. 
Tento projekt značnou měrou přispěje 
k zachování druhové rozmanitosti naší 
krajiny. Smysl projektu tkví v podpoře 
lučních a říčních biotopů a v obnově smil-
kových trávníků,“ uvádí Josef Taláb.

Aktuálně se Správa Krkonoš-
ského národního parku pokouší 
získat dotaci z takzvaných 
norských fondů. Připravuje 
projekt, na který by ráda získala 
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podporu z Fondu česko-německé 
budoucnosti. Peníze se snaží získat 
i z německé nadace DBU.

„Dotace jsou v současnosti hlavním 
zdrojem pro realizaci krátkodobých 
i dlouhodobých cílů organizace. Díky 
projektům se nám ve velmi krátké době daří 
realizovat akce, které by kvůli své náročnosti 
nebyly možné, nebo by musely být rozloženy 
na mnohem delší časové období. V rámci 
projektů se snažíme vždy o jakousi přidanou 
hodnotu. I s ohledem na systém udržitelnosti 
projektů je nezbytné realizované projekty 
promýšlet ze širšího pohledu, abychom námi 
vytvořené produkty byli schopni udržet,“ 
myslí si Josef Taláb a dodává, že 
bez dotací by Krkonošský národní 
park nemohl zcela jistě realizo-
vat velké akce, protože by na ně 
nenašel ve svém rozpočtu peníze. 
Jako příklad J. Taláb uvádí Krko-
nošské centrum environmentální 
výchovy, rekonstrukce turistických 
cest a chodníků nebo aktivity 
s polskými partnery. Zároveň však 
vylučuje, že by poskytovatelé dota-
cí přistupovali k národním parkům 
jinak než k ostatním žadatelům. 

„Speciální přístup s ohledem na rovnost 
příjemců není možný. Například výzva 
OPŽP speciálně určená národním parkům 
byla pouze jedna a navíc až v minulém roce, 
kdy jsme již většinu projektů realizovali,“ 
říká. 

Přesto i on uznává, že přístup 
řídicích orgánů může být v případě 
národních parků možná o něco 
vstřícnější tím, že národní parky 
pečují o jedny z nejcennějších 
území ČR. A také svou organiza-
ci chválí: „Dovolím si i tvrdit, že naše 
projekty mají vždy smysl a konkrétní dopad 
na plnění cílů programů. O tom svědčí 
i skoro stoprocentní úspěšnost podaných 
žádostí.“

Potvrzuje též v tuto chvíli ještě 
neoficiální informaci, že v násle-
dujícím programovém období 
2014–2020 by měla být v rámci 
OPŽP speciální podoblast podpo-
ry 4.1, která by byla zaměřena pří-
mo na národní parky a chráněné 
krajinné oblasti, což by k realizaci 
aktivit těchto subjektů výrazněji 
přispělo.

„Tuto změnu bychom samozřejmě 
přivítali, protože statut státní příspěvkové 
organizace, jako je naše, je například 
v OPŽP do značné míry překážkou v rámci 
faktické realizace projektů, protože kvůli 
plnění dalších zákonných a podzákonných 
norem musíme postupovat při realizaci 
aktivit ve speciálním režimu. To do značné 
míry ztěžuje administraci projektů,“ říká 
Josef Taláb a k tomu poněkud 
překvapivě dodává: „Problém je, že 
jsme nebyli stanoveni možnými žadateli 
v dalších operačních programech, napří-

klad v Rozvojovém operačním programu 
Severovýchod, ve kterém bychom některé 
naše aktivity také jistě uplatnili.“

Spolupráci obcí a správy národ-
ního parku hodnotí J. Taláb jako 
velmi dobrou. Zároveň potvrzuje, 
že díky příslušnosti do národního 
parku mohou obce čerpat ze spe-
ciálního národního programu pro 
obce ležící v regionu národních 
parků.

„Systém bodování OPŽP zohledňuje 
národní parky tím, že při plnění aktivit 
v regionu mají žadatelé možnost získat 
vyšší bodové hodnocení svých žádostí. 
Na druhou stranu je nutné připomenout, 
že správy národních parků mají povinnosti 
vůči ochraně zvláště chráněných území. 
Takže některé rozvojové aktivity obcí nelze 
provést s ohledem na existenci národního 
parku. Správa KRNAP se však dlouhodobě 
snaží o vstřícný přístup k obcím. Je-li to jen 
trochu možné, vycházíme vstříc rozvojovým 
aktivitám,“ vysvětluje. 

Obce v národním parku jsou 
podle Josefa Talába průběžně 
informovány o všech aktivitách 
Krkonošského národního parku. 

„Samotné obce často přicházejí i s vlast-
ními náměty, které následně realizujeme 
společně,“ uvádí J. Taláb a dodává, že 
OPŽP je nejdůležitějším progra-
mem pro realizaci aktivit, co se 
možnosti uplatnění větších inves-
tičních i neinvestičních akcí týče.

„Na stejnou úroveň bych přiřadil 
Operační program Přeshraniční spolupráce 
ČR – Polsko, neboť Krkonoše jsou v meziná-
rodním kontextu brány jako jeden národní 
park bez ohledu na státní hranici. Díky 
tomuto programu se nám výrazně podařilo 
posunout spolupráci s kolegy z polského 
KPN,“ myslí si.

Josef Taláb zastává názor, že 
nastavení OPŽP pro programové 
období 2007–2013 bylo vyhovující. 
Tvrdí, že v případě Krkonošské-
ho národního parku bylo pouze 
minimum akcí, které se zrealizovat 
nepodařilo. Výrazně je to však 
dle jeho slov způsobeno i tím, že 
se národní park v rámci období 
2007–2013 nespoléhal pouze na své 
kapacity a že pro přípravu žádostí 
a jejich administraci využíval i od-
borné firmy.

„Teprve nedávno jsme vytvořili speciální 
oddělení projektového řízení, které bude 
tyto aktivity zajišťovat samo, a pro období 
2014–2020 máme připravenu již řadu 
aktivit. Administrativní náročnost OPŽP 
je v případě naší organizace vnímána 
zásadně. Zejména systém financování ak-
tivit, který musíme realizovat ve speciálním 
režimu, výrazně komplikuje plynulost prací 
a zatěžuje i naše dodavatele, když nejsme 
schopni platit faktury rychle a průběžně,“ 
uzavírá Josef Taláb. 
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Na otázku, jaké 

výhody jeho městu 
přináší spojení 
s Krkonošským 
národním parkem, 
odpovídá starosta 
města Vrchlabí, že 
faktická výhoda je 
pouze ta, že lidé 
čím dál více vní-
mají vliv životního 

prostředí na náš život, a proto je 
v jejich očích značka národního 
parku značkou kvality.

Starosta Jan Sobotka se však 
zmiňuje i o určitých omezeních: 
„Jsou to jistá omezení vlivem dokumentů 
regulujících život na území národního 
parku. Je to plán péče, Natura 2000, 
návštěvní řád a tak dále. V řízeních 
na stavebním úřadě je účastníkem Správa 
KRNAP, což přináší investorům povinnost 
plnit některé zvláštní podmínky.“

Má-li porovnat klady a zápory 
fungování obcí uvnitř a v blízkosti 
národního parku a říci, co převa-
žuje, odpovídá diplomaticky: „To se 
nedá jednoznačně určit. Je to věc názoru. 
Z pohledu města Vrchlabí, které je součástí 
Svazku měst a obcí Krkonoše, se domnívám, 
že naší snahou je, aby poměr byl vyvážený.“ 

Přesvědčen není ani o tom, že 
by ze strany státu ohledně přístupu 
k dotacím mělo jeho město nějaké 
mimořádné výhody. A má-li je, jsou 
to výhody prý jen minimální. 

„Daňové zvýhodnění neexistuje, pouze 
jsou dva dotační tituly na podporu hospo-
daření v lesích na území parku a podpora 
obcí na území národního parku. A však 
z pohledu celoročního hospodaření jsou to 

zanedbatelné příjmy měst a obcí. Postoj 
státu, tak jak byl schválen v politice územ-
ního rozvoje v roce 2006, je spíše takový, 
že v oblasti Krkonoš nejsou k řešení žádné 
problematické otázky,“ myslí si staros-
ta Sobotka.

Kritický je i k náročnosti 
projektů realizovaných na území 
národních parků: „Být z hlediska 
čerpání z operačních programů v běžném 
režimu je dle mé zkušenosti spíše výhodou. 
Vede mě k tomu myšlenka, že každá evrop-
ská dotace je zatížena obrovskou adminis-
trativou, včetně dlouhého projednávání, 
a je-li projekt na území národního parku, 
může vše být ještě složitější.“ 

Starosta však dodává, že být 
na území národního parku je 
z hlediska samotného přístupu 
k dotacím při čerpání peněz 
z operačních programů a národ-
ních programů mírnou výhodou.

K Operačnímu programu 
Životní prostředí se vyjadřuje 
kladně: „Město Vrchlabí má zkušenost 
s programem OPŽP v podobě dotace 
na kompostárnu a zateplení panelové 
školy. OPŽP hodnotím pozitivně. Mimo 
to město realizovalo v letech 2009 a 2010 
velký projekt na výstavbu kanalizace 
z programu Fondu soudržnosti EU.“

Spolupráci s Krkonošským 
národním parkem hodnotí Jan 
Sobotka jako velmi dobrou. 
Výsledky této spolupráce při 
čerpání evropských dotací se 
však podle něho začínají teprve 
dostavovat. „V současné době se 
na základě projektu Svazku měst a obcí 
Krkonoše se Správou KRNAP podařilo 
získat prostředky na společnou propagaci 
Krkonoš,“ uzavírá J. Sobotka.
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Správa ná-

rodního parku 
a chráněné 
krajinné oblasti 
Šumava realizuje 
projekty zaměře-
né na životní pro-
středí nejčastěji 
za pomoci pod-
pory z Operač-
ního programu 
Životní prostředí. 
Tvrdí to a oce-

ňuje Jana Slonková, manažerka 
projektů: „Nejvíce z oblasti podpory 
6.2 – Podpora biodiverzity – například 
na stabilizaci lesů, revitalizaci vodních 
toků nebo rašelinišť, péči o nelesní 
plochy, ale také na investiční opatření 
pro obnovu a výstavbu návštěvnické 
infrastruktury.“ Podle manažerky 
je z národních programů pro 
Šumavu významná podpora 
z Programu podpory obcí 
ležících v regionech národních 
parků, díky kterému mohou stře-
diska environmentální výchovy 
a informační střediska nabídnout 
kvalitní výukové i propagační 
materiály. 

„Z jiných dotačních titulů je nejvý-
znamnější Operační program Přeshra-
niční spolupráce ČR – Bavorsko, s jehož 
přispěním byla realizována větší část 
šumavské cyklostezky,“ uvádí Jana 
Slonková. 

Jak manažerka říká, možnost 
čerpání dotací je pro šumavskou 
správu národního parku zcela 
zásadní. Je významnou pobíd-
kou k realizaci mnoha investič-

ních akcí, které by jinak zůstaly 
pouze ve fázi záměru. 

„Projekty by pravděpodobně nebyly 
realizovány vůbec, anebo v omezené míře 
a za mnohem delší období,“ vysvět-
luje a říká, že vzhledem k reži-
mu národního parku, v němž 
šumavská správa pracuje, musejí 
její zaměstnanci počítat s tím, že 
například při získávání stano-
visek a povolení jsou pro jimi 
prosazovaná opatření stanovena 
mnohem přísnější kritéria, což 
věci také velmi často komplikuje. 

„Na druhou stranu jsou projekty 
na území národního parku při adminis-
traci žádostí o dotaci výhodněji bonifiko-
vány,“ oceňuje Slonková. 

To dle jejích slov platí i pro 
obce na území národního parku. 
Podle ní jsou obce při žádání 
o podporu například z Operač-
ního programu Životní prostředí 
ve výhodě. A to například proto, 
že v regionu Šumava je správa 
národního parku dle názoru ma-
nažerky největším integrujícím 
subjektem, který výrazně a pozi-
tivně ovlivňuje rozvoj regionu. 

„S obcemi udržujeme úzkou spoluprá-
ci na tvorbě koncepčních a strategických 
materiálů,“ tvrdí Jana Slonková 
a upozorňuje i na to, že na pro-
jekty realizované na území 
národního parku jsou uplatňová-
na velmi často přísnější kritéria, 
což se jako výhoda také mnohdy 
zdát nemusí. Podle ní je proto 
třeba, aby v tomto ohledu správa 
národního parku s obcemi velmi 
úzce spolupracovala. 

„Koncepčně, realizačně, dodavatel-
sky i uživatelsky,“ uvádí doslova.

Ne všechno je však podle 
manažerky projektů ideální. 
Dle jejího názoru například 

Operační program Životní pro-
středí neposkytuje dostatečnou 
podporu na monitoring chráně-
ných druhů rostlin a živočichů. 
Další výtku má k dlouhému 
procesu schvalování žádostí. 
A obecně je přesvědčena, že 
by v případě žádání o dotace 
prospělo nejen Správě národ-
ního parku Šumava, kdyby 
například formuláře a pokyny 
pro žadatele a příjemce byly 
v rámci všech programů ales-
poň podobné.

„Nicméně je však třeba také říci, že 
díky profesionalitě a ochotě kolegů ze 
Státního fondu životního prostředí ČR 
je administrace podpořených projektů 
v případě Operačního programu Životní 
prostředí snesitelná,“ uzavírá Jana 
Slonková. 
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Nadšení z toho, že se šumav-

ský Stožec nachází na území 
národního parku, by u starosty 
obce Martina Černého hledal 
každý jen velmi těžko. Říká, 
že i když má jeho obec možná 
výhodu v lepším přístupu k do-
tacím, situace je v obci více než 
kritická. 
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„Protože naše obec leží na území 
národního parku, musíme úřadovat 
dvakrát tolik. Protože jsme na území 
národního parku, stát sám sebe u svých 
objektů osvobodil od platby daně z nemo-
vitostí, což ochudilo náš obecní rozpočet,“ 
říká starosta Černý a přiznává, 
že hospodaření obce je v minusu 
a obec v poslední době přišla 
o více než čtyři miliony korun 
příjmů do rozpočtu, takže svůj 
chod financuje prostřednictvím 
úvěrů. 

V obci žijí necelé dvě stovky 
obyvatel, i tak obec disponuje 
dvěma čistírnami odpadních 
vod. Stožec čerpal z Operační-
ho programu Životní prostře-
dí dotaci na výstavbu druhé 
čistírny odpadních vod za více 
než 50 milionů korun, přičemž 
spoluúčast obce, jejíž rozpočet 
dosahuje nyní zhruba dvou mili-
onů korun, činila devět milionů 
korun. Podle Martina Černé-
ho jsou čistírny dimenzovány 
na příchod turistů do lokality, 
jenže po turistech není ani vidu 
ani slechu.

Z podpory z operačního 
programu obec ještě zateplila 
budovu obecního úřadu a peníze 

získala i na pořízení tepelného 
čerpadla.

„Jenže problém je, že lidé, kteří u nás 
žijí, stárnou, vymírají, ale noví lidé 
nepřicházejí, protože u nás není žádná 
práce, takže by se těžko uživili. A když ne-
máte lidi, nemáte příjem z daní. Situaci 
nám komplikuje i fakt, že výměra našeho 
katastrálního území je takřka stejná, 
jakou má Praha, což obhospodařovat je 
pro tak malou obec nadlidský výkon,“ 
tvrdí starosta.
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Stejně jako starosta Stožce se 

k současné situaci vyjadřuje Jana 
Hrazánková, starostka Borové 
Lady. 

„Že bychom měli nějaké extra výhody 
díky tomu, že naše obec leží z části v ná-
rodním parku, vůbec nevidím. Naopak 
máme spíše mnohem více povinností,“ 
říká. 

Řešení nevidí ani v tom, že by 
její obec byla v chráněné krajin-
né oblasti celá. 

„Částí jsme v ní už nyní – a je to prašť 
jako uhoď,“ dodává. 

Borová Lada v současnosti 
čeká na vyhodnocení dvou 
žádostí o podporu z Operační-
ho programu Životní prostředí. 

Žádá o příspěvek na zateplení 
základní školy a budovy, kterou 
před nedávnem obec koupila 
a chce ji proměnit v dům služeb. 
V budově bude sídlit obecní 
úřad, služebnu v něm bude mít 
policie, obec tam chce také vybu-
dovat společenský sál. 

„Čekání na vyhlášení výsledků výzvy 
se podle mého názoru táhne více, než je 
zdrávo,“ myslí si Jana Hrazánková.

Neváhá se vyjádřit i k aktu-
álně schvalovanému zákonu 
o Šumavě: „Od vzniku národního 
parku chybí zákon, který by určil jasná 
pravidla. Vše se pak děje ode zdi ke zdi. 
Vznik nového zákona velmi vítám. Aby 
byla nastavena jasná pravidla, to je, 
nejen co se týče oné tolik diskutované 
zonace, více než nutné.“

Borová Lada čerpá dotace 
také z regionálního operačního 
programu, a to zejména na ko-
munikace, ale také na posílení 
cestovního ruchu. 

„Co se týče dotací, rozhodující je, 
kolik peněz máte právě na účtu, protože 
dotace nejsou stoprocentní, takže my 
neustále propočítáváme, na co a za kolik 
si můžeme dovolit žádat, na co chceme 
čerpat,“ vysvětluje starostka. 
Na přístup ze strany státu si Jana 

Hrazánková stěžuje stejně jako 
starosta Černý ze Stožce. 

„Obrovský problém je například to, 
že stát sám sebe osvobodil od platby daně 
z nemovitostí, což nám výrazně ukrajuje 
z příjmů,“ říká bez obalu. 

Nijak pozitivně nevidí ani 
současný rozvoj Šumavy jako 
takové: „Podle mého názoru o ni zájem 
v poslední době upadá. Cestovní ruch 
nejde tak, jak bychom si představovali. 
Podnikání se u nás nedaří. Že bychom 
mohli mít u nás nějakého velkého 
zaměstnavatele, bohatou firmu, o tom 
si můžeme nechat jen zdát, protože jsme 
v národním parku a v něm lze jen stěží 
vybudovat nějaký solidní a větší provoz.“

Cílem Borové Lady prý je, 
aby alespoň její občané byli 
spíše movití, což by se promítlo 
i do příjmů rozpočtu obce. Jenže 
podle starostky je toto problém, 
protože podnikání na Šumavě ni-
jak na vzestupu není. „A ještě řeknu, 
že když už máme u nás nějakou firmu, tak 
je zcela běžné, že ta, i když působí v místě 
naší obce, si raději převede sídlo do Prahy 
nebo do nějakého jiného většího města, 
protože tam má jistotu, že kontrola z fi-
nančního úřadu k ní určitě nebude chodit 
tak často jako u nás, jestli vůbec přijde,“ 
uzavírá Jana Hrazánková. 
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A pokračuje: „Je-li projekt v ně-
jaké ekologicky hodnotné části krajiny, 
získá více bodů. Lokalizace v národ-
ním parku je na stejné úrovni, jako 
kdyby byl projekt realizován v CHKO, 
v národní přírodní rezervaci, národní 
přírodní památce a tak dále.“

Mají obce, které leží v národ-
ním parku, nějaké zvýhodnění 
při bodování žádostí z OPŽP 
oproti obcím, které leží v CHKO, 
anebo úplně mimo národní park 
a CHKO?

V prioritní ose 6 nezáleží na sídle 
žadatele, ale na místě realizace. 
Bude-li projekt realizován na území 
národního parku, obdrží v tech-
nicko-ekologickém hodnocení více 
bodů. Toto bodové zvýhodnění se 
však netýká jen národních parků, 
ale obecně zvláště chráněných částí 
přírody, konkrétně zvláště chráně-
ných území (ZCHÚ), kterými jsou 
národní parky, chráněné krajinné 
oblasti, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírod-
ní památky, přírodní památky, také 
ještě evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. Je-li projekt lokalizo-
ván v některém z uvedených typů 
území, získá bodové zvýhodnění 
oproti projektům realizovaným 
mimo ZCHÚ, ale vždy se stejnou 

bodovou hodnotou vůči typu 
ZCHÚ. To znamená, že je-li projekt 
realizován v přírodní památce, ob-
drží stejný počet bodů, jako by byl 
realizován v národním parku.

Jestliže projekty dostávají více 
bodů za to, že jsou v národním 
parku, jsou na ně při realizaci kla-
deny ze strany fondu vyšší nároky? 

Ze strany fondu určitě nejsou 
kladeny vyšší nároky na realizaci 
projektů. Tyto nároky jsou kladeny 
z faktu, že projekty jsou na úze-
mí národního parku. V případě 
realizací projektů v PO 6 je nutné 
dodržovat plán péče o národní 
park, plán, jenž vymezuje některé 
povinnosti, které by žadatelé 
mimo národní park nemuseli plnit. 
Například při výstavbě rybníka 
mimo národní park se musí zho-
tovitel chovat sice šetrně, ale bude 
moci použít běžné technologie 
a prostředky. Při stavbě rybníka 
na území národního parku – záleží 
na typu zóny – mohou být kladeny 
vyšší nároky na použité technolo-
gie, například běžný bagr nebude 
možné dopravit na dané území, 
ale i vyšší nároky na ekologicky 
odbouratelná paliva a maziva, 
na cenové navýšení například 
odvozu odtěženého sedimentu 
a na nutnost jeho skládkování 
místo rozprostření na zemědělskou 
půdu a tak dále. Tyto zvýšené náro-
ky nejsou požadavkem fondu, ale 
vyplývají ze zákonných opatření.

Pro národní parky jsou vyhlašo-
vány speciálně jim určené výzvy. 
Týkalo se to i prioritní osy 6?

Speciální výzva pro parky 
byla vyhlášena jedna jediná, 
a to XLIX. výzva, s alokací 300 

milionů korun. Tato výzva byla 
podpořena minulým vedením 
MŽP. Národní parky mohou běž-
ně žádat ve všech výzvách PO 6 
a jsou úspěšnými žadateli. 

Je možné, že v budoucnu dojde 
k navržení stejných podmínek 
v oblasti získávání dotací z OPŽP 
jak v případě národních parků, 
tak CHKO? 

V novém programovém období 
2014+ se počítá s tím, že v rámci 
prioritní osy 4 – Ochrana a péče 
o přírodu a krajinu –, specifického 
cíle 4.1 – Posílení biodiverzity 
na majetku státu –, budou moci 
podávat žádosti jak národní parky, 
tak AOPK, tedy včetně správ 
CHKO. Nové programové období 
je v přípravě a dokumenty zatím 
nejsou finálně schváleny, může 
proto dojít ke změnám. 

Proč v souvislosti s OPŽP jsou 
národní parky oproti CHKO 
zvýhodněny?

Národní parky jsou resortní 
organizací, avšak na svůj provoz 
získávají prostředky nejen od MŽP, 
ale i z vlastní činnosti. Nedochází 
ke zvýhodňování nebo znevýhod-
ňování některého ze subjektů. 
AOPK ČR se rozhodla, že chce 
zůstat v roli hodnotitele projektů 
i za toho předpokladu, že nebude 
moci projekty podávat. AOPK si 
mohla vybrat, zda bude projekty 
podávat, nebo hodnotit. Výběr 
agentury vedl k hodnocení, a tím 
se připravila o možnost žádat 
o dotace v programovém období 
2007–2013. V novém programovém 
období budou moci žádat oba 
subjekty čili jak národní parky, tak 
AOPK včetně správ CHKO. 
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Konzultovali jsme tento dotaz 
s oddělením veřejných zakázek 
fondu a odpověď je následující: 

S ohledem na znění § 13 odst. 3 
ZVZ a judikatury ve věci „ne-
oprávněného dělení zakázek“ 
(např. rozhodnutí Nejvyššího 
soudu pod č. j. 62 Af 7/2010-150, 
2 Afs 198/2006) máme v případě 
posouzení níže uvedeného pří-
padu za to, že realizace zateplení 
a výměna otvorových výplní 
v níže popsaných třech případech 
by měla být zadána v jediném, 
v tomto případě v podlimitním 
zadávacím řízení. Nejvyšší soud 
v této věci uvedl, že pod plněním 
stejného nebo srovnatelného 
druhu je nutno rozumět i souhrn 
jednotlivých zadání určitých 
relativně samostatných plnění, 
jestliže se tato zadání týkají plnění 
spolu úzce souvisejících, zejména 
z hledisek místních, urbanistic-
kých, funkčních, časových nebo 
technologických. V případě, kdy 
funkční hledisko nelze s ohledem 
na charakter veřejné zakázky 
aplikovat, přichází namísto něj 
v úvahu hledisko „věcné“. A právě 
věcný charakter plnění je zpra-
vidla pro posouzení této otázky 
rozhodující. V daném případě je 
dle informací budoucího zadava-
tele splněna podmínka hlediska 
místního (jsou to dvě části obce 

ve vzdálenosti do 5 km, přičemž 
místní souvislost může být dovo-
zována již v rámci vztahu obec–
kraj – viz ÚOHS-R033/2010/
VZ-12548/2010/310-ASc, kde byla 
dovozena časová souvislost u obcí 
nacházejících se v jednom kraji), 
časového (dle sdělení budoucího 
zadavatele budou všechny tři 
objekty realizovány ve stejnou 
dobu), ale především věcného 
(plnění je stejného druhu: stejný 
účel využití). Proto zakázku dopo-
ručujeme řešit v rámci jediného 
zadávacího řízení.
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Do hodnocené žádosti již nelze 
v tomto okamžiku zasahovat, 
ale popsané změny budete moci 
uplatnit před vydáním rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD). Při 
předkládání podkladů potřebných 
k vydání RoPD (případně již při 
předkládání zadávací dokumenta-
ce) tak žadatel požádá fond o změ-
nu. Doporučujeme také současně 
dodat stanovisko energetického 
auditora k případným změnám in-
dikátorů (zejména úspora energie 
a emisí CO2).
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Bohužel, v popsaném případě 
nelze žádat o dotaci v OPŽP. Dle 
ustanovení implementačního do-
kumentu (v něm kapitola 6 Výbě-
rová kritéria a kritéria přijatelnos-
ti) platí, že předkládané projekty 

musejí být v souladu s legislativou 
ČR a EU. Jenže podle vašeho po-
pisu stávající situace nejsou v pro-
vozu plněny vyhláškou stanovené 
emisní limity. Takovýto projekt 
proto není možné podpořit.
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Způsobilé náklady najdete 
v Implementačního dokumentu 
OPŽP, v kapitole 5 Způsobilé 
výdaje. V ní jsou uvedena obecná 
pravidla způsobilosti a specifická 
kritéria přijatelnosti pro jednotlivé 
prioritní osy (pro oblast 6.5 na str. 
122–123). Uznatelné jsou tak 
pouze náklady spojené s výsadbou 
zeleně. Náklady spojené s realizací 
cestní sítě, s pořízením mobiliáře, 
s osvětlením apod. nelze řadit mezi 
způsobilé. Žadatelem, příjemcem 
podpory, může být vždy jen jediný 
subjekt. Příjemce podpory přitom 
musí být vlastníkem nebo nájem-
cem pozemku (nebo musí proká-
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zat jiný právní vztah k pozemku 
na úrovni vlastnictví nebo nájmu), 
na kterém bude zajištěna udržitel-
nost projektu po dobu nejméně 10 
let od ukončení realizace projek-
tu. Případně musí disponovat 
smlouvou s vlastníkem pozemku, 
ve které vlastník vyjádří souhlas 
s realizací projektu na jeho pozem-
ku a umožní příjemci podpory 
zajištění udržitelnosti projektu 
a následnou péči a údržbu realizo-
vaného opatření po danou dobu. 
V případě opatření do 2 milionů 
korun bez DPH postačí prohlá-
šení vlastníka pozemku, v němž 
vyjádří souhlas s realizací projektu 
na svém pozemku a umožní pří-
jemci podpory zajištění udržitel-
nosti projektu po potřebnou dobu. 
Více viz Implementační dokument 
OPŽP, strana 82. Implementační 
dokument naleznete na našich 
stránkách www.opzp.cz v záložce 
Dokumenty ke stažení / Obecné 
předpisy. Svůj projekt můžete 
podrobněji konzultovat také 
na krajském pracovišti Agentury 
ochrany přírody ČR (AOPK). 
Agentura má na starosti příjem 
žádostí v prioritní ose 6 a jejich 
hodnocení. Je však třeba doplnit, 
že v rámci OPŽP 2007–2013 již 
výzva na PO 6 nebude pravdě-
podobně vyhlášena, v platném 
harmonogramu se s ní nepočítá. 
Harmonogram je však pouze 
orientační, nezávazný a může dojít 
k jeho aktualizaci. Sledujte proto 
aktuality na našich stránkách. 
Současně platí, že všechny projekty 
v OPŽP 2007–2013 musejí být 
zcela dokončeny a profinancovány 
do konce roku 2015 (podklady 
k platbám musejí být předány 
fondu do konce listopadu 2015). 
Od letošního roku však již běží 
programové období pro roky 
2014 až 2020. Zhruba v polovině 
roku tak očekáváme zveřejnění 
závazných podmínek nového 
programu pro životní prostředí 
a na přelomu let 2014 a 2015 by 
mohly být vyhlášeny první výzvy 
v tomto programu. Až v okamžiku 
zveřejnění nového implementač-
ního dokumentu bude jasné, jaké 
typy projektů budou podporovány 
a jaké výdaje budou u daných 
projektů považovány za způsobilé. 
Předběžně předpokládáme, že 
podobné projekty budou nadále 
v programu zahrnuty. Nyní je však 
třeba vyčkat.
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Je-li žádost schválena, žadatel 
obdrží registrační list. Ten je 

po definitivním schválení žádosti 
a podpisu automaticky zaslán 
v písemné podobě na kontakt-
ní adresu uvedenou v žádosti 
Bene-fillu. Není tedy třeba o jeho 
vydání jakkoli žádat. Registrační 
list však ještě neznamená žádost 
schválenou k financování/propla-
cení dotace. K takovému stavu 
administrace žádosti dojde, až 
když žadatel obdrží rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD). 
Obvyklý postup proto je, že 
po registraci akce a po výběru 
dodavatele v soutěži se předloží 
kompletní podklady potřebné 
k vydání RoPD. V případě čerpání 
v některém režimu veřejné podpo-
ry dojde v této fázi projektového 
cyklu také k přepočtu přípustné 
výše podpory na základě uza-
vřených smluv s dodavateli a dle 
všech aktuálních dat. Takto aktua-
lizovaná výše podpory bude poté 
uvedena v rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace.
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Kompletní přehled platných 
předpisů k dané věci najdete 
na stránkách Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS), viz 
www.uohs.cz, tam kliknete na od-
kaz Veřejná podpora a poté odkaz 
Legislativa. Tam mátě k výběru 
odkazy Česká legislativa a Evrop-
ská unie. Chcete-li znát novinky, 
lze zobrazit Aktuality z veřejné 
podpory, Modernizace pravidel 
veřejné podpory. 

@�� �����-7����2�-��#��!9 � ��!�)�
H�����9 �������E���T: ������&-<�9��*6T
�(!-�$!��72��!�/�*!��� �#�!�&�!����
��;��$�����!2���6�+3.3Q�?�$���2��
2 9����!���<����: �����&-��6�!/%T
$%�&<���$��()����#��%�������� #����
�6�!���!2���6���!��%��#����!�����
��9%$!�������N.3�0���!$����
!$*!��%�: �-����2�!����!9��6�
���6��1-�����H�����1�!�: �-6����!�T
����!�� ��;����(��-����!2����2 9�
/�; ����- �?���-%-���!����!���<�
�*6�(!-���!2���6�X�/�� � Y�����%;�
H������E���T: ���[�

Máte-li již zřízen vstup do Bene-
fillu a v něm založen účet, potřeb-
né údaje k tomuto novému účtu 
předejte projektovému manaže-
rovi, který byl přiřazen k původní 
žádosti. Na základě požadavku 
vašeho projektového manažera 
poté správci systému převedou 
původní projekt na aktuální účet 
tak, abyste k němu měli funkční 
přístup a administrace projektu 
mohla bez obtíží pokračovat. 
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V úvodním shrnutí výroční 
zpráva uvádí, že v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí 
bylo od počátku programového 
období do konce minulého roku 
podáno téměř 30 tisíc projektových 
žádostí s požadavkem na pod-
poru z fondů Evropské unie, 
a to v celkové výši 9,25 miliardy 
eur. Za uplynulý rok došlo podle 
zprávy k nárůstu o více než pět 
tisíc žádostí, a to s požadavkem 
téměř jedné miliardy eur podpory 
z FS/ERDF. Největší vliv na tento 
nárůst mělo podle výroční zprávy 
otevření L. výzvy, která byla zamě-
řena na prioritní osy 3 a 6, a také 
otevření výzev XXXXIV., XXXXV. 
a LII., jež se týkaly prioritních os 
2, 3 a 4. 

,M-�N����
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Podle výroční zprávy byly 

ke konci loňského roku podány 
žádosti o podporu ve výši celkem 
194 procent alokace EU. Z těch-
to žádostí bylo do konce roku 
2013 doporučeno k financování 
12 407 projektů v celkové výši 
4,9 miliardy eur podpory z FS/
ERDF (respektive 4,2 miliardy eur 
podpory z FS/ERDF při započte-
ní úspor a korekce), což odpovídá 
103 procentům alokace EU na celé 
programové období (respektive 87 
procentům alokace při započte-
ní úspor a korekce). S ohledem 
na výraznou změnu měnového 
kurzu v listopadu (intervence Čes-
ké národní banky na měnových tr-
zích, která vedla k oslabení kurzu 
koruny) nebyla alokace v žádné 
prioritní ose na konci roku 2013 
zcela rozdělena. 

�����������%	�O�	�P
Výroční zpráva uvádí, že 

nejméně problematickou se loni 
jevila prioritní osa 3, ve které 
byly do konce roku doporučeny 
k financování projekty ve výši  
115 procent alokace EU (při zo-
hlednění průměrných úspor  
93 procent alokace EU) a další 
projekty ve výši 46 procent aloka-
ce EU byly v procesu hodnocení. 
Avšak výroční zpráva konstatuje, 
že při sečtení finančního objemu 
projektů s vydaným registračním 
listem, se zohledněním úspor, 
a projektů v procesu hodnocení 
jsou na tom prioritní osy 1, 2, 3, 4, 
5 a 6 v podstatě stejně. 

Podle znění výroční zprávy 
se nejproblematičtější osou 
v loňském roce ukázala prioritní 
osa sedm, kde však byla vyhlá-

šena LIV. výzva s termínem pro 
předkládání žádostí do 7. 1. 2014. 
V rámci prioritní osy osm, která 
se týká technické pomoci OPŽP, 
byly dle znění výroční zprávy 
na konci loňského roku identifi-
kovány volné finanční prostředky 
ve výši zhruba 47 milionů eur 
podpory z Fondu soudružnosti. 
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Výroční zpráva OPŽP 

za loňský rok se také dotýká 
implementace programu. Podle 
jejího znění měla negativní vliv 
na implementaci programu 
skutečnost, že od roku 2007 bylo 
zamítnuto nebo žadateli staženo 
6 827 projektů v celkové výši 
3,6 miliardy eur podpory z FS/
ERDF, což je téměř 80 procent 
alokace EU. Jiným problémem je 
příliš dlouhá doba mezi vydáním 
registračního listu projektu a roz-
hodnutím o poskytnutí dotace. 
Pozitivní podle výroční zprávy je 
naopak skutečnost, že o podporu 
z Operačního programu Život-
ní prostředí byl a je stále velký 
zájem, takže na konci loňského 
roku bylo v procesu posuzování 
a hodnocení 3 716 projektů ve výši 
0,7 miliardy eur podpory z FS/
ERDF a další projektové žádosti 
byly v rámci prioritních os 1, 4 a 7  
rozpracovány v informačním 
systému programu. 

1������#�������%����#���
���	
�

Výroční zpráva za rok 2013 kon-
statuje pokrok, který byl dosažen 
u projektů s vydaným rozhodnu-
tím o poskytnutí dotace. Za loňský 
rok byla tato rozhodnutí vydána 
na 13 procent alokace operačního 
programu. Výsledkem podle zprá-
vy je, že do konce roku 2013 byla 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vydána celkově na 54 procent alo-
kace operačního programu. Avšak 
i přes tento pozitivní faktor, píše 
se ve zprávě, je procento vydaných 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
stále nízké. I z tohoto důvodu, 
konstatuje zpráva, nebylo splněno 
pravidlo N+2 a N+3, a proto dojde 
k automatickému zrušení části 
závazku, a to ve výši šesti až deseti 
miliard korun. (Pozn. red.: ztráta 
finančních prostředků z OPŽP 
za loňský rok činila 7,5 miliardy 
korun). I když tento výsledek nelze 
považovat za pozitivní, výroční 
zpráva uvádí, že zejména v druhé 
polovině roku 2013 realizovaly 
řídicí orgán společně se zprostřed-
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kujícím subjektem kroky, jejichž 
cílem bylo tuto ztrátu maximálně 
snížit. Mezi tyto kroky patřily 
realizace optimalizačních a akcele-
račních opatření, využití možností 
stanovených v článcích 94 až 96 
obecného nařízení, osmá certifika-
ce výdajů apod. 

Podle výroční zprávy byly 
v oblasti vydávání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace nejdále ze 
všech prioritních os projekty 
v prioritní ose 3, v níž byla vydá-
na rozhodnutí na 78 procent alo-
kace EU, a projekty v prioritní ose 
7, kde byla vydána rozhodnutí 
na 61 procent alokace EU. Značné 
zpoždění dle zprávy přetrvává 
v prioritní ose 5, kde ke konci 
roku 2013 byla vydána rozhod-
nutí o poskytnutí dotace pouze 
na 37 procent alokace EU. 
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Z průběžných informací 

o kvalitě hodnocených žádostí, 
o jejich finančním objemu, před-
pokládaným úsporám jak v rámci 
výběrových řízení, tak například 
v rámci odstupování od projektů, 
a o finančním objemu projektů do-
poručených k financování vyplývá, 
že v rámci prioritní osy 3 dojde 
k bezproblémovému vyčerpání 
alokace. V ostatních prioritních 
osách byly ke konci roku volné 
finanční prostředky, na jejichž 
výši však podle výroční zprávy 
může mít dopad ztráta finančních 
prostředků (automatické zrušení 

závazku) v roce 2013, které bude 
nutné rozdělit v průběhu červen-
ce a srpna letošního roku mezi 
prioritní osy a oblasti podpor 
financované z FS a ERDF. 

Výroční zpráva se však zmiňuje 
i o pokroku od roku 2012, a to 
v oblasti prostředků proplacených 
příjemcům, protože příjemci 
dotace podávali žádosti o plat-
bu zejména v závěru roku. Tyto 
podané žádosti o platbu byly 
ihned administrovány a ke konci 
loňského roku byla proplacena 
téměř polovina alokace na celé 
programové období. Nejvíce 
finančních prostředků bylo pro-
placeno v rámci prioritní osy 3. 
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Ve výroční zprávě se doslova 

píše, že vzhledem ke skutečnosti, 
že implementace OPŽP neprobíhá 
zcela dobře, byla i v roce 2013 ne-
ustále realizována další a další op-

timalizační a akcelerační opatření, 
přičemž až v závěru roku 2013 se 
začala pozitivně projevovat opatře-
ní, která byla přijata na konci roku 
2012 a v první polovině roku 2013. 
Výroční zpráva uvádí, že po něko-
lika měsících propadu a stagnace 
tak začal Operační program Ži-
votní prostředí v závěru loňského 
roku vykazovat značný pokrok, 
který by měl pokračovat i v roce 
2014. Účinnost akceleračních 
opatření je patrná i na implemen-
taci výzev XXXXIV. a XXXXV., 
které byly v průběhu roku 2013 
vyhlášeny. Dokumentuje to skuteč-
nost, že v nich bylo podáno 1 177 
projektových žádostí, z nichž bylo 
v témže roce schváleno k financo-
vání 1 010 projektů s celkovým po-
žadavkem na prostředky z Fondu 
soudružnosti ve výši 88,7 milionu 
eur, a na 645 těchto projektů bylo 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Byly to takzvané rychloob-
rátkové výzvy, s předpokládanou 
realizací a financováním v letoš-
ním roce. 

8��
� �������
�%<
Ve svém shrnutí Výroční zpráva 

OPŽP za rok 2013 uvádí, že loni 
došlo ke zrychlení procesů vyhla-
šování výzev, zkrátil se a zefek-
tivnil proces hodnocení projektů 
a vydávání řídicí dokumentace 
a zkrátil se a zefektivnil proces 
proplácení podpory žadatelům. 
Pozitivní zprávou pro Operační 
program Životní prostředí také je, 
že loni byla úspěšně dokončena 
individuální notifikace pěti pro-
jektů (žadatel Třinecké železárny 
a ArcelorMittal Ostrava), které 
byly podány v rámci XXXVI. 
výzvy a patří mezi projekty 
ve specifickém režimu (tzn. pro-
jekty s celkovými náklady 25 až 50 
milionů eur). U těchto projektů 
se předpokládá celkové čerpání 
prostředků z Fondu soudružnosti 
ve výši 2,3 miliardy korun.
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„Hlavním motivem k pořízení 
technologie plněného profilu byla pro nás 
potřeba vyhnutí se manipulaci a skla-
dování karbidu a vzniklého odpadu, 
kterému říkáme karbidická struska. 
Za její odvoz a likvidaci jsme platili 
mnoho peněz, přičemž ty peníze byly čím 
dál větší, protože ceny za odvoz a likvidaci 
karbidické strusky stále rostou. Také 
pro nás bylo čím dál obtížnější karbid 
a vzniklý odpad skladovat,“ doplňuje 
vedoucího tavírny Lukáš Kittler, 
ředitel závodu a lidských zdrojů 
společnosti SAINT-GOBAIN. 

Dalšími důvody, proč společ-
nost žádala o podporu na po-
řízení nové technologie, byly 

snížení množství emisí tuhých 
látek a úspora energie a surovin. 
Prim však hrála žádost o pod-
poru na nákup technologie pro 
zpracování taveniny plněným 
profilem.

��%�'���������#
„Vyrábíme tvárnou a šedou litinu. 

K tomu, abychom byli schopni vyrábět 
tvárnou litinu, ji potřebujeme zpracovat 
určitým konkrétním způsobem,“ vysvět-
luje M. Vrba. 

Litina se taví ve dvou kupolo-
vých pecích, které jsou provozo-
vány ve střídavém režimu. Jako 
běžné vsázky se používají kovový 

šrot, vratný materiál, surové 
železo, koks a vápenec. Během 
tavby se do litiny dostává síra, 
jejíž vysoký obsah je pro výrobu 
tvárné litiny nežádoucí, a je proto 
potřeba jej snížit. 

„Původně jsme odsiřovali pomocí kar-
bidu vápníku, a právě tomu jsme se chtěli 
vyhnout,“ objasňuje Michal Vrba. 

Karbid vápníku se přidával 
na žlábek kuplovny, kterým vyté-
kala roztavená litina z kupolové 
pece. Karbid byl strháván prou-
dem kovu do odsiřovací pánve 
a tam bylo ještě nutné profukovat 
kov dusíkem. Při takovém pro-
cesu vznikala na povrchu kovu 
struska a ta přepadávala do při-
stavené bedny. Za jedinou směnu 
tímto způsobem vznikalo zhruba 
400 kilogramů struskového odpa-
du. Při odsiřování také docházelo 
ke ztrátě teploty kovu o zhruba 
120 °C, a bylo proto nutné kov 
přihřívat v elektrické peci, což 
představovalo zvýšené nároky 
na spotřebu elektrické energie. 

„To pro nás bylo po všech stránkách ne-
únosné,“ říká vedoucí tavírny Vrba.

Podle něho bylo i samotné 
skladování karbidu a karbidické 
strusky velice náročnou činností, 
protože karbid ani struska nesmě-
jí přijít do styku s vodou, protože 
okamžitou reakcí při styku s ní 
vzniká vysoce hořlavý acetylen, 
a proto hrozí riziko výbuchu 
a následně požáru.

Podle Michala Vrby bylo pro-
blémem také vyvážení karbidu 
a karbidické strusky. Provádět 
vyvážení mohla jen specializova-
ná firma, kterých ještě v nedávné 
minulosti nebylo nikterak mno-
ho, a při nakládání strusky navíc 
nesmělo pršet. 

„Tvárná litina se tady vyrábí někdy 
od osmdesátých let a celou tu dobu se odsi-
řovalo karbidem vápníku. To však nebylo 
všechno. Když jsme to přebírali, narazili 
jsme na to, že lidé, kteří tady pracovali, 
měli zažité zvyky, co se týče dávkování 
karbidu. Tehdy se nějaké náklady neřešily, 
hlavně že z pecí něco teklo, a tak naším 
prvním úspěchem bylo, že jsme dávkování, 
a tím i náklady a množství odpadu snížili 
na polovinu, což v našem případě značí 
400 kilogramů,“ vzpomíná M. Vrba. 

Při výrobě tvárné litiny je 
zapotřebí, aby se při tuhnutí 
vylučoval uhlík ve formě kulič-
kového grafitu. A navíc je nutné 
tekutý kov modifikovat hořčíko-
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vou předslitinou. Při tom vznikají 
páry hořčíku, MgO. 
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„Kolega, který má u nás na sta-

rosti životní prostředí a monitoruje 
jednotlivé výzvy z operačních programů, 
přišel s tím, že existuje možnost zažádat 
o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí,“ říká Lukáš Kittler. 

Dodává, že bylo skvělým zjiště-
ním, že Operační program Životní 
prostředí nabízel podporu přímo 
na nákup technologie, kterou jeho 
podnik přesně potřeboval. 

„Když jsme dostali seznam materi-
álů, které je nutné pro žádost o dotaci 
připravit, tu šanci jsme zvážili a roz-
hodli se jí využít. A protože jsme chtěli 
uspět, rozhodli jsme se, že ke zpracování 
žádosti využijeme externí poradenskou 
společnost,“ vybavuje si počátky 
žádání o dotaci L. Kittler.

Podmínkou dotace bylo také 
vypsání výběrového řízení. 
Nejlepší nabídku na dodávku 
modifikační kabiny a následné-
ho odsávání poskytl Výzkumný 
ústav hutnictví železa z Frýdku-
Místku. Ústav se specializuje 
na slévárenské technologie. 

„Když jsme měli potvrzeno, že naše 
žádost byla úspěšná, začali jsme s rekon-
strukcí. Práce jsme ukončili v září 2012 
a v říjnu téhož roku jsme začali testovat. 
To znamená, že jsme vyráběli starou 
technologií a přitom postupně nabíhali 
na technologii novou. Od ledna 2013 
jsme nové technologie začali využívat 
naplno a zlikvidovali jsme všechno, co 
souviselo s technologií starou,“ říká 
Lukáš Kittler.
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Pracoviště injektáže plněných 

profilů s náplní na bázi hořčíku 
slouží k dávkové výrobě tvárné 
litiny v pánvi. Tato technologie 
umožňuje v jednom kroku odsí-
řit a modifikovat litinu vyrobe-
nou v kuplovně na tvárnou litinu 
požadovaných parametrů.

„Jednoduše řečeno se děje to, že v té 
modifikační kabině tekutý kov zbavíme 
síry a přebytku hořčíku, který do něj 

dodáme pomocí plněného profilu, a uhlík 
se vyloučí ve formě již zmíněného kuličko-
vého grafitu,“ přibližuje dění uvnitř 
modifikační kabiny M. Vrba. 

Podle něho je to technologie 
nejen hospodárná, ale i přesná, 
opakovatelná a také vysoce eko-
logická a šetrná k pracovnímu 
prostředí. Celý proces zpracová-
ní probíhá v uzavřené komoře. 
Postup výroby je řízen výkon-
ným programovatelným automa-
tem. Reakční zplodiny vzniklé 

při zpracování jsou z komory 
odsávány a zachyceny filtračním 
systémem a celá aplikace též 
významným způsobem zlepšuje 
bezpečnost a hygienu práce.

„V tomto případě tedy máme 
neodsířený kov v peci, přelijeme jej 
do modifikační pánve a ta zajede dovnitř 
kabiny, zavřou se dveře a začne probíhat 
vlastní modifikace pomocí plněného 
profilu. Plněný profil není nic jiného než 
drát obsahující předslitinu. Modifi-

kační kabina je odsávána, odsávání 
je tak účinné, že nemusíme mít výduch 
na střechu, ale můžeme mít výduch 
zpátky do surovinové haly, protože 
všechen odpad zůstává ve filtrech, my 
jej shromažďujeme a posléze odvážíme,“ 
popisuje Michal Vrba. 

Filtrace prachu je dle Vrbových 
slov takřka dokonalá (pod 1 mg/m3), 
vyčištěný vzduch je možné 
odvádět zpět na pracoviště a tím 
dosáhnout výrazných energetic-
kých úspor. 
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Oproti původnímu způsobu 

odsiřování a modifikace kovu má 
nová technologie několik výhod. 
Odsiřování i modifikace probíhají 
současně, vzniká tak menší množ-
ství strusky, která má zároveň lepší 
vlastnosti. Modifikace a odsíření 
se dějí v odsávané kabině s od-
lučovačem, takže nejsou nutné 
údržba, opravy odsiřovací pánve 
a výměna dmýchacích kamenů, 
čímž dochází k úspoře času a zá-
roveň vzniká i méně odpadu. Dal-
ší nespornou výhodou je, že při 
odsiřování není nutné používat 
dusík, což při práci se surovinami 
představuje znatelnou úsporu.

„Hlavní však je, že jsme se zba-
vili nebezpečného karbidu a odpadu 
z odsiřování, kvůli kterým jsme tady 
odjakživa žili s každodenním strachem,“ 
pochvaluje si Michal Vrba, který 
je s novou technologií pořízenou 
s podporou z Operačního pro-
gramu Životní prostředí nadmíru 
spokojen. A není sám. I Lukáš 
Kittler je přesvědčen o tom, že 
žádat o dotaci stálo jeho podniku 
stoprocentně za to. 

„Díky dotaci máme v tuto chvíli 
moderní, řízenou technologii. Až na nějaké 
porodní bolesti šlapalo všechno od začát-
ku, jak mělo. Měli jsme pár technických 
problémů, které zpočátku vypadaly jako 
drobnosti, ale v každodenním provozu 
se ukázaly jako podstatné, takže došlo 
ještě k několika modifikacím té vlastní 
technologie. Navíc je to technologie, kterou 
používáme i v našich závodech ve Francii, 
a všechny slévárny, které chtějí jít dopředu, 
na ni také postupně přecházejí,“ říká.
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Nader Khalili byl rovněž 
přesvědčen o tom, že přírod-
ní katastrofy jsou katastrofy, 
které způsobují lidé a svádějí 
je na přírodu. Podle něho 
je trapné, když po požáru, 
hurikánu, záplavách nebo 
zemětřesení mnozí lidé doká-
žou prohlásit, že to byla pouze 
přírodní katastrofa, a jen si 
ověřují svá pojištění a hledají 
výhodnou finanční výpomoc. 
S těmito lidskými myšlenka-
mi a jednáním se setkáváme 
bezprostředně po katastrofách 
a média na celém světě na ně 
reagují zpravodajstvím o ztrá-
tách života, majetku, o strádání 
a jakémkoli druhu pomoci. 

Podle Nadera Khaliliho by však 
lidé měli své myšlenky směřovat 
opačným směrem a ptát se: Proč 
dům shořel, zbortil se, anebo 
jej smetla vichřice či záplavová 
vlna? „Musíme se ptát, zda je rozumné 
dům na stejném místě vystavět,“ uvádí 
dále Khalili. Dopad lidské čin-
nosti i samotné existence lidstva 
na přírodu považoval Khalili 
za nepřehlédnutelný. „Znečištění, 

odlesňování, nevhodné hospodaření 
s půdou, skleníkový efekt a další 
nepochybně ještě zvýší množství těchto 
katastrof v budoucnosti,“ tvrdil. 

K tomu se podle něho přidá-
vají další katastrofy, které jsou 
člověkem přímo způsobeny. „Mi-
liony lidí bez domovů, války a mezilid-
ská agrese, terorismus a jím způsobené 
nevyčíslitelné škody na lidských životech 
a majetku.“  

Sečteno a podtrženo, Nader 
Khalili měl za to, že by se 
společnost měla naléhavě naučit 
žít s přírodou v co největší 
harmonii a nesnažit se přírodní 
procesy ovládnout a přemoci. 
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Na neodvratné katastrofy se 

podle Khaliliho musíme důklad-
ně připravit. Jedním ze způsobů 
ochrany před ohněm, záplavami 
a větrem může být to, že i my se vy-
dáme cestou země, vody, vzduchu 
a ohně. Příroda to tak dělá. „Rovno-
váha, kterou v ní nacházíme, je výsledkem 

přirozeného harmonizujícího procesu, který 
se mezi těmito elementy odehrává,“ říkával 
stavitel, který se ve své práci inspi-
roval poezií Rúmího, íránského 
mystika z 12. století. 

„Nejsilnější stavby v přírodě jsou 
ty, které využívají gravitace, tření, jsou 
minimálně vystaveny vnějším vlivům 
a jsou maximálně zhuštěny – oblouky, 
kopule a klenby. Vezměme si příklad třeba 
z mořských mušlí, které ukazují dokonalou 
architekturu. Stavby, o nichž mluvím, 
je navíc jednoduché postavit za využití 
nejdostupnějšího materiálu, který Země 
nabízí. A tím materiálem je půda,“ tvrdil 
Khalili. 

��� ��	��%��	������
Khaliliho technologie Supera-

dobe při stavbách domů spočí-
vá v používání pytlů na písek 
a ostnatého drátu. Taková obydlí 
je vhodné stavět pouze v urči-
tých klimatických podmínkách, 
ale i tak Nader Khalili dokázal 
prostřednictvím svého „patentu“ 
vystavět honosné stavby.
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Pracovní postup při stavbě 
domu prostřednictvím technolo-
gie Superdobe je prostý. Dlou-
hé nebo krátké pytle na písek 
se s pomocí malých nádobek, 
například plechovek od nápojů, 
naplňují zeminou přímo na místě 
stavby a skládají se ve vrstvách 
nebo dlouhých smyčkách stejně, 
jako když hrnčíř stáčí mísu. Jed-
notlivé vrstvy pytlů se prokládají 
pásy ostnatého drátu, přičemž 
ten funguje jednak jako malta, 
jednak jako zpevňující prvek. 
Strukturální principy nadčaso-
vých forem – oblouky, kopule, 
klenby a apsidy – jsou stavěny 
z hlíny, pytle na písek a ostnatý 
drát využívají techniku jednodu-
chého a dvojitého zakřivení, jaké 
můžeme vidět u mořských mušlí. 

Tím je dosaženo největší možné 
pevnosti, samonosnosti a estetič-
nosti. Technologií Superadobe 
mohou být však stavěny i budovy 
s konvenčními pravoúhlými tvary. 

Khalili se navíc pokusil celý 
proces výstavby zjednodušit nato-
lik, aby se na stavbě domu mohla 
podílet celá rodina – od babičky 
po nejmladší dítě – bez nutnosti 
zvedat těžké předměty, bez boles-
ti v zádech, bez drahého nářadí 
tak, aby stavba postupovala 
hladce a rychle.
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V Superadobe se starověká 

hliněná architektura Blízkého 
a Středního Východu, která 
používá na slunci sušené hliněné 
cihly, snoubí s přenosnou nomád-
skou kulturou, jež se vyzna-
čuje tkanými a tažnými prvky 
v designu, vzorech i ve struktuře 
samotné. Strukturální design 
využívá moderních technických 
konceptů k izolování základů 
a upevňování nosných sloupů. 
Inovace v podobě ostnatého 
drátu dodává tradičním hliněným 
stavbám tažný prvek, který zvyšu-
je jejich odolnost proti země-
třesení navzdory tomu, že hlína 
sama o sobě není příliš pevným 
stavebním materiálem. Zvyšuje 
také odolnost těchto staveb vůči 
záplavám, hlína samotná jim po-
skytuje tepelnou izolaci a ochra-
nu před ohněm a stavby díky 
svým aerodynamickým tvarům 
odolávají hurikánům. Mohou to 
být stavby sezónní, které se poté, 
kdy naplní svůj účel, navrátí 

zpátky do země, anebo mohou 
být zpevněny, odizolovány proti 
vodě a omítnuty jako permanent-
ní obydlí. A tak lze s pomocí této 
technologie stavět sila, kliniky, 
školy, krajinotvorné prvky nebo 
infrastrukturu v podobě přehrad, 
nádrží cest a mostů, ale i zpevňo-
vat břehy vodních toků.
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Rozbor materiálu, ze kterého 

jsou pytle na písek vyrobeny, 
ukázal, že ke stavbě technologií 
Superadobe může být použita 
většina existujících pytlů z pří-
rodních i umělých materiálů.

Paradoxem je, že „přírodní“ 
tkané jutové pytle nepoužíval 
Nader Khalili kvůli toxickým 
chemickým konzervantům, které 
obsahují například formaldehyd, 
a namísto toho zvolil syntetický, 
vůči ultrafialovým paprskům 
nízko odolný, rozložitelný 
materiál. Odhalené, neomítnuté 
pytle se používají u dočasných 
staveb, podlehnou tak i rozkla-
du a stanou se složkou hlíny. 
U trvalých staveb jsou syntetické 
pytle přetáhnuty omítkou, aby 
se zabránilo jejich erozi, anebo 
bývají odstraněny, jakmile je 
jejich náplň vytvrzena vypálením. 
Ostnatý drát je čtyřhranný, dvo-
jitý, galvanizovaný a recyklova-
telný. Tradiční stavební materiály 
– hlína, písek, sláma a voda –, 
které byly používány k výrobě 
tradičních hliněných cihel po celá 
tisíciletí, nejsou vždycky dostup-
né a ti, kteří nový domov nejvíce 
potřebují, nemají čas cihly vyrá-
bět, sušit a skladovat. 

K naplnění pytlů půdou 
přímo lze použít téměř jakou-
koli zeminu, a proto se rychlost 
stavby výrazně zvyšuje. I tak 
osud stavby poté zůstává v ru-

kou budoucích obyvatel domu. 
Design a tepelná masa domu vy-
tvářejí pohodlný životní prostor 
založený na časem osvědčené, 
trvale udržitelné architektuře 
v nehostinném klimatu, jaké 
panuje například i v architektově 
rodném Íránu. 

„Superadobe je obydlí, které sahá 
od samých počátků historie až po nové 
tisíciletí. Je jako pupeční šňůra spoju-
jící tradiční a budoucí svět bydlení,“ 
tvrdil o své stavební technologii 
Khalili. 
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Nader Khalili svůj kon-

cept Superadobe předložil 
v roce 1984 NASA coby návrh 
na výstavbu obydlí na Měsíci 
a na Marsu, v jejichž případě by 
se pytle naplňovaly měsíčním, 
respektive marťanským prachem 
a namísto ostnatého drátu by 
se mezi jejich jednotlivé vrstvy 
kladly pásy suchého zipu. Byly 
by to takzvané „domy na suchý 
zip“. Projekt zůstával v teore-
tické rovině až do války v Per-
ském zálivu, kdy byli do Íránu 
posíláni uprchlíci. Khalili se 
spojil s Rozvojovým programem 
Spojených národů (UNDP) 
a Nejvyšším komisariátem pro 
uprchlíky Spojených národů 
(UNHCR) a ihned svůj výzkum 
aplikoval na výstavbu nouzo-
vých přístřeší pro uprchlíky. 

V roce 1991 Nader Khalili 
založil Kalifornský institut 
hliněného umění a architektury, 
kde stavební metodu Superado-
be vyučoval. Ačkoli jeho práce 
nebyla v rodném Íránu příliš 
podporována, v Americe se stal 
vůdčím odborníkem na etickou 
architekturu, podle níž potřeby 
těch, kteří se ocitli bez domova, 
stojí nad vším ostatním. Svou 
prací inspiroval celé globální 
hnutí, získal mnoho mezinárod-
ních ocenění a stavby vybudo-
vané technologií Superadobe 
stojí v mnoha zemích světa. Jeho 
stavby jsou výsledkem mnoha 
let meditace, vlastního výzkumu 
a vývoje na místech, kde došlo 
ke katastrofám, ale i hledání 
jednoduchých řešení v oblasti 
využívání země – hlíny – ve sta-
vitelství. Do dějin filantropické 
architektury se Khalili zapsal 
jako člověk, který nechtěl být 
spojován jen s jedním systémem 
předepisujícím, jak stavět, ale 
jako ten, kdo hledal smysluplnou 
odpověď na otázku, jak bydlet.
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Jasná zmínka o ekologických 
cílech v Si Ťin-pingově proje-
vu je důkazem toho, že otázky 
týkající se životního prostředí 
nabývají v Číně na důležitosti 
a získávají stále větší váhu, než 
měly v minulosti. Číňané a jejich 
centrálně plánovaná ekonomika 
jsou proslulí svými velkolepými 
infrastrukturními projekty a tyto 
schopnosti v současné době 
přenášejí i na své ekologické 
záměry. Příkladem toho je i nej-
větší „ekoměsto“ na světě, které 

se rozhodli vystavět v sousedství 
ekonomicky prosperující metro-
pole Tian-ťin.
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Velikost a rozsah tian-ťinského 

ekoměsta jsou vskutku úctyhod-
né. Na rozdíl od butikových eko-
městských projektů, jako je napří-
klad Masdar City ve Spojených 
arabských emirátech, je ekoměsto 
u Tian-ťinu navíc zamýšleno 
coby pragmatický projekt a také 
součást širšího záměru národní-
ho rozvoje. Při vybírání místa, 
kde bude budoucí ekoměsto stát, 
čínská vláda vycházela ze dvou 
klíčových kritérií. Prvním byla 
podmínka, aby město nestálo 
na obdělávatelné zemědělské 
půdě, druhým kritériem byl po-
žadavek výstavby města v oblasti 
trpící nedostatkem vody. To obo-
jí proto, aby se cílem projektu 
takového města stalo produktiv-
nější využívání prostředí chudého 
na zdroje namísto toho, aby se 
projekt snažil vyhovět určitým 
ekologickým kritériím tím, že 
zvolí lokalitu, která jejich dosaže-
ní umožňuje sama o sobě. Podle 
těchto kritérií se rozhodovalo 

mezi čtyřmi možnými místy, kde 
by město mohlo vyrůst: v Baotou 
ve Vnitřním Mongolsku, v Tang-
šan v provincii Hebei, v Tian-ťin 
a v Urumči v autonomní oblasti 
Sin-ťiang. 

Po pečlivém a důkladném 
prozkoumání těchto míst – vždy 
byly brány v potaz například 
stav okolní infrastruktury, pří-
stupnost lokality i její komerční 
životaschopnost – byl vybrán 
Tian-ťin. Největší ekoměsto 
na světě tak vyrůstá na ploše 
30 kilometrů čtverečních, před 
zahájením výstavby se tam 
rozprostírala solná pole, úhory 
a kontaminovaná vodní tělesa 
včetně 2,6 kilometru čtverečních 
velké nádrže odpadní vody. 
Tian-ťinské městské centrum je 
z těchto míst vzdálené 40 kilo-
metrů a 150 kilometrů severně 
leží centrum Pekingu, odkud je 
možné se do ekoměsta dopravit 
po nové vysokorychlostní trati 
vlakem dosahujícím rychlosti až 
350 kilometrů v hodině.
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Na celé iniciativě obřího pro-

jektu je obzvláště pozoruhodné, 
že vznikl z partnerství a spolu-
práce dvou zemí – Číny a Singa-
puru. Jejich prvním společným 
projektem byla průmyslová zóna 
Suzhou. Tian-ťinské ekoměsto je 
projektem druhým.

Historické propojení těchto 
dvou zemí je jasné, většina Sin-

gapuřanů pochází právě z Číny. 
V moderní historii jsou to však 
dvě země s naprosto odlišnými 
politickými systémy a přístu-
py k vlastnímu rozvoji. Jejich 
spolupráce o to více vyzdvihuje 
důležitost globalizace ekologic-
kého plánování. 

Projekt tian-ťinského ekoměs-
ta byl odstartován singapurským 
ministrem Goh Chok Tongem 
a čínským premiérem Wen 
Ťia-baem v dubnu roku 2007, 
na pozadí rychle postupující 
urbanizace a vzrůstající globální 
pozornosti vůči důležitosti trvale 
udržitelného rozvoje. A v listo-
padu 2007 singapurský premi-

ér Lee Hsien Loong a čínský 
premiér Wen Ťia-bao podepsali 
rámcovou smlouvu o singapur-
sko-čínské výstavbě tian-ťinského 
ekoměsta. 
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Vizí čínsko-singapurského 

projektu je živoucí tian-ťinské 
ekoměsto, které je společensky 
harmonické, šetrné k životnímu 
prostředí a efektivní ve využívání 
zdrojů. Tato vize je podepřena 
koncepty „tří harmonií“ a „tří 
dovedností“. „Tři harmonie“ se 
vztahují k lidem žijícím v harmo-
nii s ostatními lidmi (společenská 
harmonie), k lidem žijícím v har-
monii se svými ekonomickými 
aktivitami (ekonomická prospe-
rita) a k lidem žijícím v harmonii 
s životním prostředím (envi-
ronmentální soběstačnost). „Tři 
dovednosti“ se vztahují k myš-
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lence ekoměsta praktického, což 
znamená, že technologie v něm 
používané musejí být dostupné 
a komerčně životaschopné, ale 
také kopírovatelné, čímž je míně-
no, že principy a modely ekoměs-
ta mohou být použity i v jiných 
městech Číny nebo případně 
v jiných zemích, a nakonec i pře-
nosné v tom smyslu, že principy 
a modely ekoměsta mohou být 
adaptovány na jiný projekt od-
lišné velikosti. Hledání způsobů, 
jak snížit výdaje a přitom vyhovět 
daným parametrům zeleného 
designu, bylo velkou výzvou pro 
všechny architekty, kteří na pro-
jektu pracovali. Aby byl projekt 
lákavý pro velké a pestré množství 
nejrůznějších tvůrců, přistoupilo 
se k některým kompromisům 
ve výběru stavebních materiálů, 
ale celkový záměr propojení 
ekologického designu, odbourání 
ničivých dopadů na zemědělskou 
půdu a hledání nekonvenčních 
zdrojů vody – recyklací nebo 
odsolováním za využití energie 
z obnovitelných zdrojů – je přesto 
obdivuhodný. 

„Tian-ťin má jedny z nejpřísnějších 
standardů na energetickou úspor-

nost budov v Číně a jeho ekoměsto se 
snaží jít v tomto ohledu ještě dále tím, že 
developerům nabízí certifikáty založené 
na ještě přísnějších standardech zeleného 
stavitelství,“ dodává k tomu Axel 
Baeumler, hlavní autor zprávy 
Světové banky o čínských měs-
tech z roku 2011.

����= ����
���#��#
Nejrůznější části projektu 

tian-ťinského ekoměsta budou 
mít na starosti profesionální 
agentury PUB, BCA a NEA, sku-
tečné špičky ve svých oborech. 
PUB, singapurská národní vodo-
hospodářská agentura, zabez-
pečuje Singapuru různorodou 
a soběstačnou dodávku vody, 
a to formou vody zachytávané, 
dovážené nebo odsolené a vo-
dou z projektu NEWater, a také 
tam prošlapává cestu iniciativám 
zasazujícím se o ochranu vody. 
Pro tian-ťinské ekoměsto, které 
nemá konvenční zdroje vody 
a bude vystavěno na slaných plá-
ních, jsou zkušenosti PUB velmi 
cenné. A proto tato agentura 
ve spolupráci s Administrativním 
výborem ekoměsta (ECAC) vy-
pracovaly směrnice pro nakládá-

ní s vodou, směrnice zahrnující 
ochranu vody, bezpečnost vody 
a její kvalitu, čištění a kanali-
zaci. PUB poskytla ekoměstu 
koncept „živé, krásné a čisté“ 
vody a podílí se jím na výstavbě 
městské čističky odpadních vod. 
V neposlední řadě agentura 
dohlíží na to, aby voda tekoucí 
z kohoutků v ekoměstě byla 
pitná, aby jejích přinejmenším 
50 % pocházelo z nekonvenčních 
zdrojů, a agentura také určila 
cíle spotřeby vody na hlavu v do-
mácnostech a na kvalitu vodních 
těles v ekoměstě.

Agentura BCA získala ně-
kolik mezinárodních ocenění 
za svou činnost v oblasti trvale 
udržitelného rozvoje a v Sin-
gapuru má vedoucí úlohu 
v zabezpečování bezpečného, 
vysoce kvalitního, soběstačného 
a šetrně vytvářeného životní-
ho prostředí. V tian-ťinském 
ekoměstě má BCA na starosti cíl 
vybudovat všechny budovy „ze-
lené“ a s bezbariérovým přístu-
pem. Aby se zvýšilo povědomí 
o konceptech zeleného stavi-
telství a odstartoval se rozvoj 
zelených stavebních technologií 
v ekoměstě, agentura BCA pro 
tian-ťinské vládní úředníky 
a průmyslníky uspořádala vý-
cvikové a vzdělávací programy 
na tato témata.

NEA je vedoucí agenturou 
pro dosažení a udržení čistého 
a zeleného životního prostředí 

v Singapuru. Pro tian-ťinské eko-
město vyvíjí integrovaný systém 
monitorující kvalitu životního 
prostředí a vody. Bude muset 
zabezpečit, aby byla splňována 
nejrůznější environmentální 
kritéria ekoměsta: nakládání 
s nebezpečným odpadem, hladi-
na hluku, kvalita ovzduší, emise 
uhlíku, množství domácího od-
padu a celkové recyklační kvóty.

�	 )��� �)����$�%��
Cílem tian-ťinského projektu 

je mít 350 000 obyvatel do roku 
2020. To bude pořád mnohem 
méně, než má většina světových 
metropolí, například Sao Paulo 
nebo Mumbai, v nichž bude 
ve stejné době žít přibližně 
stokrát tolik lidí. Rostoucí zne-
čištění v přiléhajících oblastech 
bude efektivitu ekoměsta možná 
také snižovat. Ale z lekce, kterou 
nám Tian-ťin svým vznikem 
dává, je určitě možné se poučit 
i při plánování a realizaci nových 
městských projektů, které budou 
v souvislosti se současnými demo-
grafickými trendy, zejména v Asii, 
neodvratně vznikat. Čína jakožto 
vedoucí země asijského regionu 
samozřejmě hraje důležitou roli 
ve vedení Asie směrem k zeleněj-
šímu urbanismu, a tian-ťinské  
ekoměsto by proto mělo být 
považováno za prototyp, jehož 
environmentální kritéria se při 
dalším plánování stanou v této 
části světa standardem.

�0&���2��!9�!���$!��&�#�-7��� 2��1(!���, !���
��-!#/�2-7�(��2��$���9 �!���!� ������$��&��
�� ���-7��-���#����72;&-����*�� �-�<��
��� ��TW ���1���!-7��!�*6���!�!�-7�!�*)��
�!��9!�%�!�#����!�!�6�<�2�(!9���� �!�-���%��&�
�� �1� ���������!������$��$�-��/ �$��;&-�
��%�!�%�&����1�!��%�� ���7��

Z
dr

oj
 –

 w
w

w
.w

or
ld

ar
ch

it
ec

tu
re

fe
st

iv
al

.c
om



32

priorita	O�"*��
��	 ����
���	���!��"�	#�����	�����$���	O��(����	:����	1��	4�������	�����$���	%;6	�������	��!������	�����������	4�������	�����$���	O�	
��
��	I	O�
����	�(���	W	O��(9��	��
����	-.�/	O�
������	)�	�����������	�������*	O��$�������$����U	 ����������	-..W[Q6	�/.�..	+����	/	O��!�����������$��� U	
��������a�1�����6	����U	W.W�L,��,Q/	O�!*2�$�%��6U	TTT��1�����6	TTT��������	O���$����Q	9&1��������U	M����	@����6	�����������a�1�����b	!��5���	?�����U	2��	K��!����	O�	
�&��!���, ������U	�E	%;	2	�L�IL	O�@���	
������	)�	��9�*	���	�����!������	���������	O�@�>�(	��
�������	+�������	)�	"�4&	�$���������	����$���������	������	������	������)��	

2 � ; +:Ec 	 38 O 2

V��	�����4����

 + 2;B%8 d 	 + ; C;B�

# O � @8 d 	 + ; :@ e 2M d

+��	����6	

������	���$�����

PRO ŽADATELE

�$�)�"	4������
���������	�$�)��������	���������	4������
���)����	4������	e�����"	������"	 +#+6	
��������	e�����"	��!��"	 +#+
�(���	����"���	S	��!�����
���	�����		
�����������	"������
�������	4������	����	��	����(	1���		
����)��	�4	��	��������	�"*(	+��!��"��&��	
����"���	 +#+	2��������	��"���

3�%���)#���+3.3	���	 �$ � $�%��&���!2���6	
N���)���(	�	�������"�	�����(	��	�.	"���	���P6	�	-��	?���	-.�/

:H�� M��
���
��# ����	�
�4��� ���������
�
���������� #C���� �������� ��
DH�� 8�
��
��	
��&����4��� �� J����������)��������
���
���#  ����	���
���� ���
����# �&����

 ����
�����2��
� ����
��)�������&�
��4��� ��������
������#D<��O����#FE��S��DE:F"�������
 ����
��4��� ��������
������#D��=����#:S��:E��DE:F��# �&���  ����
��4��� ��������
����
��#D:��:E����#D=��::��DE:F��

FH�� .���
��&����4��� ��)�	�5#�B�����
���*����
��	�������&���	�
7������������
�� ��;����������
����
������#:S��:D��DE:F�����	��4�
���#:T��:��DE:;�G5�#��B)�4
7����� �5���
��&�����	�

� ����#���
���
���4�����
����4��� �H��

;H� 2&�����#���
���
�4��� �����)�����#�����>�5��U�2��
�>�5�� �������4��� ������
������#
D��T����#F:��<��DE:F"�������>�5��4��� ������
������#:��S����#F:��:E��DE:F��

0&��!�
3+R

!*���� �
�!$�!�6

�%#����� !� ��&�!�6�R�!*���� ��!$�!�6�R��!$!*���� ��!$�!�6

�4��

� � 5 � " � > 	 K �4 �� ��

,� 8�2�B��F9G���"�;�/��"FS/5I�39L14/01K50K1H�4�/93���F9G�138354�����"9G
���6	��- :�4��	��
�9�*�	���	������9��	)������	���&	���(	S	1�������	�����	NBJ E	/	"���	E
P
����� :�4��	��
�9�*�	����"������	����)�	S	JOOO�	�����
��,�� <���9��	�(��&"�	�����=��&	���4�(	�����������	����������=��&	�����(	S	J�O�	�����
��,�� <���9��	�(��&"�	�����=��&	���4�(	�����������	����������=��&	�����(	NBJ E	.6�	"���	E
P

* 8�2�B��F9G�5�4�30H���8"KBG�4�/93���F9G�2�3/G
-�� <���9��	������(	�����9�	S	NBJ E	.6�	"���	E
P

-���-
:�4��	�$���*���	���"���	���*4�	��(�����	�"����"	�"���	�����!��������	�(��&"�	�
��*	
X<@	S	JO�	�����

-���� :�4��	�"���	���*4�	�"����"	�"���	����$�)&	������(	S	J�OO�	�����	NBJ E	�	"���	E
P	�P	
-�-  "������	�"���	S	NBJ E	.6�	"���	E
P
-�-� ;����������	�����������	����)�	�����������"	�����"	�*�9�"	�4	�	�Z	S	J��	�����

-�-�
;����������	������������	����)�	���	��������	������
���	��$����	���	����(�	�"���	S	
YJ�OOO�	�����6	�����	���)���(	����������������&��	���)�	���	�+	:B�,��LL

-�-�
;����������	������������	����)�	���	��������	������
���	��$����	���	����(�	�"���	
NBJ E	.6,	"���	E
P

-�-�
@�������	����$��	������)���	���������	��������*�	
�	��4��	�"���	8A,	��������9�	NBJ E	
.6,	"���	E
P

	

O� K"1�302�9I��HK�G�F9G�8"1�?T�2921A32

,��
��������	�����	��$����	�������������	�����)�����	��$����	������"	���9��	�(�4����	 <2	���	
������	�����6	�����$�(	����"�����&	�����(	�����	�������$�(	NBJ E	.6�	"���	E
P

,���� ��������	�������������	����)�	�����	�(�4���)�����	 <2	S	J�	�����	-P

,���,
��������	�������������	����)�	���	��"�������	������	���������&	���!��	�������	�(�4���'
)�����	 <2	S	J�	�����	-P

,�- ;��������	?����	���!��	���(�4���	��������	�����	��������������&	�1&�(	S	J�	�����	-P

,�- ;��������	?����	���!��	���(�4���	��������	�����	��������������&	�1&�(	NBJ E	,	"���	E
P
- 85�4�309U9G�945�F"F9G�/��"�4"H�4��"/014V��F9G�/041J:;�25���A3:5J:;�8F0U�G
/�� <������*�	�������	�������(	S	JOO�	�����	,P

/�� <������*�	�������	�������(	NBJ E	�6�	"���	E
P
/�-  �����=����	�������	�����!������	���*4�	S	JOO�	�����	,P

/�-  �����=����	�������	�����!������	���*4�	NBJ E	.6�	"���	E
P
W ��28��F9G��1T�H/���I;��892@3B0U9G��4�/93���F9G�29�31�9�290F�9G:;�13835
���  "������	���"(����&��	��
�9�*�	����4����	�����"�������	�����	S	YJ�OO�	�����	/P

X 8�2�B��F9G�/04�K��SG1�"H�4�514?39H
W��	S	W�W �9���(	�������	������(	��+ �W	S	YJOY�	�����6	��
��	�����	���	4�������	�����	����(
W��	S	W�W �9���(	�������	������(	��+ �W	S	J�	�����
W��	S	W�W �9���(	�������	������(	��+ �W	NBJ E	.6W	"���	E
P

P 1�8��?�39L14/01K50K1H��1��29�31�9�290F�9G��8"U�F�F9G6���14"29/0�G�4��/�U0K

I��
;����)	�1����������(	���	���������	������	���*��������	���!��"�6	����(�����	������	
����������	��������	�1��"���	S	JO��	�����

2	�
���5���0262��B4��)�������B)��������������	�5���
�

32

priorita	O�"*��
��	 ����
���	���!��"�	#�����	�����$���	O��(����	:����	1��	4�������	�����$���	%;6	�������	��!������	�����������	4�������	�����$���	O�	
��
��	I	O�
����	�(���	W	O��(9��	��
����	-.�/	O�
������	)�	�����������	�������*	O��$�������$����U	 ����������	-..W[Q6	�/.�..	+����	/	O��!�����������$��� U	
��������a�1�����6	����U	W.W�L,��,Q/	O�!*2�$�%��6U	TTT��1�����6	TTT��������	O���$����Q	9&1��������U	M����	@����6	�����������a�1�����b	!��5���	?�����U	2��	K��!����	O�	
�&��!���, ������U	�E	%;	2	�L�IL	O�@���	
������	)�	��9�*	���	�����!������	���������	O�@�>�(	��
�������	+�������	)�	"�4&	�$���������	����$���������	������	������	������)��	

2 � ; +:Ec 	 38 O 2

V��	�����4����

 + 2;B%8 d 	 + ; C;B�

# O � @8 d 	 + ; :@ e 2M d

+��	����6	

������	���$�����

PRO ŽADATELE

�$�)�"	4������
���������	�$�)��������	���������	4������
���)����	4������	e�����"	������"	 +#+6	
��������	e�����"	��!��"	 +#+
�(���	����"���	S	��!�����
���	�����		
�����������	"������
�������	4������	����	��	����(	1���		
����)��	�4	��	��������	�"*(	+��!��"��&��	
����"���	 +#+	2��������	��"���

3�%���)#���+3.3	���	 �$ � $�%��&���!2���6	
N���)���(	�	�������"�	�����(	��	�.	"���	���P6	�	-��	?���	-.�/

:H�� M��
���
��# ����	�
�4��� ���������
�
���������� #C���� �������� ��
DH�� 8�
��
��	
��&����4��� �� J����������)��������
���
���#  ����	���
���� ���
����# �&����

 ����
�����2��
� ����
��)�������&�
��4��� ��������
������#D<��O����#FE��S��DE:F"�������
 ����
��4��� ��������
������#D��=����#:S��:E��DE:F��# �&���  ����
��4��� ��������
����
��#D:��:E����#D=��::��DE:F��

FH�� .���
��&����4��� ��)�	�5#�B�����
���*����
��	�������&���	�
7������������
�� ��;����������
����
������#:S��:D��DE:F�����	��4�
���#:T��:��DE:;�G5�#��B)�4
7����� �5���
��&�����	�

� ����#���
���
���4�����
����4��� �H��

;H� 2&�����#���
���
�4��� �����)�����#�����>�5��U�2��
�>�5�� �������4��� ������
������#
D��T����#F:��<��DE:F"�������>�5��4��� ������
������#:��S����#F:��:E��DE:F��

0&��!�
3+R

!*���� �
�!$�!�6

�%#����� !� ��&�!�6�R�!*���� ��!$�!�6�R��!$!*���� ��!$�!�6

�4��

� � 5 � " � > 	 K �4 �� ��

,� 8�2�B��F9G���"�;�/��"FS/5I�39L14/01K50K1H�4�/93���F9G�138354�����"9G
���6	��- :�4��	��
�9�*�	���	������9��	)������	���&	���(	S	1�������	�����	NBJ E	/	"���	E
P
����� :�4��	��
�9�*�	����"������	����)�	S	JOOO�	�����
��,�� <���9��	�(��&"�	�����=��&	���4�(	�����������	����������=��&	�����(	S	J�O�	�����
��,�� <���9��	�(��&"�	�����=��&	���4�(	�����������	����������=��&	�����(	NBJ E	.6�	"���	E
P

* 8�2�B��F9G�5�4�30H���8"KBG�4�/93���F9G�2�3/G
-�� <���9��	������(	�����9�	S	NBJ E	.6�	"���	E
P

-���-
:�4��	�$���*���	���"���	���*4�	��(�����	�"����"	�"���	�����!��������	�(��&"�	�
��*	
X<@	S	JO�	�����

-���� :�4��	�"���	���*4�	�"����"	�"���	����$�)&	������(	S	J�OO�	�����	NBJ E	�	"���	E
P	�P	
-�-  "������	�"���	S	NBJ E	.6�	"���	E
P
-�-� ;����������	�����������	����)�	�����������"	�����"	�*�9�"	�4	�	�Z	S	J��	�����

-�-�
;����������	������������	����)�	���	��������	������
���	��$����	���	����(�	�"���	S	
YJ�OOO�	�����6	�����	���)���(	����������������&��	���)�	���	�+	:B�,��LL

-�-�
;����������	������������	����)�	���	��������	������
���	��$����	���	����(�	�"���	
NBJ E	.6,	"���	E
P

-�-�
@�������	����$��	������)���	���������	��������*�	
�	��4��	�"���	8A,	��������9�	NBJ E	
.6,	"���	E
P

	

O� K"1�302�9I��HK�G�F9G�8"1�?T�2921A32

,��
��������	�����	��$����	�������������	�����)�����	��$����	������"	���9��	�(�4����	 <2	���	
������	�����6	�����$�(	����"�����&	�����(	�����	�������$�(	NBJ E	.6�	"���	E
P

,���� ��������	�������������	����)�	�����	�(�4���)�����	 <2	S	J�	�����	-P

,���,
��������	�������������	����)�	���	��"�������	������	���������&	���!��	�������	�(�4���'
)�����	 <2	S	J�	�����	-P

,�- ;��������	?����	���!��	���(�4���	��������	�����	��������������&	�1&�(	S	J�	�����	-P

,�- ;��������	?����	���!��	���(�4���	��������	�����	��������������&	�1&�(	NBJ E	,	"���	E
P
- 85�4�309U9G�945�F"F9G�/��"�4"H�4��"/014V��F9G�/041J:;�25���A3:5J:;�8F0U�G
/�� <������*�	�������	�������(	S	JOO�	�����	,P

/�� <������*�	�������	�������(	NBJ E	�6�	"���	E
P
/�-  �����=����	�������	�����!������	���*4�	S	JOO�	�����	,P

/�-  �����=����	�������	�����!������	���*4�	NBJ E	.6�	"���	E
P
W ��28��F9G��1T�H/���I;��892@3B0U9G��4�/93���F9G�29�31�9�290F�9G:;�13835
���  "������	���"(����&��	��
�9�*�	����4����	�����"�������	�����	S	YJ�OO�	�����	/P

X 8�2�B��F9G�/04�K��SG1�"H�4�514?39H
W��	S	W�W �9���(	�������	������(	��+ �W	S	YJOY�	�����6	��
��	�����	���	4�������	�����	����(
W��	S	W�W �9���(	�������	������(	��+ �W	S	J�	�����
W��	S	W�W �9���(	�������	������(	��+ �W	NBJ E	.6W	"���	E
P

P 1�8��?�39L14/01K50K1H��1��29�31�9�290F�9G��8"U�F�F9G6���14"29/0�G�4��/�U0K

I��
;����)	�1����������(	���	���������	������	���*��������	���!��"�6	����(�����	������	
����������	��������	�1��"���	S	JO��	�����

2	�
���5���0262��B4��)�������B)��������������	�5���
�



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 11.693 x 16.535 inches / 297.0 x 420.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 1 down, columns 2 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     -5.6682
     19.8425
     0
     Corners
     0.3025
     ToFit
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20140708122903
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Wide
     749
     366
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





