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Speciální příloha přináší rady a návody, jak co nejrychleji čerpat finanční prostředky z OPŽP. 

Další projekty schváleny
Ministr životního prostředí 
Richard Brabec na doporučení 
Řídicího výboru Operačního pro-
gramu Životní prostředí schválil 
5. srpna udělení podpory 
z OPŽP téměř 1 300 projektům 
z pěti výzev Operačního progra-
mu Životní prostředí. Dotace 
z evropských prostředků na rea-
lizaci těchto projektů činí více 
než tři miliardy korun. „Schvále-
né projekty přispějí ke zlepšení 
životního prostředí, ale i výrazně 
zrychlí čerpání z OPŽP,“ uvedl 
ministr. str. 2

Projekty ze zásobníku
Na zlepšení životního prostředí 
půjde dalších 300 milionů korun. 
Ministr Richard Brabec schválil 
dotace pro 88 projektů z tak-
zvaného zásobníku Operačního 
programu Životní prostředí 
2007–2013. Aby žadatelé na do-
taci pro své projekty dosáhli, 
musejí je stihnout profinancovat 
z peněz tohoto programového 
období ještě letos. str. 4

Alejí podél Metuje
Péče o veřejný prostor nabývá 
na důležitosti. Lidé se více než 
kdy předtím zajímají o to, co 
města a obce dělají pro společ-
ná místa, kde žijí. V Náchodě 
se díky dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 
postarali o obnovu aleje lemu-
jící břehy řeky Metuje, která 
protéká středem města. Před 
realizací projektu podpoře-
ného z OPŽP byla alej sice 
udržována, ale její celkový stav 
nijak komplexně řešen nebyl. 
str. 30

Přípravy nového OPŽP 
17. červenec 2014 byl pro Čes-
kou republiku jedním z klíčových 
milníků v přípravách programo-
vého období 2014–2020. Přesně 
tři měsíce před tímto datem 
odeslala ČR Evropské komisi 
ke schválení Dohodu o part-
nerství. Zaslanou verzi dohody 
schválila vláda ČR a Komise do-
hodu obdržela prostřednictvím 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
str. 34 

Státní fond životního prostředí ČR  
apeluje na žadatele z letošních 
výzev, aby co nejrychleji realizovali 
výběrová řízení na dodavatele 
hlavního předmětu podpory  
a zažádali si o vydání rozhodnutí  
o poskytnutí dotace.  STR. 6

Jak jistě dosáhnout na dotaci z Operačního programu Životní prostředí? Jak si co nejrychleji 
a nejefektivněji nechat proplatit náklady na podpořený projekt? Kdo má jistotu, že dotaci 
získá, kdo takovou jistotu nemá a proč? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete ve speciální 
příloze o akceleračních opatřeních, která mají za cíl zjednodušit a zrychlit čerpání z Operační-
ho programu Životní prostředí.  stranY 6–27

 Buďte rychlejší, 
 nebo přijdete o peníze 

Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE / Bilderbox
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EDITORIAL

AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

Ministr Brabec schválil projekty OPŽP za více než 3 miliardy korunVážení čtenáři, 
aktuální Priorita přináší obsáh-
lou tematickou přílohu, která 
je zaměřena na to, jak získat co 

nejjistěji dotaci 
z končícího 
Operačního 
programu 
Životní pro-
středí. Peněz 
v programu je 
prozatím stále 
dost, problém 
je však s ča-
sem. Zjed-

nodušeně řečeno, ti žadatelé, 
kteří budou váhat se získáním 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
od Státního fondu životního 
prostředí ČR, nemají vůbec jis-
totu, že se na ně peníze dosta-
nou. A netýká se to jenom jich. 
Liknavost v realizaci projektů se 
nemusí vyplatit ani těm, kteří již 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
mají, tedy příjemcům podpory, 
neboť ty projekty, které nebu-
dou zrealizovány a profinan-
covány do konce příštího roku, 
z OPŽP podpořeny nebudou, 
protože vzhledem k blížícímu 
se konci stávajícího progra-
mového období podpořeny 
být ani nemohou. Další šance 
na získání dotace z operač-
ního programu zaměřeného 
na životní prostředí tak přijde 
až s novými výzvami nového 
OPŽP 2014 až 2020. V tomto 
ohledu je však třeba podot- 
knout, že jakkoli je objem  
peněz, který bude nový pro-
gram nabízet, znovu velmi 
velkorysý, bude to zhruba  
75 miliard korun, i tak to bude 
o desítky miliard korun méně, 
než nabízel stávající operační 
program ve stávajícím pro-
gramovém období. Co z toho 
vyplývá? Odpověď naleznete 
v již zmíněné příloze Priority, 
přičemž to hlavní sdělení zní, 
že každý zodpovědný žadatel 
a příjemce dotace by právě 
nyní měl být co nejvíce aktivní, 
měl by úzce spolupracovat se 
SFŽP ČR a měl by dodržovat 
všechny závazné termíny, 
protože jedině tak má jistotu, 
že dotaci na svůj projekt sku-
tečně získá.  
Dále bych vás rád upozor-
nil na dotazník v Prioritě, 
v němž najdete otázky, jejichž 
smyslem je zjistit, jaké jsou 
vaše zkušenosti s administrací 
vašich projektů podpořených 
z Operačního programu Ži-
votní prostředí 2007–2013.

Ministr richard Brabec 
podepsal 5. srpna 
rozhodnutí o udělení dotace 
ze stávajícího Operačního 
programu Životní prostředí 
dalším stovkám projektů. 
Většina projektů je z nových 
výzev, vyhlášených novým 
vedením MŽP a sFŽP Čr. 

Novinkou je, že dotaci 
mají šanci získat ještě letos i ti 
žadatelé, jejichž projekty podpis 
ministra sice zatím nezískaly, ale 
byly zařazeny do takzvaného 
zásobníku projektů. 

Ministr Brabec na doporučení 
Řídicího výboru Operačního 

programu Životní prostředí  
z 31. července 2014 schválil udělení 
podpory z OPŽP téměř 1 300 pro-
jektům z pěti výzev dobíhajícího 
OPŽP. Dotace z evropských pro-
středků na realizaci těchto projektů 
činí více než tři miliardy korun. 

„Schválené projekty přispějí nejen 
ke zlepšení životního prostředí, ale také vý-
razně zrychlí čerpání finančních prostředků 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Navíc se jedná o projekty z výzev, které 
vyhlásilo nové vedení MŽP a SFŽP, a které 
se tak podařilo zadministrovat v rekordně 
krátkém čase,“ uvedl ministr Brabec. 

Obrovský úspěch
Podle něj se díky akceleračním 

opatřením, která zavedlo nové 

vedení MŽP a Státního fondu 
životního prostředí ČR a jež mají 
za cíl zrychlit čerpání finančních 
prostředků z OPŽP, zrychlila i ad-
ministrace jednotlivých projektů 
podpořených z OPŽP. 

„V porovnání s minulým rokem jsme 
nyní na dvojnásobku počtu vydaných 
rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ vy-
světlil ministr Brabec. Podle něj 
je obrovský úspěch, že se zatím 
podařilo snížit ztrátu finančních 
prostředků z OPŽP už zhruba  
o 5 miliard korun. 

„Přitom na začátku letošního roku byla 
ztráta odhadována na 14 miliard korun. 
Já pevně věřím, a budeme o to usilovat 
i zmíněnými akceleračními opatřeními, že 
srazíme také ztrátu, která hrozí Operač-

nímu programu příští rok, a to z 5 miliard 
na nulu,“ dodal ministr Brabec. 

Projekty v zásobníku 
Podle ředitele Státního fondu 

životního prostředí ČR Petra 
Valdmana mají šanci na podporu 
nově i ty projekty, které nebyly 
Řídicím výborem OPŽP ministrovi 
životního prostředí doporučeny 
k podpisu, ale byly zařazeny 
do tzv. zásobníku projektů. To se 
týká stovek projektů, které žadatelé 
podali ve výše uvedených výzvách. 

„Všechny projekty v zásobnících, u nichž 
jejich žadatelé doloží, že jsou schopni 
profinancovat předmět podpory do konce 
letošního roku, budou automaticky a ne-
prodleně předloženy ministrovi životního 

prostředí k podpisu. Šanci získat podporu 
mají tedy i ti žadatelé, jejichž projekty nyní 
skončily v zásobnících projektů,“ uvedl 
Petr Valdman. 

Všichni žadatelé, jejichž projekty 
ministr už schválil k realizaci anebo 
byly vloženy do zásobníku projek-
tů, budou dle Valdmanových slov 
o dalších nutných krocích k získání 
podpory z OPŽP písemně vyrozu-
měni v nejbližší době. 

Schválené projekty
Ministr Brabec aktuálně schválil 

projekty z LVIII. výzvy, která se 
zaměřuje na zlepšování vodohos-
podářské infrastruktury a snižová-
ní rizika povodní, na zlepšování 
kvality ovzduší a omezování 

emisí nebo také na lepší nakládání 
s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží, ale i na zlep-
šování stavu přírody a krajiny.

Další ministrem aktuálně schvá-
lené projekty byly podány v LIX. 
výzvě, zaměřené na zlepšování 
kvality ovzduší a omezování emisí. 

Ministr Brabec také schválil 
dodatečně hodnocené projekty 
podané v L. výzvě, zaměřené 
na udržitelné využívání zdrojů 
energie a zlepšování stavu přírody 
a krajiny, v LIV. výzvě, která byla 
vypsána na rozvoj infrastruktury 
pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu, a v LX. vý-
zvě, která se zaměřila na udržitelné 
využívání zdrojů energie. 

Žadatelům, kteří podali 
žádost v podporovaných  
oblastech v rámci LVIII. 
a LIX. výzvy, je určena 
níže uvedená zpřesňující 
informace ke lhůtám 
pro doložení podkladů 
pro vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace 
a k termínům realizace 
a financování těchto 
projektů. 

Lhůta pro předložení všech 
podkladů pro vydání Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace podle 
směrnice MŽP pro předkládání 
žádostí a o poskytování finanč-

ních prostředků pro projekty 
z Operačního programu Životní 
prostředí včetně spolufinanco-
vání ze Státního fondu životního 
prostředí ČR a státního rozpoč-
tu České republiky – kapitoly 
315 (životní prostředí; dále jen 
„směrnice") je stanovena takto:

• 2 měsíce od vydání registrace 
akce pro žádosti z LVIII. výzvy 
( jen u podoblasti podpory 
2.2b a 2.2d) a LIX. výzvy  
( jen u podoblasti podpory 
2.1.3). 

• 6 měsíců od vydání registrace 
akce pro žádosti z LIX. výzvy 
( jen podoblasti podpory 
2.1.1 a 2.1.2).

• 2 měsíce od vydání registrace 
akce pro žádosti z LVIII. výzvy 
( jen pro oblast podpory 4.1). 

 U těchto projektů zároveň 
platí povinnost profinanco-
vat a požádat o proplacení 
minimálně 60 % způsobilých 
realizačních nákladů do  
30. 11. 2014 nebo do konce 
termínu pro přijímání žádostí 
o platbu v roce 2014 (dle 
toho, který z těchto termínů 
nastane později).

• 4 měsíce od vydání registrace 
akce pro žádosti z LVIII. výzvy 
( jen pro oblast podpory 4.2).

KE SchváLEnýM ŽáDOSTEM z 39. říDIcíhO výBORu OPŽP 

• 3 měsíce od vydání registrace 
akce pro žádosti z LVIII. výzvy 
( jen prioritní osa 6).

 U těchto projektů zároveň 
platí povinnost profinanco-
vat a požádat o proplacení 
minimálně 60 % způsobilých 
realizačních nákladů do  
30. 11. 2014 nebo do konce 
termínu pro přijímání žádostí 
o platbu v roce 2014 (dle 
toho, který z těchto termínů 
nastane později).

• 3 měsíce od vydání registrace 
akce pro žádosti z LVIII. výz- 
vy ( jen podoblast podpo-
ry 1.3.1) u těch projektů, 
u kterých předpokládaná 

cena předmětu veřejné 
zakázky nedosáhne finančních 
limitů nadlimitní zakázky dle 
nařízení vlády č. 77/2008 Sb., 
o stanovení finančních limitů 
pro účely zákona o veřejných 
zakázkách, v platném znění.

 U těchto projektů zároveň 
platí povinnost profinanco-
vat a požádat o proplacení 
minimálně 60 % způsobilých 
realizačních nákladů do  
30. 11. 2014 nebo do konce 
termínu pro přijímání žádostí 
o platbu v roce 2014

• 6 měsíců od vydání registrace 
akce pro žádosti z LVIII. výz- 
vy ( jen podoblast podpory 

1.3.1) u projektů, u kterých 
předpokládaná cena předmě-
tu veřejné zakázky přesáhne 
finanční limity pro nadlimitní 
zakázky dle nařízení vlády 
č.77/2008 Sb., o stanovení 
finančních limitů pro účely zá-
kona o veřejných zakázkách, 
v platném znění.

Za účelem splnění výše uvede-
ných limitů financování v roce 
2014 je vhodné využít formu 
zálohové fakturace. Podmínky 
využití a proplácení zálohových 
faktur jsou uvedeny na strán-
kách www.opzp.cz v Závazných 
pokynech pro žadatele a pří-
jemce v OPŽP, kapitola 8.1, 
odstavec s.

ve Šlapanicích  
obnovili školu

Do obno-
vené školy 
po rekon-
strukci přišli 
po prázd-
ninách žáci 
a kantoři 
ve Šlapani-
cích na Br-
něnsku. Nové 

mají v této velké škole nejen 
vstupy. Zatepleny jsou fasády 
a střechy, nová jsou okna, nová je 
i centrální šatna se skříňkami pro 
žáky. Bezvadně a účinněji budou 
po generální rekonstrukci fungo-
vat kotelna a systém ústředního 
vytápění. Vlastní projekt, nazvaný 
Energetické úspory v ZŠ Šlapa-
nice, přišel zhruba na 87 milionů 
korun, z toho město získalo 15mi-
lionovou dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí.

vodní zdroj pro 
Mladovožické
V oblasti Koutenského potoka 
se koncem června uskutečnil 
první krok k naplnění projektu 
pro rozšíření a posílení vodních 
zdrojů pro město Mladá Vožice. 
„Nechali jsme si od hydrogeologa 
vypracovat studii, jestli je možné 
z potoka získat nový vodní 
zdroj do vodojemu v Horních 
Koutech,“ uvedl mladovožický 
starosta Jaroslav Větrovský, podle 
kterého se městu vyplatí vybu-
dovat novou studnu s přivadě-
čem. Platné územní rozhodnutí 
by chtěli Mladovožičtí získat 
do konce tohoto roku. „Příští rok 
bychom chtěli zažádat o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí,“ dodal Větrovský. 

EchO

V souvislosti s akcelerač-
ními opatřeními přijímanými 
v Operačním programu Životní 
prostředí a blížícím se koncem 
financování v r. 2014 stanovu-
jeme pro příjemce podpory 
s ukončenou realizací projektu 

k 31. srpnu 2014 povinnost před-
ložit zbývající fakturaci (nebo 
sdělení, že již žádné faktury 

předloženy nebudou) projekto-
vému manažerovi co nejdříve. 

Termín pro následné podání 
jedné konečné žádosti o platbu 
(popřípadě najednou investič- 
ní a neinvestiční žádosti) je stano-
ven nejpozději do 17. října 2014. 

Termíny plateb pro příjemce  
s ukončenou realizací projektů
Připomínáme příjemcům podpory, že dle kap. 8.2 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory, jsou povinni zanášet údaje o fakturách do Is Bene-fill do 5 pracovních dnů od jejich 
obdržení a neprodleně je zasílat ke kontrole projektovému manažerovi. Příjemci mají zároveň 
stanovenu povinnost zahrnovat schválené faktury do žádosti o platbu nejpozději do 2 měsíců 
od jejich schválení projektovým manažerem, pokud Fond nestanoví lhůtu kratší.

sFŽP Čr zapojuje do tvorby 
nových pravidel administrace 
OPŽP 2014–2020  
i odbornou veřejnost!

Končící Operační program 
Životní prostředí 2007–2013 
pomohl na svět mnoha kvalitním 
projektům, významným pro zlep-
šování životního prostředí České 
republiky. Program pokračuje 
dalším obdobím 2014–2020, které 
přinese opět příležitosti pro nové 
projekty a nové žadatele. 

Přípravy na další programo-
vé období probíhají již několik 
měsíců na úrovni ministerstev, 

vlády ČR a ve spolupráci s Evrop-
skou komisí. Součástí příprav je 
i tvorba dokumentů, nezbytných 
pro administraci projektů. Státní 
fond životního prostředí ČR bude 
i v dalším období zprostředkují-
cím subjektem, který se proto nyní 
na přípravě nových programových 
dokumentů významně podílí. 

„Rádi bychom využili zkušenosti 
a poznatky všech, kteří se do končícího 
Operačního programu Životní prostře-
dí zapojili a pomohou nám nastavit 
administraci projektů způsobem, který 
se vyvaruje zbytečného opakování chyb 
předchozího období, které ve svém důsled-
ku zpomalovaly čerpání i žadatele," říká 

k záměrům fondu jeho ředitel 
Petr Valdman.

Se začátkem nového progra-
mového období OPŽP 2014–2020 
připravil státní fond sérii diskus-

ních setkání na téma adminis-
trace žádostí, realizace projektů 
a kontrola projektů. Cílem setkání 
bylo prodiskutovat poznatky z ad-
ministrace Operačního programu 
Životní prostředí 2007–2013 a najít 
způsob, jak zlepšit nastavení 
postupů a dokumentů pro období 
nastávající. Věříme, že se takových 
diskuzí rádi zúčastníte i vyplně-
ním dotazníku, který je najdete 
na stránkách www.opzp.cz  v sekci 
Dokumenty ke stažení. Po vyplně-
ní zašlete, prosím, dotazník na ad-
resu Zelené linky: dotazy@sfzp.
cz, do předmětu e-mailu napište 
Dotazník OPŽP 2014+. 

Dotazník OPŽP 2014+ jako součást Priority

Dotazník je součástí i tohoto 
vydání Priority.  Vyplněný 
a oskenovaný jej můžete  
zaslat na elektronickou adresu 
Zelené linky: dotazy@sfzp.cz 
nebo na poštovní adresu  
Ing. Dagmar Capková, tajem-
nice OPŽP, Státní fond životního  
prostředí ČR,  Olbrachtova 
2006/9, 140 00 Praha 4.
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AKTUALITYZPRÁVY MŽP

na zlepšení životního 
prostředí půjde dalších  
300 milionů korun.  
Ministr richard Brabec 
podepsal dotace pro  
88 projektů z takzvaného 
zásobníku Operačního 
programu Životní prostředí 
2007–2013. aby žadatelé 
na dotaci na své projekty 
opravdu dosáhli, musejí 
splnit důležitou podmínku. 
Profinancovat je z peněz 
tohoto programového 
období musí stihnout ještě 
letos.   

V současné době Státní fond 
životního prostředí ČR eviduje 
v tzv. zásobníku projektů přes 
sedm stovek kvalitních projektů, 
které při vyhodnocování dosud 
proběhlých výzev v OPŽP  
2007–2013 zatím nezískaly pod-
poru, protože skončily až za pro-
jekty s vyšším bodovým ohodno-
cením. Ve zmíněném zásobníku 
jsou projekty v celkové hodnotě 
zhruba za 2,6 miliardy korun. 

„Mnohdy se jedná o velmi kvalitní 
projekty, které v minulých výzvách 
skončily takzvaně těsně pod čarou, 
protože v rámci vymezené alokace 
na ně prostě nezbyly peníze. Vzhledem 
k nedostatečnému čerpání evropských 
peněz v minulých letech jsme zavedli 
akcelerační opatření, díky kterým se 
podaří snížit ztrátu nedočerpaných pro-
středků OPŽP v letošním i příštím roce. 
Novinkou je nyní využití tzv. zásobníku 
projektů. Do toho jsme zařadili právě 
projekty, u nichž se dá předpokládat 
rychlá realizace, a tedy i rychlé čerpání 
prostředků. Ideálně ještě letos. Budu 

považovat za obrovský úspěch, pokud 
se nám tu původní ztrátu 14 miliard 
korun, která nám začátkem roku 
v OPŽP hrozila, podaří srazit pod po-
lovinu, tedy pod  7 miliard," vysvětlil 
ministr Brabec.

Akcelerační opatření
Od svého nástupu před 

půlrokem usiluje vedení Mi-
nisterstva životního prostředí 
společně se SFŽP o minimali-
zaci ztráty finančních prostřed-
ků v programovém období 
2007–2013. Vedle rychloob-
rátkových výzev v průběhu 
prvního pololetí letošního roku 
a jejich zrychleného vyhodno-
cení přistoupilo MŽP s fondem 
i k přesunutí nedočerpaných 
financí mezi některými prio-
ritními osami. Např. finance 
původně určené na podporu 
vodohospodářských projektů 
budou přesunuty na projekty 
snižování energetické náročnos-
ti budov, kde je pravděpodobná 
rychlá realizace a čerpání evrop-
ských peněz. 

zásobník projektů
Co se týká projektů ze zásob-

níku, je podle ministra Brabce 
momentální situace následující: 
Státní fond životního prostředí 
garantuje podporu z dobíhají-
cího OPŽP těm zásobníkovým 
projektům, jejichž žadatelé dolo-
ží, že je profinancují ještě letos.

„Nutnou podmínkou ale je, aby 
žadatelé zaslali na Fond žádost o vyjmutí 
svého projektu ze zásobníku projektů 
a zároveň doložili reálný harmonogram 
s přesně stanoveným datem ukončení 
realizace a profinancování projektu. 
O této možnosti jsou žadatelé průběžně 
informováni dopisem o zařazení jejich 
projektu do zásobníku. Informujeme 
je i elektronickou cestou," dodává 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR Petr Valdman.

Nezbytné je ovšem předložený 
harmonogram skutečně dodržet, 
ale také dodat poslední žádost 
o platbu na Fond do konce letoš-
ního přijímání žádostí o platbu. 
Ke splnění tohoto požadavku je 
možné využít i institutu záloho-
vých plateb.

Dotace projektům ze zásobníku

Ze zásobníku projektů bylo vyjmuto 8 žádostí z L. výzvy (PO 6),  
4 žádosti z LVIII. výzvy (PO 6) a 76 žádostí z LX. výzvy (PO 3). 
U veřejných zakázek projektů z LVIII. výzvy (PO 6) a LX. výzvy 
(PO 3) platí výjimka ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
v OPŽP, podle níž SFŽP ČR bude výběr dodavatele posuzovat uce-
leně až po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybra-
ným dodavatelem. Upozorňujeme žadatele projektů vyjmutých ze 
zásobníků na povinnost profinancování 100 % předpokládané pod-
pory v roce 2014 (u projektů, kde je ukončení realizace stanoveno 
na takový termín, že již nebude možné projekt profinancovat  
v r. 2014 ve výši 100 %, bude umožněno uplatnit 90% zálohovou fak-
turu v souladu s aktuálním zněním Závazných pokynů pro žadatele, 
kapitolou 8.1, odstavcem s) a 10 % profinancovat v roce 2015).

Ministr životního prostředí 
richard Brabec schválil 
na doporučení Řídicího 
výboru Operačního 
programu Životní prostřední 
podporu posledním 
projektům podpořeným 
z Operačního programu 
Životní prostředí v tomto 
programovém období. 
Ministr přiznal podporu 
projektům předloženým 
v LXI. a LXII. výzvě, ale 
i dodatečně hodnoceným 
projektům z předchozích 
šesti výzev. 

Ministr životního prostředí 
Richard Brabec ocenil práci 
členů Řídicího výboru Operač-
ního programu Životní prostře-
dí, kteří na svém 40. řádném 
jednání 5. září naposledy jednali 
o projektech, jež získají podporu 
z Operačního programu Životní 
prostředí ve stávajícím programo-
vém období.  

„Členové Řídicího výboru OPŽP 
odvedli za roky trvání Operačního 
programu Životní prostředí obrovský 
kus práce,“ uvedl ministr životního 
prostředí Richard Brabec, který 
na doporučení členů řídicího 
výboru schválil další projekty, jež 
budou podpořeny z Operačního 
programu Životní prostředí ještě 
v tomto programovém období.

LXI. výzva 
Konkrétně se to týkalo pro-

jektů podaných v rámci takzvané 
fázovací LXI. výzvy, která byla 
zaměřena na Prioritní osu 1 – 
Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní. Alokace finančních pro-
středků v rámci této výzvy činila 
4 miliardy korun. Ministr schválil 
podporu deseti projektům s cel-
kovou výší podpory 823 415 320 
korun. 

„LXI. výzva byla specifickou výzvou, 
jinou než všechny předchozí výzvy, pro-
tože žadatelům umožnila rozdělit jejich 
projekt na dvě fáze. První fázi projektů 
musejí zrealizovat do konce tohoto stá-
vajícího programového období, druhou 
pak až v programovém období 2014 až 
2020,“ uvedl ministr životního 
prostředí Richard Brabec, který 
dodal, že fázovací výzva byla 
určena zejména těm žadatelům, 
kteří předložili kvalitní projekt, 
ale nepanovala u nich jistota, že 
ho budou schopni zrealizovat 

do konce stávajícího programo-
vého období, tedy do konce roku 
2015.

LXII. výzva
Ministr životního prostředí 

Richard Brabec dále schválil pod-
poru z Operačního programu 
Životní prostředí projektům před-
loženým v rámci LXII. výzvy, 
která byla zaměřena na projekty 
v Prioritní ose 2 – Zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí, 
oblast podpory 2.2. Alokace fi-
nančních prostředků v rámci této 
výzvy činila půl miliardy korun. 

Ministr životního prostředí 
Richard Brabec dále schválil 
udělení podpory ještě i něko-
lika dodatečně hodnoceným 
jednotlivým žádostem poda-
ným v LVIII., LIII., LIX., LX., 
L. a LVIII. výzvě. Jednalo se 
o projekty, které jsou zaměřeny 
prakticky na všechny oblasti pod-
pory v rámci většiny prioritních 
os Operačního programu Životní 
prostředí.  

Ministr Richard Brabec také 
uvedl, že považuje za úspěch, že 
byla obnovena jednání o možném 
udělení dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na re-
konstrukci Ústřední čistírny od-
padních vod Praha, což by mohlo 
výrazně snížit ztrátu finančních 
prostředků z Operačního progra-
mu Životní prostředí.  

Rychlejší čerpání 
Ministerstvo životního pro-

středí podle ministra životního 
prostředí Richarda Bradce 
výrazně zrychlilo čerpání dotací 
z dobíhajícího Operačního 
programu Životní prostředí. To 
dokazuje i to, že podepsal do-
tace pro dalších 292 takzvaných 
zásobníkových projektů. Tento-
krát v hodnotě přes půl miliardy. 
Žadatelé musí pro získání dotace 
splnit důležitou podmínku: Své 
projekty musí profinancovat 
z peněz tohoto programového 
období ještě letos.

„Jsem rád, že se nám daří plnit slib, 
který jsem dal veřejnosti při svém ná-
stupu do funkce. Teď jsme dali zelenou 
realizaci 292 projektů v celkové hodnotě 
651 milionů korun. Opět jsou to zásob-
níkové projekty, tedy kvalitní projekty, 

které sice splnily v rámci už proběhlých 
výzev všechny náležitosti, ale tehdy se 
na ně nedostalo, protože na ně nezbyly 
peníze. Tito žadatelé teď na dotaci mů-
žou dosáhnout. Musí ovšem splnit jednu 
zásadní podmínku. Své projekty musí 
profinancovat ještě v letošním roce,“ 
uvedl ministr Brabec. 

V současné době Státní fond 
životního prostředí ČR v tzv. 
zásobníku projektů eviduje ještě 
skoro 400 projektů v celkové 
hodnotě zhruba 1,7 mld. Kč. 
Další žadatelé, jejichž projekty 
v zásobníku zatím zůstaly, se 
mohou o vyjmutí z něj dále 
hlásit na SFŽP ČR. Zároveň 
ale musí ke své žádosti doložit 
reálný harmonogram s přesně 
stanoveným datem ukončení 
realizace a profinancování 
projektu. 

Projekty z posledních výzev OPŽP byly schválenyKontejnery v Liberci
Obyvatelé Liberce i návštěvníci 
města budou mít nově možnost 
třídit odpad. Na Sokolovském 
náměstí jim k tomu poslouží nové 
podzemní kontejnery pro sběr 
papíru, skla a plastů. Radnice je 
pořídí s pomocí více než miliono-
vé dotace z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Princip 
podzemních kontejnerů spočívá 
v uložení velkoobjemových od-
padních nádob pod povrch ulice. 
Na povrchu je prozrazuje jen 
elegantní vhazovací sloupek, kte-
rý připomíná běžný odpadkový 
koš. Podzemní kontejnery svým 
vzhledem nenarušují charakter 
okolí a odpovídají i požadavkům 
památkářů. 

Dohoda o partnerství 
schválena

Ministerstvo pro 
místní rozvoj – 
Národní orgán 
pro koordinaci – 

ukončilo téměř tříleté vyjednávání 
o Dohodě o partnerství, která 
je základním stavebním prvkem 
pro nastavení evropských fondů, 
včetně Operačního programu 
Životní prostředí, pro programo-
vé období 2014–2020. Dohoda 
definuje hlavní oblasti rozvoje 
podporované v příštích deseti le-
tech z fondů EU. „Po téměř třech 
letech práce máme hotový a vzá-
jemně odsouhlasený strategický 
dokument. Ten umožní České 
republice investice do infrastruk-
tury, výzkumu a vývoje i životního 
prostředí, které pomohou zvýšit 
konkurenceschopnost našich 
firem a zlepšit kvalitu života,“ 
uvedl první náměstek ministryně 
pro místní rozvoj Daniel Braun.

Revitalizace v Litvínově
Město Litvínov provede revitali-
zaci zámeckého parku, na kterou 
má přislíbenu dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Uvedl to starosta Litvínova Milan 
Šťovíček, který požádal radní 
města o důkladnou přípravu 
akce, která by měla být citlivá 
k současným stromům. Město 
Litvínov podalo žádost o dotaci 
na projekt „Revitalizace zámecké-
ho parku v Litvínově" ze SFŽP ČR 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí již v roce 2012. 
Projekt je zaměřen na stabilizaci 
a revitalizaci zeleně v zámeckém 
parku. Státní fond žádost akcep-
toval v březnu 2013 a v červenci 
byl městu Litvínov doručen regis-
trační list akce.

EchO

12. září 2014 proběhlo na Mi-
nisterstvu životního prostředí 
vypořádání mezirezortního 
připomínkového řízení k Plánu 
odpadového hospodářství ČR pro 
období 2015–2024 (POH ČR). 
Jednání se zúčastnily zainteresova-
né subjekty, které vznesly k návrhu 
POH ČR zásadní připomínky. Více 
než čtyřhodinová diskuze vedla 
k vysvětlení řady nejasných bodů 
a byly zodpovězeny otázky dalšího 
vývoje odpadového hospodářství.

Zásadní otázkou, kterou se bude 
ministerstvo ještě na nejvyšší úrovni 
zabývat, je způsob vykazování dat 
za produkci a nakládání s odpady 

Evropské komisi prostřednictvím 
jejích dvou Generálních ředitelství 
(Eurostat a Životní prostředí).

POH ČR, jako strategický rá-
mec pro rozvoj nakládání s odpady 
podle hierarchie nakládání s od-
pady, by měl začít platit od ledna 
2015. Zároveň bude podkladem 
pro přípravu krajských plánů od-
padového hospodářství a jasným 
ukazatelem směru pro předcházení 
vzniku odpadů, náhradu primár-
ních zdrojů odpadů, pro recyklaci 
a využívání odpadů s jasným cílem 
odklonu odpadů ze skládek.

POH ČR je navázán na ostatní 
strategické dokumenty ČR i na  

Operační program Životní prostře-
dí 2014–2020, jenž bude hlavním 
zdrojem veřejných finančních 
prostředků pro podporu výstavby 
nebo modernizace stávajících kapa-
cit pro nakládání s odpady.

Nejpozději do konce letošního 
listopadu, ještě před odesláním 
konečné podoby POH ČR 
ke schválení vládě ČR, vypracuje 
MŽP ekonomickou analýzu naklá-
dání s odpady a stanovisko SEA 
(strategické posuzování vlivů na ži-
votní prostředí), které představí 
ministr Richard Brabec poradnímu 
orgánu pro odpady – Radě pro 
odpadové hospodářství.

ČR je blíž k nastavení lepší odpadové strategie

„Jsem rád, že se nám daří plnit slib, který jsem dal 
veřejnosti při svém nástupu do funkce. Teď jsme dali 
zelenou realizaci 292 projektů v celkové hodnotě 
651 milionů korun. Opět jsou to zásobníkové pro-
jekty, tedy kvalitní projekty, které sice splnily v rámci 
už proběhlých výzev všechny náležitosti, ale tehdy 
se na ně nedostalo, protože na ně nezbyly peníze. 
Tito žadatelé teď na dotaci můžou dosáhnout. Musí 
ovšem splnit jednu zásadní podmínku. Své projek-
ty musí profinancovat ještě v letošním roce,“ uvedl 
ministr Brabec.
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150 miliard korun
 pro vodu, vzduch 
 a přírodu

aKceleRaceaKceleRace

Ministerstvu životního 
prostředí a státnímu fondu 
životního prostředí Čr 
se daří vyřizovat projekty 
v rekordně krátkých časech. 
Díky tomu se dle zprávy 
Ministerstva životního 
prostředí podaří ministru 
životního prostředí 
richardu Brabcovi zachránit 
v dobíhajícím programovém 
období OPŽP  do konce 
roku 2015 celkem 17 miliard 
korun. 

„Když jsem nastoupil do funkce, 
nacházel se Operační program ŽP v ža-
lostném stavu. České republice v tomto 
programu hrozila kvůli nedostatečnému 
čerpání v předchozích letech ztráta 
22 miliard Kč. Před půlrokem jsme 
společně s novým vedením Státního fondu 
životního prostředí ČR nastartovali nová 
akcelerační opatření, aby se nám tuto 
ztrátu podařilo srazit na minimum. Díky 
tomu se nám povede z této původně hrozící 
22miliardové ztráty zachránit do konce 
příštího roku 17 miliard Kč. Ve výsledku 
se nám tedy nepodaří vyčerpat jen 5 mi-
liard, což považuji za obrovský úspěch,“ 
prozradil ministr Brabec. 

Rekordní počty
 „V operačním programu bylo vydáno 

od začátku letošního roku 2 467 rozhod- 
nutí o poskytnutí dotace s podporou 
z evropských fondů ve výši 18,3 miliardy 
korun. To je v porovnání se stejným obdobím 
v loňském roce, kdy bylo vydáno 1 035 roz- 
hodnutí v hodnotě 7,6 miliardy korun, ná-
růst o 140 procent,“ vysvětluje ředitel 
státního fondu Petr Valdman. 

Vydání rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace žadatelům umožňuje 
začít z prostředků EU financovat 
projekt, na který je už přiznána 
podpora z Operačního programu 
Životní prostředí registračním 
listem. Státní fond životního 
prostředí ČR přitom od začátku 
letošního roku prošel a zadminis-

troval podklady pro rozhodnutí 
o dotaci u 2 771 projektů s podpo-
rou peněz z EU v hodnotě téměř 
25 miliard korun. To je v porovná-
ní se stejným obdobím loňského 
roku nárůst o 197 procent. 

Akcelerační opatření se po-
zitivně promítají i do rychlosti 
realizace podpořených projektů. 
„V současné době garantujeme všem 
žadatelům vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve lhůtách od dvou do čtyř týdnů 
od doložení podkladů, jejichž hlavní sou-
částí musí být doložení uzavřené smlouvy 
o dílo, a stejně tak garantujeme posouzení 
a schválení žádostí o platbu v řádech něko-
lika dnů,“ uzavírá Petr Valdman. 

Tři desítky projektů
Pozitivní je i fakt, že z 248 pro-

jektů, u nichž hrozilo, že nestihnou 
realizaci a měly do konce srpna 
dodat podklady pro vydání roz-
hodnutí o poskytnutí dotace, jich 
takřka 200 tuto povinnost splnilo 
a pokračují v realizaci. Pouze  
20 projektů kvůli nemožnosti splnit 
termín samo odstoupilo. U těch 
zbývajících byla lhůta pro dodání 
podkladů prodloužena do konce 
září.   „Jedná se zhruba o 3 desítky projektů 
v hodnotě asi jedné miliardy Kč. Tyto projek-
ty mají šanci na realizaci. Žadatelé ovšem 
musí bezpodmínečně do konce září dodat 
požadované podklady k rozhodnutí o dotaci, 
včetně podepsané smlouvy o dílo,“ dodává 
ministr Brabec. 

PeTR
valDman
ředitel Státního 

fondu životního 

prostředí ČR

Nová akcelerační 
opatření se dobře 
osvědčují v praxi

Vážení příjemci, vážení realizátoři, vážení dodavatelé, 

obracím se na Vás všechny s prosbou o aktivní spolu-
práci. Co se týče výše finančních prostředků, Operační 
program Životní prostředí 2007–2013 byl a stále je 
jedinečným finančním nástrojem pro realizaci projektů 
přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostře-
dí. Nově postavené čistírny odpadních vod, rozšířené 
vodovodní sítě, realizovaná protipovodňová opatření, 
veřejné budovy s nižší spotřebou energie, stavby 
zadržující vodu v krajině, to vše a mnoho dalšího je 
financováno z prostředků EU. Více než sedm tisíc pro-
jektů je dokončeno, další tisíce jsou v realizaci a stovky 
projektů se na realizaci připravují. 

V únoru letošního roku byl stav operačního programu více než 
kritický. Po ztrátě 7,5 miliardy korun v roce 2013 – o příčinách ztráty 
již bylo mnohé napsáno a řečeno – se v roce 2014 očekávala ztráta 
ve výši neuvěřitelných 13 miliard korun. Stovky projektů za miliardy 
marně čekaly na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, některé se 
po mnoho a mnoho měsíců prakticky nehnuly z místa. V hodnoce-
ní zůstávaly projekty, které byly přijaty ve výzvách v polovině roku 
2013. A tak by se dalo pokračovat… 

Rychloobrátkové výzvy, u nichž hodnocení žádostí netrvá ani devět, 
ani šest, ani pět měsíců, ale měsíce tři, nebo dokonce dva. Objektivní 
pravidla pro ukončování administrace tzv. spících projektů, která 
nakonec díky důrazné aplikaci vedla k jejich probuzení. Oživení 
zásobníkových projektů garantujících financování v letošním roce. 
Úprava metodických postupů za účelem transparentního posuzování 
změn na projektech. Záchrana vodohospodářských projektů ohrože-
ných nezvládnutím realizace tzv. fázováním v rámci speciální výzvy. 
Zkrácení lhůt pro vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace a finan-
cování projektů. To vše a mnoho dalšího jsou opatření, která byla 
realizována a jež výrazně snižují ztrátu prostředků EU pro letošní 
i příští rok. A zejména usilovná práce všech, kteří se na administraci 
projektů podílejí, ať již přímo z pozice manažerů projektu, nebo 
z pozic podpůrných a provozních. 

Zefektivnění všech činností, které napomáhají rychlejší administraci, 
jde ruku v ruce se zajištěním řádné kontroly vynakládaných veřejných 
prostředků, což potvrzují v letošním roce uskutečněné audity a kon-
troly orgánů k tomu příslušných – Evropské komise, Ministerstva 
financí, Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Měsíce září, říjen, listopad a prosinec budou patřit k těm nej-
náročnějším. Výsledek všech akceleračních opatření, která byla 
v uplynulých měsících zavedena, se naplno projeví nyní: v objemu 
předkládané fakturace, v objemu realizovaných veřejných zakázek 
a uzavřených smluv o dílo. Vše je připraveno a nyní záleží na všech 
aktérech participujících na projektu, jak nám s maximálním snížením 
hrozící ztráty pomohou. Využijte prosím vše, co využít v rámci reali-
zace projektů lze: zálohové faktury, modifikované ex ante financová-
ní. Mějte pod kontrolou realizaci Vašich projektů, používejte všechny 
smluvní instrumenty, dbejte na plnění harmonogramů, najděte skryté 
rezervy v kapacitách. 

A obracejte se na Státní fond životního prostředí ČR v případě jakýchko-
liv problémů. Jsme tady pro Vás a je to nyní i na Vás.

Děkuji Vám.
Petr Valdman

POzITIvní je faKT,  

Že z 248 PROjeKTů, u nIchŽ 

hROzIlO, Že neSTIhnOu 

RealIzacI a měly DO KOnce 

SRPna DODaT PODKlaDy 

PRO vyDání ROzhODnuTí 

O POSKyTnuTí DOTace,  

jIch TaKřKa 200 TuTO 

 POvInnOST SPlnIlO  

a POKRaČují v RealIzacI.
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Může se stát, že žadatel, který přijde na státní  
fond příští rok v květnu s tím, že splnil podmínky pro vydání  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a chce je vydat, neboť hodlá svůj  
projekt, třeba na zateplení školy, realizovat v červenci nebo srpnu, jak si 

naplánoval, bude velmi zklamán. Státní fond takovému žadateli  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace nevydá, protože ve stávajícím Operačním  

programu Životní prostředí pro něho již peníze prostě nebude mít.  
Žadatel bude tedy muset o dotaci žádat znovu v rámci nového programu,  
a to bez jistoty, že uspěje. Nyní se žadatelé ocitají v situaci, kdy se soutěží  

v rychlosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a také,  
 což je velmi důležité, v rychlosti realizace projektů  

mezi již přijatými projekty.

Jakkoli finanční bilance Operačního pro-
gramu Životní prostředí vykazuje v posledních 
letech ztráty finančních prostředků, které 
budou vráceny Evropské unii, jsou finanční 
prostředky určené příjemcům dotací v Ope-
račním programu Životní prostředí omezené. 
Počet nabraných projektů v systému OPŽP 
určených k realizaci mírně převažuje nad mož-
nostmi zbývajících peněz v programu. 

Nové výzvy se do konce roku 2015, kdy 
končí stávající OPŽP, s největší pravděpo-
dobností vypisovat nebudou, takže dotaci 

z OPŽP už mohou získat pouze ti žadatelé, 
kteří svůj projekt již řádně realizují, anebo ti, 
kterým byl vydán Registrační listanebo v tom 
lepším případě Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace. To však vždy za předpokladu, že projekt 
zrealizují v souladu s předloženým harmono-
gramem a pravidly.

Zatímco Registrační list je pouze příslibem 
k získání dotace, Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace značí, že Státní fond životního prostředí 
ČR v rámci rozpočtu OPŽP pro žadatele již 
vyčlenil jím požadovanou sumu. Že je s ním 

počítáno. Avšak ani žadatel, který získal Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace, nemá jistotu, že 
dotaci získá, pokud nezrealizuje svůj projekt 
včas. V zájmu žadatelů je tedy pracovat co nej-
rychleji. Dostane-li se žadatel do situace, kdy 
bude více než pravděpodobné, že nestihne 
svůj projekt zrealizovat do konce tohoto roku, 
jak se zavázal, anebo do konce roku 2015, 
kdy vyprší platnost stávajícího Operačního 
programu Životní prostředí, státní fond spolu 
s Ministerstvem životního prostředí od jeho 
projektu odstoupí. 

Akcelerujte, nebo přijdete o peníze
Stávající Operační program Životní prostředí vyprší na konci příštího roku. v tuto chvíli se tedy ve stávajícím OPŽP rozdělují 

poslední peníze, které v něm zbývají. získají je ti žadatelé, kteří zrealizují a profinancují svůj projekt co nejrychleji. a již teď je 

jisté, že se peníze nedostanou na všechny. 

míT RegISTRaČní lIST

Má-li žadatel pouze Registrační list, má pouze příslib toho, že v budouc-
nosti získá dotaci z OPŽP. To však pouze a jen za předpokladu, že se 
pustí do realizace svého projektu, získá Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a svůj projekt zrealizuje se státním fondem ve sjednaném čase. Některé 
projekty musejí být hotovy letos, u jiných je konec realizace stanoven  
na konec příštího roku. 

míT ROzhODnuTí O POSKyTnuTí DOTace

Má-li žadatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, má jistotu, že Státní 
fond životního prostředí ČR zablokoval v rámci rozpočtu OPŽP  
pro jeho projekt peníze. Prioritou žadatelů, kteří mají pouze 
Registrační list, by tak v těchto dnech mělo být co nejdříve získat 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, protože jedině tak mají jistotu, že 
pokud zrealizují svůj projekt včas a správně, získají dotaci. Nutnou 
podmínkou pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je zrealizo-
vat výběrové řízení na hlavního dodavatele předmětu podpory, mít 
smlouvu o dílo. A tu zaslat na Státní fond životního prostředí ČR, 
který poté neprodleně vyčlení peníze pro žadatele v rozpočtu  
OPŽP a žadateli vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatel  
pak dále musí svůj projekt bez prodlení realizovat.

aKTuální SnahOu STáTníhO fOnDu ŽIvOTníhO 

 PROSTřeDí ČR je, aby Těm Příjemcům PODPORy, 

KTeří jIŽ RealIzují Své PROjeKTy, bylO leTOS  

z PROSTřeDKů OPŽP PROPlacenO cO nejvíce 

Peněz. a TI ŽaDaTelé, KTeří PROzaTím mají jen  

RegISTRaČní lIST, PO PřeDlOŽení POTřebných  

DOKumenTů zíSKalI ROzhODnuTí  

O POSKyTnuTí DOTace.

PřEhLED vyDAných ROzhODnuTí O POSKyTnuTí DOTAcE v LETEch 2007–2014

O tom, že mnozí žadatelé si plně uvědomují 
nutnost začít realizovat své projekty co nejdříve 
a že chtějí mít jistotu, že ve stávajícím Operač-
ním programu Životní prostředí na ně zbydou 
finanční prostředky, svědčí i statistika, která 
ukazuje, jak v posledních měsících výrazně stoupl 
počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
V roce 2014 bylo k 21. červenci vydáno celkem 
1 807 rozhodnutí o poskytnutí dotace, což je 
více než za kterýkoli předchozí rok, a dokonce je 
to více než za celé roky 2012 a 2013 dohromady. 
Ve srovnání s rokem 2013 stoupl během stejného 
období počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí 
dotace trojnásobně.

aKceleRaČní OPaTření v PRaxI

Ministerstvo životního prostředí spolu se 
Státním fondem životního prostředí ČR již loni 
uvedlo v život takzvaná akcelerační opatření, 
která zrychlila čerpání prostředků z Operačního 
programu Životní prostředí a žadatelům zjedno-
dušila realizaci jejich projektu, včetně profinan-
cování z OPŽP.   

SPušTění InfORmaČních SySTémů

K významným akceleračním opatřením patřilo 
brzké spuštění informačních systémů OPŽP  
v plném rozsahu, které umožnilo administraci 
projektů i financování o měsíc dříve než  
v roce 2013. 

výzvy S PevnýmI alOKacemI

Vyhlášení skupiny výzev s pevnými alokacemi, 
které zjednodušilo posuzování veřejných zakázek 
a schvalování faktur. Zkrátila se doba na hodno-
cení žádostí.

fázOvání PROjeKTů

Nově lze fázovat investičně náročné projekty  
a Státní fond životního prostředí ČR uveřejnil  
pravidla k prodlužování platnosti registrací, upra-
vil administraci zálohových faktur a také začal 
vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace před 
realizací výběrových řízení.

ROzhODnuTí O POSKyTnuTí DOTace

Zefektivněním procesů se výrazně zkrátila doba 
na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Všem projektům s doloženými podklady je 
garantováno vydání tohoto pro financování 
důležitého dokumentu ve lhůtách od dvou do 
čtyř týdnů.

zálOhOvé faKTuRy

U zálohových faktur byla s ohledem na zkušenosti 
příjemců podpory zavedena otevřenější pravidla 
volby zálohových faktur v dodavatelských vztazích 
a bylo prodlouženo vyúčtování faktur. Úprava 
pravidel je od března 2014 uvedena v Závaz-
ných pokynech pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP. Nově je umožněno financování i na zákla-
dě samotných zálohových faktur. Vyúčtování zálo-
hové faktury (předložením zúčtovací faktury) musí 
být státnímu fondu doloženo do 365 dní od data 
splatnosti poskytnutí podpory dle žádosti  
o platbu, na jehož základě došlo k proplacení zálo-
hové faktury, nejpozději však do 31. prosince 2015,  
v odůvodněných případech je možné se souhla-
sem řídicího orgánu OPŽP lhůtu prodloužit.

Transparentní posuzování 
změn na projektech

AKcELERAČní OPATřEní 2014 

Problém je v tom, že mnoho žadatelů  
zůstává stále velmi laxních, na všechno mají  

dostatek času, jiným zase v realizaci projektu brání  
objektivní skutečnosti. Takoví žadatelé však svým přístupem 
ohrožují realizaci svého projektu a získání dotace, protože 
nárok na dotaci vzhledem k omezenému množství peněz  
v programu a počtu žadatelů, kteří se ucházejí o dotaci,  

budou mít jen ti žadatelé, kteří budou  
vystupovat aktivně.

28. 2. 2014 vyhlášen balík výzev s pevnými alokacemi Zkrácení lhůt hodnocení žádostí

27. 2. 2014 spuštěny informační systémy OPŽP 
v plném rozsahu. Veškerá administrace projektů 
včetně jejich financování umožněna  
o měsíc dříve než v roce 2013 

Zjednodušeno posuzování výběrového 
řízení a schvalování faktur 

Fázování investičně  
náročných projektů PO 1

Objektivní pravidla k (ne)prodlužování 
platnosti registrací 

Zálohové faktury – oproti roku 2013 se na základě 
zkušeností s potřebami příjemců prodloužilo  

vyúčtování zálohové faktury na 365 dní 

Podpora zásobníkových projektů

Zkrácení doby mezi vydáním registrace  
a Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
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Operační program Životní prostředí  
je s ohledem na snahu minimalizovat finanční ztráty  

částečně přezávazkován. V jeho systému je více projektů než  
peněz k přerozdělení mezi žadatele. Může se tedy stát, že ti žadatelé,  

kteří budou otálet s doložením podkladů k vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, přijdou pozdě. Předběhnou je ti, kteří budou rychlejší, přičemž pro ty 

pomalejší již nebudou v bilanci OPŽP žádné volné prostředky. V zájmu každého 
žadatele je maximálně zrychlit dvě věci: dodat potřebné podklady státnímu  

fondu a zajistit si vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Jen to mu totiž  
poskytuje jistotu, že na státním fondu jsou pro něho vyčleněny peníze.  

Zároveň je v zájmu každého žadatele čerpat co nejvíce peněz  
co nejrychleji, aby se nestalo, že projekt nedokončí  

v termínu a dotaci přijde.

Ti žadatelé, kteří otálejí se získáním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, mohou 
být později státním fondem odmítnuti s tím, 
že na jejich projekty již nejsou v operačním 
programu peníze. Žadatel, který chce získat 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, by měl pro-
to nejpozději po obdržení Registračního listu 
neprodleně vyhlásit výběrové řízení na doda-
vatele předmětu podpory. 

 Jakmile žadatelé výběrové řízení uzavřou, 
musejí dodat nejpozději do deseti dnů pod-
klady na státní fond, který jim téměř okamži-
tě vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tak-
že žadatelé mohou okamžitě začít financovat 
svůj projekt. Realizaci mohou zahájit ihned 
po uzavření smlouvy o dílo. 

Toto se týká všech žadatelů napříč všemi 
prioritními osami, kteří získali Registrační 
list. Zástupci státního fondu v tuto chvíli 
apelují zejména na žadatele, kteří předložili 
žádost o podporu v letošních výzvách. 

Zástupci Státního fondu životního prostře-
dí ČR upozorňují, že budou-li chtít žadatelé 
čerpat zálohové faktury v průběhu realizace 
jejich projektu, musejí jejich použití zahr-
nout do smlouvy o dílo s dodavatelem čili je 
takzvaně vysoutěžit.

zálohové faktury
Využívání zálohových faktur významně 

pomáhá financovat projekt bez dlouhých 

prodlev. Zatímco v loňském roce státní fond 
zálohové faktury proplácel takzvaně ex post, 
letos již je proplácí takzvaně ex ante, což 
znamená, že žadatel přijme od jím vysoutěže-
ného dodavatele zálohovou fakturu, tu zašle 
fondu a dojde k proplacení podpory, kterou 
příjemce spolu s podílem vlastních zdrojů 
použije k úhradě faktury. Lhůta pro samotné 
vyúčtování provedení díla a vyúčtování oné 
zálohové faktury byla prodloužena  
na 365 dní, přičemž limitem je rok 2015.

Smlouva o dílo
Ze zkušeností pracovníků Státního fondu 

životního prostředí ČR vyplývá, že výběrové 
řízení lze s ohledem na komplikovanost pro-
jektu uzavřít za měsíc, za dva, ale jsou i řízení, 
která trvají podstatně déle. V tomto ohledu je 
třeba říci, že Státní fond životního prostředí 
ČR vnímá zákon o veřejných zakázkách tak, 
jak jej zamýšlel zákonodárce, to znamená ku 
prospěchu věci samé. Nelpí na zbytečných 
formalitách a to se odráží v rychlejší práci 

s kontrolou výběrových řízení. Dobré je i to, 
že svou práci zrychlil i antimonopolní úřad, 
který v současnosti nikterak zbytečně dlouho 
neblokuje žádné významné projekty podpoře-
né z OPŽP. U jednodušších projektů napří-
klad na nákup technologií lze zvládnout celý 
proces realizace projektu, včetně výběrového 
řízení na jeho začátku, i do jednoho měsíce. 

Komerční úvěr
Žadatelé, kteří počítají při realizaci svých 

projektů s úvěry od bank, musejí vědět, že 
i ty (záleží na výši částky) je nutno vysoutě-
žit ve výběrovém řízení. Stává se, že žadatel 
vysoutěží hlavního dodavatele, ale neuvědo-
mí si, že komerční úvěr na posílení vlast-
ních zdrojů žadatele musí taktéž vysoutěžit 
v rámci veřejné zakázky. Je tedy vhodné 
všechny nutné veřejné zakázky soutěžit 
paralelně. Týká se to hlavního dodavatele, 
sjednání komerčního úvěru, ale i technické-
ho dozoru a tak dále. 

Toto pochybení se opakuje zejména 
v případě žádostí obcí, které zašlou státnímu 
fondu smlouvu o dílo na hlavního dodavate-
le, chtějí rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale 
nemají vlastní zdroje, a nemohou proto svůj 
projekt spolufinancovat. Všechna výběrová 
řízení je proto vhodné soutěžit paralelně, 
aby se ušetřil čas. Výše uvedené se týká těch 
projektů, kdy žadatel nemá dostatek vlastních 
zdrojů na samotné zahájení realizace projektu 
a určité překlenovací období. 

Samotná realizace
Zástupci fondu upozorňují na to, že 

žadatelé musejí při realizaci svých projektů 
velmi pečlivě hlídat veškeré závazné harmo-
nogramy. To se týká hlavně včasného zahájení 
realizace projektu, čerpání dotace a včasného 
ukončení projektu, toto bude státní fond 
velmi ostře hlídat a bude na tom lpět. Není to 
jen nějaký zbytečný tlak na příjemce podpo-
ry, je to naopak nutnost, aby státní fond zvlá-
dl z Operačního programu Životní prostředí 
vyčerpat co nejvíce peněz a program jako 
takový finančně uřídit.

Státní fond bude nekompromisně odstu-
povat od projektů, jejichž žadatelé nebudou 
dodržovat předložený a schválený harmono-
gram, přičemž každá případná změna musí 
být žadatelem fondu předem nahlášena, 
velmi dobře odůvodněna a fondem schvále-
na. Je třeba si neustále uvědomovat, že každá 
změna je institutem výjimečným.

Proč a jak získat  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Žadatelé o podporu, kteří prozatím projekt nerealizují, drží pouze Registrační list, a chtějí mít jistotu, že skutečně získají dotaci 

ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí, by měli usilovat o co nejrychlejší vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Pouze to jim dává jistotu, že státní fond vyčlení na jejich projekt potřebné peníze. 

4x O zíSKání ROzhODnuTí O POSKyTnuTí DOTAcE

Žadatel zrealizuje výběrové řízení na dodavatele předmětu 
podpory, státnímu fondu dodá smlouvu o dílu a další nutné do-
klady, ale již nečeká na to, až pracovníci fondu vše zkontrolují 
a schválí, ale okamžitě získá rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Vydáním rozhodnutí přitom získává jistotu, že státní fond 
zablokoval finance v rozpočtu OPŽP na jeho projekt. Druhou 
výhodou je, že žadatel získává větší jistotu pro realizaci svého 
projektu. Má na něj více času. A okamžité vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace dává žadateli i silnější vyjednávací pozici 
například s bankami při jednání o úvěru. 

Ti žadatelé, kteří budou se získáním Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace otálet, riskují, že na podporu jejich projektu 
nezbydou v rámci Operačního programu Životní prostředí 
peníze. Zástupci státního fondu odhadují, že na maximálně 
pět procent z objemu všech projektů evidovaných v OPŽP 
se peníze nedostanou. Avšak žadatel, který svůj projekt 
překlopí co nejdříve z Registračního listu do Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, má jistotu, že peníze, bude-li svůj 
projekt včas realizovat, dostane.

Státní fond životního prostředí ČR pro vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace od žadatelů potřebuje hlavně výsledek 
a doklady k výběrovému řízení na hlavní zakázku čili smlouvu 
o dílu. Ostatní podklady mohou být dodávány později. Násled-
ně žadatel už může fondu předkládat faktury k proplacení. 

Oproti loňskému roku, kdy žadatelé museli zrealizovat veřej-
nou soutěž, předložit fondu všechny doklady a splnit všechny 
podmínky, které měli v Registračním listu, a čekat, až jim toto 
vše státní fond zkontroluje a teprve poté vydá Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, musejí letos udělat to samé, ale s tím 
rozdílem, že již nemusejí čekat na kontrolu ze strany fondu. 
Naopak, jakmile fondu předloží všechny potřebné dokumenty, 
z fondu okamžitě obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

fInancOvání PROjeKTu  

PO ROzhODnuTí O POSKyTnuTí DOTace

Vlastní financování projektu (proplácení podpory) 
je možné až po dokončení posuzování veřejných 
zakázek pracovníky fondu. Podmínkou zařazení 
fakturace do žádostí o platbu je právě dokončení 
posouzení daného výběrového řízení, ke kterému 
se vážou předkládané faktury. Posuzování veřej-
ných zakázek může probíhat nikoliv jen do první 
žádosti o platbu v pořadí, ale průběžně s proplá-
cením výdajů z ostatních již posouzených veřej-
ných zakázek, přičemž tímto nastavením bude 
zajištěno, že do žádosti o platbu nebude možné 
zahrnout výdaje z veřejné zakázky, která ještě 
nebyla ze strany fondu posouzena. Pokusí-li se ža-
datel zařadit do žádosti o platbu výdaje z nezkon-
trolované veřejné zakázky, informační systém  ho 
upozorní, že tyto faktury nelze do žádosti o platbu 
zařadit z důvodu nedokončeného posouzení 
veřejné zakázky poskytovatelem dotace. Případná 
korekce za pochybení při výběru dodavatele bude 
řešena v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech.

na všechny Se neDOSTane

Projekty žadatelů, kteří nezvládnou získat Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace a vysoutěžit dodavatele 
předmětu podpory v potřebném čase, budou 
převedeny do speciálního zásobníku projektů, 
v němž se takzvaně zmrazí. V lednu příštího roku 
pak bude provedena komplexní inventura Ope-
račního programu Životní prostředí, která ukáže, 
kolik volných peněz je v programu k dispozici 
a kolik projektů je ještě v systému OPŽP. Zástupci 
státního fondu také uvidí, kolik z těchto projektů 
je pouze v režimu Registračního listu, kolik z nich 
už je překlopeno do režimu Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace. Zjistí-li, že peníze zbývají, zmražené 
projekty v zásobníku projektů takzvaně rozmrazí 
a budou s nimi pracovat dále. V tomto ohledu je 
však třeba říci, že již je jisté, že na všechny projek-
ty se peníze nedostanou, proto by cílem každého 
zodpovědného žadatele mělo být, aby co nejdříve 
získal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a svůj 
projekt realizoval. 

Rychlé vyDání ROzhODnuTí  

O POSKyTnuTí DOTace

Jedním z významných akceleračních opatření je 
zkrácení doby mezi vydáním Registračního listu 
a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Akcelerační 
opatření umožnilo v rámci informačního systému 
SFŽP ČR předsunout vydání RoPD před proces 
posouzení veřejných zakázek. V praxi je tedy mož-
né vydat RoPD neprodleně po doložení dokladů 
požadovaných k RoPD dle příloh č. 1 směrnice 
MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o po-
skytování finančních prostředků pro projekty 
z Operačního programu Životní prostředí včetně 
spolufinancování ze Státního fondu životního pro-
středí ČR a státního rozpočtu České republiky – 
kapitoly 315 (životní prostředí). Díky této úpravě 
lze vydat RoPD i před nebo v průběhu posuzování 
veřejných zakázek na fondu, nikoliv až po kom-
plexním posouzení všech výběrových řízení, která 
se k danému projektu vztahují, jako tomu bylo 
donedávna. Kontrolní mechanismus posouze-
ní veřejných zakázek se tímto opatřením nijak 
neoslabuje ani neruší, pouze dochází ke změně 
v návaznosti pracovních postupů tak, aby žadatelé 
o podporu obdrželi RoPD oproti stávající praxi 
ve výrazně kratší lhůtě.

1

2

3

4

ŽaDaTelé, KTeří POČíTají PřI RealIzacI 

Svých PROjeKTů S úvěRy OD banK, 

muSejí věDěT, Že I Ty je nuTnO vySOu-

TěŽIT ve výběROvém řízení. 

aKceleRaceaKceleRace

Foto: ČTK/Lehtikuva/Sari Gustafsson
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Prvním krokem, kterým by se měl při vý-
běrovém řízení žadatel řídit, je uvědomit si, 
jaký bude předmět veřejné zakázky neboli 
co bude v rámci zadávacího řízení pořizo-
vat a co bude předmětem dotace. Zpravidla 
by to neměl být problém, neboť předmět 
dotace je definován v rámci projektu, pro-
jektové dokumentace. 

Avšak i tak je třeba dbát na detailní, 
přesné a komplexní vymezení předmětu 
plnění, v němž by mělo být pamatováno 
i na situace, které nastat mohou. Například 
u projektů na zateplení budovy to může 
být náhlé zjištění, že je třeba ještě vyspra-
vit stropy, popřípadě jiné součásti stavby, 
s čímž původní projekt nepočítal, ale přesto 
je toto nutné řešit v rámci víceprací, které 
bývají při obhajobě oprávněnosti respektive 
uznatelnosti dodatečných nákladů vždy 
rizikové.

Kvalifikační předpoklady
Další problematickou stránkou věci je 

správné vymezení kvalifikačních předpo-
kladů v souladu s ustanoveními § 50 a násl. 
zákona o veřejných zakázkách. Primární 
účelem nastavení kvalifikačních předpokla-
dů je výběr vhodného uchazeče, který by 

byl schopen řádně plnit předmět veřejné 
zakázky, respektive je k takovému plnění 
profesně i jinak zdatný (má dostatečné 
zkušenosti, vybavení apod.).

Oproti úpravě před 1. 4. 2012 se kvalifika-
ce dělí již jen na základní, profesní a tech-
nickou. Základní kvalifikační předpoklady 
jsou v podstatě dány zákonem. Profesní 
kvalifikační předpoklady, které z velké části 
též stanovuje zákon, lze částečně nastavit 
s ohledem především na ustanovení § 54 
písm. c) a d) zákona o veřejných zakáz-
kách, podle kterých by měl zadavatel brát 
především v potaz, zda je tato kvalifikace 
nezbytná pro řádné plnění předmětu veřejné 
zakázky tak, aby nediskriminoval uchazeče, 
které tuto kvalifikaci nesplňují, a přesto jsou 
plně schopni předmět veřejné zakázky plnit.

Omezený okruh uchazečů
Největší problémy může mít zadavatel 

s řádným stanovením technických kva-
lifikačních předpokladů. Kromě jedno-
značných ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách (§ 56 odst. 5, písm. c), kde je 
jednoznačně stanoveno omezení hodnoty 
referenčních zakázek u stavebních pra-
cí na 50 % ceny předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky) je spousta prostoru pro 
uvážení, jakou minimální úroveň dané 
kvalifikace nastavit. Primárně se kvalifikace 
musí vztahovat k předmětu veřejné zakázky, 
tudíž i technické parametry kvalifikačních 
předpokladů s nimi musejí korespondovat. 
Jejich minimální úroveň by měla být též 
odpovídající hodnotě, rozsahu a specifikace 
veřejné zakázky. Jako diskriminační bývá 
obvykle indikován takový požadavek, který 
splňuje pouze omezený okruh uchazečů, 
přičemž tento požadavek je přinejmenším 
diskutabilní (není jednoznačně prokazatel-
né, že bez tohoto požadavku nelze řádně 
realizovat předmět veřejné zakázky.)

Prokazování kvalifikace
Další problematickou oblastí je způsob 

prokazování kvalifikace, a to především 
u zjednodušeného podlimitního řízení. 
V tomto případě je třeba, i přes nejasné 
a matoucí ustanovení § 62 odst. 3 zákona 
o veřejných zakázkách, striktně dbát na to, 
aby v rámci posuzování kvalifikace byla 
zadavatelem požadována pouze čestná 
prohlášení, a naopak po vítězném uchazeči 
vyžadovat před podpisem smlouvy doložení 
kvalifikačních předpokladů konkrétními 

Jak nechybovat  
ve výběrovém (zadávacím) řízení
aby žadatel o podporu získal Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí zrealizovat výběrové řízení na hlavního dodavatele 

předmětu podpory. Přitom by se měl vyvarovat jakýchkoli chyb, protože jinak mu hrozí takzvaná korekce – ponížení finančního 

objemu dotace.

dokumenty uvedenými v zákoně o veřej-
ných zakázkách. Pro případnou kontrolu je 
vhodné si tyto listiny založit k dokumentaci 
zadávacího řízení.

Teoretická možnost diskriminace
U stanovování kvalifikačních předpokla-

dů lze doporučit určitou střídmost, neboť 
přísně nastavené kvalifikační předpoklady 
hodnotí kontrolní orgány a především Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže negativ-
ně. Například ani skutečnost, že se do za-
dávacího řízení přihlásilo vícero uchazečů 
nebo nebyly podány námitky, nemusí být 
jednoznačným indikátorem nediskriminačně 
nastavených kvalifikačních předpokladů. 
Pravdou je, že zadavatel bude požadovat 
vždy kvalitního a zkušeného dodavatele, 
nicméně zákon o veřejných zakázkách je 
primárně nastaven tak, že cíli jsou především 
úspora veřejných prostředků a rovný přístup 
všech dodavatelů k zadávacímu řízení a až 
pak zákon řeší možnosti zadavatele omezit 
přístup nekvalifikovaných a nevhodných 
dodavatelů prostřednictvím kvalifikačních 
předpokladů do soutěže se záměrem vylou-
čit ty, kteří nejsou objektivně schopni řádně 
plnit předmět veřejné zakázky. Zákon o ve-
řejných zakázkách je obecně nastaven tak, 
že primárně musí zadavatel obhájit řádnost 
svých požadavků (na kvalifikaci apod.), než 
že by např. kontrolní orgán musel zadavateli 
prokazovat diskriminační charakter jím na-
stavených kvalifikačních předpokladů; vždy 
postačí pouhá teoretická možnost diskrimi-
nace – reálná ani nemusí nastat –, aby bylo 
kontrolním orgánem konstatováno porušení 
zákona o veřejných zakázkách. 

Smluvní podmínky
V rámci stanovení hodnoticích kritérií 

a samotného hodnocení je důležité samo-
zřejmě nejen dbát na jasná ustanovení zá-
kona o veřejných zakázkách, např. na usta-
novení § 78 odst. 4, kdy nemohou být 
předmětem hodnocení smluvní podmínky, 
jejichž účelem je zajištění povinností do-

davatele, nebo platební podmínky, jimiž se 
rozumí např. výše smluvní pokuty za nepl-
nění povinností dodavatele. U hodnoticích 
kritérií, jako jsou například délka záruky 
nebo lhůta dodání, je v následné smlouvě 
dodržení těchto podmínek (které jsou navíc 
předmětem hodnocení) nejen vhodné zajis-
tit smluvní pokutou, ale též je dle pravidel 
Operačního programu Životní prostředí 
omezit minimální a maximální úrovní (vy-
loučí se tak možnost uvést v nabídce např. 
délku záruky v nereálných hodnotách).

cena a kvalita
Největším problémem při hodnocení 

ceny může v případě stavebních prací být 
řádné provedení součtu v položkovém 
rozpočtu, kdy výsledná cena, která je 
předmětem hodnocení, neodpovídá součtu 
jednotlivých položek. 

U hodnoticích kritérií, kterými se má 
hodnotit „kvalita“ dodávaného plnění, je 
třeba dbát především na to, aby bylo jasně 
a srozumitelně určeno, co bude hodnoce-
no a jak čili jakým způsobem má uchazeč 
nabídku koncipovat, aby byla vyhodnocena 
jako nejlepší. V rámci následného hodno-
cení je také třeba řádně zdokumentovat po-
stup hodnoticí komise tak, aby bylo zřejmé, 
co a proč hodnotila lépe. Například lépe 
hodnocena bude ta nabídka, která bude 
více detailní, bude obsahovat více způsobů 
řešení apod. Stanovená kritéria by měla 
být co nejvíce objektivně „měřitelná“, aby 
v rámci hodnocení mohla hodnoticí komise 
konstatovat, že například nabídka č. 2 byla 
vyhodnocena jako nejlepší, neboť oproti 
ostatním nabídkám nabídla až 10 způsobů 
řešení, byla nejvíce detailní, neboť oproti 
ostatním nabídkám obsahovala podrobný 
popis nejen těch postupů, které uvedli 
ostatní uchazeči, ale byla více podrobná 
i v dalších 5 oblastech. Obecně však lze říci, 
že toto takzvané subjektivní hodnocení je 
vždy ošidné a je vždy lepší se mu vyhnout, 
není-li pro posouzení nejvhodnější nabídky 
opravdu nezbytně nutné.

u hODnOTIcích KRITéRIí, KTeRýmI  

Se má hODnOTIT „KvalITa“  

DODávanéhO Plnění, je Třeba  

DbáT PřeDevším na TO, aby bylO jaSně 

a SROzumITelně uRČenO, cO buDe 

hODnOcenO, a jaK ČIlI jaKým  

zPůSObem má uchazeČ nabíDKu  

KOncIPOvaT, aby byla vyhODnOcena 

jaKO nejlePší.

jaK (ne)uváDěT znaČKOvOu SPecIfIKacI

Zástupci Státního fondu životního prostředí ČR upozorňují žadatele, že není dobré 
uvádět v zadávacích dokumentacích jakákoliv obchodní označení dodavatelů či použi-
tých materiálů, byť zadavatel uvede, že připouští i jiná řešení. Zvláště uvedení označení 
stavebních materiálů nemůže být zpravidla nikdy obhájeno. 

Značkovou specifikaci upravuje ustanovení § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakáz-
kách. Rozumí se jí vymezení předmětu plnění takovým způsobem, kdy technická 
specifikace přímo cílí na konkrétní výrobek, respektive přímo uvádí odkaz na obchodní 
značky určitých výrobků. Takovýto postup je s ohledem na obecný princip zákazu 
diskriminace a i s ohledem na § 44 odst. 11 zakázán. 

Výjimkou je situace, kdy poptávané plnění nelze po technické stránce vymezit obecně 
( je to natolik složité, že hrozí nepochopení požadavku zadavatele), je to i odůvodněno 
předmětem veřejné zakázky (poptáváte například dodávky náhradních dílů konkrét-
ních výrobků, které jsou v záruce). U stavebních prací je třeba ještě splnit podmínku, 
že uvedením takzvané značkové specifikace nedojde k neodůvodněnému omezení hos-
podářské soutěže. Navíc musí žadatel ještě v zadávací dokumentaci uvést, že připouští 
i jiná technicky obdobná řešení ( je to spíše pojistka, že by existovaly například i jiné 
výrobky, které mohou splnit požadavky zadavatele, o kterých zadavatel nevěděl). 

Když žadatel  
udělá chybu
Akcelerační opatření, které umožňuje 
Státnímu fondu životního prostředí ČR 
vydat žadatelům o podporu Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace ještě dříve, 
než jeho pracovníci zkontrolují správný 
průběh zrealizovaného výběrového 
řízení, jež je základním předpokla-
dem pro vydání rozhodnutí, zrychluje 
administraci a realizace podpořeného 
projektu, ale vyžaduje od žadatelů i více 
odpovědnosti. V realizaci výběrového 
řízení nesmějí chybovat. 

To se samozřejmě může jevit jako ne-
výhoda, protože jestliže žadatel někde 
pochybil, může mu následně hrozit 
takzvaná korekce, tedy ponížení dota-
ce. Na druhou stranu žadatelé, kteří 
k realizaci výběrových řízení i samotné 
realizaci projektu přistoupí zodpověd-
ně, se nemají čeho obávat. Navíc došlo-
li k pochybení, popřípadě k jeho zjištění 
po vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, korekce se uplatňuje dodatečně 
a s ohledem na míru závažnosti pochy-
bení.  Podle zástupců státního fondu 
se však v minulosti převážná většina 
projektů v OPŽP bez korekce obešla. 
Podle nich žadatelé o podporu z OPŽP 
umějí soutěžit veřejné zakázky. To platí 
vždy, když žadatel poctivě přistoupí 
k realizaci výběrového řízení. 

Pokud však žadatel z nějakého důvodu 
přesto pochybí, tak u projektů nad  
200 milionů korun zažádá v souladu 
se zákonem o změnu v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotaci, která už bude 
reflektovat třeba skutečnou výši nákla-
dů na jeho projekt, a to po odečtení 
případné korekce. Případná korekce 
přitom činí vždy jen nějaká procenta 
z celkové dotace, takže žadatel roz-
hodně nepřichází o celou dotaci. To 
však jen v případě, že se nerozhodne 
od projektu odstoupit a vůbec ho 
nerealizovat anebo se jedná o projekt 
do 200 milionů korun, kdy při skutečně 
velmi závažných pochybeních státní 
fond projekt jednoduše nedofinancuje. 

u STanOvOvání KvalIfIKaČních 

PřeDPOKlaDů DOPORuČIT uRČITOu 

STříDmOST, nebOť PříSně naSTavené 

KvalIfIKaČní PřeDPOKlaDy  

hODnOTí KOnTROlní ORgány  

a PřeDevším úřaD PRO OchRanu  

hOSPODářSKé SOuTěŽe negaTIvně.

?

aKceleRaceaKceleRace

Foto: ČTK/WAVEBREAK/Wavebreak Media LTD
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Zálohové faktury  
snadno a výhodně
Příjemce podpory nemusí hradit zálohové faktury dodavatelům ze svých zdrojů. Peníze na jejich úhradu mu poskytne Státní 

fond životního prostředí ČR. Institut zálohových faktur byl jako jedno z akceleračních opatření zaveden již loni, letos byla 

možnost využití zálohových faktur ze strany příjemců ještě rozšířena. 

Vyúčtovat zálohovou fakturu lze až 
během 365 dní. Žadatelé, kteří pracují se 
zálohovými fakturami, snadněji plní časové 
limity financování svých projektů. Toto 
opatření má i pozitivní vliv na čerpání pro-
středků zvláště u větších projektů, u nichž 

jsou příjemci podpory subjekty z podnika-
telského sektoru. 

Institut zálohových plateb je u velkých 
investičních a realizačních celků běžnou 
smluvní praxí. Obecné informace k postupu 
při proplácení prostředků příjemci podpory 

z Operačního programu Životní prostředí 
jsou uvedeny v Závazných pokynech pro ža-
datele a příjemce podpory v Operačním pro-
gramu Životní prostředí v kapitole 8 – Zásady 
financování a náležitosti žádosti o platbu. 
Pokyny jsou dostupné na www.opzp.cz. 

11x O uPLATnění záLOhOvých fAKTuR

Vyúčtování zálohové faktury (předložení zúčtovací 
faktury) musí být Státnímu fondu životního prostředí ČR 
doloženo do 365 dní od data splatnosti poskytnutí podpory 
dle žádosti o platbu, na základě které došlo k proplacení 
zálohové faktury (datum splatnosti podpory je příjemci 
k dispozici v avízu zasílaném prostřednictvím informačního 
systému Bene-fill), nejpozději však do 31. prosince 2015.  
V odůvodněných případech je lhůtu možné se souhlasem 
řídicího orgánu prodloužit.

V případě nedoložení vyúčtování zálohové faktury (zúčto-
vací faktury k zálohové faktuře, na kterou byla proplacena 
podpora) dle bodu 8 bude toto považováno za porušení 
podmínek poskytnutí podpory a bude mít za následek 
podání hlášení o podezření na finanční nesrovnalost se 
všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

Příjemce podpory bude zálohové faktury zadávat do 
informačního systému Bene-fill v označení ZF a číslo  
faktury a zúčtovací fakturu v označení ZÚF a číslo faktury.

Před podáním poslední ŽoP (resp. před schválením 
poslední fakturace týkající se SoD, ke které se vztahovaly 
proplacené zálohové faktury) bude Fondem provedena 
kontrola použití finančních prostředků proplacených 
na základě zálohových faktur v souladu s danou smlouvou 
o dílo (zda bylo za poskytnuté zálohy pořízeno příslušné 
zboží nebo služby, tj. kontrola fyzické realizace projektu).

Režim zálohových faktur má příjemce podpory na základě 
podmínek zadávacího a výběrového řízení sjednán  
s dodavatelem ve smlouvě o dílo. 

Zálohová faktura se vztahuje pouze k realizační  
smlouvě o dílo. 

Zálohová faktura nesmí být vystavena ve výši  
100 % uzavřeného kontraktu.

Zálohová faktura, kterou příjemce požaduje proplatit,  
smí být vystavena max. na částku 90 % z realizační  
smlouvy o dílo.

Způsobilé výdaje připadající na zálohovou fakturu, která 
má být proplacena bez předložení zúčtovací faktury, 
nesmějí být vyšší než 90 % z realizační smlouvy o dílo 
a zároveň vyšší, než jsou stanoveny maximální způsobilé 
výdaje k dané smlouvě o dílo.

Zálohová faktura smí být tedy proplacena bez zúčtovací 
faktury pouze do výše stanovené dle bodu 5.

Zálohová faktura může být administrována jak v sytému 
ex post plateb, tak v systému modifikovaných ex ante 
plateb, to znamená, že příjemce je povinen nejpozději  
do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory (splat-
nosti) doložit úhradu fakturace, a to jak z poskytnutých 
částí prostředků OPŽP, tak z podílu vlastních zdrojů.

Zástupci Státního fondu  
životního prostředí ČR apelují na  

všechny žadatele, aby nástroje zálohových  
faktur využívali v maximální možné míře.  
Využívání zálohových faktur doporučují  

u všech typů projektů i charakterů  
příjemců podpory. 

V zásobníku projektů Státní fond život-
ního prostředí ČR v současnosti eviduje 
stovky projektů, jimž nebyla při vyhodno-
cování minulých výzev přiznána podpora 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Jedná se o projekty, na které v rámci minu-
lých výzev nezbyly peníze kvůli stanovené 
alokaci ve výzvě, v níž byly předloženy. 
Jsou to obvykle projekty s nižším bodo-
vým ziskem, avšak nejedná se o nekvalitní 
projekty. 

Dodržet harmonogram
Aby i tyto projekty mohly být realizovány, 

musejí žadatelé zaslat na státní fond žádost 
o vyjmutí svého projektu ze zásobníku pro-

jektů a zároveň doložit reálný harmonogram 
s přesně stanoveným datem ukončení realiza-
ce a profinancování projektu, a to do konce 
letošního roku. 

Nezbytností pak je předložený harmo-
nogram skutečně dodržet a poslední žádost 
o platbu dodat na státní fond do konce letoš-
ního přijímání žádostí o platbu. Ke splnění 
tohoto požadavku je možné využít i institutu 
zálohových plateb. To jsou závazné podmín-
ky. Šanci na získání podpory z OPŽP nyní 
mají za výše uvedených podmínek všechny 
projekty v zásobníku projektů, a to praktic-
ky ve všech prioritních osách. Avšak pouze 
za předpokladu, že budou letos profinanco-
vány z OPŽP.

Č. PrIOrItní OsY staV PrOjektu
POČet  

PrOjektů
PODPOra  

erDF
PODPOra  

Fs
DOtace  

sr
DOtace  
sFŽP Čr

ceLkOVá Výše 
PODPOrY

PO 1 zásobník projektů 7 0 212 177 478 0 12 481 028 224 658 506
Prioritní osa 1 – celkem 7 0 212 177 478 0 12 481 028 224 658 506

PO 2
doporučen jako 
náhradní projekt

376 0 1 225 494 272 143 754 256 0 1 369 248 528

zásobník projektů 2 0 37 315 134 6 585 024 0 43 900 158
Prioritní osa 2 – celkem 378 0 1 262 809 406 150 339 280 0 1 413 148 685

PO 3
doporučen jako 
náhradní projekt

3 0 42 770 929 0 2 515 936 45 286 865

zásobník projektů 180 0 895 078 184 153 185 53 409 237 948 640 606
Prioritní osa 3 – celkem 183 0 937 849 113 153 185 55 925 173 993 927 471

PO 6
doporučen jako 
náhradní projekt

86 190 454 436 0 0 27 852 513 218 306 949

zásobník projektů 13 29 035 775 0 0 2 233 521 31 269 296
Prioritní osa 6 – celkem 99 219 490 211 0 0 30 086 034 249 576 245

PO 7
doporučen jako 
náhradní projekt

1 2 938 424 0 172 848 0 3 111 272

zásobník projektů 95 370 462 645 0 32 726 417 0 403 189 063
Prioritní osa 7 – celkem 96 373 401 069 0 32 899 266 0 406 300 335
celkový součet 763 592 891 281 2 412 835 996 183 391 731 98 492 235 3 287 611 243

Vyjmout projekt  
ze zásobníku  
a profinancovat  
jej ještě letos 
šanci získat dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí mají 

i ti žadatelé, jejichž projekty byly 

zařazeny do takzvaného zásobníku 

projektů. aby se však tito žadatelé stali 

příjemci podpory, musejí své projekty 

profinancovat z Operačního programu 

Životní prostředí ještě letos. 

nIKOlI bIancO šeK

V rámci akceleračního opatření, které umožňuje žadatelům vyjmout jejich projekt ze zásobníku 
projektů, Státní fond životního prostředí ČR podle jeho zástupců rozhodně nikomu ze žadatelů 
nenabízí bianco šek na čerpání dotace a ledabylou realizaci projektu. Bude-li projekt ze zásobníku 
vyjmut, příjemce podpory musí svůj projekt letos profinancovat z prostředků OPŽP. Pokud toto 
příjemce podpory nedodrží, přijde o jistotu podpory z OPŽP a bude muset čekat, zda se neuvolní 
prostředky v příštím roce. 

Státní fond životního  
prostředí ČR nemůže garantovat těm  

žadatelům, jejichž projekty skončily v zásobníku  
projektů, že podpoří jejich projekty z OPŽP v příštím 

roce. Avšak těm žadatelům, kteří profinancují  
svůj projekt ze zásobníku ještě  

letos, může garantovat, že podporu  
z OPŽP skutečně získají.

PřEhLED PROjEKTů v záSOBníKu A PROjEKTů DOPORuČEných KE vLOŽEní DO záSOBníKu

1
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Zástupci Státního fondu Životního 
prostředí ČR vyzývají příjemce podpory 
k průběžnému zasílání faktur projektovým 
manažerům ke schválení a k následnému 
podávání a zasílání žádostí o platbu státní-
mu fondu tak, aby docházelo k plynulému 
financování projektu. Příjemce podpory 
je povinen zanést údaje o faktuře do IS 
Bene-fill do pěti pracovních dnů od jejího 
obdržení a neprodleně ji doručit projektové-
mu manažerovi. Zároveň apelují na příjemce 
podpory, aby u projektů s ukončenou rea-
lizací obratem předložili všechny potřebné 
doklady k dofinancování projektu.

Dále příjemcům připomínají, že jsou 
povinni zanášet údaje o fakturách do IS 

Bene-fill do pěti pracovních dnů od jejich 
obdržení a neprodleně je zasílat ke kont-
role projektovým manažerům. Aby mohl 
příjemce podpory podat žádost o platbu, 
musí mít vydané Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (RoPD), příp. stanovení výdajů 
na financování akce organizační složky 
státu (dále jen „SV“). Dále musí být ředite-
lem Státního fondu životního prostředí ČR 
podepsána smlouva o poskytnutí podpory 
ze SFŽP ČR (dále jen „smlouva“), je-li pro-
jekt spolufinancován ze strany SFŽP ČR. 
Nutnou podmínkou pak je, aby v infor-
mačním systému SFŽP ČR (dále jen „IS“) 
byla zadána data podpisu RoPD a smlouvy 
ředitelem SFŽP ČR, v systému musejí být 

dále schváleny faktury a nastaveny způso-
bilé výdaje projektovým manažerem (dále 
jen „PM“), finančním manažerem (dále 
jen „FM“)  a při tom všem byl schválen fi-
nančně platební kalendář (dále jen „FPK“) 
s vymezenými dostatečnými finančními 
prostředky na to období, ve kterém je 
žádost podávána. Další podmínkou je, aby 
předchozí podané žádosti byly již řádně 
proplaceny, všechny faktury z předchozích 
proplacených žádostí byly plně uhrazeny 
a v IS Bene-fill k nim byly zadány ban-
kovní výpisy. Poslední podmínkou je, že 
v procesu OPŽP není evidován a nevyřízen 
jakýkoli dodatek za účelem vydání změny 
RoPD/StV.

PODmínKy, za KTeRých je mOŽné  

PROPlaTIT ŽáDOST O PlaTbu

– je-li projekt spolufinancován ze SFŽP ČR, je 
uzavřena smlouva, čili byla podepsána ředite-
lem SFŽP ČR a příjemcem podpory. V infor-
mačním systému je zadáno datum podpisu 
smlouvy příjemcem podpory,

– v případě, kdy je poskytována půjčka SFŽP 
ČR, je uzavřena zástavní smlouva a předložen 
výpis z katastru nemovitostí s vyznačeným 
vkladem zástavního práva nebo je předložen 
a schválen jiný zajišťovací instrument (např. 
bankovní záruka, ručitelské prohlášení),

– ke všem fakturám z předchozích proplace-
ných žádostí o platbu byly příslušnému FM 
doručeny bankovní výpisy prokazující plnou 
úhradu těchto faktur a byly mu prostřed-
nictvím workflow v IS Bene-fill postoupeny 
ke schválení,

– všechny kopie faktur a bankovních výpisů 
doložené k žádosti o platbu jsou opatřeny 
originálním podpisem příjemce podpory 
a razítkem ( je-li právnickou osobu), čímž 
příjemce potvrzuje jednak shodu s originály 
uvedených dokladů, jednak provedení věcné, 
finanční a formální kontroly těchto dokladů 
podle platné legislativy a rozsah skutečně 
provedených prací; doklady lze zasílat poštou 
nebo prostřednictvím datové schránky příjem-
ce podpory.

jaKá PraVIDLa muSí Příjemce POD-

PORy ReSPeKTOvaT PřI ZahrnOVání 

Faktur DO ŽáDOstI O PLatBu?

– do žádosti lze vždy vložit buď jen investiční, 
nebo jen neinvestiční faktury, přičemž lze po-
dat najednou žádost investiční a neinvestiční,

– do žádosti lze vždy vložit buď jen fakturaci bez 
víceprací, nebo jen vícepráce,

– do jedné žádosti nelze zahrnout doklady 
týkající se realizační části projektu a současně 
osobních nákladů v režimu křížového financo-
vání (týká se prioritní osy 7),

– existují-li k faktuře jakékoliv opravné doklady 
snižující způsobilé výdaje, je nutné, aby byly 
do žádosti vloženy společně,

– jsou-li do žádosti vkládány faktury vystavené 
v cizí měně nebo doklady za práci svépomocí 
nebo do žádosti vkládá faktury organizační 
složka státu nebo státní příspěvková organi-
zace, musejí být faktury vždy uhrazeny,  
tj. zároveň doloženy bankovními výpisy,

– do žádosti lze vložit pouze ty faktury, které patří 
ke smlouvě o dílo, ke které bylo ze strany SFŽP ČR  
zkontrolováno a schváleno výběrové řízení,

– do žádosti lze vložit neuhrazenou zálohovou 
fakturu i v případě, kdy zatím nedošlo k jejímu 
zúčtování, musejí však být respektována pravi-
dla uvedená v ZP, v kap. 8.1, odst. s,

– jsou-li do žádosti vkládány neuhrazené  
faktury, příjemce podpory je povinen  
do 10 pracovních dnů od data splatnosti 
poskytnutí podpory (toto datum bude mít 
uvedeno v avízu o provedené platbě, které mu 
přijde v IS Bene-fill) doložit celkovou úhradu 
faktury (zadat bankovní výpis do IS Bene-fill 
a zaslat jej příslušnému FM), tj. včetně zapoje-
ní příslušného podílu vlastních zdrojů, faktura 
musí být vždy hrazena z účtu příjemce pod-
pory na účet dodavatele, a to bezhotovostně 
(hotovostní úhrada je umožněna pouze tehdy, 
týká-li se práce svépomocí dle kap. 8.6 ZP).

OsM nejČastějších chYB 

PřI KOnTROle ŽáDOSTI O PlaTbu

1 Nemožnost administrovat žádost, protože:
 – příjemce podpory nezaslal SFŽP ČR  

v IS Bene-fill vygenerovanou žádost o plat-
bu v listinné podobě,

 – příjemce podpory nezaslal SFŽP ČR jím 
podepsanou smlouvu.

2 Nedoložení bankovních výpisů prokazujících 
plnou úhradu faktur z předchozích již pro-
placených žádostí příslušnému FM (bankovní 
výpisy jsou zadány pouze v IS).

3 Kopie faktur a bankovních výpisů náležejí-
cích k žádosti nejsou opatřeny originálním 
podpisem příjemce podpory a razítkem ( je-li 
právnickou osobou).

4 Chybně zadané údaje o faktuře v IS Bene-fill 
(nejčastěji jsou to chybná čísla faktur a také 
chybná uvedení fakturované částky, v IS 
musí být částka s DPH s vícepracemi shodná 
s částkou uvedenou na faktuře a následně 
na bankovním výpise prokazujícím úhradu 
faktury; dochází-li k úhradě faktury v částce 
ponížené např. o částku dobropisovanou nebo 
sankcionovanou vůči dodavateli, je nutné do IS 
Bene-fill zadat fakturu v ponížené částce tak, 
aby následně odpovídala částce uhrazené).

5 Úhrada faktury prostřednictvím zápočtu 
pohledávek, faktoringu nebo postoupením 
pohledávek bez předchozího individuálního 
posouzení a schválení SFŽP ČR.

6 Chybné určení typu nákladů (příjemce pod-
pory v IS Bene-fill u jednotlivých smluv o dílo 
(SoD) určuje, zda jsou to investiční, nebo 
neinvestiční náklady, následně jsou faktury 
pocházející z předmětné SoD evidovány buď 
jako investiční, nebo jako neinvestiční, na zá-
kladě toho je poskytnuta buď investiční, nebo 
neinvestiční podpora; typ nákladů u dané 
SoD nelze měnit, jakmile je z dané SoD jaká-
koliv faktura proplacena).

7 Úhrada faktury je provedena z jiného účtu pří-
jemce podpory nebo na jiný účet dodavatele, 
než jsou účty uvedené v Technické a finanční 
příloze (TFP) k RoPD/SV: V tomto případě 
je nutné požádat příslušného FM o přidání 
účtu do TFP, což následně vede k vyhotovení 
dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů.

 Doporučujeme proto příjemcům podpory, 
aby při zadávání údajů o fakturách a bankov-
ních výpisech do IS Bene-fill vždy zkontro-
lovali, zda jsou na fakturách a bankovních 
výpisech uvedena správná bankovní spojení 
v souladu s TFP (IS Bene-fill nabízí k výběru 
vždy jen čísla účtů uvedená v TFP), a zjistí-li 
nesoulad, příjemce podpory by měl neprodle-
ně kontaktovat příslušného FM.

8 Provedení úhrady faktury dodavateli se usku-
tečnilo pod chybným variabilním symbolem. 
V tomto případě je nutné doložit potvrzení 
dodavatele, že platbu přijal a ve svém účetnic-
tví spároval se správnou fakturou.

kaPItOLa 8 v závazných POKynech

Hlavním dokumentem pojednávajícím o zá-
sadách financování a náležitostech žádosti 
o platbu jsou Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, konkrétně kap. 8.

Na základě řádně podané a Stáním fondem 
životního prostředí ČR schválené žádosti dojde 
k proplacení podpory OPŽP (dotace ERDF/
FS, dotace SR / SFŽP ČR a případně půjčky 
SFŽP ČR) na tzv. hlavní účet příjemce podpory, 
tj. na účet, který si příjemce podpory za účet 
pro příjem podpory určí (u některých typů 
příjemců podpory musí být účet v souladu se 
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, veden u ČNB). 

PODmínKy, za KTeRých je mOŽné 

PROPlaTIT ŽáDOST O PlaTbu 

Státní fond životního prostředí ČR 
z důvodu zajištění maximálního čerpá-
ní finančních prostředků z Operačního 
programu Životní prostředí umožňuje 
příjemcům podpory generovat v systému 
BENE-FILL žádosti o platbu ještě před tím, 
než příjemci projednají, schválí a  zašlou 
podepsanou smlouvu o spolufinancování 
zpět na fond.     

Jedná se o případy, kdy jsou projekty 
spolufinancovány z prostředků fondu, to 
znamená, že  příjemce podpory obdrží 
společně s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace i Smlouvu o poskytnutí podpory ze 
SFŽP ČR. Avšak proplacení žádosti o plat-
bu je možné až ve chvíli, kdy se smlouva 
stane právně účinnou. 

Možnost podat žádost o platbu ještě před 
nabytím účinnosti smlouvy o spolufinan-
cování je jedním z loňských akceleračních 
opatření, které se osvědčilo v praxi. 

Státní fond proto žádá příjemce podpory, 
aby tohoto způsobu podávání žádosti 
o platbu maximálně využívali a tím umož-
nili souběžnou administraci a finanční 
kontrolu  žádosti o platbu a schvalování 
smlouvy na straně příjemce podpory. 

Žádost o platbu  
a chyby zjišťované při její kontrole
včasné a správné předkládání žádostí o platbu ze strany příjemců podpory je jak v zájmu samotných příjemců, tak v zájmu 

Státního fondu životního prostředí ČR. Čím dříve a více bude vyčerpaných a proplacených peněz z OPŽP, tím menší budou 

finanční ztráty z tohoto programu. jaké jsou podmínky, za kterých je možné podat na státní fond žádost o platbu? 

Lhůta pro proplacení žádosti o platbu  
činí 10 pracovních dnů od data přijetí žádosti  

v listinné podobě příslušným finančním manažerem. Je-li 
však projekt spolufinancován ze SFŽP ČR a příjemce podá 

žádost před uzavřením smlouvy tj. dříve než smlouvu  
podepíše a zašle zpět SFŽP ČR, činí lhůta pro proplacení  

žádosti 10 pracovních dnů od data zanesení  
podpisu smlouvy příjemcem  

podpory do IS.

Chyby zjištěné při kontrole žádosti  
o platbu vedou k přerušení lhůty administrace 

žádosti na SFŽP ČR do doby zjednání nápravy, v některých 
případech i k nutnosti stornovat žádost a následně po potřeb-

ných opravách podat žádost novou. Příjemcům podpory doporu-
čujeme, aby si před podáním žádosti vždy zkontrolovali správnost  

a oprávněnost faktur, které chtějí zahrnout do žádosti  
k proplacení. V případě, že po proplacení žádosti nastane zjištění,  

které by vedlo k vrácení finančních prostředků, vrácené  
finanční prostředky pak již nelze  

znovu proplatit.

aKceleRaceaKceleRace
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Ukázkový příklad podání žádosti o platbu v informačním systému Bene-fill

Příjemce může podat žádost o platbu, když je 
v informačním systému zaneseno datum podpi-
su Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy 
ředitelem Státního fondu Životního prostředí 
ČR, ale takovou žádost o platbu nejde ještě pro-
platit. Aby ji bylo možné proplatit, je potřeba, 
aby bylo v informačním systému ještě uvedeno 
datum podpisu smlouvy příjemcem podpory.

Příjemce podpory v informačním systému odklikne „Vytvořit žádost o proplacení výdajů“, v systé-
mu se mu objeví náhled, v němž má zrekapitulovány faktury, které do žádosti  

o platbu vložil, a seznam přiložených dokladů (tj. seznam faktur a bankovních výpisů zadaných 
do systému, které jsou součástí aktuální žádosti o platbu). Příjemce zde může případně i uvést 

částku jiných příjmů (avšak pouze za podmínek stanovených  
v závazných pokynech dle kap. 4.1.2 a 8.3).

Příjemce podpory v informačním systému odklikne možnost „Odeslat žádost“, přičemž  
se mu znázorní možnost „Přehled žádostí o proplacení výdajů projektu“. Dále žadatel  

vytiskne aktuálně vygenerovanou žádost o podporu. 

PřIřAzEní fAKTuR DO ŽáDOSTI O PLATBu / vyTvOřEní ŽáDOSTI O PLATBu v IS BEnE-fILL

ELEKTROnIcKé ODESLání ŽáDOSTI O PLATBu v IS BEnE-fILL

vyTISKnuTí ŽáDOSTI O PLATBu v IS BEnE-fILL

 

 

aKceleRaceaKceleRace

Příjemce podpory v informačním systému 

bene-fill na záložce „Žádost o platbu“ vybere 

faktury, které chce zahrnout do žádosti o platbu 

a odklikne „vytvořit žádost o proplacení 

výdajů“. Poté se zobrazí náhled, v němž jsou 

zrekapitulovány faktury, které příjemce zahrnul 

do žádosti, a seznam přiložených dokladů  

(tj. seznam faktur a bankovních výpisů 

zadaných do informačního systému bene-fill, 

které jsou součástí aktuální žádosti). Příjemce 

zde může případně uvést i částku jiných příjmů 

(avšak pouze za podmínek stanovených 

v závazných pokynech pro žadatele a příjemce 

podpory v kap. 4.1.2 a 8.3).

následně příjemce podpory v informačním 

systému bene-fill odklikne „Odeslat žádost“. 

Opět se mu zobrazí náhled, kde v části  

„Přehled žádostí o proplacení výdajů 

projektu“ vytiskne aktuálně vygenerovanou 

žádost.

Všechny kopie faktur a bankovních výpisů dolo-
žené k žádosti o platbu musí být opatřeny origi-
nálním podpisem příjemce podpory a razítkem 
( je-li právnickou osobu), čímž příjemce potvr-
zuje jednak shodu s originály uvedených dokla-
dů, jednak provedení věcné, finanční a formální 
kontroly těchto dokladů podle platné legislativy 
a rozsah skutečně provedených prací. Doklady 
lze zasílat poštou nebo prostřednictvím datové 
schránky příjemce podpory.

vytištěnou žádost o platbu příjemce podpory podepíše a opatří razítkem ( je-li právnickou 

osobou) a zašle SfŽP (poštou nebo prostřednictvím datové schránky příjemce). Spolu 

s žádostí případně zasílá dosud nepředložené bankovní výpisy.
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na hRaně RealIzOvaTelnOSTI

I když do konce stávajícího Operačního programu Životní prostředí zbývá rok a půl, 
mnohé časově náročné projekty jsou již nyní mnohdy na samé hraně realizovatelnosti. 
Navíc nikdo netuší, jaká bude zima, tedy čas stavebního klidu. Podle zástupců Státního 
fondu životního prostředí ČR mnohým žadatelům nic jiného než se okamžitě pustit 
do realizace ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace nezbývá. Pokud tedy 
chtějí svůj projekt s pomocí podpory z OPŽP skutečně realizovat. Tento postup je vý-
hodný jak pro žadatele, tak pro administrátory operačního programu. Zrychluje čerpání 
prostředků z OPŽP, snižuje finanční ztráty v rámci programu a žadatelům pomáhá 
v dodržování termínů, které od nich při realizaci jejich projektů státní fond vyžaduje. 
Rychlejší čerpání finančních prostředků v letošním roce přitom fakticky zvyšuje objem 
prostředků, které budou moci žadatelé čerpat v roce příštím.  

Kdy je okamžitá realizace  
projektu nutností
začít realizovat projekt, aniž má žadatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nezbytností tehdy, když je celkem jisté, že bude-li 

žadatel čekat na vyřízení všech administrativních formalit, nestihne projekt zrealizovat do konce příštího roku, čímž automaticky 

přijde o podporu z OPŽP na ty části projektu, které zrealizuje po roce 2015. Týká se to zejména vodohospodářských projektů 

v prioritní ose 1. ale nejen jich.

Důvodem okamžitého zahájení realizace 
projektu je, že ti žadatelé, kteří se roz-
hodnou začít realizovat svůj projektu 
již před vydáním Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace, významně zvyšují své 
šance na řádné a včasné ukončení 
projektu a předcházejí riziku, že 
když nestihnou projekt do konce 
roku 2015 úspěšně dokončit, budou 
jej muset dokončit za vlastní pro-
středky. To se týká hlavně vodohos-
podářských projektů a vůbec všech 
časově náročných projektů. Avšak 
nejenom jich. I takzvané rychloobrátkové 
projekty mají povinnost vyčerpat určitou 
část dotace v předepsaných termínech. 

Těm však může výrazně pomoci využití 
zálohových faktur. 

V případě, že se žadatel pustí do realizace 
svého projektu, aniž by měl od státního fondu 
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí 

o to zodpovědněji přistoupit jak k realizaci 
výběrového řízení na dodavatele, s nímž 

bude projekt realizovat, tak k samotné 
realizaci projektu. V případě chyb mu 
totiž hrozí možné ponížení dotace. 
To mu však hrozí i v případě, jestliže 
mu Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

již vydáno bylo. 
Ze zkušeností pracovníků Státního 

fondu životního prostředí ČR vyplývá, že ri-
ziko krátícího se času ve stávajícím Operačním 
programu Životní prostředí velmi ostře vnímá 
mnoho žadatelů, kteří proto již nyní přebírají 
iniciativu a na svých projektech intenzivně 
pracují. Zbývá však ještě mnoho žadatelů, 
kteří mají za to, že na všechno je dost času.

Pracovníci Call centra Státního fondu život-
ního prostředí ČR začali příjemce podpory tele-
fonicky obvolávat v polovině letošního června. 
Cílem jejich snahy je zlepšit komunikaci mezi 
příjemci a státním fondem a zároveň zrychlit čer-
pání z Operačního programu Životní prostředí 
tak, aby ztráta finančních prostředků v tomto 
programu, které bude muset Česká republika 
vracet Evropské komisi, byla co nejmenší.

„Jsou to hlavně případy, u kterých nám s ohledem 
na finančně platební kalendář akce chybějí informace 
o tom, zda příjemci podpory ještě mají u sebe nějaké fak-
tury, které plánují v rámci podpořeného projektu z OPŽP 
uplatnit. V zásadě to tedy je urgence doložení faktur k již 
zrealizovaným projektům v IS Bene-fill," vysvětluje 
Jana Tlustá, vedoucí Call centra SFŽP ČR.

Lidé z Call centra mají k dispozici přehled 
projektů, u nichž je v informačním systému 
uveden stav „realizace ukončena", ale podle 
finančně platebního kalendáře není jisté, zda 
příjemci podpory uplatnili nárok na proplacení 
všech faktur v rámci podpořeného projektu. 
Jsou to projekty, u nichž Call centrum nadále 
eviduje možnost čerpání poměrně významných 
částek bez upřesnění, zda bude financování 
ještě pokračovat, nebo je definitivně uzavřeno, 
a proto nebude zbývající část schválené dotace 
vyčerpána. Podle Jany Tlusté příjemci někdy 
otálejí se žádostí o proplacení i u faktur na vý-
znamné finanční obnosy.

Ptáme se příjemců
„Ptáme se příjemců podpory, proč fondu nepředklá-

dají faktury. Zároveň je žádáme, aby faktury k proplacení 
neprodleně doložili. Je to v jejich zájmu, ale i v našem," 
říká Jana Tlustá a dodává, že faktury, které fond 
příjemcům podpory včas proplatí, se pozitivně 
promítají do celkového čerpání peněz z OPŽP. 
I to je důležité, protože čím více peněz bude 
letos z Operačního programu Životní prostředí 

vyčerpáno, tím více peněz bude v programu 
k dispozici také pro rok příští.

„Pracovníci Call centra se snaží o milý přístup a o co 
nejlepší objasnění nutnosti rychlého dodání faktur fondu. 
Oslovení obvykle reagují vstřícně, profesionálně. Jen v pří-
padě projektů, které jsou zrealizovány již delší dobu, se 
občas ze strany příjemců setkáme s jistou nevolí, proč jsme 
si vzpomněli tak pozdě a oslovujeme je až nyní... Avšak je 
třeba říci, že aktivita by měla být spíše na straně žadatele," 
dodává Jana Tlustá. Ovšem jinak si příjemce 
podpory, resp. jejich zástupce, vedoucí Call 
centra pochvaluje, protože dle jejích slov 
reaguje většina z nich vstřícně.

Pomoc ze strany fondu
Z telefonátů pracovníků Call centra Stát-

ního fondu životního prostředí ČR vyplývá, 

že příjemci podpory mnohdy ztratili přehled 
o možném dalším čerpání, anebo opomněli 
fondu sdělit, že již čerpání ukončili.

„Ve všech podobných případech doporučujeme kontak-
tovat projektového manažera akce. Minimálně je vhodné 
elektronickou zprávu o ukončení čerpání dotace předat 
kompetentnímu pracovníkovi a tím nastartovat další 
kroky k ukončení administrace žádosti, přičemž se může 
ukázat, že ne všechny faktury, které mohly být proplaceny, 
skutečně proplaceny byly. Navíc informace k dokončenému 
čerpání dotace a k možnosti uzavřít proces administrace 
takovýchto projektů má i další pozitivní efekt. Poskytuje 
věrnější obrázek o tom, kolik peněz ještě v jednotlivých 
prioritních osách zbývá, což je velmi důležité například 
při rozhodování o tom, které projekty a kolik dalších 
nových lze vyjmout ze zásobníku projektů a realizovat je," 
uzavírá Jana Tlustá.

POTřeba zaČíT RealIzOvaT PROjeKT 

ješTě PřeD vyDáním ROzhODnuTí 

O POSKyTnuTí DOTace Se PODle 

ODhaDu STáTníhO fOnDu ŽIvOTníhO 

PROSTřeDí ČR TýKá aŽ 70 PROcenT 

vODOhOSPODářSKých PROjeKTů  

v PRIORITní OSe 1. u věTších PROjeKTů 

v Dalších PRIORITních OSách ODhaD 

fOnDu hOvOří O TřIceTI PROcenTech

Žadatel vždy musí  
odpovědně přistupovat k realizaci  

výběrového řízení. Stejně odpovědně  
musí přistoupit i k samotné realizaci projektu.  

Avšak nemá smysl jakkoliv žadatele strašit,  
k ponížení dotace státní fond přistupuje  

spíše zřídka.

Státní fond urguje příjemce podpory 
o doložení faktur 
z telefonátů pracovníků call centra Státního fondu životního prostředí ČR vyplývá, že příjemci podpory mnohdy ztratili přehled 

o možném dalším čerpání anebo opomněli fondu sdělit, že již čerpání ukončili.

Zasílej podklady k vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace včas.

Nepodceňuj pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek. 

Nepodceňuj pravidla pro veřejnou 
podporu. 

Zajisti si dostatečnou projektovou 
přípravu a vyhni se vícepracím.

Dohlížej na včasnou realizaci – smlouva  
o dílo má svůj harmonogram, plán 
financování směrem k Fondu musí být 
dodržen!

Ptej se svých projektových manažerů, 
jsou tu pro tebe. 

Buď obezřetný k informacím podá-
vaným poradenskými společnostmi, 
informace si ověřuj na státním fondu. 

Využívej institutu zálohových plateb. 

Financuj svůj projekt průběžně,  
nenechávej žádosti o platbu  
na konec roku. 

Máš-li zásadní problém, napiš vedení 
OPŽP na e-mail:  
urgence.financovani@sfzp.cz.

Čím více peněz bude letos  
z Operačního programu Životní  

prostředí vyčerpáno, tím více peněz  
bude v programu k dispozici  

také pro rok příští.

DESATERO ŽADATELE O PODPORu

aKceleRaceaKceleRace
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12 mld. korun v jedné výzvě: Úspěch 
mají žadatelé ve svých rukou

XXXIX. výzva v objemu 12 mld. korun 
podpořených žádostí musí bezpodmínečně 
čerpat ještě letos. Projekty, které dodaly 
podklady k rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(dále jen RoPD) do 30. září, dostaly nebo do-
stanou RoPD v rekordním čase. Nyní je třeba 
zahájit realizace a neprodleně fondu před-
kládat faktury ke schválení. V případě všech 
těchto projektů fond velkoryse prodloužil 
žadatelům registrační listy na samou hranici 
realizovatelnosti. V jednotlivých žádostech 
o prodloužení museli žadatelé přikládat 
harmonogram zahájení a průběhu realizace, 
plnění těchto harmonogramů nyní bude fond 
přísně vyžadovat. Pro samotnou realizaci tak 
náročných projektů, jako jsou projekty vodo-
hospodářské, není již v OPŽP žádný prostor 
k ústupkům: Buď nyní a dle plánu, který si 
žadatelé sami nastavili, nebo vůbec.

Stejné opatření v podobě nemožnosti 
měnit plán čerpání finančních prostředků 
fond aplikuje i v případě finančně plateb-
ních kalendářů. Žadatelům hrozí v případě 
neplnění uvedených ukazatelů sankce: 
v lepším případě ponížení přiznané dotace, 
v horším i odstoupení od rozhodnutí o po-
skytnutí dotace.

Tlak na rychlou a přitom kvalitní realizaci 
a maximální čerpání nemůže vycházet pouze 
z fondu. Samotní žadatelé musejí své dodava-
tele tlačit k maximálním výkonům. Není mož-
né, aby žadatelé osud svých projektů nechá-
vali pouze na servisních společnostech, které 
si najali. Pro fond je jediným a odpovědným 
partnerem žadatel a ten ponese případné 
sankce. „Velmi často se setkáváme s argumentací 

žadatelů: Na zakázky jsem si najal odborníky. Projekt 
za mě vede ta a ta společnost. Z pohledu fondu a případ-
ného úspěchu či neúspěchu projektu je toto irelevantní. 
Řádný hospodář se o své peníze stará,“ říká Martin 
Kubica, náměstek ředitele pro Úsek řízení 
OPŽP, a dodává: „Většina servisních společností 
jsou obchodní společnosti a ty jsou založeny za účelem 
zisku. Rozhodně předmětem jejich činnosti není ochrana 
a prosazování veřejného zájmu, byť v podobě vodovodu 
nebo kanalizace. Veřejný zájem musí chránit obec-žada-
tel. Čímž netvrdím, že všichni zpracovatelé žádostí jsou 
stejní – a špatní. Je pouze třeba si uvědomit, že hlavní 
roli hraje vždy žadatel-příjemce dotace.“

Projekty, které nesplní podmínku dodá-
ní kompletních podkladů k datu platnosti 
svého registračního listu, budou vloženy 
do speciálního zásobníku a po vyhodnocení 
bilance programu na konci letošního roku 
a po objektivním zhodnocení reálnosti jejich 
realizace, zejména s ohledem na časovou 
náročnost a stavební připravenost, budou 
vráceny do administrace, popř. definitivně 
ukončeny.

změnové listy již nejsou brzdou
Problémy s dlouhými lhůtami a nejednot-

nou metodikou schvalování změnových listů, 
které dlouhodobě dusily čerpání PO 1, jsou 
již minulostí. Velmi zjednodušeně lze říci, že 
souvisí-li změna s projektem a nepřesáhne-li 
20 % původní zakázky, bude minimálně ze 
75 % uznána za způsobilou. Jak bylo uvedeno 
již výše, i v oblasti změnových listů je nyní 
kladen maximální důraz na žadatele. Potvr-
dí-li změnový list žadatel, technický dozor 
projektu a projektant, je toto dostatečným 
podkladem fondu k jednání, cokoliv navíc 
může být požadováno jen ve zcela výjimeč-

ných případech. Navíc byly stanoveny velmi 
přísné lhůty pro vypořádání předložených 
změnových listů.

fázování jako záchrana?
LXI. výzva určená k fázování projektů je 

již ukončena. Celkem byly přijaty projekty 
za přibližně 1,5 miliardy korun. Výzva byla 
vyhlášena jako záchranná pro projekty, 
které není již možno stihnout kompletně 
zrealizovat v současném programovém 
období, a jejich část se tedy přesune do no-
vého programu. S dalším fázováním se již 
nepočítá a žadatelé na ně nemohou spolé-
hat. Proto projekty, které nejsou součástí 
této výzvy, musejí vše dofinancovat do kon-
ce roku 2015. Nestihnou-li to, budou muset 
dokončit realizaci v původním rozsahu ze 
svých vlastních zdrojů.

Rychle, ale ne zběsile
Je naší ambicí vyčerpat maximum finančních 

prostředků v letošním roce. Příjemci dotace mu-
sejí udělat vše proto, aby se stihla dát do žádostí 
o platbu i listopadová fakturace za provedené 
práce. Příjemci dotace musejí do konce roku 
vyčerpat vše, co si naplánovali. Nemohou-li 
využít zálohových faktur, je třeba využít jiných 
nástrojů: Dodavatelé mohou nakoupit dopředu 
maximum technologií, materiálu. Garantuje-
me, že fond nebude nikoho brzdit a že v rámci 
jednoznačně nastavených pravidel přistupuje 
k administraci mnohem dynamičtěji a aktivněji. 
Jestliže přesto narazíte na jakoukoliv z vašeho 
pohledu nepřiměřenou bariéru, popište svůj 
problém na speciální e-mailovou adresu:  
urgence.financovani@sfzp.cz. Váš požadavek 
bude velmi rychle řešen a vyřešen.

Živá voda v prioritní ose 1
Po několika letech útlumu se prioritní osa 1 opět stává hlavním pilířem celého programu. alokovaná částka pro podporu 

projektů z oblasti vodohospodářských projektů tvoří bezmála 40 % celkové alokace programu a tomu musejí odpovídat i podíl 

osy na celkovém čerpání a kvalita administrace žádostí. v letech 2010 až 2012 nebyla pro PO 1 vyhlášena žádná výzva k příjmu 

žádostí, nyní se musí vše dohnat a úspěch se dostaví pouze za předpokladu maximální spolupráce ze strany příjemců.

fázOvací výzva

Během letních měsíců měl Odbor ochrany  
vod SFŽP ČR, který spravuje prioritní osu 1, 
nelehký úkol. Bylo jím vyhodnotit a posoudit 
projekty podané do fázovací, LXI. výzvy.  
Do fázovací výzvy bylo podáno 19 žádostí  
s požadavkem na podporu z Fondu  
soudržnosti pro Operační program Životní  
prostředí 2007–2013 v celkové výši  
1,427 miliardy korun. Fázovací výzva byla  
určena pro projekty s celkovými náklady  
nad pět milionů eur, pro projekty, které jsou 
ve vysokém stupni připravenosti, přesto u nich 
přetrvává riziko, že stavbu nestihnou příjemci 
dotace dokončit v celém rozsahu do data způ-
sobilosti výdajů pro Operační program Životní 
prostředí 2007–2013. 

nEjČASTějŠí chyBy PřI zPRAcOvání KOnSOLIDOvAné  

fInAnČní AnALýzy

O zpracování konsolidované  
finanční analýzy 
Do prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí mohl žadatel předložit v rámci vyhlášených výzev pouze takový 

projekt, který splňoval podmínky dané výzvy. mohla však nastat situace, kdy žadatel (vlastník infrastruktury) projekt 

„etapizoval“ čili v jedné nebo více výzvách předložil více projektů (etap). 

Tato situace byla obvykle způsobena 
tím, že příprava infrastrukturních projektů 
byla jak finančně, tak časově velice nároč-
ná, a proto žadatelé své projekty připravili 
v určitých časových etapách. Pro každý takto 
předložený projekt byla vždy zpracována 
finanční analýza projektu, jejímž hlavním 
účelem bylo prokázání, respektive stanovení 
finanční ziskovosti investice (projektu), výše 
příspěvku společenství na projekt a finanční 
udržitelnosti projektu i celého vodohospo-
dářského systému.

Avšak aby bylo možné správně vyhodnotit 
výše uvedené body za všechny etapy projektu 
a stanovit jednotnou cenu vodného/stočného 
v tarifové oblasti, bylo a je nezbytné vytvořit 
konsolidovanou finanční analýzu. 

Konsolidovaná finanční analýza
Zpracovat konsolidovanou finanční analý-

zu musí žadatel vždy za té okolnosti, že dílčí 
etapy projektu, na které žádá dotaci, jsou 
podány jen jím, etapy projekty jsou v jedné 
tarifové oblasti a dílčí etapy projektu jsou 
v jedné podoblasti prioritní osy 1. 

Modely pro konsolidované finanční 
analýzy jsou zveřejněny na stránkách OPŽP 
ve specifických předpisech. K těmto mode-
lům byly vytvořeny manuály pro zpraco-
vání analýz a doprovodné metodické texty. 
Pro bezchybné zpracování konsolidované 
finanční analýzy je nezbytné, aby se žadatelé/
zpracovatelé seznámili s manuálem ke kon-
solidované finanční analýze a se souvisejícími 
metodickými texty.

1

2

3

4

5

 Na listu „historická data“ / „Zelená louka“ neodpovídají data dílčí finanční analýze k RoPD 
projektu, u nějž je zpracovávána konsolidovaná finanční analýza. Jsou tam chybně uvede-
ny indexy regionální ekonomické charakteristiky. Uvedený druh provozu neodpovídá dílčí 
finanční analýze posledního projektu. Položky projektu jsou uváděny nesprávně, měly by být 
uvedeny jako součet hodnot uvedených v dílčích finančních analýzách. Je chybně zadáváno 
postupné uvádění projektu do provozu.

 Na listu „Modul priority 1“ jsou chybně vyplňovány hodnoty dle dílčích finančních analýz, 
jako jsou např. počet připojených obyvatel a délky sítí v jednotlivých letech. Zvýšení nebo 
snížení provozních nákladů z dílčí finanční analýzy není uvedeno ve správné cenové úrovni, 
případně není uvedeno vůbec.

 Na listech „In-bezne ceny 1–18“ jsou nesprávně uváděny investiční náklady dle dílčích finanč-
ních analýz a je chybně definováno DPH, které má odpovídat dílčím finančním analýzám.

 Na listu „Zdroje financování“ konsolidované finanční analýzy se z důvodu zjednodušení 
zadávání dofinancování projektu uvažují veškeré zdroje jako vlastní zdroje žadatele. 

 Zpráva ke konsolidované finanční analýze není zpracována dle závazné osnovy. Ve zprávě 
nejsou popsány vstupní údaje do konsolidované finanční analýzy dle dílčích finančních 
analýz. Ve zprávě chybí uvedení porovnání dotací dílčích finančních analýz s konsolidovanou 
finanční analýzou. Ve zprávě chybí prohlášení žadatele, že bude dodržovat stanovené ceny 
vodného/stočného. V tomto případě doporučujeme uvádět ceny definované modelem. 

aKceleRaceaKceleRace
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Akcelerace v prioritních osách 2, 3, 5 a 7
v letošním roce stávajícího programového období bylo hodnoceno a vyhlašováno mnoho výzev. v rámci PO 2 to byly výzvy 

xlvIII., lI., lv., lvII., lvIII., lIx. a lxII. a bylo v nich k financování schváleno 431 projektů s požadavkem na prostředky fondu 

soudržnosti ve výši 8 miliard korun. lxII. výzva je ještě v procesu hodnocení. 

V rámci PO 3 to byly výzvy L. a LX. a bylo 
v nich k financování schváleno 2 279 projektů 
s požadavkem na prostředky Fondu soudrž-
nosti ve výši 9,3 mld. U prioritní osy 5 to byla 
výzva XLVII. s podporou 63 projektů a po-
žadavkem na prostředky Evropského fondu 
regionálního rozvoje ve výši 0,5 miliar- 
dy korun. V rámci PO 7 to byla výzva LIV. 
se 136 podpořenými projekty a požadavkem 
na prostředky Evropského fondu regionální-
ho rozvoje ve výši 0,2 miliardy korun. 

2 099 projektů
Dosud bylo v rámci prioritní osy 2 schvá-

leno k financování 2 099 projektů s požadav-
kem na prostředky Fondu soudržnosti ve výši 
17 miliard korun, z nichž je již na účtech ža-
datelů 4,4 mld. korun. Je nutno podotknout, 
že prioritní osa 2 se v letech 2007–2010 potý-

kala se značnými problémy, a to především 
s nedostatkem podpořených (podávaných) 
projektů a s minimálním čerpáním, což vy-
ústilo v naprosto tristní situaci, kdy na konci 
roku 2010 bylo schváleno k podpoře pouze 
100 projektů a čerpání z více než 18 miliard 
alokace bylo na úrovni 150 milionů. 

5 728 projektů
V prioritní ose 3 bylo k financování dosud 

schváleno 5 728 projektů s požadavkem 
na prostředky Fondu soudržnosti ve výši  
25,6 mld., z nichž 13,5 miliardy je na účtech 
žadatelů. Ve vztahu k alokaci je PO 3 vyčer-
pána ze 70 %, 30 % finančního závazku je 
nad alokaci osy a bude sloužit k pokrytí ztrát 
z jiných prioritních os. 

O prioritní ose 3 se často hovoří jako „zá-
chranné ose“ OPŽP, což přeneseně znamená 

velký zájem žadatelů, rychlou realizaci a efek-
tivní čerpání evropských prostředků. 

182 projektů
Dosud bylo v rámci prioritní osy 5 schvále-

no k financování 182 projektů s požadavkem 
na prostředky Evropského fondu regionální-
ho rozvoje ve výši 1,6 miliardy korun, čímž 
je pokryto zhruba 100 % alokace prostředků 
v PO 5. Částka ve výši 0,6 miliardy korun je 
již na účtech žadatelů. 

307 projektů
V rámci prioritní osy 7 bylo dosud schvále-

no k financování 307 projektů s požadavkem 
na prostředky Evropského fondu regionální-
ho rozvoje ve výši 1,2 miliardy korun, čímž 
je pokryto více než 100 % alokace PO 7. 
Na účtech žadatelů je již 0,6 miliardy korun. 

Akcelerace v prioritní ose 4
v případě prioritní osy 4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží – nemají podle zástupců fondů žadatelé problémy 

s předložením kvalitně zpracované žádosti, avšak administrace i realizace projektů  

by mohla být rychlejší. 

Od první výzvy zaměřené na prioritní osu 4,  
která se uskutečnila na podzim roku 2007, 
počet kvalitně připravených projektů vzrostl. 
Základní podmínky Operačního programu 
Životní prostředí a specifické podmínky 
prioritní osy 4 se již dostaly do povědomí 
žadatelů a konzultantů. V současné době 
není problém předložit kvalitně zpracovanou 
žádost tak, aby byla akceptována. Avšak důle-
žité nyní je, aby byla administrace i realizace 
schválených projektů maximálně urychlena. 

jít do rizika
To někdy znamená jít i do určitého rizika, 

například začít soutěžit dodavatele projektu 
ještě před schválením žádosti tak, aby byl 
prostor i pro řešení případných komplikací 
a odvolání uchazečů, aby bylo možné vydat 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) co 
nejdříve od vydání Registračního listu a aby 
bylo možné co nejdříve financovat. 

Je také třeba mít stále přehled o stavu 
projektu i v případě, že projekt administruje 
konzultant nebo jiná osoba. O fázích projek-
tu a o tom, co je aktuálně nutné udělat, aby 
byla administrace maximálně efektivní, podá 
vždy přesné informace projektový manažer, 

případně jeho vedoucí. Projektový manažer 
pomůže žadateli s kompletací podkladů 
k rozhodnutí o poskytnutí dotace, s vyplně-
ním záložek v elektronickém systému OPŽP 
Bene-fill a s řešením běžných komplikací, 
které se mohou při administraci projektu 
vyskytnout a které projekt neúměrně zdržují.

Kontaktujte manažery
Žadatelé by proto neměli váhat s voláním 

projektovým manažerům, aby měli maximální 
přehled o stavu projektu a aby bylo možné 
dokončit projekt v pořádku a v co nejkratším 
čase. Výše finančních prostředků, kterou bude 
možné rozdělit v roce 2015, je nejistá, a proto 
je nutné maximálně čerpat v roce 2014.

ČeRPání S maxImálním naSazením

Prioritní osa  4 – Zkvalitnění nakládání s od-
pady a odstraňování starých ekologických 
zátěží – je rozdělena na dvě oblasti podpory: 
4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady – a 4.2 –  
Odstraňování starých ekologických zátěží. 
Alokace finančních prostředků pro prioritní 
osu 4 byla stanovena na 776,505 mil. eur.  
Z toho bylo na oblast podpory 4.1 určeno cel-
kem 520,258 mil. eur a na oblast 4.2 celkem 
256,247 mil. eur. Tyto prostředky se v posled-
ních letech operačního programu (2013  
a 2014) daří čerpat, ale pouze s velkým úsilím 
a nasazením jak ze strany žadatelů a příjemců 
podpory, tak ze strany SFŽP ČR.

Podporovanými projekty v rámci OP 4.1 jsou 
obecně všechny projekty, které pomáhají 
lepšímu materiálovému nebo energetické-
mu využívání odpadů, a projekty zaměřené 
na rekultivace starých skládek. Jsou jimi inte-
grované systémy nakládání s odpady (ZEVO, 
MBÚ), zařízení na úpravu nebo využívání 
odpadů, zejména na třídění, úpravu a re-
cyklaci odpadů, kompostárny, BPS, systémy 
odděleného sběru, skladování a manipulace 
s odpady (překladiště), rekultivace starých 
skládek a odstranění nepovolených skládek.

V oblasti podpory 4.2 jsou podporová-
ny projekty zaměřené na sanace starých 

ekologických zátěží. Jimi jsou inventarizace 
kontaminovaných a potenciálně kontamino-
vaných míst, kategorizace priorit pro výběr 
nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci, 
realizace průzkumných prací, analýzy rizik 
a sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Výše podpory projektů je stanovena z celko-
vých způsobilých výdajů. Příspěvek z Fondu 
soudržnosti může být maximálně 85 %. 
Příspěvek SFŽP ČR (v OP 4.2 příspěvek 
státního rozpočtu) je u veřejných žadatelů 
maximálně 5 %. Spoluúčast příjemce pod-
pory je vždy minimálně deset %.

Výsledné procento podpory však závisí 
na typu projektu. Projekty mimo rámec ve-
řejné podpory, které negenerují příjmy, mají 
maximální možné procento podpory. 

Výše podpory u projektů mimo rámec ve-
řejné podpory generujících příjem (obecné 
nařízení, čl. 55., odstavec 1) vychází z fi-
nanční analýzy, popřípadě z provozní ztráty 
projektu. 

Pravidla pro poskytování veřejné podpory 
umožňují podporu dle „regionální podpo-
ry“ spolu s případným bonusem pro malý 
nebo střední podnik, dle podpory „de 
minimis“ nebo – v OP 4.2 – podporu dle 
„pokynů pro ŽP“.

Jak řešit provozní vztahy u projektů v prioritní ose 1 
K urychlení vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v prioritní ose 1 přispívá i včasné řešení provozních vztahů. Provozní vztahy 

je přitom nutné sladit s požadavky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP. zmíněné požadavky jsou blíže specifikovány 

v příslušné metodice rozvádějící podmínky přílohy č. 7, nicméně pro zjednodušení je lze rozdělit do dvou kategorií: pro 

projekty žadatelů bez stávající provozní smlouvy a projekty žadatelů mající na provoz vodohospodářské infrastruktury již 

uzavřenu smlouvu s externím provozovatelem.

bez PROvOzní SmlOuvy

U první skupiny projektů, ať jsou to projekty 
„na zelené louce“, nebo projekty žadatelů, kteří 
si vodohospodářskou infrastrukturu ve svém 
vlastnictví provozují sami nebo prostřednictvím 
vlastních technických služeb, je celý proces poměr-
ně jednoduchý. K vydání rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace z hlediska provozování stačí doložit 
správně vyplněné čestné prohlášení, které bylo 
často doloženo již k žádosti, a případné povolení 
k provozu. Administrativní proces v rámci SFŽP 
ČR směřující k vydání rozhodnutí je po doložení 
všech potřebných dokumentů velmi rychlý a ob-
vykle nezabere déle než několik hodin.

S PROvOzní SmlOuvOu

Komplikovanější je situace projektů, u kte-
rých má žadatel uzavřenu provozní smlouvu 
s externím provozovatelem. V takovém 
případě je nutné tuto smlouvu buď upravit 
dle požadavků metodiky, nebo ukončit nej-
později k datu vydání posledního kolaudač-
ního souhlasu projektu. Oba úkony vyžadují 
zahájení jednání s provozovatelem, které se 
může v některých případech značně protáh-
nout, ovšem někdy až v řádu měsíců, proto 
doporučujeme řešit provozní vztahy s dosta-
tečným předstihem.

uRychlIT vyDání

Aby státní fond předešel dlouhým průtahům, 
kdy zahájení realizace projektu stojí pouze na vy-
řešení provozních vztahů, jeho zástupci oslovili 
v květnu žadatele všech projektů, u kterých evi-
dují existenci provozní smlouvy, kterou je nutné 
ukončit anebo upravit. Jejich cílem je umožnit 
žadatelům zahájit tento proces včas a tím 
urychlit vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
u všech těchto projektů. Prozatím lze říci, že se 
nám tento úkol daří plnit, žádný projekt totiž 
kvůli řešení provozní smlouvy nebyl neúměrně 
zdržován. K dosažení tohoto cíle je nicméně 
nutná především spolupráce na straně žadatelů.

PRIORITní OSa 7 

se zaměřuje na podporu projektů 
směřujících k vybudování plošné 
a dostupné sítě center environ-
mentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty, informačních center 
a environmentálních poraden, 
včetně podpory projektů zamě-
řených na úpravu dětských hřišť 
a zahrad v přírodním stylu při 
mateřských školách a podpory 
vytváření a rozvoje zázemí pro 
lesní mateřské školy. 

PRIORITní OSa 5 

je zaměřena na omezování průmyslo-
vého znečištění a snižování environ-
mentálních rizik a slouží k podpoře 
projektů směřujících k aplikaci 
environmentálně příznivých technik 
snižujících znečištění a technik ve-
doucích ke snižování environmentál-
ních rizik ve všech složkách životního 
prostředí. Zároveň je osou podpo-
rována výzkumná a informační infra-
struktura v oblasti environmentálních 
rizik, BAT a REACH.

PRIORITní OSa 3 

je zaměřena na udržitelné využívání 
zdrojů energie a jsou v ní podpo-
rovány projekty ve dvou oblastech 
podpory: v oblasti podpory 3.1 – 
Výstavba nových zařízení a rekon-
strukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny – a v oblasti 
podpory 3.2 – Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla.

PRIORITní OSa 2 

je zaměřena na oblast zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí 
a jsou v ní podporovány projekty 
ve dvou oblastech podpory: v ob-
lasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality 
ovzduší – a v oblasti podpory 2.2 
– Omezování emisí. 

Akcelerace  
v prioritní ose 6
jedním z akceleračních opatření, které 

výrazně zrychlilo čerpání finančních 

prostředků z OPŽP, bylo i vyhlášení 

takzvaných rychloobrátkových výzev, 

tedy výzev, které byly zaměřeny 

na rychle proveditelné projekty, jako je 

třeba nákup technologií. 

L. a LVIII. výzva byly rychloobrátkový-
mi výzvami, v nichž byl žadatelům zkrácen 
termín pro předložení podkladů pro vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace z původních 
dvanácti měsíců na šest měsíců. V L. výzvě 
byl také požadavek na předložení zadávací 
dokumentace ke kontrole SFŽP ČR do dvou 
měsíců od vydání registračního listu. 
V LVIII. výzvě byl požadavek, aby v roce 
2014 žadatelé profinancovali minimálně 60 % 
prostředků státního fondu. Dalším akcele-
račním opatřením bylo rozšíření okruhu ža-
datelů, aby mohl být přijat dostatek žádostí. 
V rámci oblasti 6.4 – Optimalizace vodního 
režimu krajiny – bylo umožněno fyzickým 
osobám podat žádost na výstavbu a rekon-
strukci malé vodní nádrže. Takové žádosti 
mohly být podány naposledy ve XIV. výzvě.

zásobník projektů
V rámci LVIII. výzvy byl z důvodu aloka-

ce prostředků vytvořen zásobník projektů. 
Jestliže žadatelé prokážou, že jsou v roce 
2014 schopni projekt profinancovat, ze 
zásobníku projektů budou vyňati a bude jim 
umožněna realizace za podpory evropských 
prostředků. Projekty, jež budou v roce 2014 
profinancovány, tak vydělají na ztrátu pro-
středků, která by hrozila v případě nesplnění 
pravidel n+2, n+3.

V současné době má PO 6 vydány regis-
trační listy souhrnně za zhruba 5 mld. korun, 
které bude nutné překlopit do rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a profinancovat. Žadatelé 
by měli využít všech akceleračních opatření.

v RámcI PRIORITní OSy 6, 

jejímiž cíli jsou zastavení poklesu biodiverzi-
ty a zvýšení ekologické stability krajiny, bylo 
za dobu trvání OPŽP vyhlášeno celkem deset 
výzev k příjmu žádostí o podporu. Celkový 
objem prostředků určených pro rozdělení 
v rámci PO 6 činil 599 mil. eur, což je při 
současném kurzu zhruba 16,2 mld. korun. Tyto 
peníze by měly být využity ke zlepšování stavu 
ochrany přírody a krajiny. Za poslední rok 
došlo k vyhlášení čtyř výzev pro podání žádostí 
v rámci PO 6, z toho dvě výzvy byly speciální. 
XLVI. výzva byla určena pro projekty do oblasti 
podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur 
– a XLIX. výzva byla v příjemcích podpory 
omezena na národní parky. 

aKceleRaceaKceleRace
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V rámci akceleračních opatření vzniklo  
k 1. dubnu 2014 Samostatné oddělení nároč-
ných projektů SFŽP ČR. 

Tlak na odpovědnost
O tom, že akcelerační opatření mají smysl, 

není dozajista žádných pochyb. Na druhé 
straně se zvýšil tlak na odpovědnost žada-
telů realisticky posuzovat časové možnosti 
uskutečnění projektů v případech žádosti 
o prodloužení platnosti vydaného Registrač-
ního listu (RL) akce a byly přijaty přísnější 
podmínky pro vydání souhlasu s prodlouže-
ním platnosti RL, a to i v zájmu neblokování 
možnosti čerpání finančních prostředků 
fondů EU jiným připravenějším žadatelům. 

Rozumět pokynům
Velké a často technicky náročné projekty se 

obtížněji připravují a následně i administrují, 
protože jsou z mnoha důvodů náchylnější 
k různým komplikacím, a proto jsou připra-
venost a spolupráce žadatelů pro úspěšnou 
realizaci věcmi naprosto zásadními. To 
znamená, že žadatel stejně jako u menších 
projektů musí dobře vědět, jaká pravidla jsou 
nastavena v Závazných pokynech pro žadate-
le v OPŽP, co v které směrnici MŽP nalezne 
v rámci jejích příloh, které podklady předklá-
dá v té které fázi administrace projektu (vše je 
dostupné na www.opzp.cz). 

Otevřené řízení
Proces přípravy dokumentů pro výběrová 

řízení na dodavatele prací i vlastní průběh 
řízení jsou náročné, často komplikované po-
dáním námitek některého z účastníků řízení 
k průběhu nebo výsledku řízení k Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. To je s ohle-
dem na blížící se ukončení programového 
období OPŽP, a tedy nezbytnost dokončit 
vlastní realizaci projektů do konce roku 2015 
obrovská časová překážka, která si někdy 
vynutí ukončení projektu. 

Ve snaze takové nepříznivé realitě předejít 
doporučuje státní fond ze zkušenosti využívat 
v mnoha případech při komunikaci se žadateli 
maximálně transparentní typy řízení, jako je 
řízení otevřené, formulovat jasné kvalifikač-

ní požadavky, které nepovedou k žádostem 
o dodatečné informace k zadávacím dokumen-
tacím ani k námitkám nebo návrhům na pře-
zkum průběhu řízení od uchazečů řízení nebo 
i od subjektů, které se vlastního řízení nezúčast-
ňují, ale jeho podmínky sledují zpovzdálí. 

Pochybení v realizaci
Další nesnadnou záležitostí může přede-

vším u žadatelů typu svazku obcí být fáze 
dokládání vlastních zdrojů. Stává se, že si 
zřejmě včas neuvědomí (třeba i ve světle 
možného nárůstu neuznatelných nákladů 
akce například z důvodu korekce dotace 
za nějaké zcela určité pochybení nalezené při 
kontrole průběhu zadávacích řízení u jed-
notlivých zakázek), že dojednání případných 
úvěrů, respektive jejich vysoutěžení, zabere 
nezanedbatelný časový úsek, a v důsledku 
to pro ně nakonec v lepším případě zname-
ná nepříjemné zdržení vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v době, kdy už mnohdy 
probíhá realizace, a proto potřebují financo-
vat dodavatele prací, a v horším případě to 
znamená ukončení projektu.

vstříc žadatelům
To vše neznamená, že by státní fond 

zlehčoval význam a často prakticky nejvíce 
hmatatelný přínos menších projektů, nicméně 
je pro něj velkou výzvou, aby ČR i s jeho po-
mocí a tím i s pomocí jednotlivých žadatelů 
OPŽP dokázala maximálně využít a zúročit 

možnost získat finance EU, navíc s poziti-
vy pro další generace. Snahou SFŽP ČR je 
vycházet žadatelům v maximální možné míře 
vstříc, neváhejte se proto na Samostatné od-
dělení náročných projektů SFŽP ČR obracet 
a konzultovat s ním jakékoliv obtížné situace. 
Pozitivní je, že OPŽP bude pokračovat 
v novém programovém období do roku 2020, 
a tak můžete přicházet i s nápady na velké 
projekty, které podpoří ochranu životního 
prostředí. Velké projekty budou v dalším ob-
dobí charakterizovány způsobilými náklady 
projektu minimálně 50 mil. eur.

Připravenost žadatelů je zásadní
Investičně náročné projekty hrají z hlediska čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí prim. 

Do skupiny těchto projektů Státní fond životního prostředí řadí projekty, u nichž je dotace vyšší než 100 milionů korun 

a celkové náklady akce začínají zhruba na 118 milionech korun. 

bylO by výbORné, KDyby vŽDy PlaTIlO, Že ROzPOČeT v zálOŽce e ŽáDOSTI  

je jaSný a KOReSPOnDuje S DOSTaTeČně KOnKRéTně SeSTaveným POlOŽKOvým 

ROzPOČTem, STejně TaK jaKO S KumulaTIvním ROzPOČTem aKce. není-lI  

v TOm něcO v POřáDKu, nevyhneme Se ObOuSTRanně náROČným jeDnáním, 

nebO DOKOnce náRůSTu neuznaTelných náKlaDů na PROjeKTu.  

TaKé OSTaTní DOKumenTy muSejí býT SROzumITelné, KOnKRéTní  

a v SOulaDu mezI SebOu.

není výjImKOu, Že DOPORuČení 

STáTníhO fOnDu beROu v POČáTeČní 

fázI na lehKOu váhu a POzDějI 

jSOu nešťaSTnI z KOmPlIKací, KTeRé 

Se v Daném ČaSOvém RámcI jIŽ 

velmI ObTíŽně řeší, a jen SamOTné 

zúřaDOvání, KTeRé má Své STRIKTní 

lhůTy a ČaSTO Se DOKláDá mnOŽSTví 

DOKumenTů, nebývá v TaKOvých 

PříPaDech jeDnODuché.

Cílem Samostatného oddělení  
náročných projektů SFŽP ČR je maximální  

zrychlení administrace investičně náročných projektů,  
větší flexibilita při propojení jednotlivých zainteresovaných  
institucí v rámci vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

rychlejší získávání stanovisek a v neposlední řadě dostupnost 
průběžné, komplexní a aktuální informace o stavu administra-

ce každé takové akce pro vedoucí pracovníky fondu  
i Ministerstva životního prostředí.

Stávající režimy blokových výjimek 
Operačního programu Životní prostředí 
2007–2013 dle Nařízení č. 800/2008 vyjma 
Regionální blokové výjimky (tzv. regionální 
investiční podpory) je možné aplikovat ještě 
po přechodné období šesti měsíců, tedy 
do 31. prosince 2014. Režimy Regionální bloko-
vé výjimky se však musí řídit od 1. července 2014  
již pravidly nového obecného nařízení o blo-
kových výjimkách č. 651/2014. S ohledem 
na výše uvedené se mění podmínky pro žada-
tele Operačního programu Životní prostředí 
2007–2013 u Regionální investiční podpory. 

Mezi hlavní změny, ke kterým dochází 
v oblasti Regionální investiční podpory 
v důsledku přijetí nových předpisů, patří pře-
devším snížení výše regionální investiční pod-
pory na 25 % způsobilých výdajů dle pravidel 
uvedených v tomto novém nařízení a dle nově 
schválené Mapy regionální podpory pro Čes-
kou republiku na období 2014–2020. Zároveň 
není možné aplikovat ustanovení regionální 
investiční podpory na projekty v oblasti výro-
by a distribuce energie. 

nová úprava
Podle nové úpravy není u Regionální 

investiční podpory již nutné prokazovat 
motivační účinek u velkých podniků způso-
bem uvedeným v obecném nařízení o bloko-
vých výjimkách č. 800/2008. Rovněž podle 
nové úpravy v případě podpory na zásadní 
změnu výrobního postupu musí být způ-
sobilé náklady vyšší než odpisy provedené 
za předcházející tři účetní období z majetku 
užívaného při činnosti, jež má být moder-
nizována. V případě podpory na rozšíření 
výrobního sortimentu stávající provozovny 
musí být způsobilé náklady nejméně o 200 % 
vyšší než účetní hodnota znovu použitého 
majetku, která je zachycena v účetním období 
předcházejícím zahájení prací. Všechny po-
čáteční investice jednoho příjemce (na úrovni 
skupiny podnikatelských subjektů), které 
jsou realizovány v jednom regionu NUTS III 
(na území jednoho kraje) a mají být podpo-
řeny v rámci regionální investiční podpory, se 
dále považují za jediný investiční projekt, při-
čemž celková výše podpory v souhrnu nesmí 
převýšit nařízením stanovenou maximální 

míru. Žadatelé z řad podnikatelských subjek-
tů doloží, že podnik není vyloučen z podpory 
na základě následujících definic (nejedná se 
o podnik v obtížích ani o podnik, na který 
byl vydán inkasní příkaz). Podpora nesmí být 
poskytnuta podniku: 
• na který byl vydán inkasní příkaz po před-

cházejícím rozhodnutí Komise prohlašují-
cím, že podpora je protiprávní a neslučitel-
ná se společným trhem;

• který se nachází v obtížích.

„Podnikem v obtížích" ve smyslu obecné 
nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 
se rozumí podnik, v jehož případě nastane 
alespoň jedna z následujících okolností:

a) V případě společnosti s ručením omeze-
ným (která není malým nebo středním 
podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři 
roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizi-
kové financování – která není malým nebo 
středním podnikem do sedmi let od jeho 
prvního komerčního prodeje, jenž je 
na základě hloubkové kontroly provedené 
vybraným finančním zprostředkovatelem 
způsobilý pro investice v oblasti rizikové-
ho financování), kde v důsledku kumulace 
ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny 
upsaného základního kapitálu. Tento 
případ nastává, když je výsledek odečtení 
kumulovaných ztrát od rezerv (a všech 
dalších prvků, jež se obecně považují 
za kapitál společnosti) negativní a svou 
výší překračuje polovinu upsaného základ-
ního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení 
se za „společnost s ručením omezeným” 
považují zejména formy podniků uve-
dené v příloze 1 směrnice 2013/34/EU1 
a „základní kapitál” zahrnuje případně 
jakékoliv emisní ážio. 

b) V případě společnosti, v níž alespoň někte-
ří společníci plně ručí za závazky společ-
nosti (která není malým nebo středním 
podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři 
roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizi-
kové financování – která není malým nebo 
středním podnikem do sedmi let od jeho 
prvního komerčního prodeje, jenž je 

na základě hloubkové kontroly provedené 
vybraným finančním zprostředkovatelem 
způsobilý pro investice v oblasti rizikové-
ho financování), kde v důsledku kumulace 
ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny 
jejího kapitálu zaznamenaného v účet-
nictví této společnosti. Pro účely tohoto 
ustanovení se za „společnost, v níž alespoň 
někteří společníci plně ručí za závazky 
společnosti” považují zejména formy 
podniků uvedené v příloze II směrnice 
2013/34/EU. 

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolek-
tivní úpadkové řízení nebo tento podnik 
splňuje kritéria vnitrostátního práva pro 
zahájení kolektivního úpadkového řízení 
na žádost svých věřitelů. 

d) Jestliže podnik obdržel podporu na zá-
chranu a zatím nesplatil půjčku nebo 
neukončil záruku nebo jestliže obdržel 
podporu na restrukturalizaci a stále se 
na něj uplatňuje plán restrukturalizace. 

e) V případě podniku, který není malým 
nebo středním podnikem, kde v uplynu-
lých dvou letech:
1. účetní poměr dluhu společnosti k vlast-

nímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
2. poměr úrokového krytí hospodářského 

výsledku společnosti před úroky, zdaně-
ní a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.

Nově bude možné čerpat Regionální inves-
tiční podporu v rámci OPŽP 2007–2013 pou-
ze při respektování výše uvedených pravidel. 
Základní změny vyplývající z pravidel nového 
obecného nařízení o blokových výjimkách č. 
651/2014 budou zapracovány v programové 
dokumentaci OPŽP (konkrétně v Programo-
vém dokumentu, Implementačním dokumen-
tu, Závazných pokynech pro žadatele a pří-
jemce podpory v OPŽP a Směrnice MŽP) 
v nejbližším možném termínu. Aktualizovaná 
programová dokumentace a seznam ozná-
mených režimů podpory pro programové 
období 2007–2013 budou následně zveřejně-
ny na webu OPŽP . 

O veřejné podpoře v oblasti  
Regionální investiční podpory 

Na akcelerační příloze se autorsky podíleli: Martin Kubica, náměstek Úseku řízení Operačního programu Životní prostředí, Květoslava Rejlová, vedoucí Odboru ochrany přírody 

SFŽP ČR, Ivana Vráblíková, vedoucí odboru ochrany vod SFŽP ČR,  Jan Zvěřina, vedoucí Oddělení veřejných zakázek SFŽP ČR, Jakub Němec, vedoucí Odboru provozování 

vodohospodářské infrastruktury SFŽP ČR, Vojtěch Beneš, vedoucí metodického odboru SFŽP ČR, Bohdan Polak, vedoucí Odboru ochrany ovzduší a OZE SFŽP ČR, Petr Stejskal, 

vedoucí Odboru odpadového hospodářství SFŽP ČR a Tomáš Prokop, vedoucí Samostatného oddělení náročných projektů SFŽP ČR.

Dne 1. července 2014 vstoupilo v účinnost nařízení Komise (eu) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále obecné nařízení 

o blokových výjimkách č. 651/2014), jež nahrazuje obecné nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008. 

aKceleRaceaKceleRace
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Dotaz k bodování žádostí z prio- 
ritní osy 1 a podoblasti 1.1.1, žá-
dostí podávaných v rámci XXXIX. 
výzvy OPŽP: jakým způsobem 
se pro účely hodnocení žádosti 
počítají náklady na budovanou 
kanalizaci za jednotlivé profily 
(viz hodnoticí kritéria,  
2. technická kritéria projektu,  
2. Indikátor – náklady na budova-
nou kanalizaci kč/m)? V položko-
vých rozpočtech nejsou náklady 
děleny na jednotlivé profily, ale 
jsou započítány do jednotlivých 
objektů s tím, že součástí jednoho 
objektu je více profilů.

Ve vámi popsaném případě je 
nezbytné náklady na jednotlivé 
profily rozpočítat a rozdělit tak, 
aby bylo možné projekt hodno-
tit. Potřebné členění v zásadě 
předává žadatel již při podání 
žádosti v rámci předkládaného 
rozpočtu, viz text Závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP, tam v kapitole 
2 Doklady požadované k for-
muláři žádosti o podporu dle 
jednotlivých prioritních os a dále 
v položkách Prioritní osa 1, 
oblast 1.1 a Projektová dokumen-
tace. Zjednodušeně lze říci, že 
členění rozpočtu má odpovídat 
položkovému rozpočtu, tudíž má 
obsahovat rozdělení na stavební 
objekty a také provozní soubory 
dle textové části projektové do-
kumentace tak, aby bylo možno 
posoudit základní technické 
parametry stavby. Nahlédněte 
tedy podrobněji do textu již 
odevzdaného rozpočtu, kde byste 
potřebné informace měli nalézt.

Dotaz ohledně výstavby tlakové 
kanalizace v obci: V roce 2011 
jsem v obci koupila pozemkovou 
parcelu, která je v zástavbě nových 
rodinných domů. V roce 2012 
jsem začala vyřizovat stavební po-
volení u stavebního úřadu a v srp-

nu mi stavbu s vyvážecí jímkou 
povolil. Výstavbu rodinného domu 
jsme realizovali od května 2013. 
Od udělení stavebního povolení až 
do dubna 2014 jsem obcí nebyla 
informována o vyřazení mého 
pozemku z existujícího projektu 
tlakové kanalizace a ČOV, který je 
dotován státním fondem životního 
prostředí Čr. nyní mi na obecním 
zastupitelstvu bylo vysvětleno, 
že do projektu již nemůžeme být 
zařazeni a že již na nás nemůže být 
čerpána dotace z Operačního pro-
gramu Životního prostředí, a že si 
tedy musíme si vybudovat jímku 
a připojení na tlakovou kanalizaci 
na vlastní náklady. Do projektu 
jsme prý nebyli zařazeni proto, 
že v letech 2009 a 2010, kdy byl 
vypracován projekt tlakové kana-
lizace, nebylo na tomto pozemku 
uděleno stavební povolení, ale do-
taci je možné čerpat jen na domy 
nebo pozemky, které toto povolení 
vydáno mají. je tato informace 
pravdivá a my skutečně nemůže-
me být již do projektu zařazeni? 
nebo existují nějaké zákonné 
prostředky, které by umožnily za-
řazení do výše uvedeného projektu 
a čerpání dotace na vybudování 
jímky na naší pozemkové parcele 
a na napojení na kanalizaci? 

Obecně platí, že jednou stano-
vená a schválená výše dotace již 
nemůže být zvýšena. Dle před-
ložené projektové dokumentace 
jsou stanoveny celkové způso-
bilé výdaje projektu a z nich je 
odvozena i výše podpory. Takto 
vypočtená a schválená podpora je 
tak maximální možná, případné 
navýšení výdajů projektu jde 
vždy na účet žadatele. Navíc pro 
uvedený případ je třeba vychá-
zet z textu implementačního 
dokumentu, v něm z kapitoly 5 
Způsobilé výdaje, kde jsou nákla-
dy na zasíťování dosud nezastavě-
ných pozemků splaškovou nebo 

jednotnou kanalizací řazeny mezi 
náklady nezpůsobilé. To zname-
ná, že je nelze kompenzovat dota-
cí. Jestliže v době podání žádosti 
dům nestál, výdaj na zasíťování 
dotyčného pozemku skutečně 
nemohl být do dotace zahrnut. 
Dodatečné zařazení dle výše 
popsaného také již není možné. 
Financování vámi popisované 
akce tedy závisí pouze na domlu-
vě mezi obcí a vámi, v součas-
ném stavu projektu nelze dotací 
z OPŽP tuto věc řešit.

Dotaz k časovému harmonogra-
mu administrace žádosti o podpo-
ru v prioritní ose 3: Máme zatím 
žádost v zásobníku, ale již jsme 
vybrali dodavatele a do 22. srpna 
požádáme o vyjmutí ze zásobní-
ku. Lze odhadnout, v jakém časo-
vém horizontu obdržíme roPD 
a kdy by mohlo dojít proplacení 
faktur? 

Obecně platí, že rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD) lze 
získat až po uzavření zadávacího/
výběrového řízení na dodavatele. 
Po uzavření výběrového řízení 
je nutné nejpozději do 10 dnů 
předat podklady fondu. Ve vašem 
případě je třeba nejprve splnit 

podmínky k vyjmutí žádosti ze zá-
sobníku (příslib a harmonogram 
k finančnímu vypořádání akce). 
Jakmile dodáte podklady k již 
ukončenému výběrovému řízení, 
mělo by v podstatě obratem být 
vydáno RoPD, takže bude možné 
začít daný projekt co nejrychleji 
financovat. Realizaci je přitom 
možné zahájit ihned po uzavření 
smlouvy o dílo, není třeba čekat 
na další postup v administraci žá-
dosti (vydání RoPD apod.). Více 
o konkrétním postupu v této věci 
naleznete například v aktualitách 
na webu programu OPŽP.

kde naleznu odkaz na kompletní 
přehled projektů zařazených 
původně do zásobníku LIV. vý-
zvy v prioritní ose 7? konkrétně 
mne zajímá podpora environ-
mentální Mš. 

LIV. výzva byla schválena 
na základě doporučení 37. zase-
dání Řídicího výboru OPŽP, jež 
se uskutečnilo 27. května 2014. 
Projekty v této výzvě jsou uvede-
ny na webových stránkách  
www.opzp.cz, v sekci Podpořené 
projekty, Přehledy schválených 
projektů. Pro požadovanou 
výzvu tam najdete dokument 

(tabulku) v programu Excel, 
v jednotlivých listech jsou uvede-
ny přehledy schválených žádostí, 
zamítnutých žádostí a též žádostí 
uložených v zásobníku. Po ote-
vření tabulky můžete vyhledávat 
v jednotlivých listech/záložkách, 
jedna ze záložek – týká se vašeho 
dotazu – je nadepsána jako 
Zásobník a je označena žlutou 
barvou (záložky v programu 
Excel je nutno hledat na spodní 
straně dokumentu).

k naší žádosti, která je zatím 
zařazena v zásobníku, jsme dostali 
informaci o možném vyjmutí z něj. 
Podmínkou prý je dodání harmo-
nogramu čerpání v tomto roce. 
Můžete upřesnit potřebný postup 
tak, abychom co nejlépe vyhověli 
podmínkám programu a mohli 
dotaci v OPŽP zdárně vyčerpat?

Žádosti o podporu z OPŽP 
zařazené do zásobníku projektů 
mají nyní možnost vyjmutí ze 
zásobníku ještě v tomto roce, tím 
by měli žadatelé při splnění všech 
podmínek programu nabýt určité 
jistoty získání dotace. Finance pro 
tento rok jsou plně k dispozici, ale 
výše volné alokace pro rok 2015 je 
zatím otázkou. Podmínkou vyjmutí 
ze zásobníku a další administrace 

takových žádostí je včasné doložení 
podrobného harmonogramu, jenž 
bude obsahovat předpokládané 
termíny pro průběh procesu výbě-
rového řízení, zahájení a ukončení 
realizace a financování projektu 
a z kterého bude vyplývat splnění 
podmínky včasného předložení 
podkladů k vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD). Tyto 
podklady je nutné předat fondu 
v takovém termínu, aby bylo možné 
vydat RoPD a zároveň profinanco-
vat 100 % předpokládané podpory 
v roce 2014. Ke splnění stanove-
ného požadavku financování akce 
již v tomto roce je možné využít 
též zálohové fakturace. U projek-
tů, u nichž je ukončení realizace 
stanoveno na takový termín, že již 
nebude možné projekt kompletně 
profinancovat v roce 2014 (předat 
žádosti o platbu ve výši 100 % 
možné dotace), bude umožněno 
uplatnit letos 90% zálohovou fak-
turu v souladu s aktuálním zněním 
Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, tam 
s kapitolou 8.1, odstavcem s. O pro-
placení zbývající části dotace bude 
moci žadatel požádat následně 
v roce 2015. Takovou informaci také 
obdrželi dotčení žadatelé v rámci 
komunikace v prostředí Bene-fill.

je žadatel, který bude v rámci 
projektu v OPŽP financovat svůj 
podíl na projektu prostřednictvím 
bankovního úvěru, povinen na ten-
to úvěr realizovat výběrové řízení? 
jestliže ano, v jakých případech 
tomu tak je?

Ano, tato povinnost platí. Všich-
ni dodavatelé by v zásadě měli 
být soutěženi. Základní informace 
k této věci najdete například v ak-
tualitě na webu OPŽP. Obecně lze 
říci, že co se týče soutěže na sjed-
nání komerčního úvěru, měla 
by platit obdobná pravidla pro 
zadávací řízení jako u ostatních 
veřejných zakázek, tudíž by měly 
platit i limity k jejich dělení apod. 
Je tedy třeba dodržet dikci zákona 
o veřejných zakázkách a podmínky 
programu OPŽP v této věci (více 
viz Závazné pokyny pro žadate-
le a příjemce podpory v OPŽP, 
tam kapitolu 5 Zadávací řízení). 
Nicméně všechny podrobné 
dotazy ke konkrétnímu projektu 
a postupu v dané věci doporuču-
jeme konzultovat s projektovým 
manažerem, resp. s manažerem ve-
řejných zakázek, který je k danému 
projektu přiřazen.

Prosím o určení účelového znaku, 
nástroje a zdroje pro zaúčtování 

vámi poskytnuté finanční podpory. 
týká se to rozhodnutí k našemu 
projektu, předmětem podpory 
jsou energetické úspory v objektu 
OÚ v obci. 

Obecně mohu doporučit infor-
mace na adrese www.opzp.cz,  
konkrétně pomocnou tabulku 
pro příjemce dotace k účtování, 
případně vás mohu odkázat 
na Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, tam 
na přílohu č. 7: Účtování příjmu 
podpory OPŽP. Současně platí, 
že související informace lze najít 
také v Bene-fillu u konkrétní-
ho řešeného projektu, tam je 
záložka s názvem Přehled plateb. 
Po rozkliknutí se v horní části 
objeví soubor Tisk přehledu kódů 
plateb. Pro zdroj financování 
a typ platby je tam uveden znak 
platební operace. Je tam také 
přehled kódů účelových znaků 
pro jednotlivé zdroje financování. 
K tomuto systému má přístup 
pověřená osoba. V okamžiku 
platby na účet žadatele přichází 
na e-mail statutárního zástupce, 
resp. pověřené kontaktní osoby, 
tzv. avízo o platbě. Dané avízo již 
obsahuje informace o konkrétní 
platbě. Avízo je rovněž uloženo 
v Bene-fillu. 

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

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

OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZELENÁ LINKA 800 260 500

izitka_080922.indd   1 30.9.2009   18:03:5
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REPORTÁŽREPORTÁŽ

Na procházku novou alejí podél Metuje
Město Náchod bylo založeno 

v polovině 13. století pánem Hro-
nem z rodu Načeraticů. Umís-
tění původní tvrze, pod níž se 
následně rozrostlo město, nebylo 
náhodné. Stará zemská obchod-
ní cesta, která spojovala Prahu 
s Kladskem a Polskem, se v tomto 
místě zužuje do průsmyku zvané-
ho Branka. Strategicky výhodná 
poloha předurčila Náchodu osud 
obchodního i kulturního centra 
širokého okolí. A skutečně, dnes 
je Náchod okresním městem 
s udržovanými historickými 
památkami i moderní výstavbou. 
Z průmyslových odvětví převládá 
textilní, gumárenská a elektro-
technická výroba, město má také 
vlastní pivovar. Kulturní i literární 
minulost města podtrhují jména 
Aloise Jiráska a Josefa Škvorecké-
ho, kteří tam žili a tvořili.

zásadní řeka a vzácné 
dřeviny

Přírodní dominantou města 
je řeka Metuje pramenící v ne-
dalekých Adršpašsko-teplických 

skalách jižně od Adršpachu. Její 
pramen leží v nadmořské výšce 
586 m n. m. Odtamtud teče řeka 
v podstatě stále k jihu, až u No-
vého Města se obrací na západ 
a po téměř sedmdesáti kilomet-
rech ústí v Jaroměři do Labe.

K nejvýznamnějším dřevinám 
Náchoda patří Lípa svobody – 
lípa srdčitá vysazená v roce 1919 
na počest vzniku samostatného 
státu. Strom se nachází v Řezníč-
kově ulici, vpravo od hlavního 
vstupu do budovy náchodského 
gymnázia. V roce 2008 byl stromu 
udělen status památného stromu. 
Velmi pozoruhodnými dřevina-
mi Náchoda jsou korkovníky, 
jeden exemplář roste v parčíku 
na autobusovém nádraží a další 
tři na Husově náměstí. Velkým 
potenciálem jsou aleje, které 
lemují řeku Metuji a jež se také 
staly předmětem ozdravného 
projektu financovaného z dotace 

z Operačního programu Životní 
prostředí. 

Ozdravění bylo nutné
„Myšlenku projektu podnítil přede-

vším zdravotní stav břehových porostů 
u Metuje. Jsou to zhruba dva kilometry 
úseku aleje procházející celým městem, 
je to vycházková zóna občanů a nechat ji 
ve stavu, v jakém byla, samozřejmě nešlo,“ 
říká Andrea Brandejsová z Odbo-
ru životního prostředí Městského 
úřadu Náchod. Začátek obno-
veného úseku je situován poblíž 
Husova náměstí, u mostu v ulici 
Dobrošovská. Závěr úseku je 
na konci města, kde řeka opouští 
intravilán. Aleje tvoří především 
lípy a v některých místech, kde 
jich není tolik, se do jejich porostu 
samovolně, z náletu, zapojily 
postupně ostatní dřeviny. Před 
vznikem projektu byla alej sice 
udržována, ale její celkový stav 
nikdo nijak komplexně neřešil. 
Většinou musela stačit nárazová 
péče, za níž byly podle potřeby 
odstraňovány suché větve a stro-
my v havarijním stavu. 

Dohoda dvou vlastníků
Pozemky, na kterých se alej 

rozkládá, navíc spadají do vlast-
nictví města a státního podniku 
Povodí Labe, v některých přípa-
dech hranice dokonce prochází 
přímo středem stromu, a tak 
nebylo vždy jednoduché určit, 
kdo by se vlastně měl o ten který 
strom postarat. Povodí Labe poté 
přišlo s návrhem na celkové ošet-
ření původních dřevin aleje. 

„Možným řešením bylo i kompletní ob-
novení aleje v jednotlivých jejích úsecích, 
ale naším cílem nebylo většinu stromů po-
kácet,“ vysvětluje A. Brandejsová, 
která má správu veřejné zeleně 
Náchoda na starosti. 

Na počátku se proto mezi obě-
ma vlastníky pozemků uskutečni-
lo několik jednání, jejichž výsled-
kem byla dohoda, že město nechá 
na obnovu břehových porostů 
u Metuje vypracovat projektovou 
dokumentaci, v rámci celého 

projektu převezme do péče i po-
zemky vlastněné Povodím Labe 
a zažádá o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. 

„Jako město totiž dosáhneme 
i na dotace, na které by podnik Povodí 

Péče o veřejný prostor 
nabývá na důležitosti. Lidé 
se více než kdy předtím 
zajímají o to, co města 
a obce dělají pro společná 
místa, kde žijí. V náchodě 
se díky dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 
postarali o obnovu aleje 
lemující břehy řeky Metuje, 
která protéká středem 
města.

Labe nedosáhl,“ říká Andrea Bran-
dejsová. I tak se Povodí Labe 
účastnilo kontrolních dnů, a tu-
díž mělo nad projektem dohled 
od samého začátku do úplného 
konce.

navržené řešení
Pro projektovou dokumentaci 

bylo v aleji inventarizováno  
288 stromů situovaných převáž-
ně na břehové hraně řeky a byl 
zhodnocen jejich zdravotní stav, 

z čehož nato vycházely adekvát-
ní zásahy navržených opatření. 
Zdravotní stav aleje byl před 
ozdravnými zásahy průměrný 
a úměrný městskému prostře-
dí, ve kterém se alej nachází. 
Z inventarizace vzešel názor, že 
prozatím není možné ani vhodné 
začít s kompletní obnovou někte-
rých úseků aleje. V každém úseku 
se sice nacházelo několik stromů 
ve špatném zdravotním stavu, 
to však nebylo důvodem ke ká-
cení většího množství jedinců, 
namísto toho město přistoupilo 
k variantě ošetřování stromů 
a k provedení případných dosa-
deb nových jedinců do vzniklých 
nebo stávajících mezer. K po-
kácení bylo vybráno 35 stromů, 
což z jejich celkového počtu činí 
12 % čili poměrně zanedbatelnou 
část dřevin. Oproti tomu nechalo 
město 59 stromů vysázet, byly 
to převážně duby, jilmy, vrby 

a na doplnění do mezer v čistě 
lipových alejích samozřejmě opět 
lípy. 

„Projekt je kontrolován také Agentu-
rou ochrany přírody a krajiny ČR, a tak 
veškeré zásahy musely splnit standardy 
agentury,“ doplňuje A. Brandej-
sová. 

zkušená firma na realizaci
Výběrové řízení na realizaci 

projektu vyhrála firma Okrasné 
zahrady arboristika, s. r. o., z ne-
dalekých Ždárek. 

„Vždycky kvituji s povděkem, když se 
realizace zhostí místní firma, protože tato 
krajina je jí blízká, na práci si dává zá-
ležet – a tak tomu bylo i v tomto případě. 
Navíc to první spolupráce s vítěznou fir-
mou nebyla,“ pochvaluje si Andrea 
Brandejsová. 

Martin Šofr ze společnosti 
Okrasné zahrady arboristika její 
slova potvrzuje: „Máme kvalitní 
tým certifikovaných arboristů, sadov-

Velmi pozoruhodnými dřevinami náchoda jsou 
korkovníky, jeden exemplář roste v parčíku na au-
tobusovém nádraží a další tři na husově náměstí. 
Velkým potenciálem jsou aleje, které lemují řeku 
Metuji a jež se také staly předmětem ozdravného 
projektu financovaného z dotace z Operačního 
programu Životní prostředí.
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nickou partu a jsme schopni zvládnout 
i administrativně finanční náročnosti 
projektů Operačního programu Životní 
prostředí.“

I on spolupráci na projektu 
hodnotí pozitivně.„Vždy došlo 
ke vzájemné dohodě a realizace probíha-
la k oboustranné spokojenosti investora 
i dodavatele,“ konstatuje. Projekt 
pod rukama firmy započal káce-
ním, frézováním pařezů a likvi-
dací dřevní hmoty. „Následně jsme 
stromy ošetřili za pomoci stromolezecké 
techniky a na závěr jsme vysázeli alejové 
balované stromy,“ popisuje Martin 
Šofr ozdravné práce na břeho-

vých porostech u náchodské 
Metuje. 

Proč se to tak dělalo
Stromy, které nebylo nutné 

pokácet, byly ošetřeny redukční-
mi a výchovnými řezy, výřezem 
suchých větví a vazbou. 

„Efekt zastoupených druhů řezů na jed-
notlivých stromech spočíval v prevenci proti 
pádu jak suchých, tak zdravých, olistěných 
větví. U stromů s menší vitalitou se však 
předpokládají nové suché větve do zhruba 
pěti let od provedení navrhovaných opat-
ření. Zákroky na významných stromech 
by se měly tedy opakovat po pěti až osmi 

letech. V případě prováděných redukcí 
mají tyto práce značný vliv na stabilitu 
stromu, a tím i na zabránění jeho rozpadu. 
U stromů s výskytem dutin je toto velmi 
důležité pro rozvoj další fauny, která 
je na ně vázána,“ vysvětluje Pavel 
Haupt, který pro projekt vypraco-
val projektovou dokumentaci.

Efekt instalace vazeb podle 
něho spočívá v zabezpečení 
defektních větvení a kmenů proti 
zlomu nebo rozlomení. Rovněž 
mírně brání vývratu. Vazby mají 
preventivní charakter a při zvýše-
ných poryvech větru chrání strom 
proti nadměrným výkyvům. 

„Všechny navržené zásahy a opatření 
zvýšily ekologickou hodnotu dotčených 
lokalit. U významných stromů zároveň 
podpořily jejich vitalitu, zvýšily provozní 
bezpečnost, a tím i prodloužily života-
schopnost stromů. A výsadby nových 
stromů daly základ novým stromořa-
dím,“ dodává. 

všechno má svá pravidla
Realizační práce začaly v zimě, 

na přelomu roku 2012 a 2013, 
v únoru, březnu a dubnu firma 
provedla zdravotní řezy a na pod-
zim vysazovala dřeviny. 

„Všechno má svá daná pravidla, na-
příklad velké stromy v průběhu roku ani 
neseženete,“ říká A. Brandejsová. 

Jeden strom musela prová-
dějící firma z původního místa 
dokonce odstěhovat. Příčinou 
bylo jeho špatné umístění v rámci 
projektu a námitky ze strany 
Povodí Labe. 

„Všechno si při vypracovávání projektu 
prostě neuvědomíte. Tato dřevina byla 
umístěna v blízkosti jezu a ten musí zůstat 
přístupný pro stroje podniku Povodí Labe,“ 
vysvětluje Andrea Brandejsová.

Děti už vědí
Výsadby nových stromů v aleji 

se však neúčastnili jen pracovníci 
zkušené arboristické firmy. 

„Ke konci projektu jsme zorganizovali 
výsadbu dvou stromů za přítomnosti dvou 

REPORTÁŽREPORTÁŽ

mateřských školek,“ vypráví Andrea 
Brandejsová a celé to popisuje 
jako úžasný zážitek. 

„Děti ze školek přišly, měly připraveny 
básničky a písničky přímo k těm konkrét-
ním stromům. Měly s sebou lopatičky 
a kyblíčky, pracovníci arboristické firmy 
jim vysvětlili, jaký bude postup, a poté 
stromy společně s dětmi zasadili.“ 

Podle Brandejsové je skvělé, 
že se děti seznámily s celým 
postupem prací při vysazování, 
a budou si proto stromů více 
vážit, a důležité také je, že děti 
nyní do mateřské školky chodí 
okolo „svých“ stromů, a mohou 
tak pozorovat, jak dřeviny rostou 
a jak vypadají v každém ročním 
období.

Úvazky a komunistické 
koruny

Následná údržba aleje není 
předmětem dotace, ale financuje 
ji město. 

„S arboristickou firmou, která projekt 
realizovala, jsme se domluvili na dvou 
letech následné péče,“ tvrdí A. Bran-
dejsová. 

Pavel Haupt ve svém projektu 
doporučil provádět v rámci dvou-
leté péče odplevelení zálivkových 
mís, a to nejlépe okopáním ručně. 
Zálivka by měla být uskutečně-

na pětkrát do roka, nezbytná 
bude oprava jištění stromů, 
každou sazenici čekají výchovný 
řez a přihnojení. „Zálivkové mísy 
odplevelovali zrovna minulý týden a také 
nám zkontrolovali úvazky,“ potvrzuje 
Andrea Brandejsová. „Někdo nám 
zničil jeden kůl na Denisově nábřeží, takže 
jsme se domluvili, že nám jej tam doplní 
a strom nově uvážou,“ dodává. 

Důležité jsou podle ní i další 
aspekty následné péče. Úvazky 
je nutné kontrolovat, aby nebyly 
příliš pevné. Stromy totiž růs-
tem sílí, a jsou-li obaleny jutou, 
je potřeba úvazky postupně 

povolovat, aby stromy příliš 
neškrtily. Stejně tak důležitý je 
výchovný řez. 

„Když se výchovný řez zanedbá, má 
každý strom korunu úplně jinak tvarova-
nou. To by se alej záhy dostala do stavu, 
v jakém byla před projektem. V našem 
případě byl však problém především 
v tom, že dřeviny byly kdysi na hlavu ře-
zány, což se za komunismu hodně děláva-
lo, takže jejich dnešní koruny jsou vlastně 
sekundární, nově vytvořené. Hrozilo 
proto, že stromy by se rozpadaly, a tak 
byly v rámci projektu ořezány, čímž se jim 
částečně snížilo těžiště, nebo se do nich 
umístily vazby, popřípadě se situa- 
ce vyřešila redukčním nebo zdravotním 
řezem,“ doplňuje A. Brandejsová.

Další místo k procházce
S projektem jsou všichni 

spokojeni. „Máme i zpětnou vazbu 
od náchodských občanů, a tak víme, že se 
jim alej líbí a že jsou rádi, že pečujeme o ve-
řejný prostor,“ pochvaluje si Andrea 
Brandejsová. 

Pozitivní přístup veřejnosti 
k regeneraci břehových porostů, 
které procházejí téměř středem 
města, oceňuje i Martin Šofr.

„Největší přínos spatřuji v regeneraci 
stávajících alejí a v dosázení nových 
stromů,“ doplňuje ještě. 

Náchod má díky tomu o jedno 
místo ke strávení příjemných 
chvil více. 

V každém úseku se sice nacházelo několik stromů 
ve špatném zdravotním stavu, to však nebylo dů-
vodem ke kácení většího množství jedinců, namís-
to toho město přistoupilo k variantě ošetřování 
stromů a k provedení případných dosadeb nových 
jedinců do vzniklých nebo stávajících mezer.

Projekt v číslech
Celkové náklady:  858 871  Kč
Celkové uznatelné náklady:  809 724  Kč
celková výše podpory:    566 806  kč

nový vodojem v říčanech 
Po téměř dvou letech skončila vý-
stavba jednoho z nejdůležitějších 
projektů v Říčanech. Na začátku 
září byl za přítomnosti zástupců 
města, zhotovitele a provozovate-
le slavnostně otevřen nový vodo-
jem v Olivově ulici. Je zásobárnou 
pitné vody pro případ, že by 
na hlavním přivaděči z přehrady 
Želivka vznikla náhlá porucha. 
Projekt byl financován z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
„Stavba vodojemu byla nutná, 
protože se Říčany rozrostly a sta-
rý vodojem již potřeby města 
pokrýt nestačil,“ uvedl starosta 
Vladimír Kořen. 

Technika pro kompostárnu 
Novou komunální technikou se 
občanům na konci srpna pochlu-
bila městská firma Tesma v Jaro-
měřicích nad Rokytnou. Tech-
niku získala díky dotaci z OPŽP 
v rámci projektu na zbudování 
kompostárny. „Předmětem 
podpory byl i nákup technického 
vybavení pro kompostárnu města 
čili traktoru, překopávače, pro-
sévačky, elektrocentrály a smy-
kem řízeného nakladače,“ uvedl 
starosta města Jaroslav Soukup. 
Na projekt město vynaložilo 
celkem 3 430 350 korun. Dotace 
z operačního programu činila 
2 168 775 korun a Státní fond 
životního prostředí ČR přispěl 
dotací ve výši 382 725 korun.

velký Raputovský rybník

Středočeští radní vyhlásili nové 
zvláště chráněné území. Je jím pří-
rodní památka Velký Raputovský 
rybník a je tvořena rybníky Ra-
putovský a Leletický s přilehlými 
loukami a pískovnou. Přírodní pa-
mátka leží v okrese Příbram a její 
rozloha je 12,03 hektaru. Pro 
zabezpečení před rušivými vlivy 
z okolí bylo zbudováno ochranné 
pásmo o výměře 25,11 hektaru. 
„Použili jsme peníze z OPŽP,“ řekl 
hejtman Středočeského kraje Mi-
loš Petera. Předmětem ochrany 
jsou populace čolka velkého, kuň-
ky obecné a dalších obojživelníků 
a stanoviště přirozených vodních 
nádrží, luk a rašelinišť a třasovišť.

EchO
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Dohoda o partnerství předsta-
vuje na národní úrovni zásadní 
zastřešující dokument, jehož schvá-
lením je podmíněno čerpání evrop-
ských strukturálních a investičních 
fondů (ESIF) Českou republikou 
v letech 2014–2020. A právě tři mě-
síce od odeslání Dohody o partner-
ství Evropské komisi byla evrop-
ským nařízením striktně stanovena 
doba, kterou měla Česká republika 
na to, aby Evropské komisi předlo-
žila finální podoby operačních pro-
gramů připravovaných pro období 
2014–2020. Všechny řídicí orgány 
lhůtu dodržely, čímž byl splněn je-
den ze stěžejních předpokladů pro 
přístup k formálnímu vyjednávání 
s Evropskou komisí a pro následné 
schválení jednotlivých programů. 
Mezi úspěšné řídicí orgány se řadí 
také Ministerstvo životního pro-
středí, které bude podobně jako 
v programovém období 2007–2013 
řídicím orgánem Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP).

Složitý proces příprav
Samotnému odeslání programo-

vého dokumentu OPŽP 2014–2020 
Evropské komisi však předcházel 
poměrně složitý proces příprav. 
V listopadu 2012 vláda ČR svým 
usnesením určila OPŽP společně 
s dalšími operačními programy 
jako relevantní pro programové 
období 2014–2020 v podmínkách 
ČR a pověřila konkrétní resorty 
řízením příprav jednotlivých 
programů. Koordinace příprav 
nového programového období 
včetně jednotlivých programů byla 
svěřena Ministerstvu pro místní 
rozvoj. Celou proceduru na počát-
ku znesnadňovala a zpomalovala 
nekompletní evropská legislativa 
k ESIF. Balíček nařízení pro nové 
programové období sice Evrop-
ská komise zveřejnila již v říjnu 
2011, ale oficiálně byla definitivní 
podoba známa teprve ve druhé 
polovině prosince 2013. V me-
zidobí dvouletého vyjednávání 
o konečné podobě legislativního 
rámce čerpání podpory z ESIF 
zpracovalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj sadu metodických mate-
riálů, které se společně s platnou 
evropskou a národní legislativou 
staly hlavními stavebními pilíři 
nového OPŽP pro programové 
období 2014–2020.

Platforma MŽP 2014–2020
Na vzniku nového progra-

mového dokumentu OPŽP 
2014–2020 se kromě odborníků 
z resortu Ministerstva životního 
prostředí podíleli také odborní 
poradci a četní externí partne-
ři. Pro spolupráci s externími 
partnery vznikla na úrovni 
Ministerstva životního prostředí 
multioborová Platforma MŽP 
2014–2020, která sdružuje zástup-
ce zhruba padesáti subjektů z ne-
vládního neziskového sektoru, 
státní správy, akademické obce, 
podnikatelské sféry, odborů 
a dalších. Každý z participujících 
partnerů měl možnost uplatnit 

své podněty a návrhy. V rámci 
resortu zasedá také celá řada 
interních pracovních skupin 
zaměřených na konkrétní proble-
matiky OPŽP. Činnost pracov-
ních skupin a veškerou agendu 
spojenou s přípravami OPŽP 
2014–2020 koordinuje na úrovni 
Ministerstva životního prostředí 
sekce fondů EU, ekonomic-
kých a dobrovolných nástrojů. 
Své zástupce má Ministerstvo 
životního prostředí nominovány 
také v pracovních skupinách pro 
přípravu programového období 
2014–2020, které organizuje a řídí 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
nebo v platformách jiných rele-
vantních řídicích orgánů.

4. verze OPŽP 2014–2020
Programový dokument při 

svém vzniku existoval v mnoha 
verzích. Skutečnou zatěžkávací 
zkouškou prošla zejména 4. verze 
OPŽP 2014–2020 na konci ledna 
tohoto roku, kdy byla v rámci 
neformálního dialogu konfron-
tována s požadavky Evropské 
komise. Tato verze obsahovala 
ještě mnoho nevyjasněných oblas-
tí způsobených v mnoha přípa-
dech například již zmiňovanou 
dlouhodobou absencí oficiální 
evropské legislativy. Připomínky 

Evropské komise a dynamický 
vývoj, který provázel přípravný 
proces především v průběhu 
prvního pololetí roku 2014, 
znamenaly výrazný skok v kvalitě 
i kvantitě zpracovaných informací 
reflektovaných v následující verzi 
programového dokumentu. Para-
lelně s dopracováním jednotlivých 
kapitol programového dokumen-
tu probíhalo také SEA hodnocení 
a ex ante evaluace programu. 
Zatímco doložení stanoviska SEA 
vyplývá ze zákona a má posoudit 
vliv koncepce na kvalitu životního 
prostředí a veřejné zdraví, zpráva 
ex-ante hodnotitele je požadována 
nařízením jako povinná příloha 

programového dokumentu a po-
máhá zajistit maximálně efektivní 
nastavení a logickou provázanost 
programu.

5. a 6. verze programového 
dokumentu

Výrazně upravená 5. verze 
programového dokumentu prošla 
v březnu připomínkovým řízením 
uvnitř resortu a následně dostala 
zelenou k rozeslání do mezire-
sortního připomínkového řízení. 
Od 2. do 19. května 2014 vygene-
rovalo meziresortní připomínkové 
řízení celkem 318 připomínek, 
z nich 138 zásadního charakteru. 
Zároveň se ve dnech 19. a 22. květ- 
na uskutečnila série videokon-
ferencí se zástupci Evropské 
komise jako součást neformálního 
vyjednávání. Z dialogu vzešla 
ze strany Evropské komise celá 
řada dalších konstruktivních 
připomínek. Konec měsíce května 
a celý následující měsíc se nesly 
ve znamení jednak zapracování 
všech obdržených připomínek, 
jednak dořešení problematických 
oblastí. Vše směřovalo k termí-
nu 9. července 2014, kdy bylo 
na programu jednání vlády ČR 
mimo jiné i projednání návrhu 
OPŽP 2014– 2020. Vláda ČR svým 
usnesením č. 559 programový do-

Přípravy nového OPŽP se blíží k cílové rovince
Den 17. července 2014 
byl pro Českou republiku 
jedním z klíčových milníků 
v přípravách programového 
období 2014–2020. Přesně 
tři měsíce před tímto 
datem odeslala Čr Dohodu 
o partnerství ke schválení 
evropské komisi. 
Odeslání zprostředkovalo 
Ministerstva pro místní 
rozvoj a zaslaná verze 
dohody byla projednána 
vládou Čr.

kument OPŽP 2014–2020 v jeho 
6. verzi schválila, a tak odeslání 
dokumentu Evropské komisi již 
nic nebránilo.

Programový  
dokument OPŽP

Po exkurzi do nedávné historie 
přípravy OPŽP 2014–2020 si 
program alespoň ve stručnosti 
představme. Na úvod je důle-
žité se zmínit, že programový 
dokument OPŽP 2014–2020 
v mnoha ohledech vychází 
z OPŽP 2007–2013. Obecně je 
při přípravě nového operačního 
programu kladen důraz na re-
flexi dobré praxe z předchozího 
programového období a naopak 
na vyvarování se nedostatkům, 
které se v průběhu implementace 
OPŽP 2007–2013 objevovaly.

OPŽP 2014–2020 odeslaný 
Evropské komisi ke schválení 
je navržen jako multifondový 
operační program zahrnující 
intervence pro finanční podporu 
z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj (EFRR) a z Fondu 
soudržnosti (FS). Celková aloka-
ce OPŽP na období 2014–2020 
z těchto fondů činí 2 636 mil. eur 
(v přepočtu přibližně 72,4 mld. 
korun). Alokace je rozdělena 
mezi šest prioritních os (viz graf).

Oblasti podpory 
Každá z prioritních os se dále 

člení na jednotlivé specifické cíle 
(obdoba oblastí podpory z OPŽP 
2007–2013). Zaměření specific-
kých cílů s jejich přidělenými 

alokacemi primárně odpovídá 
prioritním potřebám ČR v oblasti 
životního prostředí, které vyplý-
vají jak ze strategických doku-
mentů národní i evropské úrovně, 
tak z doplňkových expertních 
analýz a v neposlední řadě i ze 
zkušeností z programového ob-
dobí 2007–2013.

Spektrum podporovaných 
aktivit (projektů) v OPŽP 
2014–2020 zůstane do značné 
míry velmi podobné široké 
paletě podporovaných opatření 
v OPŽP 2007–2013. Také okruh 
vhodných příjemců podpory si 
napříč prioritními osami zacho-
vá svůj charakter otevřenosti 
pro nejrůznější typy subjektů 
a nebude se zásadně vymykat 
praxi z let 2007–2013. Míra 
spolufinancování projektů ze 
strany žadatelů se bude pohy-
bovat převážně na hranici 15 % 
z celkových způsobilých výdajů 
na projekt. Kromě řídicího 
orgánu budou nedílnou součástí 
implementační struktury také 
dva zprostředkující subjekty: 
Státní fond životního prostředí 
ČR a Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR. Pro prioritní osu 4  

(vyjma jednoho specifického 
cíle) bude zprostředkujícím 
subjektem Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, u všech 
ostatních prioritních os včetně 
jednoho specifického cíle prio-
ritní osy 4 bude vykonávat roli 
zprostředkujícího subjektu Státní 
fond životního prostředí ČR.

Předběžné podmínky
Jak již bylo nepřímo uvedeno 

na předchozích řádcích, přestože 
se Ministerstvu životního prostře-
dí podařilo dosáhnout milníku 
v oblasti programování ESIF 
na období 2014–2020 v podobě 
odeslání programového doku-
mentu nového OPŽP Evropské 
komisi, stále není dobojováno. 
Po klidnějších prázdninových 
měsících odstartuje rozhodují-
cí etapa vyjednávání konečné 
podoby OPŽP 2014–2020 v rámci 
formálního dialogu s Evrop-
skou komisí a zcela jistě nebude 
pouhou formalitou. Mimo jiné 
existuje několik tzv. předběžných 
podmínek, které musí ČR splnit, 
chce-li dosáhnout na prostředky 
z ESIF v programovém období 
2014–2020. 

Z rizikových předběžných 
podmínek jmenujme například 
mediálně známé přijetí služební-
ho zákona nebo z gesce Minister-
stva životního prostředí noveliza-
ci zákona o EIA, přijetí nového 
plánu odpadového hospodářství 
nebo řešení regulace cen v oblasti 
vodního hospodářství. Na úrovni 
programu je nutné stanovené 
priority a rozložení finanční 
alokace odůvodnit na základě 
existujících nebo připravovaných 
strategických dokumentů. Stále 
tedy ještě můžeme čekat změny 
oproti současné podobě návrhu 
programu.

řídicí dokumentace
V průběhu léta a následně 

paralelně s formálním dialogem 
budou pokračovat intenzivní 
práce zejména na rozpracované 
navazující řídicí dokumentaci 
(implementační dokument, 
pravidla pro žadatele a příjemce) 
a na detailním nastavení kom-
petencí a pracovních postupů 
uvnitř implementační struktury, 
rovněž vznikne harmonogram vý-
zev a budou realizována všechna 
související opatření nezbytná pro 
zajištění plynulého průběhu pro-
gramového období 2014–2020. 
Půjde-li vše podle aktuálních 
předpokladů, program by mohl 
být Evropskou komisí schválen 
do konce roku 2014 a na počát-
ku roku 2015 bychom se mohli 
dočkat prvních vyhlášených 
výzev pro předkládání žádostí 
o podporu.

jIří PeTřIvalSKý a KOleKTIv
Oddělení přípravy nového programového 

období, mŽP

Prioritní osa 1 
Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (FS)

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (FS) 

Prioritní osa 3 
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (FS, EFRR)

Prioritní osa 4 
Ochrana a péče o přírodu a krajinu (EFRR)

Prioritní osa 5 
Energetické úspory (FS)

Prioritní osa 6 
Technická pomoc (FS)

OPŽP 2014–2020 odeslaný evropské komisi 
ke schválení je navržen jako multifondový ope-
rační program zahrnující intervence pro finanční 
podporu z evropského fondu pro regionální roz-
voj (eFrr) a z Fondu soudržnosti (Fs). celková 
alokace OPŽP na období 2014–2020 z těchto 
fondů činí 2 636 mil. eur (v přepočtu přibližně 
72,4 mld. korun).

Míra spolufinancování projektů ze strany ža-
datelů se bude pohybovat převážně na hranici 
15 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. 
kromě řídicího orgánu budou nedílnou součástí 
implementační struktury také dva zprostředku-
jící subjekty: státní fond životního prostředí Čr 
a agentura ochrany přírody a krajiny Čr. 

ROzDěLEní ALOKAcE OPŽP 2014–2020 DLE jEDnOTLIvých PRIORITních OS

29,2 %

17,2 %
17,4 %

13,3 %

20,1 %

2,8 %

FS – Fond soudržnosti, EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj
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E V R O P S K á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

aKceleRace

Procesy související s podáním a proplacením Žádostí o platbu
Vydání právních dokumentů

PP → vyplňování FPK***  
vygenerovaného v IS BF a jeho odesílání 

elektronicky prostřednictvím WF  
ke kontrole FM

FM → schvalování FPK vyplněného PP

Podání ŽoP → v IS BF příjemce podpory:
– přiřadí schválené faktury se stanovenými ZV do ŽoP
– elektronicky vytvoří (vygeneruje) ŽoP
– elektronické odešle ŽoP prostřednictvím WF
– vytiskne ŽoP
– podepíše ŽoP, a je-li právnickou osobou, opatří razítkem
– odeslání ŽoP v listinné podobě na SFŽP
– spolu se ŽoP případně zasílá BV dosud nepředložené

PP → průběžné zadávání faktur do IS BF* 
a jejich odesílání v listinné podobě  
a elektronicky prostřednictvím WF

ke kontrole PM

PM → kontrola věcné a formální 
správnosti fakturace 

+ stanovování ZV

PM → předání faktur, 
vč. příp. BV příslušnému FM

PP → průběžné zadání BV do IS BF** 
(v případě předkládání plně nebo 

částečně uhrazených faktur) 

zasílání BV v listinné podobě spolu  
s fakturou PM nebo spolu s ŽoP FM

zasílání BV elektronicky prostřednictvím 
WF ke kontrole FM

FM → administrace ŽoP, kontrola formální a finanční správnosti faktur a předložených BV

Poznámky
*  Faktury lze do IS BF zadávat od okamžiku ověření podkladů pro vydání RoPD/StV ze strany PM.
**  BV lze do IS BF zadávat od okamžiku ověření podkladů pro vydání RoPD/StV ze strany FM.
*** První FPK je příjemcem podpory vyplňován před vydáním RoPD/StV, následně, po vydání právních doku- 

mentů, je příjemce vyzýván k vyplňování FKP zpravidla čtvrtletně. FPK je ke kontrole odesílán elektronicky 
prostřednictvím WF, pouze první FPK v roce, který zároveň slouží jako finanční vypořádání, je zasílán FM  
i v listinné podobě.

****  Jedná se o situaci, kdy je prostřednictvím ŽoP proplacena podpora na faktury příjemcem podpory dosud 
neuhrazené nebo jen částečně uhrazené příslušným dodavatelům.

Legenda
SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR
RoPD rozhodnutí o poskytnutí dotace
StV stanovení výdajů na financování akce 
 organizační složky státu
ŘF ředitel SFŽP
PP příjemce podpory
PM projektový manažer
FM finanční manažer
FPK finančně platební kalendář
ZV způsobilé výdaje
BV bankovní výpis
ŽoP žádost o platbu
IS SFŽP informační systém SFŽP
IS BF informační systém Bene-fill
WF workflow v IS BF

je-li dotace ERDF/FS/SR je-li dotace SFŽP ČR je-li půjčka SFŽP ČR

RoPD , příp. StV Smlouva o poskytnutí podpory SFŽP ČR zástavní smlouva, popř. jiné zajištění

proplacení podpory na základě podané a FM zadministrované ŽoP

PP → v případě modifikovaných ex ante plateb *** zadává do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory BV do IS BF prokazující plnou úhradu 
faktur proplacených prostřednictvím ŽoP, BV zasílá v listinné podobě a elektronicky prostřednictvím WF ke kontrole FM

zadání data podpisu RoPD/StV  
do IS SFŽP ČR

zadání data podpisu Smlouvy ŘF do IS SFŽP ČR

zadání data podpisu Smlouvy příjemcem podpory do IS SFŽP ČR


