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Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo předběžný harmonogram výzev pro letošní rok.

Akcelerace OPŽP 
„Spolu s novým vedením SFŽP 
ČR jsme překopali celý zamrzlý 
systém administrace projektů, 
začali jsme aktivně komunikovat 
se žadateli o dotace, vyhlásili 
jsme rychloobrátkové výzvy 
a dali jsme zelenou realizaci 
projektům ze zásobníků projek-
tů. Díky těmto a mnoha dalším 
opatřením se nám brzy podařilo 
začít stahovat tu obrovskou 
ztrátu finančních prostředků, 
která OPŽP hrozila, ale byla to 
honička do poslední minuty,“ 
říká v rozhovoru s Prioritou mi-
nistr životního prostředí Richard 
Brabec.  str. 2 

OPŽP v roce 2015
V roce 2015 končí dvouletý 
přesah (N+2) financování 
Operačního programu Životní 
prostředí 2007–2013. Stěžejním 
úkolem Státního fondu životního 
prostředí ČR i příjemců podpory 
tak stále zůstává dokončit a pro-
financovat projekty z tohoto pro-
gramu. Pro příjemce podpory to 
znamená i nadále co nejrychleji 
realizovat projekty a nechat si je 
profinancovat do konce letošní-
ho roku. str. 9 

Za hranicí běžného úřadu
„SFŽP ČR je úřadem, který nejen-
že pracuje efektivně, ale pracuje 
za hranicí běžného úřadu. Je 
to moderní a stabilní instituce 
plná profesionálů, kteří umějí 
zodpovědně plnit pevně dané 
a vysoce ambiciózní cíle. Protože 
je to nejen jejich práce, ale i sr-
deční záležitost, neboť pracují 
s miliardami korun ve prospěch 
zlepšení životního prostředí Čes-
ké republiky,“ popisuje současné 
klima na Státním fondu životního 
prostředí ČR jeho ředitel  
Petr Valdman. str. 10

Výzvy v roce 2015
Ministerstvo životního prostředí 
spolu se Státním fondem život-
ního prostředí ČR zveřejnilo ak-
tuální plán výzev pro letošní rok. 
Výzvy jsou určeny pro projekty 
podané v novém Operačním 
programu Životní prostředí  
2014 až 2020. str. 14

Příjemci podpory musejí v letošním roce 
profinancovat své projekty, na které získali 
podporu z Operačního programu Životní 
prostředí 2007 až 2013. Jestliže tak neučiní, 
náklady na realizaci projektů budou platit  
ze svého.  str. 9

Predikce čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí v loňském 
roce poukazovaly, že se nepodaří dočerpat třináct miliard korun. Avšak stal se zázrak. Rych-
lým zavedením akceleračních opatření a rozhýbáním administračních procesů na Státním fon-
du životního prostředí ČR se podařilo vyčerpat veškeré finanční prostředky, které byly pro 
loňský rok v Operačním programu Životní prostředí k dispozici.  stranY 2–12

 Zachráněné miliardy 



2 3

ČÍSLO 1 / LEDEN 2015

Miliardy z OPŽP byly zachráněny
OPŽP: bez ztrátyOPŽP: bez ztráty

Vážení čtenáři, 
v září a říjnu loňského roku jsme pro vás připravili speciální vydání Priority, v němž jsme dbali na to, 
abyste získali všechny potřebné informace k úspěšné realizaci a profinancování vašich projektů nejen 

v roce loňském, ale i v roce letošním. Takovým způsobem jsme vás oslovili hlavně 
proto, že v čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostře-
dí hrozila více než třináctimiliardová ztráta. Současná skvělá zpráva zní, že loni byly 
z operačního programu vyčerpány všechny finanční prostředky, které se k čerpání 
nabízely. To je úspěch, jemuž se v aktuální Prioritě věnujeme. 
Důležité je i to, že loňské dočerpání všech finančních prostředků z OPŽP dává 
reálnou naději, že i letos budou vyčerpány všechny další prostředky z tohoto 
programu. Ovšem jen za předpokladu, že příjemci podpory z OPŽP budou stejně 
zodpovědně realizovat své projekty a nechají si je plně profinancovat do konce 
letošního roku. Jakmile se jim totiž náklady nepodaří profinancovat v rámci stáva-
jícího OPŽP do letošního prosince, zaplatí je ze svého. Všechny projekty podané 

v končícím OPŽP 2007–2013 musejí být letos kompletně vypořádány. Jedinou výjimku tvoří projek-
ty z takzvané fázovací výzvy, ale i pro ty platí, že v určitých částech musejí být hotovy z programo-
vého období 2007–2013, proto do konce letošního roku. 
Obecně lze tedy říci, že přestože Ministerstvo životního prostředí již nyní zveřejnilo harmonogram 
výzev pro nový Operační program Životní prostředí 2014 až 2020 a že je zároveň možné, že 
v rámci starého programu bude vyhlášena ještě jedna rychloobrátková výzva, ti příjemci podpory, 
kteří nyní svůj projekt realizují nebo se k jeho realizaci chystají, by měli mít na mysli, že času není 
nazbyt, ba naopak, že čas se rychle krátí. 

třináct miliard korun – s tak vysokou 
ztrátou finančních prostředků 
v Operačním programu Životní 
prostředí se počítalo na začátku 
loňského roku. Ve třetím čtvrtletí 
byla ztráta odhadována již na zhruba 
pět miliard korun a bylo to 
považováno za úspěch. na úplném 
konci loňského roku oznámilo 
nové vedení Ministerstva životního 
prostředí a státního fondu životního 
prostředí Čr, že ztráta za loňský 
rok a v roce následujícím nebude 
žádná. Pro Českou republiku bylo 
zachráněno 18 miliard korun. 

sPící PrOjektY
Jedním z kroků, které vedly ke skuteč-
nosti, že Česká republika již o žádné 
další peníze z Operačního programu 
Životní prostředí nepřijde, bylo pro-
buzení takzvaných spících projektů. 
Těmi byly ty projekty, které delší dobu 
nevykazovaly žádný pokrok. Minis-
terstvo životního prostředí spolu se 
Státním fondem životního prostředí 
ČR však žadatele o podporu přesvěd-
čily o nutnosti na těchto projektech 
pracovat. Výsledkem bylo 363 vyda-
ných rozhodnutí o poskytnutí dotace 
v hodnotě 14,1 miliardy korun z EU.

PrOjektY V zásObnících

Státní fond životního prostředí ČR 
evidoval ve svých systémech stovky 
projektů, které byly kvalitní, avšak 
například kvůli omezené alokaci 
v příslušné výzvě nebyly doporučeny 
k podpoře a realizaci. Ministerstvo 
životního prostředí spolu se Státním 
fondem životního prostředí ČR však 
dalo žadatelům o podporu u těchto 
projektů šanci získat dotaci a svůj 
projekt zrealizovat. Jedinou podmín-
kou bylo, aby svůj projekt profinan-
covali ještě v loňském roce. Vyjmutí 
ze zásobníku se týkalo 412 projektů 
měst a obcí a 271 projektů podnika-
telů a firem. 

rYchlOObrátkOVé VýzVY

Protože jedním z důvodů pomalého 
čerpání finančních prostředků z Ope-
račního programu Životní prostředí 
bylo nevyhlašování výzev, které by 
svým zaměřením i alokací odpovídaly 
efektivnímu řízení programu, jedním 
z prvních kroků nového vedení Minis-
terstva životního prostředí a Státního 
fondu životního prostředí ČR 
 bylo vyhlášení několika výzev 
s důrazem na to, aby projekty, které 
v nich uspějí, mohly být okamžitě 
realizovány. Takzvané rychloobrátko-
vé výzvy, zaměřené hlavně na zatep-
lování budov nebo protipovodňová 
opatření, našly okamžitou odezvu ze 
strany žadatelů o dotace. Proto bylo 
loni v rámci rychloobrátkových výzev 
podpořeno 816 projektů měst a obcí 
a 811 projektů podnikatelů a firem.

miliard. Pevně věřím, že ji srazíme alespoň o čtyři 
miliardy. Vše, co by bylo pod devět miliard korun, by 
byl fantastický výsledek. Náš tým převzal program až 
příliš pozdě, takže honíme kočku za ocas, která k naší 
smůle běží velmi rychle. Je to obrovská škoda, protože 
situace, kdy Česká republika dostane pět miliard 
eur z Evropské unie na péči o životní prostředí, se dle 
mého názoru již nebude nikdy opakovat.“ 

Problémy z minulosti
Skutečností zůstává, že loňský rok byl 

pro Operační program Životní prostředí 
kritický. Již předloni se musela Česká re-
publika vzdát sedmi a půl miliardy korun, 
protože program nebyl řízen efektivně. 
Jeho parametry nebyly nastaveny tak, aby 
příjemci podpory dokázali čerpat všech-
ny prostředky, které se jim pro daný rok 
k vyčerpání nabízely. Chyba však neby-
la na straně příjemců, nýbrž na straně 
dřívějších vedení Ministerstva životního 
prostředí i Státního fondu životního 
prostředí ČR. Nebyly vyhlašovány výzvy, 
nikdo důsledně nekomunikoval se žadateli 
ani příjemci, nebyly dodržovány harmo-
nogramy realizovaných projektů a Státní 

fond životního prostředí ČR, který dotace 
administruje, byl vzhledem k častým per-
sonálním obměnám na vedoucích místech 
v rozkladu. 

„S tím jsem se absolutně nehodlal smířit. Nasadil 
jsem krizové řízení a zavedli jsme účinná opatře-
ní v podobě rychloobrátkových výzev, fázovacích 
výzev, zkrácení lhůt pro administraci, začali jsme 
financovat kvalitní projekty ze zásobníku a také jsme 
akcelerovali všechny spící projekty,“ vzpomíná 
ministr Richard Brabec. 

Podle něho se díky společnému celoroč-
nímu úsilí podařilo týmům Ministerstva 
životního prostředí a Státního fondu ži-
votního prostředí ČR znovu chod progra-
mu nejen nastartovat, ale nastavit jej tak, 
aby Česká republika vyčerpala všechny 
prostředky, které má v tomto programu 
k dispozici. 

„Dnes bezpečně víme, že žádná ztráta nebude a že 
zachráněné miliardy z Evropské unie budou využity 
na další ekologické projekty v naší zemi. Chtěl bych 
tímto velmi poděkovat řediteli Státního fondu životní-
ho prostředí Petru Valdmanovi a svému náměstku 
Janu Křížovi za obrovskou práci, kterou odvedli,“ 
uvedl ministr Richard Brabec.

Plán výzev z nového Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014 až 2020 pro 
letošní rok je již zveřejněn na webových 
stránkách www.opzp.cz, v záložce OPŽP 
2014 až 2020. Výzvy jsou zaměřeny hlavně 
na prioritní osu 1 čili na snížení množství 
vypouštěných odpadních vod z komunál-
ních zdrojů do povrchových i podzemních 
vod a vnosu znečišťujících látek do povrcho-
vých a podzemních vod, rovněž na prioritní 
osu 3 čili na zvýšení podílu materiálového 
a energetického využití odpadů, na dokonče-
ní inventarizací starých ekologických zátěží 
a na jejich odstranění. 

Důležitým upozorněním pro žadatele je, 
že příjem žádostí nebude probíhat v Bene-
fillu jako v předchozím období. Příjem bude 
spuštěn v jednotném MS 2014+, který v sou-
časné době finalizuje gestor Ministerstvo pro 
místní rozvoj. O jeho spuštění budou všichni 
zájemci informováni v dostatečném před-
stihu   prostřednictvím webových stránek. 
Původní operační program 2007–2013 bude 
i nadále administrován v současném infor-
mačním systému Bene-fill. 

Více o novém OPŽP v článku  
„Plán výzev pro letošní rok...“ na str. 13 

OPŽP 2014 až 2020 a plán výzev

Předpokládaná ztráta  
za rok 2015

0 kč

reálná ztráta  
za rok 2014

0 kč

Původně předpokládaná  
ztráta pro rok 2014

13 mld. Kč

Původně předpokládaná  
ztráta pro rok 2015

5 mld. Kč

celková předpokládaná  
ztráta 2014 a 2015

18 mld. kč

PO 1 PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

Zlepšování 
kvality vody 
a snižování 

rizika  
povodní

Zlepšování kvality 
ovzduší v lidských 
sídlech

Odpady  
a materiálové toky, 
ekologické zátěže 
a rizika

Ochrana a péče  
o přírodu a krajinu

Energetické 
úspory

CeLKOVá ALOKACe  

2 636 592 864 eur

72 mld. kč

DAnIeL 
táChA
šéfredaktor

tO, Že se sOučAsnému VeDení mInIsterstVA  

ŽIVOtníhO PrOstřeDí A státníhO fOnDu  

ŽIVOtníhO PrOstřeDí čr POdařilO zachránit 

MiliardY kOrun V OPeraČníM PrOgraMu  

ŽiVOtní PrOstředí, měLO VeLmI KOnKrétní 

DOPADy nA InfrAstruKturu česKé rePubLIKy. 

Krizové řízení ministra Richarda Brab-
ce, naordinované Operačnímu programu 
Životní prostředí, přineslo své ovoce. 
Tak vyznívá tisková zpráva Ministerstva 
životního prostředí. Je pravděpodobné, 
že v letech 2014 a 2015 nebude muset 
Česká republika do Bruselu vracet ani 
korunu určenou pro Operační program 
Životní prostředí. Že alokace finančních 
prostředků operačního programu nebude 
snížena o částku, kterou by Česká repub-
lika nebyla schopna z tohoto programu 
vyčerpat, jak se stalo například v roce 
2013, kdy ztráta z Operačního programu 
Životní prostředí dosáhla sedmi a půl 
miliardy korun. 

Záchrana v poslední minutě
Příčinu tohoto úspěchu je podle 

Ministerstva životního prostředí třeba 
hledat v razantních krizových opatře-
ních, která se zaměřila na oživení čer-
pání evropských fondů a byla zavedena 
okamžitě po nástupu nového vedení 
Ministerstva životního prostředí v čele 
s ministrem životního prostředí Richar-
dem Brabcem a Státního fondu životní-
ho prostředí České republiky. 

„Když jsem v lednu přebíral Ministerstvo 
životního prostředí, tak jsem po svých předchůdcích 
zdědil kritický stav Operačního programu Životní 
prostředí. Ten patřil, co se týče čerpání, k těm nej-
horším programům a poděděná očekávaná ztráta 
pro loňský a letošní rok byla 18 miliard korun,“ 
říká Richard Brabec, podle kterého byl 
tehdy Operační program Životní prostře-
dí na pokraji smrti. 

Ostatně ani sám ministr Brabec ještě 
v polovině loňského roku nevěřil, že 
by se mohlo podařit finančním ztrátám 
z Operačního programu Životní prostředí 
zcela zabránit. V rozhovoru pro Prioritu 
v loňském květnu hodnotil stav čerpání 
z OPŽP takto: „Loni jsme přišli o více než sedm 
miliard korun, letošní ztráta vychází na třináct 

EDITORIAL
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18 miliard zachráněno
Jestliže v roce 2013 přišla Česká repub-

lika o 7,5 miliardy korun, v době nástupu 
Richarda Brabce do úřadu se počítalo, jak 
již bylo řečeno, se ztrátou ve výši dalších 18 
miliard korun v letech 2014 a 2015. 

„To jsme nechtěli připustit. Dělali jsme maximum, 
abychom tuhle tragédii odvrátili,“ vzpomíná 
ministr Brabec. 

Aktuální stav nyní dokládá, že ztrá-
ta za loňský a příští rok nebude žádná. 
Stěžejní roli v úsilí nepřijít o další finanč-
ní prostředky z Operačního programu 
Životní prostředí přitom sehrála na konci 
roku 2013 a zejména v průběhu roku 
2014 takzvaná akcelerační opatření, která 
významně napomáhají příjemcům podpory 

v rychlejší realizaci a také s financováním 
jejich projektů. 

Prvním a zásadním krokem ke zlepšení 
finanční situace v Operačním programu 
Životní prostředí bylo vyhlášení takzva-
ných rychloobrátkových výzev, které byly 
například zaměřeny na projekty zateplování 
veřejných budov nebo protipovodňové 
systémy, a tyto výzvy zajistily dostatek kva-
litních a pro životní prostředí efektivních 
projektů. 

Dalším krokem bylo i nepopulární 
opatření, které spočívalo ve zvýšení tlaku 
na žadatele u takzvaných spících pro-
jektů. Žadatelé museli buď začít plnit 
ministerstvem stanovený harmonogram, 
anebo od záměru odstoupit. Mezi dalšími 

opatřeními se osvědčila podpora takzva-
ných zásobníkových projektů s garancí 
realizace v letošním roce. Samozřejmostí 
byla intenzivní komunikace mezi Státním 
fondem životního prostředí České republi-
ky a příjemci a žadateli o dotace.

Sedm dní v týdnu
Mezi akcelerační opatření však patřilo 

i zavedení institutu zálohových faktur, 
které příjemcům dotace umožnilo rychleji 
realizovat a profinancovávat jejich pro-
jekty. Státní fond životního prostředí také 
významně zkrátil dobu, v níž se žadatel 
o podporu změnil v příjemce podpory čili 
získal rozhodnutí o poskytnutí dotace. To 
také mělo zásadní vliv na rychlejší realizaci 

dOPadY na státní rOzPOČet

Peníze, které byly v OPŽP zachráněny, měly významné dopady 
i na státní rozpočet České republiky. Jedním z nich je například pří-
jem ve výši 4,5 miliardy korun na dani z přidané hodnoty, významná 
je také výplata menšího objemu podpor v nezaměstnanosti, protože 
projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí nejen 
udržují stálá pracovní místa, ale i vytvářejí pracovní místa nová. 
Ostatně českou ekonomikou díky Operačnímu programu Životní 
prostředí jen loni proteklo 52 miliard korun, z nichž 31,4 miliardy 
korun bylo pro národní hospodářství čistým ziskem z prostředků 
Evropské unie.

 PrObLéM   ŘEšENÍ 

Nedostatek rychle realizovatelných projektů  
k podpoře čerpání v roce 2014

Vyhlášení rychloobrátkových výzev v první polovině roku 2014 a jejich zrychlené 
vyhodnocení

Neplnění finančních predikcí ze strany příjemců Intenzivní komunikace s příjemci a realizátory projektů

Projekty v zásobníku bez jakékoli aktivity ze strany žadatelů Oživení zásobníkových projektů garantujících financování v roce 2014

Spící projekty s pomalou realizací Intenzivní komunikace s příjemci a realizátory projektů

Pomalý proces vydávání RoPD a hodnocení Reorganizace a krizové řízení SFŽP ČR

Vleklá realizace projektů, zvláště v oblasti VZ Stanovení lhůt na všechny kroky administrace a jejich bezpodmínečné dodržování

Nedostatečná urgence žadatelů a příjemců Maximální využití Call centra SFŽP ČR směrem k příjemcům dotace

Chybějící systém sledování milníků a nejednotná motivace Nastavení akčního plánu plnění dílčích úkolů s vazbou na odměňování

Problémy Operačního programu Životní prostředí v roce 2014 a jejich řešení



     

   

   

   



  

   

Za peníze, které byly  
v OPŽP zachráněny, bylo postaveno  

230 km vodovodů, 3 500 km kanalizací, 
120 čistíren odpadních vod. Také bylo 

vybudováno 8,5 mil. m3 nového 
objemu pro zachycení  

povodní...

... bylo zatepleno 963 škol  
a 95 nemocnic. Byl vysázen a ošetřen  

více než milion dřevin. Od ekologických  
zátěží a černých skládek bylo sanováno 

území o ploše 966 tis. m2...

... bylo možné zrealizovat  
projekty, které vedly ke snížení  

emisí CO2 o 233 tisíc t/rok 
a spotřeby energie  
o 1 mil. GJ/rok.
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a čerpání prostředků z Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

Ve státním fondu byl zaveden krizový 
management, zejména v posledních měsí-
cích byl každý den vyhodnocován pokrok 
v administraci a byla operativně přijímána 
odpovídající opatření. Zcela běžným se 
stalo i přímé oslovování příjemců podpory 
zaměstnanci fondu s cílem zrychlit financo-
vání a realizaci projektů.

V posledních týdnech fond fungoval 
nonstop, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. 
Výsledkem bylo dosažení maximální efekti-
vity v administraci projektů.

„Více než dvojnásobné čerpání oproti loňskému roku 
je toho dostatečným důkazem,“ pochvaluje si mi-
nistr Richard Brabec práci státního fondu. 

Proplacené miliardy
Vynaložené snaze vyhnout se dalším ztrá-

tám z Operačního programu Životní pro-
středí odpovídají i statistiky. Loni například 
bylo díky akceleračním opatřením vydáno 
celkem 6 447 rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na prostředky EU ve výši 41 miliard 
korun, příjemcům byly proplaceny dotace 
EU ve výši 31,4 miliardy korun. 

Podle ministra životního prostředí Richar-
da Brabce je však třeba zdůraznit, že rych-
lost administrace nebyla v žádném případě 
na úkor kvality. Naopak kontrolní systém 
Operačního programu Životní prostředí byl 
posílen a zkvalitněn, což dokládají úspěšně 
zvládnuté jak audity z Evropské komise, tak 
audit Ministerstva financí. 

Nový program
Časové prodlevy dohnaly Ministerstvo 

životního prostředí i v přípravě nového 
operačního programu zaměřeného na život-
ní prostředí. Evropská komise již zahájila 
proces schvalování nového Operačního 
programu Životní prostředí pro období 
2014–2020. Ministerstvo má připraven 
harmonogram výzev na příští rok, které chce 
spustit v březnu 2015. 

„Mezi prvními vyhlásíme výzvy na systémy třídění 
odpadů. Nová legislativa zavádí od příštího roku 
třídění bioodpadů a my chceme starosty v jejich úsilí 
zavádět efektivní systémy třídění bioodpadů podpořit 
investicemi z evropských fondů tak, aby se třídění odpa-
dů zlevnilo pro obce i pro občany,“ uzavřel ministr 
životního prostředí Richard Brabec. 

OPŽP: bez ztrátyOPŽP: bez ztráty
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Česká republika nepřijde o žádné finanční  
prostředky z OPŽP za rok 2014, i když 
na začátku loňského roku se ztráta z OPŽP 
odhadovala na 13 miliard korun. Jak se vám 
podařilo zvrátit nepříznivý trend v čerpání 
z OPŽP? 

Je to vlastně docela jednoduché. Vyberte si 
ty správné lidi a vytvořte jim podmínky, aby 
mohli pracovat a najít si další správné lidi. 
Pak se dá udělat hrozně moc práce. Prognózy 
na rok 2014 v době, kdy jsem přebíral funkci 
ministra, hovořily o tom, že když se zoufalým 
stavem čerpání evropských peněz pro životní 
prostředí něco okamžitě neuděláme, bude ČR 
za rok 2014 vracet do Bruselu dalších přibliž-
ně třináct miliard korun. Záchrana těchto 
peněz byla pro mne od prvního dne absolutní 
prioritou. Bylo jasné, že musíme ihned zahájit 
krizový systém řízení, protože za každý další 
den nečinnosti by ČR přišla přibližně o 60 
milionů korun! 

Jaké konkrétní kroky se skrývají za krizovým 
systémem řízení? 

Spolu s novým vedením Státního fondu 
životního prostředí ČR jsme překopali téměř 
celý zamrzlý systém administrace projektů 
podpořených z OPŽP, všechno jsme zrychlili 
a hlavně jsme začali aktivně komunikovat 
s několika tisíci žadateli o dotace. To, co dříve 
trvalo měsíce, nyní šlo za několik dní. Také 
jsme vyhlásili nové výzvy na takzvané rychloob-
rátkové projekty čili projekty s krátkou dobou 
přípravy i realizace, jako je například zateplení 
veřejných budov. Dali jsme zelenou realizaci 
projektů z takzvaných zásobníků čili kvalitním 
projektům, na které v době, kdy byly vyhlášeny 
výzvy, nezbyly peníze. Díky těmto a mnoha 
dalším opatřením se nám brzy podařilo začít 
stahovat tu obrovskou ztrátu, ale byla to oprav-
du honička doslova do poslední minuty.

Ryba smrdí od hlavy

V médiích jste oznámil úspěch v čerpání 
z OPŽP slovy, že se vám podařilo „rozhýbat 
zkostnatělé úředníky“. Avšak skutečně jdou 
problémy v čerpání z OPŽP pouze na vrub 
„zkostnatělých úředníků“? 

Prvotní příčina problémů s čerpáním vznikla 
již kolem roku 2011, kdy se v podstatě zastavilo 
vypisování nových projektových výzev, přičemž 
tehdejší i pozdější vedení ministerstva ani 
státního fondu nebyla schopna počínající krizi 
v čerpání řešit. První pokusy o nějaké řešení 
nastaly až v druhé polovině roku 2013, ale byly 
jen polovičaté. A zkostnatělí úředníci? Jasně, ti 
také nesou svůj díl viny, i když je třeba říci, že 
stále platí ono známé, že ryba obvykle smrdí 
od hlavy.

Jaký je váš názor na to, že státní úředníci jsou 
mnohdy vnímáni jen jako ti drazí a líní, jako 
ti, kteří nic nedělají? 

To je naprosto zjednodušené klišé, které 
zdaleka není vždy pravdivé. Mám dvacetile-
tou manažerskou zkušenost, a proto vím, že 
záleží vždy na lidech a na stylu komunikace, 
na způsobu řízení, které nastavíte. Našel jsem 
na ministerstvu i jinde v resortních organizacích 

mnoho velmi kvalitních lidí, jen je bylo třeba 
„polít živou vodou“. A v případě záchrany pe-
něz z Operačního programu Životní prostředí 
odvedl výbornou práci především tandem 
ve složení Petr Valdman, ředitel státního fondu, 
a můj náměstek Jan Kříž. A samozřejmě, že 
i celé jejich týmy.

Jak vnímáte roli Státního fondu životního 
prostředí ČR v systému péče o životní prostře-
dí? 

Mou vizí je koncipovat Státní fond životní-
ho prostředí ČR jako jakousi „zelenou banku“, 
do níž poplynou prostředky od znečišťovatelů, 
které se z ní opět vrátí do životního prostředí. 
A to tam, kde je těch prostředků opravdu zapo-
třebí. V tom vidím nezastupitelnou roli státního 
fondu, který ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí umí nasměrovat finance 
do oblastí a míst, které se bez efektivní pomoci 
neobejdou.

Firemní řízení

V loňském roce se podařilo vyčerpat vše, co 
Operační program Životní prostředí nabízel 
České republice. Jste si jist, že i letošní rok 
bude bez finančních ztrát z tohoto programu? 

Loňské výsledky mne naplňují určitým 
optimismem, takže pevně věřím, že předpo-
kládanou ztrátu ve výši pěti miliard korun pro 
letošní rok srazíme také na nulu. Vše běží, jak 
má. Evropská komise zahájila proces schvalo-
vání nového Operačního programu Životní 

prostředí pro období 2014 až 2020, financování 
souběhu obou programů v letošním roce je 
zajištěno a již máme připraven harmonogram 
výzev, které chceme spustit v březnu. 

Stále máte za to, že resort životního prostředí 
lze řídit jako firmu? 

Ať si každý říká kdo chce co chce, stále jsem 
přesvědčen o tom, že ministerstvo řídit jako 
firmu lze, a dokonce se to musí. A důkazem 
toho může být již i zmiňovaný příklad se 
snížením hrozící ztráty z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Práce na záchraně peněz 
z tohoto programu byly typickým krizovým 
firemním řízením. 

Určité rozdíly však asi budou, ne? 
Rozdíly mezi státní správou a soukromým 

sektorem samozřejmě jsou. Obyčejně, když 
ve firmě zavelíte, druhý den to tak je, ve stát-
ní správě je to jiné. Zákon nezměníte ze dne 
na den, trvá to měsíce, někdy roky. To hlavní 
je však všude stejné. Chcete-li, aby něco dobře 
fungovalo, obklopíte se odborně zdatnými 
pracovitými spolupracovníky, kteří nekradou, 
nepodvádějí a umějí jednat s lidmi. To je to 
podstatné jak ve fabrice, tak na ministerstvu. 
Každý musí vědět, co má dělat a co se stane, 
když to dělat nebude. Padni komu padni!

Devět miliard na kotle

Nastalo nové programové období pro roky 
2014 až 2020. V čem se podle vás bude nový 
OPŽP od předchozího programu lišit? 

Rozdíl je už v tom, že oproti končícímu 
OPŽP je v tom novém programu pro obdo-
bí 2014 až 2020 výrazně méně peněz. Česká 
republika může na projekty zlepšující životní 
prostředí čerpat zhruba 72 miliard korun. 
V předchozím období to byla téměř dvojnásob-
ná částka. 

Mění se i priority? 
Priority pro čerpání evropských dotací 

v novém období zůstávají podobné, jaké byly. 
Stále se zaměřují na hlavní problémy českého 
životního prostředí, které přetrvávají. Na ochra-
nu vod, ovzduší a přírody, na úspory energie 
a prevence vzniku odpadů. 

Připravili jste nějaké změny v oblastech 
podpory?

Rád bych se zasadil o změnu, která je 
mojí osobní prioritou. Totiž získat v novém 
Operačním programu Životní prostředí devět 
miliard korun na rozsáhlou výměnu starých 
nevyhovujících kotlů v domácnostech za nové, 
nízkoemisní. Zmíněná částka by měla pokrýt 
obměnu více než 100 000 kotlů, a to na celém 
území České republiky. Věřím, že by to pomoh-
lo významně zlepšit kvalitu ovzduší v naší zemi.

Jak Evropská komise přijala návrh nového 
OPŽP 2014 až 2020? 

To, jak je Operační program Životní pro-
středí 2014 až 2020 koncipován, podle našeho 
názoru dobře odráží klíčové oblasti, do kterých 
by měla finanční podpora z Evropské unie 
směřovat. Program se nám podařilo připravit 

„
Rozdíl je už v tom, že oproti 
končícímu OPŽP je v tom 
novém programu pro období 
2014 až 2020 výrazně  
méně peněz. Česká republika 
může na projekty zlepšující 
životní prostředí čerpat 
zhruba 72 miliard korun. 
V předchozím období  
to byla téměř dvojnásobná 
částka.

rOzhOVOrrOzhOVOr

„Mám dvacetiletou manažerskou 

zkušenost, a proto vím, že záleží vždy 

na lidech a na stylu komunikace, 

na způsobu řízení, které nastavíte. Našel 

jsem na ministerstvu i jinde v resortních 

organizacích mnoho velmi kvalitních 

lidí, jen je bylo třeba ‚polít živou vodou‘,“ 

vysvětluje ministr životního prostředí 

Richard Brabec jednu z příčin, proč Česká 

republika nepřišla v loňském roce ani 

o korunu z Operačního programu Životní 

prostředí. 

 Byla to honička 
 do poslední minuty 
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kvalitně, takže připomínky od Evropské komise 
nebyly zásadní, což dokládá, že český návrh 
operačního programu je v souladu s evropskou 
politikou životního prostředí. Zároveň je to 
jeden ze dvou operačních programů, které byly 
již loni zaslány Evropské komisi ke schválení. 
Samozřejmě bychom si tu celkovou částku pro 
nové programové období představovali vyšší 
než oněch 72 miliard korun. O to však více bu-
deme usilovat o to, aby byly vymezené evropské 
finance čerpány efektivně a na projekty s proka-
zatelným významem pro životní prostředí. 

Problémy životního prostředí

Kde hlavně se podle vás potkávají problémy 
českého životního prostředí se zaměřením 
budoucího OPŽP? 

V minulých týdnech jsme komentovali vývoj 
stavu životního prostředí od roku 1989. Některé 
parametry se zlepšily naprosto dramaticky. 
Například snížení emisí oxidů síry, dusíku, 
skleníkových plynů a tak dále, s čímž souvisí 
kvalita ovzduší nebo povrchových vod. Na dru-
hé straně v některých oblastech, především 
v Moravskoslezském, Ústeckém kraji nebo 
ve velkých městech, přetrvává zhoršená kvalita 
ovzduší. Zvláště jsou to nadlimitní koncentrace 
prachových mikročástic, na které jsou vázány 
karcinogenní látky typu benzo(a)pyren a další. 
Největší zátěž pochází přitom především z do-
pravy a lokálních topenišť a stále ještě z prů-
myslu, byť jeho vliv díky rozsáhlé ekologizaci 
v minulých letech postupně slábne. Také je to 
oblast odpadového hospodářství, především 
snížení podílu odpadů končících na skládkách. 
Stále máme rezervy v kvalitě povrchových vod. 
A stále více aktuální hrozbou jsou i dopady kli-
matických změn, kromě povodní je i nebezpečí 
dlouhotrvajícího sucha v některých oblastech 
ČR. Na všechny tyto i další priority je zaměřen 
nový OPŽP.

Jak tyto problémy nový OPŽP řeší?
Konkrétních podpořených projektů budou 

opět tisíce. Nadále bude pokračovat podpora 
výstavby vodohospodářské infrastruktury, 
jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizací 
a podobně. A co se týče kvality ovzduší, již jsem 
se zmínil o velkém projektu výměny lokálních 
topenišť, který by měl přinést citelné snížení 
objemu prachových mikročástic, především 

v podzimním a zimním období, kdy nastávají 
smogové situace. Také chystáme novelu zákona 
o ochraně ovzduší, která by měla za jasně 
definovaných podmínek umožnit kontrolu 
lokálních topenišť. Co se týče nakládání s odpa-
dy,  podpora bude směřovat především do pro-
jektů na recyklaci a opětovné využití odpadů 
a zvláště do využití biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů. A také na pokračování 
likvidace starých ekologických zátěží. Podpoře-
ny budou i četné protipovodňové akce. Určitě 
budou pokračovat i úspěšné projekty snižující 
energetickou spotřebu rodinných i bytových 
domů, jako je Nová zelená úsporám. 

Jako člověk, který se dlouhé roky pohyboval 
v komerční sféře, máte za to, že oblast životní-
ho prostředí v ČR je skutečně významným sek-
torem české ekonomiky, anebo naopak by to 
v tomto ohledu mohlo být lepší? Zvláště když 
člověk odhlédne od evropských peněz…

Samozřejmě je to významný byznys, 
v kterém se točí desítky miliard korun ročně. 
Vždyť jen evropský Operační program Životní 
prostředí měl v letech 2007 až 2013 k dispozici 
zhruba 130 miliard korun. Velkým byznysem 
je likvidace odpadů, starých ekologických 
zátěží, jsou jím samozřejmě obnovitelné zdroje 
energií a mnoho dalších. Nejlepší jsou přitom 
oblasti, kde jde ekologický i ekonomický efekt 
ruku v ruce. Například program Nová zelená 
úsporám, který kromě toho, že vede k úsporám 
energií a ke snížení emisí, má také významný 
pozitivní efekt pro celou ekonomiku České 
republiky. Například jedna miliarda korun pod-
pory v programu NZÚ může přinést v průměru 
až 2 700 nových pracovních míst a 2,84 miliardy 
korun dodatečného hrubého domácího pro-
duktu, což je až šestkrát více než při běžných 
výdajích státní pokladny. 

V současnosti se hodně mluví o nakládání 
s odpady, přitom je jasné, že ČR musí v ná-
sledujících letech skončit se skládkováním 
a že trendem je recyklace odpadů. Jak chcete 
tohoto cíle dosáhnout? 

Na odpadové hospodářství a zlepšení nebo 
podporu systému nakládání s odpady může 
Česká republika čerpat v novém programovém 
období 459 milionů eur. Ty budou určeny 
na budování nových zařízení a systémů k třídě-
ní, recyklaci, materiálovému využití odpadů. 
Čili především na projekty, které budou vést 
k dodržování evropské odpadové hierarchie, 
konkrétně aby se předcházelo vzniku odpadů 
a aby vzniklé odpady byly v co nejvyšší míře 
znovu využívány, aby nekončily v černých 
popelnicích a poté na skládkách. Takto je to 
zakotveno v Plánu odpadového hospodářství 
ČR 2015 až 2024, který byl vládou nedávno 
schválen a který platí od 1. ledna tohoto roku. 
Česká republika musí pokračovat ve změně ze 
skládkařské velmoci na zemi s moderním zápa-
doevropským přístupem k odpadům. Skládko-
vání je nejen neekologické, ale znamená i vy-
hazování milionů tun cenných zdrojů surovin 
nebo energií. A to je i ekonomický nesmysl!

„
Mojí osobní prioritou je 
získat v novém Operačním 
programu Životní prostředí 
devět miliard korun 
na rozsáhlou výměnu 
starých nevyhovujících kotlů 
v domácnostech za nové, 
nízkoemisní. Zmíněná částka 
by měla pokrýt obměnu 
více než 100 000 kotlů, 
a to na celém území České 
republiky. 

Ministr životního prostředí Richard 
Brabec říká, že o přístupu České republiky 
k čerpání peněz z evropských fondů hovoří 
nejlépe miliardové částky, které ČR již musela 
vrátit Bruselu, protože je nedokázala vyčer-
pat, a rovněž to dokládá skutečnost, že Česká 
republika patří k zemím s největším počtem 
dotačních podvodů. 

„A to je opravdu ostuda pro nás všechny. Za rok 2013 
jsme vraceli dvanáct miliard korun, což je suverénně 
nejvíce ze všech členských zemí EU. Česká republika v té 
době patřila k nejhorším v čerpání evropských dotací,“ 
říká ministr Brabec. 

To, že za uplynulý rok ČR snížila předpo-
kládanou ztrátu evropských peněz ze všech 
operačních programů z 23 miliard na devět 
miliard korun, je podle ministra úspěch, avšak 
z celkového pohledu to slavný výsledek není. 

„Dostali jsme historickou příležitost investovat 
stovky miliard do zlepšení ekonomiky země, dopravy, 
životního prostředí, školství, vědy a výzkumu a dalších 

oblastí. A tuto možnost jsme v zájmu občanů této země 
zatím ani zdaleka efektivně nevyužili,“ vysvětluje 
ministr Brabec. 

Podle něho navíc také platí, že nedává 
smysl realizovat zbytečné projekty za peníze 
Evropské unie, na kterých se zčásti podílejí 
i státní nebo obecní rozpočty, jen proto, že se 
na ně někomu podařilo získat dotace. 

„Jako člen nové vlády udělám vše pro to, aby-
chom výše uvedené problémy v novém programovém 
období 2014 až 2020 odstranili, aby evropské fondy 
využívala Česká republika daleko lépe,“ uzavírá 
ministr Richard Brabec. 

Vzhledem k vysokému objemu čerpání 
finančních prostředků programu v průběhu 
roku 2014, což mimo jiné znamenalo i více 
financí na rok letošní, je možné, že v roce 
2015 bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí 
o podporu ve stávajícím Operační program 
Životní prostředí 2007–2013. 

„Nyní provádíme něco jako inventuru finančního 
stavu Operačního programu Životní prostředí, která 
nám ukáže, zda bude třeba vyhlásit během letošního 
roku ještě jednu takzvanou rychloobrátkovou výzvu, 
která by byla zaměřena na projekty, u kterých je 
reálné, že se stihnou realizovat a profinancovat během 
letošního roku,“ říká Martin Kubica z úse-
ku řízení Operačního programu Životní 
prostředí, náměstek ředitele Státního fondu 
životního prostředí ČR.

Podle náměstka je samozřejmé, že jakmile 
padne rozhodnutí o případném vyhlášení 
výzvy, budou Ministerstvo životního prostředí 
a Státní fond životního prostředí ČR o této 
skutečnosti potenciální žadatele okamžitě 
informovat. 

Důležité datum
Důležitým datem, které je pro všechny 

případné žadatele o podporu a aktuální 
příjemce podpory ve stávajícím Operačním 
programu Životní prostředí stěžejní, je 31. 
prosinec letošního roku. 

„To z toho důvodu, že všechny projekty v končícím 
operačním programu musejí být do tohoto data profi-
nancovány. Když nebudou, příjemci podpory musejí 
náklady na projekty uhradit ze svého,“ vysvětluje 
Martin Kubica. 

Jestliže tedy příjemce podpory nestihne 
svůj projekt profinancovat z Operačního 
programu Životní prostředí v letošním roce, 
bude jej muset do deklarované podoby zreali-
zovat za vlastní finanční prostředky. 

„Sankcí za nesplnění termínu financování je takzva-
ná vratka do té doby vyplacené dotace plus ještě případné 
penále,“ říká náměstek Kubica.

Souběh dvou programů
I když z hlediska tlaku na příjemce podpory, 

aby řádně realizovali své projekty, byl loňský 
rok výjimečný, podle Martina Kubici bude 
stejně náročný i rok letošní. A to proto, že státní 
fond bude administrovat projekty z končícího 
programu, ale zároveň bude již přijímat žádosti 
o podporu v programu pro roky 2014 až 2020. 

„Pro státní fond, který plní roli zprostředkujícího 
subjektu OPŽP, bude tento souběh administrace dvou 
operačních programů představovat zvýšenou adminis-
trační zátěž,“ vysvětluje M. Kubica. 

Proto je podle něho nutné, aby příjemci 
podpory z končícího OPŽP co nejtěsněji spo-
lupracovali s fondem a plnili časové limity, 
ke kterým se zavázali. 

Zhruba 40 miliard korun 
V letošním roce zbývá v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 2007–2013 proplatit 
příjemcům podpory přibližně 40 miliard korun  
z prostředků Evropské unie. To je ještě větší 
objem peněz, než který byl proplacen loni 
(31 miliard korun) a jenž byl dosud rekordní. 

Například v roce 2013 bylo na účty příjemců 
podpory vyplaceno pouze 15,1 miliardy korun. 

„Nastavená akcelerační opatření a hlavně úspěch 
z loňského roku, kdy se nám podařilo zcela eliminovat 
ztrátu finančních prostředků z OPŽP, nás utvrzují v před-
pokladu, že zvládneme i letošní rok a že zbývající alokaci 
OPŽP 2007–2013 úspěšně vyčerpáme. Ovšem stejně 
jako loni to nepůjde bez maximálního nasazení fondu, ale 
hlavně i příjemců podpory,“ dodává Martin Kubica. 

Upozorňuje na to, že oněch 40 miliard 
korun bude třeba proplatit na účty příjemců 
za situace, kdy budou zaměstnanci fondu 
zároveň přijímat žádosti o podporu v novém 
Operačním programu Životní prostředí 2014 
až 2020. 

„Je proto na místě znovu zopakovat, že příjemci pod-
pory s námi musejí skutečně úzce spolupracovat a plnit 
své závazky,“ dodává. 

Podle něho je v tuto chvíli jisté, že státní 
fond bude i v letošním roce administrovat 
obrovské množství projektů ve stávajícím 
programu, ale i v programu novém. 

„Díky zkušenostem a vysoké kvalifikaci pracovníků 
státního fondu na straně jedné a bezchybné spolupráci ze 
strany žadatelů a příjemců podpory na straně druhé vě-
říme, že se práce na obou programech najednou zhostíme 
se stejnou profesionalitou jako v loňském roce,“ uzavírá 
M. Kubica.

Informace pro žadatele a příjemce 
podpory z OPŽP v roce 2015

Přístup ČR k čerpání peněz z evropských fondů

V roce 2015 končí dvouletý přesah (n+2) financování Operačního programu Životní prostředí 2007– 2013. stěžejním úkolem 

státního fondu životního prostředí čr i příjemců podpory tak stále zůstává dokončit a profinancovat projekty z tohoto programu. 

1 rozhodnutí o poskytnutí dotace

Pro registrované akce v rámci stávajícího 
Operačního programu Životní prostředí 2007 
až 2013, které dosud nemají vydané rozhod-
nutí o poskytnutí dotace (zhruba 14 % aktuální 
alokace OPŽP), je nutné SFŽP ČR předložit 
ve stanoveném termínu potřebné podklady pro 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). 
Prodlužování termínů pro doložení podkladů 
pro RoPD již s ohledem na konec programové-
ho období nebude akceptováno. Pouze RoPD 
zaručuje financování akce za podpory Operač-
ního programu Životní prostředí.

2 Projekty ze zásobníku

Projekty v rámci stávajícího Operačního 
programu Životní prostředí 2007 až 2013, 
které byly zařazeny ve speciálním zásobníku 
(přibližně 1 % aktuální alokace OPŽP), měly 
pro opětovné zařazení do programu stanoven 
termín pro doložení podkladů pro rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, a to 15. 1. 2015. Žadatelé, 
kteří tak učinili, nyní musejí vyčkat na výsledky 
celkové finanční bilance programu, která určí, 
zda rozhodnutí o poskytnutí dotace získají, či 
nikoli. Předpokladem však je, že všichni tito 
žadatelé by měli na své projekty dotaci získat. 

3 Profinancování projektů

Pro příjemce podpory z Operačního progra-
mu Životní prostředí 2007–2013, kteří již 
mají rozhodnutí o poskytnutí dotace (při-
bližně 85 % aktuální alokace OPŽP) a kteří 
buď začínají, anebo již realizují svůj projekt 
podpořený z Operačního programu Životní 
prostředí, platí, že prosincem 2015 jejich 
nárok na čerpání dotace končí. Musejí tedy 
svůj projekt profinancovat do konce letošní-
ho roku. 

3x Operační program Životní prostředí v roce 2015

rOk 2015 je PrO OPeraČní PrOgraM ŽiVOtní PrOstředí 2007–2013  

rOkeM POsledníM. tO znAčí, Že z PrOgrAmu JIŽ nebuDe mOŽné PrOPLáCet 

AKtIVIty reALIzOVAné V rOCe 2016! JestLIŽe PříJemCe PODPOry nestIhne  

sVůJ PrOJeKt PrOfInAnCOVAt LetOs, buDe JeJ muset zreALIzOVAt  

DO DeKLArOVAné PODOby zA VLAstní fInAnční PrOstřeDKy.  

sAnKCí zA nesPLnění termínu Je VrAtKA DO té DOby VyPLACené  

DOtACe PLus PříPADné PenáLe.

rOzhOVOr OPŽP: bez ztráty
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Personální stabilizace státního fondu byla 
vůbec prvním krokem, který Petr Valdman 
na začátku loňského roku po svém návratu 
udělal. Do úřadu znovu přivedl lidi, kteří 
měli zkušenosti s řízením Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

„Ihned poté následovalo spuštění cyklu opatření, 
která byla nutná, aby se na operačním programu začalo 
opět intenzivně pracovat. Vůbec tím prvním opatřením, 
které jsme iniciovali spolu s Ministerstvem životního pro-
středí, bylo vyhlášení rychloobrátkových výzev,“ říká. 

Jaká další opatření následovala? 
Bavíme-li se o opatřeních směrem ven, 

bylo to zejména řešení spících projektů: Zve-
řejnili jsme takzvané šestero, v němž jsme dali 
časově omezený prostor k probuzení těchto 
projektů. Druhým výrazným opatřením byl 
tlak na příjemce s projekty v realizaci, s fi-
nančními plány, které nebyly v mnoha přípa-
dech naplňovány. V průběhu podzimu jsme 
absolvovali stovky jednání a spolu s příjemci 
jsme hledali řešení, jak co nejlépe realizovat 
projekty podpořené z OPŽP. Zároveň byla 
realizována opatření směrem dovnitř fondu, 
jejichž cílem bylo zefektivnění administrace 
projektů. 

Vedle nutné reorganizace včetně změn po-
stupů za účelem odstranění duplicit v admi-
nistraci byly důležité také operativní přesuny 
kapacit a tvrdý krizový management. V tomto 
ohledu bylo nejdůležitější, že všichni zaměst-
nanci pochopili, co je ve hře a že je nutné 
jít až za hranici svých možností, že je naší 
povinností z Operačního programu Životní 
prostředí zachránit každou korunu, kterou 
zachránit lze. A všichni si na to dno skutečně 
sáhli a za to jim patří ohromné poděkování.

Bez ztráty

Věřil jste tomu, že se vám ztrátě finančních 
prostředků z operačního programu podaří 
zcela vyhnout? 

Když jsme se na začátku roku 2014 
seznámili se stavem programu, s predikcemi 
čerpání, které dopředu počítaly s mnohami-
liardovou ztrátou, byl to poměrně velký šok. 
Navíc již předloni Česká republika z celkové 
alokace operačního programu přišla o 7,5 
miliardy korun. A to nikomu na optimismu 
nepřidávalo. Nicméně jsme spolu s minister-
stvem okamžitě zahájili nutné kroky, predikce 
čerpání se díky tomu zvedly, a odhadovaná 
ztráta se proto výrazně snížila, ale na jaře nebo 
v létě jsme s nulovou ztrátou nepočítali.

Tudíž jste nevěřil?
V létě ještě nikoliv, stále to byla rovnice 

o mnoha neznámých. Nesmíme zapomínat, že 
čerpání ovlivňuje celá řada faktorů, na které 
jsou veškerá akcelerační opatření krátká, 
od lhůt pro veřejné zakázky přes kapacity 
stavebních firem. Náš postup proto nebyl na-
staven tak, že bychom se na predikce čerpání 
příliš upínali. Postup a krizové řízení spočívaly 
primárně v cíli zadministrovat všechno, co 
ve stanovených ambiciózních lhůtách přijde, 
a se zachováním všech nezbytných kontrol. 
Opatření, která jsme na počátku roku zavedli, 
se nám do celkového čerpání prostředků 

z OPŽP začala pozitivně promítat na začátku 
léta a predikovaná ztráta se ze třinácti miliard 
snížila na pět a půl miliardy korun. A přestože 
se predikce na sníženou ztrátu plnily i v létě, 
zvolili jsme v září další krizový postup: Zinten-
zivnili jsme komunikaci s příjemci podpory, 
absolvovali jsme s nimi stovky jednání a tlačili 
je, aby plnili všechny lhůty, k nimž se u svých 
projektů zavázali. 

Jaký byl výsledek těchto kroků? 
Výsledkem bylo, že se všechny procesy 

enormně zrychlily a náš dennodenní interní 
monitoring stavu administrace projektů OPŽP 
začal naznačovat pozitivní závěr roku. Teprve 
tehdy jsme si začali pohrávat s myšlenkou, 
že by se nám vše mohlo podařit opravdu 
vyčerpat, a splnit tak pravidlo N+2. Pak už 
zbývalo „jen“ zabrat, zapomenout na pracov-
ní dobu, na volné víkendy, prostě úkol zněl 
jasně: Ztráta nesmí být větší než nula. A to, že 
se nám to nakonec podařilo, je souhra všech 
opatření, která jsme zavedli, a úsilí, které jsme 
na to vynaložili. Celý loňský rok jsme praco-
vali na tom, aby operační program fungoval 
co možná nejefektivněji. Odměnou nám je, že 
z něj Česká republika nemusí do Bruselu nic 
vracet.

Vzpomenete si na moment, kdy jste se obá-
val, že se miliardy korun z OPŽP zachránit 
nepodaří? Že selžete? 

O tom, že ztráta bude o více než polovinu 
nižší, než nám přenechali naši předchůd-
ci, o tom jsem byl přesvědčen po prvních 
měsících akcelerace. Kritický moment přišel 

tehdy, kdy jsme příjemcům podpory vyslali 
velmi jasné a nekompromisní sdělení, že když 
nesplní všechny lhůty, ke kterým se u svých 
projektů zavázali, jestliže nesplní finanční 
plán, dopadne na ně finanční ztráta rovněž 
a přijdou o část podpory z OPŽP. Naprostá 
většina příjemců toto sdělení pochopila, a tak 
tlak na své dodavatele, na jejich kapacity, 
na jejich závazky zintenzivnila. Dopisů, 
v nichž si příjemci na nás stěžovali a různými 
cestičkami chtěli výjimky, bylo minimum.

Tlak na příjemce

Bylo těžké ustát snahu být k příjemcům 
podpory benevolentnější? A jak tlak na co 
nejrychlejší realizaci svých projektů vnímali 
samotní příjemci podpory? 

Mnoho jednání bylo nepříjemných, ale 
jinak to nešlo. Kdyby tomu tak nebylo, naše 
úsilí o vyčerpání všech prostředků z OPŽP by 
zřejmě vyšlo naprázdno. Ve prospěch České 
republiky by se to nezlomilo. 

A příjemci podpory? Jak se vypořádávali 
s tlakem na to, aby na svých projektech sku-
tečně zapracovali? 

Jak jsem již řekl, většina z nich chápala, 
že je třeba zabrat, protože jinak přijdou 
o podporu z OPŽP. Chápala, že už není čas 
na otálení. Šli do toho s námi a zaslouží si 
poděkování, protože vedle toho, že zachrá-
nili prostředky z OPŽP pro loňský rok, tím 
také pro letošní rok vydělali další prostředky 
na projekty, ať už svoje, nebo projekty jiných 
žadatelů. Na projekty čekající v zásobnících, 
které nám nemohly garantovat realizaci a fi-
nancování v loňském roce. 

Hlavní vzkaz

Čemu ona loňská zkušenost, kdy se dělalo 
vše pro to, aby Česká republika vyčerpala 
skutečně maximum z OPŽP, naučila za-
městnance fondu? 

Věřím, že jim dala víru v to, že nikdy není 
nic úplně ztraceno, že není nic, co by se ne-
dalo řešit. Každá situace má řešení. Zachránit 
evropské miliardy pro Českou republiku, pro 
životní prostředí, to je úspěch, který v lidech 
zůstane na dlouho zapsán. I když se to zdá 
být banální, je to to nejdůležitější. Troufnu si 
říci, že právě vědomí tohoto se nám podařilo 
na fond opět vrátit, fond je nyní instituce, 
která zvládla něco mimořádného. A to je ten 
hlavní vzkaz a je to i zkušenost současného 
fondu a lidí v něm pracujících, že když udělají 
vše, co je v jejich silách, i zázrak se podaří. 

Jak hodnotíte loňskou spolupráci s Minis-
terstvem životního prostředí jako řídicím 
orgánem OPŽP?

Spolupráce byla příkladná, v minulosti si 
ministerstvo s fondem mnohdy psaly vzájem-
ně takřka výhružné dopisy namísto toho, aby 
se domluvily, jak řešit ten či onen problém. 
Musím vyzdvihnout bezvadnou spolupráci 
s náměstkem Janem Křížem, ředitelem sekce 
fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů 
na Ministerstvu životního prostředí. Můžete 
mít sebelépe nastavený systém, který vám však 

„
Všichni zaměstnanci 
pochopili, co je ve hře  
a že je nutné jít až za hranici 
svých možností, že je naší 
povinností z Operačního 
programu Životní prostředí 
zachránit každou korunu, 
kterou zachránit lze. 
A všichni si na to dno 
skutečně sáhli a za to jim 
patří ohromné poděkování.

Jednou z mnoha příčin, proč se podařilo 

zachránit miliardy z Operačního programu 

Životní prostředí, byla stabilizace Státního 

fondu životního prostředí ČR. „Když 

jsem se po třech letech vrátil na státní 

fond, v jeho čele byl pověřený ředitel 

a měl jednoho stabilního náměstka. 

Na některých místech vedoucích 

pracovníků seděli lidé, jejichž jedinou 

kvalifikací bylo takzvaně politické krytí,“ 

říká Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR.

 Státní fond nyní 
 pracuje jako stabilní 
 a důvěryhodná instituce 

rOzhOVOrrOzhOVOr
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bude k ničemu, když v něm nebudete mít 
lidi, kteří jsou schopni se domluvit, kteří vědí, 
o čem mluví, kteří si uvědomují, kde končí 
odpovědnost jednoho a začíná odpovědnost 
druhého. Jednoduše řečeno, kdyby nefungo-
vala spolupráce mezi fondem a ministerstvem, 
kdybychom neměli přímou podporu ministra 
Richarda Brabce, nikdy by se nám to nepoda-
řilo. Je to výsledek práce všech – jak na fondu, 
tak na ministerstvu. 

S panem náměstkem Křížem jste již v minu-
losti spolupracovali… 

Známe se prakticky od roku 2003, když 
jsem nastoupil na fond. Honza Kříž měl tehdy 
na starosti projekty, které byly financovány 
z předvstupního fondu ISPA, později z Fondu 
soudružnosti. Intenzivní spolupráce mezi námi 
běžela zejména v letech 2007 až 2010, kdy jsme 
řešili OPŽP, on na ministerstvu, já na fondu. 

Jak hodnotí zástupci Evropské komise skuteč-
nost, že po roce 2013 dokázala nakonec Česká 
republika loni vyčerpat všechny prostředky 
z OPŽP? 

Zástupci Evropské komise naši práci otevře-
ně ocenili na posledním jednání Monitorovací-
ho výboru OPŽP. Zcela určitě si uvědomují, jak 
velký pokrok jsme v rámci administrace OPŽP 
v loňském roce udělali. 

Letošní rok

Je zřejmé, že loňský rok byl z hlediska čerpání 
finančních prostředků z OPŽP jednoznač-
ným úspěchem. Co však příští rok? Zvládne 
fond spolu s příjemci podpory vyčerpat všech-
ny prostředky z OPŽP? 

Jsem přesvědčen o tom, že loňský rok byl 
z pohledu řízení OPŽP nejkritičtější. A to i na-
vzdory tomu, že v letošním roce budeme muset 
vyčerpat ne 31 miliard korun jako loni, ale 
téměř 40 miliard korun. Upravili jsme systém 
administrace tak, abychom to zvládli. Navíc už 
dnes víme, že naprostá většina projektů, které 
v současnosti fond eviduje, je již nyní ve fázi 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně těsně 
před jeho vydáním, a je připravena k realizaci. 
Troufnu si tedy tvrdit, že letos všechny zbývající 
miliardy z OPŽP vyčerpáme. 

Co mohou příjemci podpory v letošním roce 
od fondu očekávat? Čekají je další akcelerační 
opatření a ještě větší tlak na realizaci jejich 
projektů? 

Příjemci podpory budou s fondem zažívat 
to, co s ním zažívali loni. Ano, i nadále 
budeme dbát na to, aby plnili všechny lhůty, 
k nimž se u svých projektů zavázali, aby 
plnili finanční plány. I nadále budeme velmi 
pozorně hlídat oblast veřejných zakázek, jestli 
u nich nedochází k pochybením nebo k neka-
lým jednáním. A i nadále budeme kontrolovat 
projekty přímo na místě. Zároveň od nás mají 
jistotu, že plní-li vše řádně, garantujeme jim 
včasné vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
garantujeme jim financování v mimořádně 
krátkých lhůtách, tak jako ve druhé polovi-
ně loňského roku. A budou-li mít jakýkoliv 
problém s projektem, dveře u nás jsou vždy 

otevřeny: Nejen kontrolujeme, ale dokážeme 
i poradit a najít řešení.

Nový program

Letošní rok nebude jen ve znamení dočerpá-
ní peněz ve stávajícím OPŽP, čeká nás i na-
startování jeho nástupce. Kdy můžeme první 
výzvy v rámci nového OPŽP očekávat? 

Harmonogram výzev jsme zveřejnili již 
nyní. První výzvy vyhlásíme v březnu. Již letos 
chceme získat co nejvíce kvalitních projektů, 
poptávka podpory pro ochranu životního 
prostředí je stále mimořádná. Zároveň chceme 
našim žadatelům dát s předstihem větší míru 
jistoty, kdy se jaká výzva bude vyhlašovat, niko-
liv opakovat chybné postupy z let 2011 až 2013, 
kdy se harmonogramy výzev měnily ze dne 
na den, anebo nebyly X měsíců známy vůbec. 

A co další změny u nového programu z hledis-
ka přístupu fondu k žadatelům o podporu?

Hledáme optimální hranici nastavení odpo-
vědnosti všech aktérů v administraci projektu, 
všech činností, které probíhají od podání žádos-
ti do závěrečného vyhodnocení. Na podzim 
jsme realizovali velmi pozitivně hodnocené ku-
laté stoly, tehdy jsme s našimi partnery otevřeně 
diskutovali o nastavení administrace. Zveřejnili 
jsme dotazník na zjištění zpětné vazby, vše peč-
livě vyhodnocujeme a věřím, že nalezneme tu 
správnou míru administrativní zátěže a zároveň 
odpovědnosti pro všechny subjekty v imple-
mentaci operačního programu. 

NZÚ a národní programy

Jaké máte další plány se Státním fondem 
životního prostředí ČR z hlediska jeho 
fungování? 

V současnosti je fond nástrojem, který do-
káže rychle a kvalitně zadministrovat projekty 
podpořené z Operačního programu Životní 
prostředí. To je skvělé, protože to bude jeho 
agendou až do roku 2022. Všichni netrpělivě 
čekají na další výzvy v programu Nová zelená 
úsporám, a to jak pro rodinné domy, tak pro 
bytovky. A máme i národní programy finan-
cované čistě z prostředků fondu. Přestože je 
v nich podstatně méně peněz než v OPŽP nebo 
NZÚ, právě podpora z nich může sloužit jako 
velmi efektivní doplňková podpora tam, kam 
ony dva velké programy nedosáhnou. Fond 
má své nezanedbatelné místo v České repub-
lice jako instituce, která již téměř čtvrtstoletí 
umí financovat projekty na ochranu životního 
prostředí, má své know-how, které je třeba dále 
rozvíjet a prohlubovat, například v oblasti 
inovativních finančních nástrojů.

Co byste rád, aby se vybavilo každému, když 
se řekne Státní fond životního prostředí ČR? 

Úřad, který pracuje efektivně a za hranicí 
takzvaně „běžného“ úřadu. Moderní a stabilní 
instituce plná profesionálů, kteří umějí zod-
povědně plnit pevně dané a vysoce ambici-
ózní cíle. Protože je to nejen jejich práce, ale 
i srdeční záležitost, neboť pracují s miliardami 
korun ve prospěch zlepšení životního prostře-
dí České republiky. 

Plán výzev pro letošní rok určil cíle  
a závazky České republiky vůči životnímu pro-
středí i Evropské unii. Dalším faktorem bylo 
splnění pravidel N+2 a N+3 pro rok 2018. 

„To znamená, že jsme výzvy nastavili tak, abychom 
do oběhu dokázali dostat tolik peněz, kolik je s ohledem 
na celkovou alokaci nového operačního programu třeba 
vyčerpat v roce 2018,“ vysvětluje Jan Kříž, ná-
městek ministra životního prostředí – ředitel 
sekce fondů EU, finančních a dobrovolných 
nástrojů. 

Kvalitní projekty již letos
Pro letošní rok budou žadatelé podávat 

žádosti v rámci jednotlivých výzev nového 
OPŽP 2014–2020, tyto žádosti bude státní 
fond průběžně vyhodnocovat s cílem, aby 
žadatelé o podporu ještě letos zrealizo-
vali veřejné soutěže ke svým projektům 
a získali od fondu rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace. Zároveň bude fond pracovat 
na projektech z Operačního programu 
Životní prostředí 2007–2013. 

V současné chvíli není ještě jasné, zda 
nebude v rámci stávajícího Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2007–2013 vyhlášena 
ještě jedna rychloobrátková výzva, ta však 
práci na výzvách v novém operačním progra-
mu nikterak neovlivní. 

Výzvy v rámci nového Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014–2020 budou 
vyhlášeny na konci března, státní fond bude 
mít tři měsíce na to, aby vyhodnotil přijaté 
projekty, žadatelé budou mít měsíc až dva 

na uskutečnění výběrových řízení a získání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Cílem je, aby Státní fond životního pro-
středí ČR již letos nabral potřebný objem 
kvalitních projektů vhodných k podpoře 
z Operačního programu Životní prostředí, 
a to proto, aby se stejně jako v minulosti 
nedostal do skluzu v čerpání finančních 
prostředků z tohoto programu. 

„Takto nastavený harmonogram výzev v případě 
Operačního programu Životní prostředí je velmi dob-
rým vstupem do nového programového období, zvláště 
když si uvědomíme, že formální dialogy s Evropskou 
komisí u některých dalších operačních programů v tuto 
chvíli ještě ani nezačaly. V tomto ohledu je Operační 
program Životní prostředí 2014–2020 velmi napřed,“ 
pochvaluje si náměstek Jan Kříž. 

Novinky v programu
Ministrův náměstek je přesvědčen, že 

chod nového Operačního programu Životní 
prostředí bude podstatně hladší, než tomu 
bylo u starého programu. 

„Loni, kdy hrozilo, že se ze starého OPŽP nevyčerpá 
třináct miliard korun, jsme zapracovali na zefektivně-
ní celého systému administrace projektů podpořených 
z OPŽP. Systém tedy nyní běží velmi dobře a opatření, 
která jsme zavedli loni, budeme držet i v novém progra-
mu,“ tvrdí Jan Kříž a ještě se zmiňuje o ně-
kolika chystaných novinkách. Jako jednu ze 
zásadních udává změnu přístupu k žadate-
lům o podporu a příjemcům podpory. 

„Máme za to, že řada ze stávajících příloh nemusí 
být v novém programu vůbec aplikována, protože 
celý proces komplikují a zdržují. A praxe ukázala, 
že mnohdy zbytečně,“ vysvětluje J. Kříž, avšak 
zároveň zdůrazňuje, že větší důvěra vůči 
příjemcům podpory neznamená upuštění 
od kontrol správnosti realizace projektů. 
Zároveň náměstek dodává, že je také vždy 
třeba respektovat jednotné metodické pro-
středí nastavené ze strany MMR, které by 
samo o sobě mělo přispět ke zjednodušení 
administrace. 

Všechno by podle náměstka J. Kříže 
mělo být jednodušší, což se dotkne i kon-

trol provedených výběrových řízení. Před-
pokladem u nového programu je, že státní 
fond bude kontrolovat správnost výběro-
vých řízení pouze u velkých projektů. 

„Zákon o výběrových řízeních je natolik podrobný 
a navádějící ke správnému konání, že není u všech 
žadatelů třeba kontrolovat zadávací dokumentace 
ještě před samotnou realizací projektu. Není proto 
nutné kontrolovat každé výběrové řízení, odpověd-
nost za jeho správný průběh lze ponechat na žadateli 
a fond poté zkontroluje celý projekt včetně výběrového 
řízení,“ vysvětluje náměstek Kříž. 

Další novinkou bude podle něho odbor-
ná komise, která nahradí současný Řídicí 
výbor OPŽP. Tato změna by měla velmi 
zrychlit a zjednodušit celý proces výběru 
projektů určených k podpoře. 

Hlavním cílem administrace nového 
programu je však pracovat s kvalitními 
projekty, které jsou k realizaci a k čerpání 
finančních prostředků velmi dobře připra-
veny. 

„Určitě nechceme, aby projekty takříkajíc do-
zrávaly v systému administrace OPŽP. Žadatelům 
o podporu i příjemcům podpory nechceme tak lehce 
prodlužovat lhůty, jak se to dělo v minulosti. Je v je-
jich zájmu, aby své projekty připravili a zrealizovali 
tak, jak mají,“ říká Jan Kříž. 

Návrat do normálu
Podle Jana Kříže se řízení starého i nové-

ho Operačního programu Životní prostře-
dí po kritickém loňském roce vrátí letos 
do normálních kolejí. Hlavním cílem je 
ukončit bez finančních ztrát starý operační 
program a úspěšně rozjet program nový. 

„V rámci nového programu budeme financovat jen 
ty nejkvalitnější projekty. Je to logické, protože v novém 
programu činí celková alokace 72 miliard korun, což 
je bezmála o polovinu méně, než kolik činila celková 
alokace u starého OPŽP. Musíme tedy vybírat takové 
projekty, které za co nejméně peněz přinesou co největší 
environmentální efekt,“ uzavírá Jan Kříž.

Plán výzev pro letošní rok zveřejněn
ministerstvo životního prostředí spolu se státním fondem životního prostředí čr představilo letošní harmonogram výzev  

pro nový Operační program Životní prostředí 2014–2020. První výzvy by měly být vyhlášeny již letos v březnu. novinkou je,  

že žadatelé o podporu nebudou projekty vzešlé z těchto výzev administrovat v programu bene-fill, ale v programu ms2014+, 

jež bude využíván i všemi ostatními operačními programy. 

Větší transParentnOst  

a PředVídatelnOst! 

Řízení nového Operačního programu 
Životní prostředí by mělo být transpa-
rentnější, než tomu bylo u předcho-
zího operačního programu. Žadatelé 
o podporu budou dostávat všechny 
důležité informace v dostatečném 
předstihu, aby se znalostí věci mohli své 
projekty plánovat a měli jistotu, že když 
splní všechny náležitosti, mohou počítat 
se získáním dotace. Prvním krokem je 
současné zveřejnění plánu výzev pro 
letošní rok. Jasný harmonogram výzev 
by přitom měl být znám minimálně 
na tři roky dopředu, aby ti žadatelé, 
kteří v některé z výzev neuspějí, mohli 
na svých projektech zapracovat a v 
následující výzvě je předložit. Systém 
udělování dotací v rámci OPŽP tak 
bude mnohem více předvídatelný.

Větší důslednOst! 

Státní fond životního prostředí ČR bude 
stejně jako na konci předchozího Ope-
račního programu Životní prostředí 
úzkostlivě dbát o to, aby příjemci pod-
pory dodržovali všechny časové lhůty, 
ke kterým se u svých projektů zavázali. 
Časové limity se budou prodlužovat 
pouze výjimečně. Od projektů, které 
nebudou vykazovat žádný vývoj, bude 
státní fond odstupovat rychleji. 

Více důVěrY! 

Žadatelé o podporu a příjemci pod-
pory budou muset být mnohem více 
zodpovědní za správnou realizaci svých 
projektů. Státní fond životního prostře-
dí ČR již každý krok žadatelů kontrolo-
vat nebude. Zkušenosti z předchozího 
programu ukázaly mnoho oblastí, kde 
k selhání příjemců podpory nedochá-
zí, a když ano, tak jen ve výjimečných 
případech. Není tedy nutné příjemce 
podpory neustále sledovat, zda dělají 
vše tak, jak by měli. 

OPŽP 2014–2020rOzhOVOr

cO stálO za rOzkladeM 

státníhO fOndu  

ŽiVOtníhO PrOstředí Čr 

a PrObléMY V ČerPání  

z OPŽP?

„Myslím si, že každý si může udě-
lat obrázek sám, i díky Prioritě, a 
rozhodně to není jen otázka fondu. 
Vřele doporučuji podívat se do archivu 
tohoto časopisu a přečíst si rozhovory 
a články o řízení OPŽP odpovědnými 
pracovníky fondu a ministerstva od 
konce roku 2010 do konce roku 2013. 
Je velmi poučné, jak všichni v uply-
nulých letech zachraňovali čerpání, 
jaké si dávali cíle. Jen si spočítejte, 
kolik se na naprosto klíčových místech 
vedoucích pracovníků vystřídalo lidí, 
jak dlouho byly hodnoceny žádosti 
ve výzvách, jak byl plněn plán výzev. 
Ztráta 7,5 miliardy korun pro Českou 
republiku v roce 2013 byla proto zcela 
logickým vyústěním všeho, co probí-
halo v uplynulých třech letech jak na 
fondu, tak na Ministerstvu životního 
prostředí: časté personální změny, ne-
kompetentnost řídících pracovníků… 
A tak bych mohl pokračovat,“ říká Petr 
Valdman, současný ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR.

hlaVní úkOlY sfŽP Čr: 

1.  rychlá a kvalitní administrace 

projektů OPŽP

2.  Pokračování v programu 

nová zelená úsporám

3.  nastartování národních 

programů
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Na základě požadavku Rady pro ESI fondy 
připravily řídicí orgány ve spolupráci s partne-
ry a po konzultaci s Ministerstvem pro místní 
rozvoj – národním orgánem pro koordinaci 
(MMR-NOK) – předběžné harmonogramy 
vyhlašování výzev na rok 2015. Tyto harmono-
gramy jsou k dispozici na stránkách Minister-
stva pro místní rozvoj. Žadatelé o podporu 
tam najdou například aktuální plán výzev 
pro tento rok v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020. 

Ministerstvo uvádí, že vzhledem k tomu, 
že vyjednávání programů není v tuto chvíli 
ukončeno a jeho výsledky mohou mít vliv 
na vyhlášení dílčích výzev, budou předběž-
né harmonogramy výzev během roku 2015 
aktualizovány a ve finální podobě projednány 
na prvním řádném jednání monitorovacího 
výboru daného programu.

Záměr MMR
A co potenciální žadatelé z předběžného 

harmonogramu výzev na stránkách minister-
stva zjistí? V kterém operačním programu, 
v které jeho prioritní ose, v kterém jejím 
specifickém cíli opatření bude výzva vyhlášena. 
A jak také bude zaměřena, na které podpo-
rované aktivity, pro které příjemce, jak bude 
výzva nastavena a zda bude kolová, anebo 
průběžná, ale také žadatel zjistí předběžné 
datum vyhlášení výzvy.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní 
orgán pro koordinaci na svých stránkách 
rovněž slibuje, že i v roce 2015, kdy budou 
probíhat průběžné aktualizace těchto předběž-
ných harmonogramů výzev, se zaměří zejména 
na sladění vyhlašování výzev v oblasti územní 
dimenze, dosahování synergických efektů, 
souladu s platnými metodikami pro jednotné 
metodické prostředí a zohlednění zkušeností 
z programového období 2007–2013. 

Série školení
Ministerstvo pro místní rozvoj na konci 

loňského roku ještě oznámilo, že hodlá pro 
žadatele o evropské dotace v programovém 
období 2014–2020 pokračovat v sérii školení 
o monitorovacím systému. Nové termíny 
jsou vypsány od ledna 2015. Školení se 
uskuteční v Praze v prostorách Ministerstva 
pro místní rozvoj. Další termíny pro školení 
v regionech budou upřesněny nejpozději 
na začátku ledna 2015. 

Na školení se účastníci seznámí s procesem 
podání elektronické žádosti prostřednictvím 
nové aplikace MS2014+, respektive jeho částí 

s názvem ISKP (Informační systém koncového 
příjemce) a dalšími souvisejícími operacemi, 
jako jsou například užití elektronického podpi-
su, připojení příloh žádosti nebo automatická 
elektronická komunikace. Tato aplikace by měla 
pro stávající Operační program Životní prostře-
dí v budoucnu nahradit platný Bene-fill. 

Školení bez poplatku
Pro zájemce je školení zcela zdarma. Infor-

mace o termínech v prvním čtvrtletí roku 2015 
a pokyny k registraci jsou k dispozici opět 
na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

„Jsme si vědomi, že proškolení žadatelů je záležitostí 
řídicích orgánů, přesto chceme pomoci, aby žadatelé byli 
včas připraveni, a proto začínáme školit potenciální 
žadatele sami. Od října intenzivně školíme pracovníky 
řídicích orgánů a nyní jsme připravili další termíny i pro 
budoucí žadatele o evropské dotace. Chceme tímto krokem 
podpořit přípravu kvalitních projektů dříve, než budou 
spuštěny první výzvy a s nimi školení jednotlivých řídicích 
orgánů,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně 
ministryně pro místní rozvoj.

Aplikace MS2014+
Podle Letáčkové slouží aplikace MS2014+ 

jednodušší a efektivnější administraci pro-
jektů v rámci evropských fondů. Součástí 
aplikace je i nástroj pro podávání žádostí 
o dotaci. Žadatelé, kteří předkládají své pro-
jekty do různých operačních programů, se tak 
nebudou muset učit orientovat v rozdílných 
aplikacích. Současně odpadá časově náročné 
manuální vpisování údajů, protože si je nový 
systém ověří v registrech státní správy a vyplní 
je automaticky, aniž by je žadatel musel před-
kládat. Celý proces podání žádosti a monito-
rování realizace projektu se tím elektronizuje 
a zjednodušuje.

identifikace specifického cíle zaměření výzvy nastavení výzvy

Prioritní osa a specifický cíl Podporované aktivity Příjemci druh výzvy Vyhlášení výzvy 
(měsíc/rok) alokace

1

1.1  snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových 
i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

dle projektů v 1. fázi  
fázovací výzvy  
OPŽP 2007–2013

dle projektů v 1. fázi 
fázovací výzvy  
OPŽP 2007–2013

2. fáze 
fázovací výzvy, 
nehodnocená 
výzva

3/2015 800 mil. Kč

1.1  snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových 
i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 7–9/2015 2,3 mld. Kč

1.2  zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 7–9/2015 820 mil. Kč

1.3  zajistit povodňovou ochranu intravilánu bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 600 mil. Kč

1.3  zajistit povodňovou ochranu intravilánu bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10–12/2015 600 mil. Kč

1.4  Podpořit preventivní protipovodňová opatření bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 200 mil. Kč

1.4  Podpořit preventivní protipovodňová opatření bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10–12/2015 200 mil. Kč

2

2.1  snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející 
se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek

bez omezení, dle PD kraje
kolová (soutěžní) – 
grantové schéma

7–9/2015
"3 mld. Kč  

v rámci grantových 
schémat"

2.2  snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 4–6/2015 2 ,5 mld. Kč

2.3  zlepšit systém sledování, hodnocení  
a předpovídání vývoje kvality ovzduší  
a souvisejících meteorologických aspektů

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10–12/2015 200 mil. Kč

3

3.1  Prevence vzniku odpadů bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 4–6/2015 400 mil. Kč

3.2  zvýšit podíl materiálového  
a energetického využití odpadů aktivity 3.2.1 + 3.2.2 bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 1,5 mld. Kč

3.3  rekultivovat staré skládky bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10–12/2015 400 mil. Kč

3.4  dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 560 mil. Kč

3.4  dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 4–6/2015 30 mil. Kč

3.5  snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10–12/2015 300 mil. Kč

4

4.1  zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území bez omezení, dle PD

AOPK ČR, NP,  
Správa jeskyní, kraje

průběžná 
(nesoutěžní)

3/2015
aOPk Čr,  nP  
a sj: 1,9 mld. Kč 

kraje: 500 mil. Kč

4.1  zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území bez omezení, dle PD

dle PD kromě AOPK ČR, 
NP, Správa jeskyní,  
kraje

kolová (soutěžní) 3/2015 36 mil. Kč

4.2  Posílit biodiverzitu bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 37 mil. Kč

4.3  Posílit přirozené funkce krajiny

1. Zprůchodnění migračních bariér 
pro vodní  živočichy a opatření 
k omezování úmrtnosti živočichů 
spojené s rozvojem technické 
infrastruktury – vyplývající 
z koncepce zprůchodnění říční sítě;

2. Revitalizace a podpora 
samovolné renaturace vodních toků 
a niv, obnova ekostabilizačních 
funkcí vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů – vyplývající z POP

bez omezení, dle PD
průběžná 
(nesoutěžní)

3/2015

alokace 1. aktivita:  
500 mil. Kč 

alokace 2. aktivita:  
1,25 mld. Kč

4.3  Posílit přirozené funkce krajiny bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 164 mil. Kč

4.4  zlepšit kvalitu prostředí v sídlech bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 152 mil. Kč

5
5.1  snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit 

využití obnovitelných zdrojů energie bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10–12/2015 5 mld. Kč

5.2  dosáhnout vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10–12/2015 200 mil.Kč

Poznámky:	
Předběžný harmonogram výzev pro Operační program Životní prostředí na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem OPŽP s ohledem na povědomí o stavu vyjednávání připomí-
nek EK k programovému dokumentu, stavu plnění předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované oblasti. 
Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a ve finální podobě projednán na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru 
jako součást Strategického realizačního plánu. Vyhlášení prvních výzev je závislé na funkčnosti monitorovacího systému MS2014+.

Předběžný harmonogram výzev pro OPŽP na rok 2015 Kdy budou první výzvy z nových  
operačních programů 2014–2020?
ministerstvo pro místní rozvoj zprovoznilo na svých internetových stránkách odkaz, 

který přehledně mapuje všechny chystané výzvy pro nové programové období. 

Plán výzev pro tento rok zveřejnil mezi prvními i Operační program Životní 

prostředí. tento krok by měl zajistit informovanost žadatelů a získání dostatku času 

z jejich strany na přípravu projektových záměrů.

Výzva je aktivita řídicího orgánu 
příslušného programu. V termínu 
výzvy jsou přijímány žádosti o dota-
ce. Vyhlášení výzvy probíhá v tisku 
a na internetových stránkách. Každá 
výzva obsahuje číslo výzvy, název 
programu, prioritní osy a oblasti pod-
pory, místo předložení projektové 
žádosti (není-li jen elektronicky), den, 
datum a hodinu, do kdy nejpozději 
musí být projektová žádost předlo-
žena, a odkaz, kde najít podrobnější 
informace, adresy a kontakty na od-
povědné implementační orgány. 
Součástí výzvy jsou popis vyhlašo-
vané oblasti podpory a přesný výčet 
oprávněných žadatelů.

kolová výzva je termín pro výzvu, 
která sestává z více kol příjmu žádos-
tí. Za celé období platnosti kolové 
výzvy mohou být postupně uzavřeny 
dvě nebo více takových postupných 
kol či dávek žádostí. Jednotlivá 
kola jsou předem oznámena, např. 
šestiměsíční výzva bude rozdělena 
do tří kol, každé kolo tak potrvá 
přesně dva měsíce. Žadatel proto ví, 
do kterého kola jeho žádost spadá, 
a žádosti přijaté v jednom kole výzvy 
se hodnotí najednou.

Průběžná výzva je jedna dlouhodo-
bější výzva, u níž je stanoven první 
den, od kterého se přijímají žádosti, 
a příjem žádostí trvá do vyhlášení 
konce příjmu žádostí. Žádosti se 
přijímají a také hodnotí skutečně 
průběžně. Žadatelé jsou proto i prů-
běžně informováni o zbývající alo-
kaci připadající na výzvu a o dalších 
technických náležitostech. Takovéto 
výzvy trvají obvykle několik měsíců.

Pojmy „soutěžní“  
a „nesoutěžní“ v souvislosti  
s výzvami znamenají, že:
u soutěžní výzvy bude docházet 
k bodovému hodnocení a žádosti 
s nižším bodovým hodnocením 
nebudou více administrovány (pro-
jekty budou tedy navzájem soutěžit 
o možnost získat dotaci). 
u nesoutěžních výzev bude 
k získání dotace postačovat splnění 
základních stanovených podmínek 
a parametrů. Pro žádosti přijímané 
do nesoutěžní výzvy tedy budou sta-
noveny požadavky (technické i věc-
né = určitý kvalitativní standard), 
které musejí být splněny. V případě 
takového splnění budou žádosti 
podpořeny, aniž by musely kvalita-
tivně soutěžit s ostatními projekty. 
Nesoutěžní výzvy jsou proto vhodné 
pouze pro určité typy projektů, kde 
soutěž postrádá význam.

OD říJnA IntenzIVně šKOLíme  

PrACOVníKy říDICíCh Orgánů  

A nyní Jsme PřIPrAVILI DALší termíny  

I PrO buDOuCí ŽADAteLe  

O eVrOPsKé DOtACe.  

ChCeme tímtO KrOKem PODPOřIt 

PříPrAVu KVALItníCh PrOJeKtů  

DříVe, neŽ buDOu sPuštěny  

PrVní VýzVy, A s nImI šKOLení  

JeDnOtLIVýCh říDICíCh Orgánů.

zAOstřenOPLán VýzeV
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Příjem žádostí zahájen: 40 milionů na veřejnou zeleň!
Ministerstvo životního 
prostředí a státní fond 
životního prostředí Čr  
přijímají žádostí 
o poskytnutí dotace 
na budování a rozvoj 
městské nebo obecní zeleně. 
na Program podpory 
sídelní zeleně ministerstvo 
uvolnilo z prostředků 
státního fondu celkem  
40 milionů korun. 

Žadatelé o dotaci, města 
a obce, mohou formulář spolu 
s návrhem svého projektu posílat 
Státnímu fondu životního pro-
středí České republiky poštou, 
datovou službou nebo jej osobně 
odevzdat v podatelně, a to až 
do 31. března 2015. Všechny 
dokumenty včetně formuláře 
k podání žádosti najdou zájemci 
na internetových stránkách Stát-
ního fondu životního prostředí 
České republiky. 

Ekosystémová funkce
„Šanci získat finanční podporu 

budou mít projekty, které zajistí ekosys-
témovou funkci zeleně v městské a obecní 

zástavbě, jež navazuje na další zeleň, 
jako jsou parky, zahrady a podobně. 
Finanční příspěvek prioritně získají pro-
jekty na výsadbu původních druhů dře-
vin a na zakládání trávníků a opatření 
zlepšující biologickou rozmanitost. Patří 

mezi ně například budování úkrytů 
pro plazy a drobné obratlovce, podpora 
hnízdění ptáků, zvyšování počtu zdrojů 
nektaru pro hmyz a podobně,“ říká 
Petr Valdman, ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR.

Plíce měst
Dotaci lze získat i na plány 

péče o veřejnou zeleň, které 
zahrnují plán financování 
výdajů nebo vyhodnocení stavu 
stromů s návrhem na jejich 
ošetření. Stromy jsou pro měst-
skou zeleň obzvláště důležité. 
Fungují jako plíce měst, přispí-
vají k čistšímu ovzduší, stíní, 
tlumí hluk z dopravy a podob-
ně. Finanční podpora je určena 
i na drobné vybavení pro péči 
o zeleň. Minimální limit pro 
požadovanou dotaci činí  
200 tisíc korun a nejvyšší  
dotací je dvojnásobek čili  
400 tisíc korun.

Celkem 170 milionů
„Rozvoj veřejné zeleně a péče 

o ni jsou pro její nenahraditelnou 
ozdravnou, očistnou, ale i estetickou 
funkci důležité zejména ve větších 
městech. V Programu podpory sídelní 
zeleně jsme proto teď, rok od uplynutí 
předchozí podobné výzvy, vyčlenili 
dalších 40 milionů korun. Celkem 
jsme tak do programu dali již 170 mi-
lionů,“ uvedl Tomáš Kažmierski, 
ředitel Odboru ekonomických 
a dobrovolných nástrojů Minis-
terstva životního prostředí. 

ECHO

na internetových stránkách 
Ministerstva životního 
prostředí jsou zveřejněny 
k připomínkám návrhy 
plánů pro zvládání 
povodňových rizik, návrhy 
národních plánů povodí 
a návrhy plánů dílčích 
povodí. k těmto plánům 
se může vyjádřit kdokoli. 
nejpozději však  
do 22. června 2015.

Dle vodního zákona a pří-
slušných evropských směrnic 
jsou na půl roku od 22. prosince 
loňského roku otevřeny k při-
pomínkování uživatelům vody 
a veřejnosti návrhy plánů pro 
zvládání povodňových rizik, 
návrhy národních plánů povodí 
a návrhy plánů dílčích povodí. 

„Příprava plánů pro zvládání 
povodňových rizik a plánů povodí 
probíhá ve třech úrovních: pro meziná-

rodní oblasti povodí, pro národní části 
mezinárodních oblastí povodí na území 
ČR a v dílčích povodích. Na procesu 
plánování na národní úrovni spolupra-
cují Ministerstvo životního prostředí 
a Ministerstvo zemědělství. U dílčích 
povodí mají proces na starosti správci 
povodí čili státní podniky Povodí, ale 
i příslušné krajské úřady,“ říká Josef 
Nistler, ředitel Odboru ochra-
ny vod Ministerstva životního 
prostředí.

Podle vyhlášky o plánech 
povodí a plánech pro zvládání 
povodňových rizik se zveřej-
ňují návrhy plánů pro zvládání 
povodňových rizik a návrhy 
národních plánů povodí společ-
ně s návrhy příslušných plánů 
dílčích povodí až do 22. června 
2015 k písemným připomínkám 
uživatelů vod a veřejnosti. 

Tyto návrhy jsou zpřístup-
něny na Ministerstvu životního 
prostředí, Ministerstvu zeměděl-
ství, na všech krajských úřadech 
a u všech správců povodí, a to 

v listinné podobě nebo elektro-
nicky na jejich internetových 
stránkách. 

Připomínky musejí obsahovat 
název příslušného dokumentu, 
například „návrh plánu dílčího 
povodí ostatních přítoků Duna-
je“, rovněž jméno, příjmení a ad-
resu místa pobytu fyzické osoby, 
případně obchodní firmu nebo 
název a sídlo právnické osoby. 
Zaslané připomínky následně 
pořizovatelé výše uvedených plá-
nů vypořádají a z nich vypracují 
aktualizaci plánů. Na konci roku 
2015 bude tyto plány schvalovat 
vláda a vydány budou jako opat-
ření obecné povahy.

MŽP nabízí možnost vyjádřit se k plánům  
pro zvládání povodňových rizik 

ZPrÁVY MŽP

Poděkování poslancům

Poslanecká sněmovna na konci 
loňského roku přijala novelu 
zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí. Ministr životního 
prostředí Richard Brabec za to 
poslancům veřejně poděkoval 
i na stránkách ministerstva. „Rád 
bych poděkoval všem poslancům, 
kteří pro novelu Ministerstva 
životního prostředí hlasovali, 
a uvědomili si tak vážnost situace. 
Na změnu zákona o EIA čeká 
Evropská komise deset let. Právě 
pro nečinnost bývalých vlád jsme 
se dostali do situace, kdy nám 
Evropská komise již zastavila čer-
pání dotací na dopravní projekty 
a od příštího roku by zastavila 
dotace do všech ostatních oblastí, 
nebude-li naše legislativa v sou-
ladu s tou evropskou. V průběhu 
projednávání novely v Poslanecké 
sněmovně se nám podařilo najít 
a přijmout kompromisní znění 
u mnoha zásadních bodů,“ 
uvedl ministr životního prostředí 
Richard Brabec. Senát 13. ledna 
novelu schválil s pozměňovacími 
návrhy a poslat zpět ke schválení 
Poslanecké sněmovně.

Rámcová směrnice 2000/60/ES, 
pro vodní politiku, kterou se 
stanoví rámec pro činnost EU  
v oblasti vodní politiky, a směrni-
ce 2007/60/ES, o vyhodnocová-
ní a zvládání povodňových rizik.

Žádosti spolu s návrhem projektu v tištěné  
i elektronické podobě na cd nosiči mohou zájemci 
o dotaci podávat osobně na podatelně státního 
fondu životního prostředí Čr, posílat poštou  
nebo datovou službou. Příjem žádostí končí  
31. března 2015 ve 14 hodin.

Ministerstvo životního 
prostředí připravilo sérii 
seminářů, jejichž cílem 
je seznámit starosty 
měst a obcí s aktuální 
bioodpadovou legislativou 
a v této oblasti je připravit 
na čerpání prostředků 
z Operačního programu 
Životní prostředí. Odborníci 
na semináři poradí 
i s identifikací vhodného 
a ekonomicky únosného 
způsobu třídění bioodpadu.

Od začátku ledna platí vyhláška, 
která stanovuje obcím a městům 
povinnost třídění bioodpadů 
a kovů. Vyhláška obcím a městům 
umožňuje výběr z několika způso-
bů, jak občanům umožnit třídění 
kovů i bioodpadů. Mezi stanovené 
způsoby třídění patří sběr prostřed-
nictvím sběrných dvorů, velkoob-
jemových kontejnerů, sběrných 
nádob, pytlového způsobu sběru 
a v případě bioodpadů i například 

bioplynových stanic nebo obecních 
a komunitních kompostáren. 

Biologicky rozložitelný komu-
nální odpad bude muset obec 
povinně třídit minimálně v obdo-
bí od 1. dubna do 31. října. Kov, 
stejně jako plasty, papír a sklo, 
bude muset obec třídit celoročně. 

„V období od jara do podzimu, kdy 
probíhají hlavně práce na zahrádkách 

a kdy na podzim opadává listí, je produkce 
bioodpadu nejvyšší. V úvahu jsme brali 
i ohled na rychlé zavádění nové regulace 
v ČR. Nepodaří-li se snížit ukládání 
bioodpadu na skládky zásadním způsobem 
tak, abychom směřovali k naplnění evrop-
ského limitu, bude v průběhu příštích let 
nutné opatření zavést celoročně,“ uvedla 
Berenika Peštová, náměstkyně 
ministra životního prostředí. 

Povinnost třídit kovy a bio-
odpad od roku 2015 zavedla 
novela zákona o odpadech. Kovy 
i bioodpady patří mezi hodnotné 
suroviny, které se dají dále využí-
vat, nikoli je skládkovat. 

„Čím méně těchto vytříděných odpadů 
skončí v černých popelnicích, tím méně 
budou obce platit za ukládání odpadů 
na skládky. Bioodpad i kovy je možné zpe-
něžit různými způsoby. Proto není důvod, 
aby v důsledku zavedení třídění těchto 
komodit zvyšovali starostové občanům 
poplatky za svoz odpadu,“ upozor-
nil ministr životního prostředí 
Richard Brabec. 

Na zkvalitnění systému třídění 
a sběru odpadů vyčerpaly obce 
v letech 2007 až 2014 z OPŽP 
14 miliard korun. V ČR vznikly 
tisíce zařízení, jako jsou sběrné 
dvory, třídírny odpadů, bioply-
nové stanice nebo kompostárny. 
V novém Operačním programu 
Životní prostředí 2014–2020 je pro 
podporu těchto zařízení připrave-
no přes šest miliard korun. Výzvy 
chce ministerstvo začít vyhlašovat 
hned od jara tohoto roku.

Na Silvestra byly přijaty žádosti  
za 164 milionů korun 
Poslední den roku 2014 
ukončil příjem žádostí 
o dotace na energetické 
úspory z programu nová 
zelená úsporám, který loni 
v dubnu zahájilo Ministerstvo 
životního prostředí spolu se 
státním fondem životního 
prostředí Čr. V rámci dané 
výzvy bude na projekty 
programu rozdělena více než 
jedna miliarda korun. 

Za devět měsíců přijal Státní 
fond životního prostředí ČR 6 110 
žádostí téměř za 1,4 miliardy 
korun. Nejvíce žádostí fond přijal 
těsně před ukončením výzvy. 
Na Silvestra byly přijaty žádosti 
za 164 milionů korun. Ukončení 
příjmů žádostí přitom bylo již 
na konci loňského října posunuto. 
V programu Nová zelená úsporám 
bylo pro žadatele o dotaci k dis-
pozici celkem 1,9 miliardy korun, 
které Česká republika zajistila 
prodejem emisních povolenek. 
Zbývající prostředky z loňska 

budou převedeny a připočteny 
k částce, která je pro letošní rok 
v rámci programu Nová zelená 
úsporám vyhrazena. 

„Na jaře totiž chystáme pokračování 
programu Nová zelená úsporám. Vyhlá-
síme výzvu, která bude otevřena nejen pro 
majitele rodinných domů, ale počítáme 
i s výzvou na zateplování a energetické 
úspory pro bytové domy. Podmínky pro 
získání dotace na bytové domy v současné 
době finalizujeme s Ministerstvem pro 
místní rozvoj, tak aby se naše Nová zelená 
úsporám doplňovala s programem, který 
na bytovky nabízí MMR,“ uvedl mi-
nistr životního prostředí Richard 
Brabec. 

Programu podle něho prospělo, 
že v červenci byly zjednodušeny 
podmínky pro získání dotace a ze-
fektivnila se administrace žádostí. 
Na základě těchto opatření zájem 
o program výrazně vzrostl. 

6 110 žádostí
K 31. prosinci 2014 registroval 

Státní fond životního prostředí  
ČR celkem 6 110 žádostí za  
1 376 736 463 korun. Skutečné in- 
vestice na realizovaná opatření 

přesáhnou hranici tří miliard 
korun. „Díky programu Nová zelená 
úsporám snižujeme výrazně spotřebu 
energie, a šetříme tak peněženky domác-
ností. Zároveň vytváříme pracovní místa 
především ve stavebnictví, a celkově tak 
posilujeme ekonomiku České republiky,“ 
dodal ministr R. Brabec. 

Výzva v dubnu
Lidé, kteří chtějí ušetřit za vy-

tápění, budou mít i letos zelenou 
a budou moci požádat o nevrat-
nou dotaci z programu Nová 
zelená úsporám. „V případě programu 
Nová zelená úsporám počítáme s podporou 
rodinných domů v roce 2015 s tím, že výzva 
k podávání žádostí by měla být vyhlášena 
na jaře 2015, předpokládáme v dubnu, 
a následný příjem žádostí bude spuštěn 
v první polovině roku 2015,“ uvedla 
Petra Roubíčková, mluvčí MŽP. 

Přesnou částku v rámci celého 
programu pro letošní rok minis-
terstvo teprve řeší. Odhady však 
hovoří o 1,1 mld. korun, přičemž 
na rodinné domy by mohla 
směřovat polovina z této sumy, 
druhá polovina by mohla posílit 
zateplování bytových domů. 

BRKO: Šance pro starosty měst a obcíJednání Rady EU
Ministři životního prostředí států 
EU projednali otázky ochrany 
ovzduší, odpadové hospodářství 
a výstupy z klimatické konference.  

Diskutovali také o návrhu Evrop-
ské komise na úpravu směrnice 
k omezení emisí ze středních 
spalovacích zdrojů, například 
z kotlů firem a výtopen. Při 
hlasování se diskutující takřka 
shodli. Česká republika, repre-
zentována ministrem Richardem 
Brabcem, se hlasování zdržela, 
neboť návrh v této kompromisní 
verzi se příliš odchýlil od původ-
ního cíle přispět ke zlepšení kva-
lity ovzduší v zemích EU. Podle 
Richarda Brabce nedává smysl, 
aby dalších 20 let, respektive 15 
let, bylo nastavení směrnice beze 
změny, protože to stěží prospěje 
kvalitě ovzduší.

ECHO
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V Blatné fungují sběrný dvůr i kompostárna 
Důvody, které vedení města 

přivedly k rozhodnutí zažádat 
o dotace z Operačního programu 
Životní prostředí, byly logické. 

„V případě sběrného dvora a kompostár-
ny to byl tehdejší stav městského odpadového 
hospodářství,“ říká Pavel Ounický, 
místostarosta Blatné, a zdůrazňuje, 
že velkou zásluhu na získání do-
tace z OPŽP mělo i bývalé vedení 
města, které mělo s odpadovým 
hospodářstvím zkušenosti a vždy 
hledalo nové cesty, jak a kam měs-
to v tomto ohledu posunout. 

Podle správce blatenského 
sběrného dvora Zdeňka Hajníka je 
dobře, že se sběrné dvory a sběrná 
místa budují. Dokáže ho totiž 
rozzlobit, když jde po lese a mezi 
stromy najde hromadu pytlů s plas-
ty, barvami a pneumatikami. 

„Všude jsou umístěny nádoby na se-
parovaný odpad, otevřeny sběrné dvory, 
ale dotyčný se s odpadky táhne někam 
doprostřed lesa. Zarážející je i to, že takový 
odpad je často roztříděn, a přitom stejně 
skončí v lese. To samé bohužel dělají i někteří 
chalupáři, kteří při návratu z krásně vyšper-
kované a čisťounké chaloupky zastaví někde 
u příkopu, vyhodí dva pytle s odpadky 
a frčí si to domů. Jen kdyby jim někdo hodil 
na zahrádku papírek nebo PET láhev!“ 
rozčiluje se Hajník.

Sběrné dvory jsou již běžné
Podle Hajníka je dnes třeba 

sběrný dvůr považovat za zcela 
běžný článek třídění, sběru a ná-
sledné recyklace odpadů. 

„Každé město již nějaký sběrný dvůr 
má a i leckteré menší obce mají sběrná 
místa, kde shromažďují různé druhy 
odpadů,“ říká. 

Dříve se většina odpadů, i těch 
blatenských, vyvážela na skládky 
a mnoho se nedbalo na to, jestli 
jsou některé z nich životnímu pro-
středí nebezpečné, anebo se dají 
znovu využít. Dnes je to jinak. 

„Snažíme se recyklovat a získávat 
z odpadu co nejvíce surovin a tím podstatně 
snižujeme množství odpadů dovezených 
na skládky,“ hodnotí správce bla-
tenského sběrného dvora dnešní 
odpadovou situaci.

Nový sběrný dvůr
První sběrný dvůr v Blatné byl 

otevřen zhruba v roce 1998, ale 
jeho velikost a kapacita přestaly 
být dostačující. A počet druhů 
separovaného odpadu byl oproti 
dnešku také menší. V roce 2009 
byla městu poskytnuta dotace 
z Operačního programu Životní 

prostředí, díky které byl vybaven 
nový a prostornější sběrný dvůr. 

„Na otevření dvora si dobře pamatuji, 
pracoval jsem tehdy v technických služ-
bách,“ vzpomíná Pavel Ounický.

V rámci projektu byly ve sběr-
ném dvoře umístěny velkoobje-
mové kontejnery, stacionární lis 
s přípojným kontejnerem, lisovací 
kontejner a hydraulický lis.

Lepšíme se
Podle Zdeňka Hajníka má 

funkční místo pro sběr odpadu 
pozitivní dopad i na občanskou 
morálku v oblasti třídění odpadů. 

„Lidé si díky tomu uvědomují, že mnoho 
odpadů se dá nějakým způsobem opět 
zpracovat a znovu využít při výrobě, čímž se 
ušetří další suroviny,“ tvrdí. 

Patrné je to dle jeho slov již 
při zajišťování svozu základního 
separovaného odpadu z kontejne-
rů na plasty, papír, sklo, nápojové 
kartony, které jsou po městě umís-
těny. Viditelné je to prý i na sběr-
ném dvoře, kam lidé mohou uložit 
další druhy odpadů. 

„Velký vliv na třídění má určitě i pravi-
delná osvěta, jako jsou ekologické pořady, 
články a reklamy v médiích, články v míst-
ním tisku, různé semináře a vzdělávání 
obyvatel. V neposlední řadě mají velký 
vliv ekologická výchova a vzdělávání 
ve školách, děti považují třídění za běžnou 
součást života a mohou k němu vést i své 
rodiče,“ míní Zdeněk Hajník.

V Blatné má na třídění vliv 
i možnost bezplatného uložení 
odpadu do sběrného dvora, který 
mohou občané využívat v rámci po-
platku za odpady. „Na druhou stranu se 
stále najdou lidé, pro které je třídění alespoň 
základních odpadů – plastů, papíru a skla – 
zřejmě nadlidský výkon, který nejsou schopni 
zvládnout. Sám to vidím ve svém okolí. 
Některý ze sousedů prostě hodí do popelnice 
všechno a přitom nádoby na separovaný 
odpad stojí sto padesát metrů od jeho domu,“ 
popisuje správce Hajník odvráce-
nou stránku třídění. 

Třídí všichni
Kdo je typický návštěvník 

sběrného dvora? 

„Na sběrný dvůr vyvážejí odpad lidé 
mladí, starší, v důchodovém věku,“ 
odpovídá Zdeněk Hajník. A prý 
se mezi nimi najdou i tací, kteří se 
zajímají o některé druhy odpadů 
a o to, co se s nimi děje a jak se 
dále zpracovávají. 

„Neznáme je osobně, takže lze těžko 
říci, zda se tento zájem dá přičíst jejich 
vzdělanosti, nebo osobnímu zájmu o ekolo-
gické chování. Všeobecně lze říci, že nejvíce 
k nám jezdí lidé do padesáti let věku,“ 
říká Hajník. 

Nejdůležitější je však skuteč-
nost, že lidé třídí. „Naše město obstálo 
i v soutěžích ve třídění, když se množství 
vytříděného odpadu přepočítalo na plochu 
města a obyvatele,“ říká Pavel Ou-
nický a svěřuje se s počátečními 
obavami. 

„V minulosti se platilo za popelnici, 
kterou technické služby jednou za 14 dnů 
vyvážely. V novém systému jsou poplatky 
vypočítány na hlavu, takže jsme měli 
obavy, že to více zasáhne do rozpočtu počet-
nějších domácností, ale žádné problémy to 
naštěstí nepřineslo.“ 

Sběrný dvůr poskytuje městu 
zpětnou vazbu jeho vlastního 
hospodářství. 

Do rozpočtu města
K nejčastějším odpadům v bla-

tenském sběrném dvoře patří pa-
pír, plasty, elektroodpad, nábytek 
a v sezóně ještě bioodpad: tráva, 
listí, ovoce, větve a podobně. 

Méně se objevují například 
nápojové kartóny nebo zářivky. 

„U nápojového kartónu je to dáno nej-
spíše tím, že občané mají možnost umístit 
jej do nádob přímo k tomu určených nebo 
do nádob na plasty, které jsou po městě roz-
místěny. U zářivek to bude nejspíše tím, že 
mnoho domácností i firem vyměnilo stará 
zářivková svítidla za nová, ekologičtější,“ 
říká Zdeněk Hajník. 

Nejvíce práce má s přetříděním 
nábytku, který občané do sběrné-
ho dvora také odevzdávají.

Zpracovatelská firma, která 
nábytek od dvora vykupuje, totiž 
požaduje „čistý“ dřevní odpad 
a akceptuje pouze drobné kovy: 
šroubky, hřebíky a podobně. 

V letech mezi světovými 
válkami si blatná, 
malé jihočeské město 
ve strakonickém okrese, 
vysloužila přízvisko „město 
růží“ podle květin, které tam 
pěstoval vysoce oceňovaný 
odborník jan böhm. nejen 
růžemi jsou však lidé 
z blatné živi. zkušenosti 
mají i s čerpáním dotací 
z Operačního programu 
Životní prostředí, díky 
kterým vybudovali sběrný 
dvůr, kompostárnu 
a zateplili fasádu základní 
školy.

„Nábytek proto musíme rozebírat, 
odstranit z něj nevhodné části, jako jsou 
zámky, panty, kliky, skla a plasty,“ 
vysvětluje správce dvora. 

K dalšímu zpracování předá-
vají také polystyren. I ten musí 
být čistý, bez různých nálepek. 

Na mnoho druhů odpadu mají 
v Blatné odběratele, kterým jej 
předávají k likvidaci nebo k další-
mu zpracování. 

„Přináší to i nějakou korunu zpátky 
do rozpočtu města,“ přidává další po-
zitivum sběrného dvora blatenský 
místostarosta Pavel Ounický. 

Najdou se však i některé druhy 
odpadů, které většinou skončí 
na skládce. K nim patří například 
drátěné sklo, zrcadla, ale i čalou-
něný nábytek nebo matrace. 

„Také je náročné sehnat odběratele 
na pneumatiky,“ dodává Z. Hajník. 

Méně černých skládek
Vybudování sběrného dvora 

v Blatné je podle Zdeňka Hajníka 
i Pavla Ounického přínosem pro 
občany i město samotné. 

„Občané mají možnost uložit odpad, 
který do popelnice nepatří, a tím ušetřit jak 
přírodu, tak i nerostné bohatství a další 
suroviny,“ míní správce Hajník. 

Odpad je ze dvora odvážen 
firmami k ekologické likvidaci 
nebo k dalšímu zpracování a dal-
šímu využití ve výrobě. Tím se 
snižuje celkové množství odpadu 
na skládce i množství nebez-
pečného odpadu dovezeného 
na skládku. 

„Otevření sběrného dvora přineslo 
městu snížení počtu černých skládek v oko-
lí města, město je celkově čistší, u popelnic 
se nepovalují velké odpady a na sklád-

ku se vyveze méně odpadů,“ hodnotí 
projekt Zdeněk Hajník. 

„Černých skládek nám opravdu ubylo, 
jsme rádi za každý odpad, který místo v lese 
skončí ve sběrném dvoře,“ potvrzuje 
správcova slova Pavel Ounický. 

Sběrný dvůr slouží občanům, 
mnoho občanů jej využívá a mno-
ho z nich má určitě dobrý pocit 
z toho, že dělají něco pro přírodu, 
pro životní prostředí, a proto i pro 
sebe. 

„Líbí se mi i vzhledově. Je to jedno-
duchý prostor s kontejnery téměř v centru 
města a vypadá dobře,“ podotýká 
Pavel Ounický ke sběrnému dvo-
ru, který v Blatné vybudovala 
společnost Strabag.

Kompostárna
K realizaci blatenských projek-

tů dovedla vedení města i nová 
legislativa, která nařizuje, aby 
se nakládání s odpady efektivně 
a bez prodlev řešilo. 

„Navíc skládka je naše a není 
nafukovací, takže rozhodně bylo i v zájmu 
města, abychom množství komunálního 
odpadu snižovali,“ přibližuje Pavel 
Ounický. 

Na zmíněné skládce v několik 
kilometrů vzdálených Němčicích 
totiž před vybudováním sběrné-
ho dvora a kompostárny končila 
většina městského odpadu a právě 
u ní byla z dotace Operačního 
programu Životní prostředí vybu-
dována i městská kompostárna. 

Ta je tvořena nepropustnou 
betonovou plochou o rozměrech 
30 x 16 metrů a pod ní je pro dal-
ší zabezpečení nepropustná fólie 
vysokohustotního polyetylenu 
(PEHD) o síle jednoho milime-

tru. Celá plocha má mírný spád 
a ve spodní části kompostárny je 
umístěna záchytná šachta, která 
ústí do záchytné jímky, čímž je 
celá stavba vodohospodářsky 
zajištěna. 

Kompostárna pojme 300 tun 
zeleného odpadu. Předmětem 
projektu bylo zakoupení techno-
logického vybavení kompostárny: 
váhy s váhovnou, traktorového 
stroje, čelního nakladače, štěpko-
vače dřevní hmoty a překopávače 
kompostu. 

„Kompostárna má svůj obrovský přínos 
v tom, že nám snižuje množství odpadu 
ukládaného na skládku,“ oceňuje 
Pavel Ounický. 

S lítostí však dodává, že k dal-
šímu využití, třeba pro městskou 
zeleň, není vzniklý kompost bohu-
žel určen. „Normy jsou přísné, přestože je 
to z mého pohledu kvalitní kompost. Úplně 
nazmar však nepřijde, používá se na překryv 
skládky při její rekultivaci,“ vysvětluje.

Konec skládek v Čechách?
Letos skončila udržitelnost 

projektů financovaných z dotace 
OPŽP, ale město se zaměřuje dále 
do budoucnosti. „Město má samozřejmě 
nějaký strategický plán, vizi, kam bychom 
se v budoucnu chtěli ubírat a dostat,“ říká 
Pavel Ounický. „K tomu jsme přihlíželi 
i při vypracovávání projektů financovaných 
z dotací OPŽP.“ Zatím ještě neví, co 
budoucnost přinese. Je možné, 
že to bude konec skládek. Co by 
v takovém případě dělali? „Mluví se 
o spalovnách, ale zatím nikdo nic s určitostí 
neví,“ krčí rameny Pavel Ounický. 
„My jsme malá obec, spalovnu bychom 
u nás jistojistě nebudovali, museli bychom se 
k někomu přidat. Zatím tedy nevíme, co nás 
čeká, ale je jasné, že řešit to musíme. Dáváme 
odpad do země, kde ještě dlouho poté zůstává, 
a technologie spalování se dnes vyvíjejí 
tak rychle, že spalování nemusí být vůbec 
špatná myšlenka,“ uvažuje blatenský 
místostarosta.

Zateplená a pěkná škola
Nejen na sběrný dvůr zís-

kalo městečko Blatná dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Podporu z programu 
použilo i na zateplení fasády 
Základní školy T. G. Masaryka. 
Stárnoucí budova přitom potře-
bovala i další výraznější opravy.

„Zateplením jsme ji zhodnotili 
a podstatně jsme tím také snížili náklady 
na energie,“ popisuje blatenský 
místostarosta Pavel Ounický. Dů-
ležité bylo i to, že škola, která stojí 
na rušné hlavní třídě, v rámci zatep-
lování dostala nová okna, a tak 
získala mnohem lepší zvukovou 
izolaci. Celkové náklady na za-
teplení a rekonstrukci školy činily 
bezmála 12 milionů korun, z OPŽP 
město získalo 6 181 322 korun. 

Podle správce blatenského sběrného dvora 
zdeňka hajníka je dobře, že se sběrné dvory 
a sběrná místa budují. dokáže ho totiž rozzlobit, 
když jde po lese a mezi stromy najde hromadu 
pytlů s plasty, barvami a pneumatikami. 

Kompostárna – projekt v číslech
Celkové náklady:  3 271 255 Kč
celkové uznatelné náklady:  3 241 505 kč
Celková výše podpory:  2 755 279 Kč

Sběrný dvůr – projekt v číslech
Celkové náklady:  4 688 217 Kč
celkové uznatelné náklady:  4 648 140 kč
Celková výše podpory:  3 950 919 Kč



20

ČÍSLO 1 / LEDEN 2015

21

dotaz ke kácení stromů: je-li 
součástí projektu kácení stro-
mů, je třeba státnímu fondu 
doložit nějaký doklad o likvidaci 
dřevní hmoty, případně doklad 
o použití dřeva pro vlastní účely 
žadatele? jestli ano, co vše se 
v těchto případech dokládá? 

V případě, že při realizaci 
projektu vznikne příjem, to 
znamená, že dřevo z pokáce-
ných stromů bude nabídnuto 
k odprodeji na palivo, je třeba 
výši tohoto příjmu doložit 
relevantním dokladem (např. 
posouzením odborně způsobi-
lou osobou). Podobné příjmy 
projektu řeší kapitola 4.1.2. 
Závazných pokynů pro žada-
tele a příjemce v OPŽP, kde je 
mimo jiné uvedeno, že v pří-
padě předpokládaných příjmů 
bude od celkových způsobilých 
nákladů akce odečten jejich od-
had. Žadatel tak fondu doloží 
k projektu relevantní doklad: 
znalecký posudek, ocenění. 
A tak příjmy, které vzniknou 
případným prodejem dřeva, je 
nutné odečíst ze způsobilých 
výdajů projektu. Nicméně 
i v případech,  kdy žadatel 
dřevo využije např. na vytápění 
obecních budov (nikoli k pro-
deji), je nutné dodat ocenění 
dřevní hmoty. Toto je vyžado-
váno u každé akce, při níž je 
podpořeno kácení stromů. Dal-
ší podrobnosti ke konkrétnímu 
projektu však již doporučujeme 
konzultovat přímo s projekto-
vým manažerem nebo manažer-
kou takové žádosti.

Moje e-mailová adresa x.y@abc.
cz je kontaktní adresou pro ko-
munikaci v prostředí bene-fill. 
chodí na ni informace a úkoly. 
co je třeba udělat, chceme-
li tuto adresu změnit? a jak 
nastavit další přístup do bene-
fillu v případě, když tuto práci 
převezme jiný pracovník. 

Bohužel, dva přístupy není 
možné zřídit, do Bene-fillu je 
vždy možno mít jen jediný pří-
stup na jednu kontaktní osobu. 

Budete-li tedy zřizovat nový 
přístup pro jiného pracovníka, 
bude tím původní přístup zru-
šen. Pouhou změnu v e-mailu 
nebo ve jméně kontaktní osoby 
je možné v již platném přístupu 
do Bene-fillu provést osobně 
vstupem na odkaz Upravit pod 
jménem přihlášené osoby. Tuto 
změnu však doporučujeme 
raději řešit s projektovým mana-
žerem nebo manažerkou daného 
projektu, aby nedošlo k nějaké 
nesrovnalosti. Tato kompetentní 
osoba může každému přesně 
poradit, nebo dokonce požadav-
kem, který zadá správci systé-
mu, přímo záležitost vyřídit. 

dotaz k možnosti získat v OPŽP 
dotaci na úspory energie vlivem 
výměny žárovek za led diody 
pro veřejné osvětlení měs-
ta: slyšeli jsme, že sfŽP Čr 
připravuje v roce 2015 výzvu 
na takové účely. je to pravda? 
bude taková výzva? jestli ano, 
kdy bude vyhlášena? 

V rámci OPŽP tato možnost 
bohužel nabízena není. Pod-
pora veřejného osvětlení byla 
projednávána s Evropskou unií 
již v souvislosti se snahou o do-
datečné zahrnutí této dotace 
do nabídky OPŽP 2007–2013. 
Toto však nebylo dojednáno 
a schváleno. Současně platí, že 
v aktuálně připravované podobě 
OPŽP 2014–2020 (v návrhu 
podmínek tohoto programu, 
viz jeho sedmá verze ke staže-
ní, která je na stránkách www.
opzp.cz) není veřejné osvětlení 
uvedeno v přehledu podporo-
vaných opatření – specifických 
cílů programu. Přestože nové 
podmínky OPŽP ještě nejsou 
schváleny, a tudíž oficiální, je 
možné konstatovat, že s největší 
pravděpodobností takováto 
dotace k dispozici nebude. 
Avšak podařilo se nám zjistit, že 
popsaný způsob úspory energie 
aktuálně řeší jiný resort a jiný 
program. V nedávné době  
(v prosinci 2014) totiž vyhlásil 
ministr průmyslu a obchodu 

Státní program na podporu 
úspor energie a využití obnovi-
telných zdrojů energie na rok 
2015, tzv. EFEKT, viz http://
www.mpo.cz. Doporučujeme 
vám proto kontaktovat kompe-
tentní pracovníky MPO a zjistit 
přímo od nich, zda je právě váš 
projekt vhodný k získání dotace 
z tohoto národního programu.

Ptám se na možnost získání 
dotace pro záchranu a rekon-
strukci 300 let starého cihlo-
vého vinného sklepa na jižní 
Moravě. Představovali bychom 
si dotaci na rekonstrukci pro 
udržení sklepa, ke sklepu také 
patří menší vinice, která by 
potřebovala revitalizaci. naším 
záměrem je uvedený sklep 
udržet a revitalizovat vinici, 
v neposlední řadě bychom 
chtěli tímto projektem podpo-
řit vzdělání začínajících vinařů 
v oboru pěstování a tvorby vína 
od vinice až po finální stáčení 
„moravského zlata“. V obci 
máme sOš vinařskou. 

V tuto chvíli bohužel nelze 
jednoznačná vyjádření k po-
drobnostem programu OPŽP 
2014–2020 předávat možným 
příjemcům a konkrétním pro-
jektům. Program je stále ještě 
v závěrečných fázích příprav, 
vyjednávání a schvalování. Jeho 
pravidla tedy ještě nejsou schvá-
lena, nemají proto konkrétní 
a oficiální podobu. Aktuální 
návrh podmínek programu je 
k dispozici na adrese www.opzp.
cz. Platí, že takovéto základní 
podmínky dotačního programu 
mohou být a bývají upřesněny 
přímo textem konkrétní výzvy, 
která nabídku dotace vždy 
zcela podrobně specifikuje. 
Predikovat tak plnění podmí-
nek programu v aktuální fázi 
jeho přípravy nemůžeme. Avšak 
předběžně se domníváme, že by 
tento projekt do OPŽP nespa-
dal. Dle posouzení na základě 
popisu se projekt nebude vy-
sloveně týkat ochrany životní-
ho prostředí. Nabízí se spíše 
regionální program, například 
integrovaný regionální program, 
který bude přímo v kompetenci 
MMR ČR, případně Operační 
program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, viz 
MPO ČR, anebo ještě Operační 
program rozvoje venkova, který 
zaštiťuje MZe ČR. Proto nyní 
doporučuji využít bezplatnou 
linku EUROFON 800 200 200 
(spadá pod MMR ČR, které je 
koordinátorem a garantem prak-

ticky všech dotačních programů 
z fondů EU v ČR), kde by vám 
mohli kolegové předběžně 
poradit, zda by dotace pro vás 
nebyla možná právě v některém 
z uvedených, též nyní připravo-
vaných programů. Každopádně 
budete-li mít zájem, obraťte 
se na nás znovu, jakmile bude 
zveřejněno oficiální znění 
podmínek našeho programu 
OPŽP, rádi vám na základě 
přesně definovaných podmínek 
podrobnější posouzení projektu 
poskytneme.

bude i v tomto roce fungovat 
vaše informační činnost na po-
dobné úrovni, jako tomu bylo 
doposud? budu se moci i na-
dále obracet s dotazy k našim 
žádostem ( již podaným nebo 
plánovaným) o dotace v OPŽP 
na mě známé kontakty? děkuji 
a přeji vám se začátkem nového 
roku hodně úspěchů.

Ano, také v novém progra-
movém období bude fond pro 
žadatele a všechny další zájemce 
o podrobnosti k OPŽP zajiš-
ťovat informační servis na po-
dobné úrovni jako doposud. 
Znamená to, že k dispozici bude 
nadále Zelená linka s číslem 
800 260 500 a také e-mailová 
schránka, viz dotazy@sfzp.
cz. K tomuto tématu je mož-
né doplnit, že za předchozí 
programové období čili roky 
2007 až 2014 bylo informačními 
pracovníky fondu zodpověze-
no celkem 98 tisíc telefonních 
dotazů a současně odesláno více 
než 28 tisíc e-mailových zpráv 
na téma dotací a možností jejich 
získání v Operačním progra-
mu Životní prostředí. Mezi 
nejčastějšími jsou dlouhodobě 
dotazy, zda je možné v progra-
mu podpořit konkrétní projekt, 
který nám tazatel v hovoru nebo 
e-mailu popíše. Řešíme také 
otázky ke způsobu podávání 
žádostí, k povinným přílohám, 
k práci s informačním systémem 
programu a také k postupu již 
přijatých žádostí v hodnoce-
ní a případném schvalování. 
Konzultovanými tématy jsou 
též termíny vyhlášení výzev 
a podrobnosti k jejich podmín-
kám, přijatelným příjemcům 
a konkrétní formě nebo podobě 
vyžadované dokumentace. Vyři-
zujeme však i specifické dotazy, 
například k upřesnění podmí-
nek zadávacích řízení, k oblasti 
veřejné podpory, ke specifickým 
kritériím přijatelnosti, k hodno-
tícím kritériím atd.

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 ODPOVĚDIZAOSTŘENO

OPŽP pomůže s naplněním nového  
Plánu odpadového hospodářství ČR
Česko má novou strategii, 
jak na odpady. Platí 
od letošního prvního 
ledna. Po půlročním 
připomínkovém řízení 
a procesu posuzování 
vlivu koncepce na životní 
prostředí (sea) vláda 
na konci loňského roku 
schválila Plán odpadového 
hospodářství Čr pro roky 
2015–2024. hlavními cíli 
strategie jsou jednoznačně 
předcházení vzniku 
odpadů a zvýšení recyklace 
a materiálového využití 
odpadů.

Plán je klíčovým dokumentem 
pro realizaci dlouhodobé stra-
tegie nakládání s odpady, obaly 
a výrobky s ukončenou životností. 
Součástí tohoto dokumentu je po-
prvé Program předcházení vzniku 
odpadů. V nové odpadové legisla-
tivě se Ministerstvo životního pro-
středí zaměřuje na upřednostnění 
způsobů nakládání s odpady podle 
celoevropské odpadové hierarchie. 
Na Plán odpadového hospodářství 
ČR (POH) přímo navazuje nový 
programový dokument Operač-
ního programu Životní prostředí 
2014–2020, ze kterého bude možné 
čerpat do roku 2020 až 459 milionů 
eur na podporu nových zařízení 
a systémů nakládání s odpady 
v České republice.

Skládkařská velmoc
„Česká republika se v novém plánu od-

padového hospodářství zavazuje k plnění 
evropských cílů ve všech oblastech nakládá-
ní s odpady. ČR stále patří mezi evropské 
skládkařské velmoci. Proto strategie na-
vržená v plánu odpadového hospodářství 
vede k razantnějšímu odklonu odpadů ze 
skládek – přes předcházení vzniku odpadů 
až po zvýšení recyklace a materiálového 
využití odpadů,“ uvedl ministr život-
ního prostředí Richard Brabec.

Jak ministr doplnil, k napl-
ňování nové strategie pomo-
hou České republice finanční 
prostředky z nového Operačního 
programu Životní prostředí 
2014–2020, ze kterého bude mož-
né čerpat finance na celý systém 
nakládání s odpady. 

„Ministerstvo zároveň připravuje mo-
tivační program pro kraje, ze kterého bude 

moci každý region čerpat až jeden milion 
korun na zpracování svého krajského plá-
nu odpadového hospodářství. Chceme tak 
motivovat jednotlivé regiony, aby krajské 
plány odpadového hospodářství schválily 
co nejdříve,“ dodává ministr Brabec.

Předcházení vzniku odpadů
Schválený Plán odpadového 

hospodářství ČR nově zahrnuje 
i Program předcházení vzniku 
odpadů. Ten se zaměřuje například 
na řešení textilního odpadu, využití 
potravinových bank pro předchá-
zení plýtvání s potravinami nebo 
také na systém takzvaných opraven 
pro rozbité výrobky, které nemusejí 
nutně skončit v odpadu. Součástí 
plánu jsou analýza současného 
stavu odpadového hospodářství 
ČR a částečné výstupy z ekono-
mické analýzy nakládání s odpady 
ve zprávě z hodnocení dopadů re-
gulace. Oproti předchozímu plánu 
odpadového hospodářství se v něm 
nyní více prolínají obecné principy 
„soběstačnosti a blízkosti“, zároveň 
principy „znečišťovatel platí“ a „roz-
šířená odpovědnost výrobce“, to vše 

s úmyslem více reagovat na evrop-
skou hierarchii nakládání s odpady. 

Strategie nového plánu vychází 
ze čtyř hlavních cílů, kterými jsou 
předcházení vzniku odpadů a sni-
žování měrné produkce odpadů, 
minimalizace nepříznivých účinků 
na lidské zdraví a životní prostředí 
při vzniku odpadů a nakládání 
s nimi, udržitelný rozvoj společnos-
ti, přiblížení se k evropské „recyk-
lační společnosti“ a maximální 
využívání odpadů jako náhrady 
primárních zdrojů. 

Cíle a priority
Do roku 2020 je cílem minis-

terstva zvýšit nejméně na 50 pro-
cent hmotnosti celkovou úroveň 
přípravy odpadu k opětovnému 
použití a recyklaci u odpadů 
z papíru, plastu, skla i kovu.

Prioritou pro biologicky 
rozložitelné odpady je podle 
nového POH snížení maximálního 
množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů ukládaných 
na skládky nejvýše na 35 procent 
z celkové hmotnosti v roce 2020 

oproti roku 1995. Z priorit Plánu 
odpadového hospodářství ČR 
vyplývá i nezbytnost stanovit a ko-
ordinovat síť zařízení k nakládání 
s odpady v jednotlivých regionech. 

Povinnosti krajů
Plán odpadového hospodář-

ství ČR, strategický rámec pro 
rozvoj nakládání s odpady, je 
plně v souladu s evropskou odpa-
dovou legislativou. Všechny kraje 
musejí následně do 18 měsíců čili 
nejpozději do 30. června 2016 
zpracovat své plány odpadového 
hospodářství. Aby nedocházelo 
ke zpoždění v přípravě krajských 
plánů odpadového hospodářství, 
rozhodlo se Ministerstvo život-
ního prostředí motivovat kraje 
poskytnutím finanční podpory 
na zpracování těchto plánů, jako 
tomu bylo před deseti lety. 

Ministerstvo životního prostře-
dí připravilo výzvu pro kraje, ze 
které bude moci každý kraj čerpat 
až jeden milion korun na zpra-
cování svého plánu odpadového 
hospodářství. Příspěvek je určen 
na pokrytí nákladů spojených se 
zpracováním jednotlivých kraj-
ských POH, tak aby byly schvá-
leny a jejich závazné části vydány 
obecně závaznou vyhláškou do 
12 měsíců od účinnosti nařízení 
vlády o POH ČR, nejpozději však 
do 29. února 2016. 

na Plán odpadového hospodářství Čr přímo 
navazuje nový programový dokument Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020, ze kterého 
bude možné čerpat do roku 2020 až 459 milionů 
eur na podporu nových zařízení a systémů nakládání 
s odpady v České republice.
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GALErIE OPŽP GALErIE OPŽP

Projekt umožnil realizaci úsporných 
opatření v objektu Domova pro 
seniory Krč. Objekt pochází z roku 
1963 a jeho stav odpovídal době 
jeho vzniku. V rámci projektu byly 
zatepleny svislé obvodové konstruk-
ce, byly vyměněny otvorové výplně 
a byla zateplena plochá střecha 
objektu a terasy.

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

Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha
Příjemce podpory: Domov pro 
seniory Krč
Ukončení projektu: 19. 6. 2012

Celkové náklady:  7 767 239 Kč
celková výše podpory:  3 392 161 kč
Podpora FS:  3 203 708 Kč
Dotace SFŽP ČR:  188 453 Kč

snížení energetické náročnosti domova pro seniory krč

Projekt podpořený z OPŽP byl zamě-
řen na instalaci energeticky úspor-
ných opatření ve školském zařízení. 
U tří objektů školy byla instalována 
dodatečná izolace obvodových stěn 
a střechy a byla provedena výměna 
oken a dveří za plastové.

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

Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha
Příjemce podpory: Základní škola To-
lerance, Praha 9, Mochovská 570
Ukončení projektu: 27. 9. 2011

Celkové náklady:  6 719 550 Kč
celková výše podpory:  3 482 718 kč
Podpora FS:  3 289 234 Kč
Dotace SFŽP ČR:  193 484 Kč

zateplení objektu pražské zš tolerance

Monitoring velkých šelem v eVl beskydy

Projekt podpořený z OPŽP umožnil 
přesný a aktualizovaný monitoring 
velkých šelem v evropsky významné 
lokalitě Beskydy prostřednictvím 
GPS telemetrie, chlupových pastí 
a fotopastí, monitoringu pobytových 
znaků a DNA analýz. Cílem bylo 
zjistit velikost a stav populací rysa 
ostrovida (Lynx lynx), medvěda hně-
dého (Ursus arctos) a vlka obecného 
(Canis lupus).

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.1 –  
implementace a péče o území sou-
stavy natura 2000

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Příjemce podpory: Agentura ochrany 
přírody a krajiny České republiky
Ukončení projektu: 31. 12. 2014

Celkové náklady:  13 875 372 Kč
celková výše podpory: 13 830 201 kč
Podpora ERDF:  11 755 671 Kč
Dotace SR:  2 074 530 Kč

Předmětem podpory z OPŽP byla 
výstavba monitorizační obory 
Prácheň v k. ú. Okrouhlá a k. ú. 
Prácheň. V rámci realizace akce byly 
vybudovány oplocení, zásobník sena, 
přístřešky na balíkové seno, sklad 
na jadrná krmiva, oplůtky okolo 
stromů a vjezdové brány.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Česká Lípa
Příjemce podpory: Lesy České 
republiky, s. p.
Ukončení projektu: 30. 6. 2013

Celkové náklady:  3 464 003 Kč
celková výše podpory:  2 602 501 kč
Podpora ERDF:  2 457 918 Kč
Dotace SFŽP ČR:  144 583 Kč

Monitorizační obora Prácheň

snížení energetické náročnosti domova pro seniory 
dobřichovice

crash nárazníky

zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budovy sPšt jablonec nad nisou

snížení prašnosti zpevněných cest v sedlnicích

Projekt byl zaměřen na realizaci 
úsporných opatření v objektu 
Domova pro seniory Dobřichovice. 
Jeho secesní budova byla postave-
na na počátku 20. století. Objekt 
vyžadoval komplexní rekonstrukci. 
V rámci projektu byly zatepleny 
svislé obvodové konstrukce, byly 
repasovány původní otvorové výplně 
a zatepleny ploché střechy.

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

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-západ
Příjemce podpory: DPS Dobřichovice
Ukončení projektu: 16. 11. 2011

Celkové náklady:  4 196 757 Kč
celková výše podpory:  1 691 820 kč
Podpora FS:  1 597 830 Kč
Dotace SFŽP ČR:  93 990 Kč

Hlavním cílem projektu bylo 
zachování současných dopravních 
prostředků pro bezpečný převoz 
nebezpečných látek tř. 2 dle řádu 
pro mezinárodní železniční přepravu 
nebezpečných věcí. Hlavními přínosy 
jsou zvýšení bezpečnosti a před-
cházení případným katastrofám při 
přepravě amoniaku.

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

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Most
Příjemce podpory: Unipetrol  
doprava, s. r. o.
Ukončení projektu: 30. 11. 2011

Celkové náklady:  11 260 469 Kč
celková výše podpory:  8 445 352 kč
Podpora ERDF:  7 178 549 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 266 803 Kč

Projekt podpořený z OPŽP umožnil 
dodávku stroje pro úklid zpevněných 
místních komunikací za účelem 
snížení prašnosti v obci Sedlnice. 
Významnými součástmi pořízené-
ho stroje jsou sací nástavba, ruční 
hadice a boční kartáč včetně trysek 
pro zkrápění.

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 – 
zlepšení kvality ovzduší

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Nový Jičín
Příjemce podpory: obec Sedlnice
Ukončení projektu: 31. 10. 2013

Celkové náklady:  1 520 752 Kč
celková výše podpory:  1 319 598 kč
Podpora FS:  1 246 287 Kč
Dotace SFŽP ČR:  73 311 Kč

Předmětem podpory byly stavební 
úpravy související se zateplením 
objektu Střední průmyslové školy 
technické v Belgické ul. 4852 v Jab-
lonci nad Nisou. Budova pochází 
z roku 1942 a je pětipodlažní, 
objekty schodišťových věží přisaze-
ných ze severovýchodní strany jsou 
šestipodlažní. Výsledkem projektu 
jsou významné ekologické i ekono-
mické přínosy a úspory. 

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

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Jablonec nad Nisou
Příjemce podpory: Liberecký kraj
Ukončení projektu: 31. 7. 2012

Celkové náklady:  23 288 820 Kč
celková výše podpory:  14 559 215 kč
Podpora FS:  13 750 370 Kč
Dotace SFŽP ČR:  808 845 Kč
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TECHNOLOGIE

Většina baterií obsahuje 
množství škodlivých látek, jako 
jsou kadmium, nikl, mangan, 
rtuť, olovo a organické i chemic-
ké prvky obsažené v elektrolytu. 
Jejich uvolňování do životního 
prostředí a působení na živé 
organismy může mít za následek 
nejrůznější zdravotní komplika-
ce. Například kadmium je nebez-
pečným kumulativním jedem, 
který se hromadí v ledvinách 
a játrech a může způsobit jejich 
selhání. Navíc má také karcino-
genní účinky. Dalším nebezpeč-
ným jedem je rtuť. Přestože se 
v Evropské unii rtuť při výrobě 
baterií již nesmí používat, bate-
rie obsahující sloučeniny rtuti se 
k nám mohou dostat od mimo-
evropských výrobců. První krok 
k zodpovědnému používání ba-
terií tedy náleží těm, kteří baterie 
do mobilních přístrojů prodá-
vají. V ideálním případě by měli 
vždy zkontrolovat složení baterie 
a ubezpečit se, zda neobsahuje 
vysoce škodlivé prvky.

Kam s nimi
Vzhledem k obsahu nebez-

pečných látek by použité baterie 
v žádném případě neměly končit 
v běžném směsném odpadu. 
Spálením baterií ve spalovnách se 
škodlivé látky uvolňují do ovzduší 
a dostávají se do našeho organis-
mu. Ve směsném odpadu může 
navíc přímo na skládce docházet 
k rozpouštění kovových částí, k je-
jich proniknutí do průsakových 
vod a ke znehodnocení vodních 
zdrojů. Aby se těmto negativním 
dopadům na životní prostředí 
zabránilo, je nezbytně nutné, 
abychom použité baterie vyhazo-
vali pouze na speciálních místech, 
která slouží přímo k odběru sta-
rých baterií a akumulátorů. To je 
možné ve sběrných dvorech nebo 
na místech, kde se baterie prodá-
vají. Odběr alkalických baterií se 
často provádí na úřadech nebo 
ve školách, sběrný box naleznete 
také například v supermarketech. 
Takové místo bývá běžně označe-
no jako „místo zpětného odběru 

použitých baterií a akumulátorů“. 
Od roku 2007 jsou ve městech 
umísťovány také speciální červené 
kontejnery určené pro elektrood-
pad, které mají i speciální otvor 
pro baterie. V Čechách je v sou-
časnosti více než 17 tisíc míst, kde 
lze baterie odevzdat. S nárůstem 
počtu sběrných míst přibývá 
i množství vybraných baterií. 

Lepšíme se
Podle neziskové společnosti 

Ecobat, která se zabývá zpětným 
odběrem baterií a akumulátorů,  
si Češi již zvykají na to, že použité 
baterie do koše nepatří. Za první 
pololetí loňského roku jich k re-
cyklaci odevzdali 540 tun. 
 Za celý rok 2012 to přitom bylo 
celkem 921 tisíc kilogramů. 
V Čechách jsou standardními 
premianty ve sběru Praha, Ús-
tecký a Plzeňský kraj, na Moravě 
dosahuje nejlepších výsledků kraj 
Olomoucký. Podle neziskové spo-
lečnosti Ecobat stojí za nárůstem 
nasbíraného množství především 

baterie napájejí všechna ta 
mobilní elektronická zařízení, 
která jsou nezbytnou součástí 
našeho každodenního života. 
je proto důležité uvědomit 
si, že nevhodnou likvidací 
baterií můžeme vážně 
škodit životnímu prostředí 
a uškodit i svému zdraví. a to 
se prozatím týká jen baterií, 
jež se nám obvykle vejdou 
do dlaně, nikoli baterií, 
které se stále více uplatňují 
v automobilovém průmyslu. 

Likvidace baterií jako výzva celému světu
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rozšiřování sběrných míst, stejně 
jako aktivnější zapojení společen-
sky zodpovědných firem.

„Dosavadní výsledky nás těší,“ říká 
Petr Kratochvíl, jednatel společ-
nosti Ecobat, „nyní jsme se ještě více 
zaměřili na kontrolu a rozšiřování stávají-
cí sběrné sítě.“ 

Předloni se v ČR zpětně vybra-
lo 29 procent baterií z celkového 
počtu uvedeného na trh. 

Praha na prvním místě
První místo v pomyslném 

žebříčku absolutního množství 
vybraných baterií obsadilo hlavní 
město. V Praze se za první polo-
vinu roku 2013 vybralo 228 tun 
použitých baterií a akumulátorů, 
což představovalo 42 procent 
z celkového objemu vybraných 
baterií v celé České republice. 

„Praha má skutečně výrazný náskok,“ 
komentuje výsledky Petr Krato-
chvíl. 

Podle něho prospívá třídění 
baterií od běžného komunálního 
odpadu nejen k čistotě našeho 
životního prostředí, ale vede také 
k velké úspoře nerostných suro-
vin. Hmotnost baterie totiž tvoří 
z 60 až 80 % kovy, které je možné 
recyklovat. Odevzdané baterie 
jsou nejprve roztříděny podle 
elektrochemických typů a hned 
nato jsou předány do recyklač-
ních zařízení, kde jsou z nich 

ověřenými technologickými po-
stupy získávány především kovy. 
Ty je poté možné ještě druhotně 
zpracovávat.

Ekobaterie
Kromě vhodné likvidace 

použitých baterií lze životnímu 
prostředí pomoci také investicí 
do ekologičtějších typů akumulá-
torů. Nové technologie umožňují 
vyrábět baterie s minimálním 
obsahem škodlivých látek, a tudíž 
šetrnější k životnímu prostředí. 

„Díky ekologické technologii výroby 
zanechávají moderní baterie až o 90 % 
méně odpadu. Obsah škodlivých látek byl 
zcela eliminován,“ tvrdí Zuzana Tráv-
ničková ze společnosti NTB CZ, 
která na českém trhu představila 
první alkalické nabíjecí baterie 
iGo, šetrné k životnímu prostředí. 

„V případě alkalických baterií je 
vhodné použít jejich nabíjecí provedení. 
Díky tomu lze ušetřit až stovku klasických 
baterií, které by jinak zbytečně zatěžovaly 
životní prostředí,“ vysvětluje. 

Vodní baterie
Absolutní vrchol ve světě 

baterií šetrných k životnímu 
prostředí by mohla představovat 
průkopnická baterie, na jejímž 
vývoji pracují vědci z jihokali-
fornské univerzity. Je to alternati-
va organické baterie, ve které by 
kovy byly nahrazeny obyčejnou 

vodou. Vědcům se podařilo vyvi-
nout materiály mající svůj původ 
v kyslíkatých organických slouče-
ninách zvaných quinony, které se 
v přírodě nacházejí v rostlinách, 
houbách, bakteriích a některých 
živočiších a zastávají určitou 
roli ve fotosyntéze a buněčném 
dýchání. 

Tato baterie by údajně měla 
být nejen levnější a k životnímu 
prostředí šetrnější, ale také by 
měla být potenciálně využitelná 
ve větrných a solárních elektrár-
nách coby prostředek k uchová-
vání velkého množství energie. 

Vodní baterie v něčem připo-
míná palivový článek. Sestává ze 
dvou nádržek obsahujících roz-
tok elektroaktivních chemikálií. 
Ty jsou přečerpávány do článku 
rozděleného membránou. Roz-
tok působí skrze tuto membránu 
a tím vyrábí elektřinu. Podle věd-
ců mohou být nádrže na roztok 
jakkoli velké – a v tom se vodní 
baterie od palivového článku 
zásadně liší. Celkové množství 
energie, které by takový systém 
byl schopen uchovávat, by 
záleželo jen na velikosti nádrží. 
I životnost vodní baterie – oproti 
lithiovým bateriím a jejich vari-
antám – mluví v její prospěch. 

„Baterie vydrží zhruba 5 000 nabíje-
cích cyklů, což jim dává zhruba patnácti-
letou životnost. Lithiové baterie degradují 
zhruba po 1 000 cyklech a jejich výroba je 
desetkrát dražší,“ říká Šrí Narayan, 
profesor chemie na USC. 

Jeho vědecký tým je přesvěd-
čen, že tato inovativní technolo-
gie jednoho dne povede k zalo-
žení obřích bateriových bank, 
které budou nákladově efektivní 
a navíc k životnímu prostředí 
šetrné. Vědci zatím získávají qui-
nony z přirozeně se vyskytujících 
uhlovodíků, ale doufají, že v bu-
doucnu se jim podaří získávat je 
přímo z oxidu uhličitého. 

Studie proti povodním
Liberecký kraj pomůže Mikro-
regionu Frýdlantsko financovat 
zpracování protipovodňové studie. 
Navrhnout by měla opatření pro 
17 měst a obcí v povodí řeky 
Smědé. Mikroregion již v závěru 
loňského roku vypsal na zpraco-
vání studie veřejnou soutěž, velká 
část obcí však nyní od záměru 
ustoupila, bojí se, že mikroregion 
vše nestihne včas, ale náklady 
budou muset zaplatit ony. „Hotovo 
má být do konce srpna,“ řekl Vla-
dimír Stříbrný, starosta Heřmanic. 
Náklady projektu se odhadují 
na 12,4 milionu korun, většinu by 
měla uhradit dotace z Operačního 
programu Životní prostředí, obce 
mají vložit desetinu. Polovinu 
spoluúčasti chce zaplatit kraj, aby 
obcím pomohl.

Projekt přinesl úspory 
Obyvatelé komárovského domu 
s pečovatelskou službou na Be-
rounsku již měsíc po kolaudaci 
rekonstrukce budovy pociťují velkou 
změnu. Stavební úpravy domu, 
podpořené z Operačního progra-
mu Životní prostředí, zahrnovaly 
i zateplení obvodových stěn, střechy 
a výměnu oken a dveří. „Už teď je 
znát, že protopíme měně než napří-
klad minulou zimu,“ prohlásila oby-
vatelka domu Zdeňka Horváthová, 
která se do zařízení v Komárově 
přestěhovala před necelými dvěma 
lety. Rekonstrukce domu s pečova-
telskou službou stála necelých šest 
milionů korun, dotace z OPŽP činila 
pět milionů a příspěvek SFŽP ČR 
295 tisíc korun.

Odbahnění Prostředňáku 
V zámeckém 
parku v Pacově 
jsou v plném 
proudu práce 
na odbahnění 
tamních ryb-
níků. Aktuálně 
je odbahněn 
vrchní rybník 

Prostředňák a práce pokračují 
na spodním neboli Židovském 
rybníku. „Odbahňování, které 
vyjde zhruba na pět a půl milionu 
korun, začalo na podzim. Práce 
už byly nutné, protože v rybnících 
bylo přes metr bláta. Podle pa-
mětníků nikdo rybníky nebagroval 
minimálně šedesát let,“ uvedl 
Tomáš Kocour, místostarosta 
Pacova. Kromě zmíněných prací, 
podpořených z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, má měs-
to zpracován projekt na kompletní 
revitalizaci zámeckého parku. 

ECHO

absolutní vrchol ve světě baterií šetrných k životnímu 
prostředí by mohla představovat průkopnická 
baterie, na jejímž vývoji pracují vědci z jihokalifornské 
univerzity. je to alternativa organické baterie, ve které 
by kovy byly nahrazeny obyčejnou vodou.

Nad Slavkovem 
Východní a severní kopce nad Slav-
kovem u Brna bude od jara lemovat 
nový prstenec zeleně. Výsadba 
nového biokoridoru skončila. Kori-
dor začíná u kaple svatého Urbana, 
lemuje polní cesty až k serpentinám 
na sever od města a následně po-
kračuje nad mezí ke střelnici. „Smys-
lem těchto zelených pásů je spolu 
s novým poldrem zadržovat vodu, 
zamezovat erozi půdy z okolních 
polí a také poskytnout útočiště růz-
ným živočichům,“ uvedla slavkovská 
mluvčí Veronika Slámová. Projekt 
stál takřka tři miliony tři sta tisíc 
korun. Uskutečnil se díky podpoře 
z Operačního programu Životní 
prostředí.

Škola ve Velešíně

Do školy v novém kabátě se 
po svátcích vrátily čtyři stovky 
studentů velešínské střední školy 
nedaleko Českého Krumlova. Škola 
se zateplení za desítky milionů 
korun dočkala díky kompletní 
rekonstrukci všech školních budov 
v rámci projektu zaměřeného 
na úspory energií a podpořeného 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Opravy se děly za pro-
vozu školy. „Bylo to těžké,“ uvedl 
Milan Timko, ředitel Střední odbor-
né školy strojní a elektrotechnické 
Velešín. Podle ředitele se studenti 
během prací museli neustále stě-
hovat tam, kde se zrovna nepraco-
valo. Rekonstrukce školy stála 36 
milionů korun, úspory na vytápění 
by měly činit až 40 procent. 

Bazén v Postoloprtech 
Ve městě Postoloprty na Žatecku 
se chystají na zateplení budovy 
plaveckého areálu. Město má 
na akci příslib dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. Práce 
by měly začít v dohledné době 
a dokončeny by měly být do kon-
ce letošního roku. Město projekt 
na zateplení budovy plaveckého 
areálu připravilo na základě 
energetického auditu, který si již 
nechalo vypracovat. Počítá se za-
teplením stěn a stropu i s výměnou 
oken. Město Postoloprty získalo 
peníze z Operačního programu 
Životní prostředí i na zateplení 
budov základní školy Draguš, které 
už bylo ukončeno.

ECHO

Přestože se v evropské unii 
rtuť při výrobě baterií již 
nesmí používat, baterie ob-
sahující sloučeniny rtuti se 
k nám mohou dostat od mi-
moevropských výrobců. 
První krok k zodpovědnému 
používání baterií tedy náleží 
těm, kteří baterie do mobil-
ních přístrojů prodávají.

Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE 
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Přibližně před deseti lety 
padlo mezi ostrovními země-
dělci a farmáři jasné rozhodnutí 
a namísto nejistého výsledku 
sezónního zemědělství tam 
začali dávat přednost energetice. 
Za vlastní zisky vybudovali první 
větrnou elektrárnu, aby zajistili 
pravidelné zásobování svých 
podniků elektřinou. S postupem 
času přibývalo elektráren i jiných 
zařízení a dnes je celý ostrov 
zásobován bezvýhradně a jedině 
obnovitelnými zdroji energie. 
Na celkové bilanci emisí oxidu  
uhličitého je to potom opravdu 
znát. Ze zhruba 11 tun CO2 
na obyvatele ročně tam spotřeba 
po jedné dekádě klesla na  
4,4 tuny. Jen pro srovnání: 
Na jednoho obyvatele USA 
připadá nějakých 17,6 tuny. Jenže 
cesta ze stovky nejšpinavějších 
k desítce nejčistších území nebyla 
jednoduchá ani nevedla přímo.

Pokusná soutěž
Vše začalo soutěží pořáda-

nou dánským ministerstvem 
životního prostředí v roce 1997. 
Zúčastnit se mohly jednotlivé os-
trovy, které by v horizontu deseti 
let dokázaly dosáhnout úplného 
přechodu na obnovitelné zdroje 
energie. Pracovníci ministerstva 
si tak hodlali v praxi ověřit, 
jestli je vůbec možné takový plán 
realizovat. Museli totiž zareago-
vat na probíhající ropnou krizi 
a hlasy volající po obnovitelných 
zdrojích energie byly stále hla-
sitější. Všechny ostrovy přistu-
pující k soutěži musely svůj 
energetický přerod financovat 
z vlastních zdrojů, bez podpory 
velkých státních grantů.

Na Samsø se to povedlo 
Na ostrově Samsø to pro začá-

tek znamenalo přesvědčit všech 
4 100 obyvatel. První úspěch 
s větrnou elektrárnou, pořízenou 
několika zemědělci, inspiroval 
ostatní. Dnes je 60 % všech domů 
na ostrově vytápěno malými spa-
lovnami, fungujícími na země-
dělské odpady a slámovou drť, 
a jednou vyhřívací jednotkou, 
která funguje na hybridní bázi 
coby solární elektrárna kombino-
vána se spalovnou dřevní štěpky. 
Ostrov zažil boom solárních 
panelů a bojlerů na spalování 
peletek, energetickou bilanci 
celého ostrova završila instalace 
jedenácti větrných elektráren 

s výkonem 11 MW. Dalších  
10 MW, tentokrát z pobřežních 
větrných elektráren, instalovala 
tamější transportní společnost. 
Plán na deset let se podařilo re-
alizovat dva roky před termínem. 

Nikdo si nestěžuje
Nejzajímavější je, že zreali-

zovat celý záměr bez finančních 
grantů a podpůrných fondů se 
skutečně podařilo. Z jedenácti 
elektráren patří devět přímo 
zemědělcům. Podobné je to i se 
spalovnami. S modelem, při 
němž jeden z obyvatel ostrova 
financuje výstavbu elektrárny, 
dalších osm let dotuje její provoz 
a následně již jen generuje zisk, 
nemá nikdo sebemenší problém. 
Ba naopak. Tamější lidé jsou eko-
logickou zelenou vlnou nadšeni. 
Z ostrova Samsø, země zaslíbené 
bramborářům, se během osmi let 
stala malá energetická velmoc, 
která odprodává dánské pevnině 
nemalou část z ročního přebytku 
generovaných 28 000 MWh.  

Ostrov za poslední rok navštívilo 
na pět tisíc politiků, novinářů, 
inženýrů i nadšenců z celého svě-
ta, kteří si tam jezdí pro inspiraci 
a dobré nápady. 

Dánské štěstí
Dánové mají štěstí, že mají 

moře a optimální podmínky pro 
rozvoj větrné energetiky. V roce 
2012 je turbíny větrných elektrá-
ren zásobovaly z třiceti procent. 
Oproti roku 2011 to byl dvou-
procentní přírůstek, ke kterému 
přispěly nové větrné turbíny 
na pevnině i na pobřeží. 

Dvouprocentní nárůst nemusí 
znít nijak závratně. Jenže když 
to takhle půjde dál, již v roce 
2020 bude vítr zásobovat energií 
celou polovinu dánské spotřeby. 
Velké skokové nárůsty tam čekají 
právě především od pobřežních 
větrných farem. Do roku 2050 
chtějí Dánové dosáhnout kom-
plexní nezávislosti na fosilních 
palivech v energetice a stopro-
centně se spolehnout na sílu 
větru. Komplexní energetický 
přerod ostatně nedávno odhlaso-

val i jejich parlament. Není divu, 
lidé z ostrova Samsø ukázali 
celému Dánsku, že to jde.

Virtuální elektrárna
Další dánský ostrov, Born- 

holm v Baltském moři, se 
42 000 obyvateli bude mít díky 
projektu EcoGrid sponzoro-
vanému Evropskou unií svou 
vlastní virtuální elektrárnu. 
Ostrov, který byl za 2. světové 
války a později také za studené 
války důležitým strategickým 
bodem, platí dnes za poklidnou 
rybářskou komunitu a je domo-
vem mnoha různých dánských 
i mezinárodních experimentů 
v oblasti energetiky a obnovi-
telných zdrojů energie. Více než 
polovina tamější spotřebované 
elektřiny pochází z obnovitel-
ných zdrojů a virtuální elektrár-
na tam vznikne díky vytvoření 
rozsáhlé chytré rozvodné sítě, 
takzvaný smart-grid. Projekt 
EcoGrid EU tak chce na ostrově 
demonstrovat efektivní chod 
distribuovaného systému výroby 
energie s vysokou penetrací 

ZAHrANIČÍ

Vítejte na dánském ostrově Samsø, ostrově bramborových lidí!

dánské ostrovy ukazují cestu 
k energetické soběstačnosti. 
cedule na molu hlásá: 
„Vítejte na ostrově 
bramborových lidí!“ to 
však již dávno neplatí. 
dánský ostrov samsø je 
sice stále ještě významným 
producentem brambor  
a dalších zemědělských 
plodin, poslední léta se 
však o něm hovoří v jiných 
souvislostech. celý ostrov 
patří k „nejčistším“ územím 
evropské unie v přepočtu 
emisí na obyvatele.

ZAHrANIČÍ

mnoha malých různorodých 
zdrojů energie. 

Proč právě Bornholm? 
Ostrov představuje asi jedno 

procento dánské populace, území 
a spotřeby energie. Zároveň je 
to samostatná komunita s vyso-
ce rozvinutými energetickými 
sítěmi. Ostrov je napojen také 
na švédskou rozvodnou síť 
šedesátiwatovým kabelem, který 
patří mezi nejdelší podmořské 
elektrické kabely v Evropě.

Novou chytrou sítí na Born-
holmu bude vybaveno také asi  
2 000 domácností, celkem 28 000 
zákazníků. Jejich domy a byty 
budou vybaveny speciálním za-
řízením, které dokáže rozpoznat 
špičku spotřeby elektřiny a podle 
toho sladit spotřebu každé 
domácnosti. Například dokáže 
upravit termostat nebo vypnout 
některé spotřebiče. Navíc bude 
tato chytrá síť spojovat dohro-
mady množství menších zdrojů 
energie, např. větrné elektrár-
ny, bioplynovou stanici a další 
menší zdroje, třeba střešní solární 

elektrárny, ale také elektromobily, 
jejichž pilotní testování na ostro-
vě probíhá v rámci prověřování 
takzvaného V2G konceptu, ve-
hicle-to-grid, z auta do sítě, neboť 
jejich baterie mohou sloužit 
k ukládání přebytečné energie. 

A co z toho budou mít samot-
né domácnosti? 

Jestliže ve špičce, kdy je nutné 
vyrábět, nebo dokonce ze Švéd-
ska nakupovat velké množství 
často velmi drahé energie, domác-
nosti svou spotřebu dobrovolně 
sníží, jednak tím sníží vlastní účet 
za elektřinu, jednak získají i jistý 
finanční bonus za své uskrom-
nění, čímž svůj účet za elektřinu 
sníží ještě více. 

Dlouhodobým cílem je, aby se 
z Bornholmu stala jakási zelená 
demonstrační laboratoř. Ostatně 
již dnes tam působí lidé z IBM 
nebo ze společnosti Siemens 
a z mnoha dalších soukromých 
i veřejných výzkumných organi-
zací. To s sebou nese samozřejmě 
i ekonomický přínos: vyšší za-
městnanost, větší turistický ruch 
a podobně. 

Chytrá síť
Celkové náklady na čtyřletý 

projekt smart-grid na ostrově 
Bornholm dosáhnou 21 milionů 
eur, z nichž část zaplatí Evropská 
unie. Virtuální elektrárny, jako 
bude ta na ostrově, mají podle 
odborníků v oblasti energetiky 
obrovskou budoucnost, zejmé-
na v souvislosti s probíhajícím 
rozmachem malých lokálních 
obnovitelných zdrojů energie 
v podobě střešních solárních 
elektráren, malých větrných elek-
tráren, kogeneračních zařízení 
a dalších. Všechny tyto malé 
zdroje s výkonem v řádu jednotek 
kW až jednotek MW mohou být 
díky chytré síti – specializované-
mu hardwaru a softwaru – pro-
pojeny dohromady a navenek se 
chovat jako jedna velká elektrár-
na o výkonu v řádu stovek MW 
nebo jednotek GW. 

Siemens kupříkladu provo-
zuje podobné virtuální elekt-
rárny s výkonem až 1 450 MW 
v Německu. Ty spojují záložní 
výrobny elektřiny v komerčních 
budovách, nemocnicích a továr-

ních provozech. Několik podob-
ných projektů již běží i na jiných 
místech v Dánsku. Celosvětová 
kapacita virtuálních elektráren 
dosahovala v roce 2011 kolem 
45 GW, do roku 2017 by však 
již mohla vzrůst až na 105 GW. 
Dánsko prostě ví, jak na to.

do roku 2050 chtějí dánové dosáhnout komplexní 
nezávislosti na fosilních palivech v energetice 
a stoprocentně se spolehnout na sílu větru. 
komplexní energetický přerod ostatně nedávno 
odhlasoval i jejich parlament.

Samsø 
rozloha ostrova 112 km2

nejvyšší nadmořská výška 64 m

Bornholm
rozloha ostrova 589,16  km2

nejvyšší nadmořská výška 162 m

Samsø

Bornholm

Zdroj – en.wikipedia.org

dánové mají štěstí, že mají moře a optimální podmínky pro 
rozvoj větrné energetiky. V roce 2012 je turbíny větrných  
elektráren zásobovaly z třiceti procent. Oproti roku 2011  
to byl dvouprocentní přírůstek, ke kterému přispěly nové  
větrné turbíny na pevnině i na pobřeží. 

Zdroj – en.wikipedia.org



28

priorita I měsíčník Operačního programu Životní prostředí I vydává Státní fond životního prostředí ČR, rezortní organizace Ministerstva životního prostředí I  
ročník 8 I číslo vydání 1 I vyšlo v lednu 2015 I časopis je distribuován bezplatně I adresa redakce: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 I kontakt na redakci: 
priorita@sfzp.cz, tel.: 606 831 394 I objednávky: www.sfzp.cz, www.opzp.cz I redakce: šéfredaktor: Daniel Tácha, daniel.tacha@sfzp.cz; grafická úprava: Eva Štanglová I 
fotografie na titulní straně: ©WavebreakMediaMicro/Fotky&Foto I  číslo registrace: MK ČR E 18178 I Tento časopis je tištěn dle ekologických standardů. I 
Texty z časopisu Priorita je možné přetiskovat za předpokladu uvedení autora a zdroje.

E V R O P S K á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

PrO ŽADATELE

Semináře	ke zvýšení	informovanosti	obcí
v oblasti	sběru	bioodpadů	dle	nové	legislativy

Semináře jsou určeny pouze pro zástupce obcí a měst, zástupce technických  
služeb zřízených obcemi a městy, pracovníky odboru životního prostředí.

• Aktuální legislativa pro nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) 
v návaznosti na novelu zákona o odpadech a jeho prováděcí právní předpis

• Praktické příklady dobré praxe
• Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014–2020 na projekty v oblasti nakládání s BRKO

 27. 1. 2015 karlovy Vary – Hotel Thermal, I. P. Pavlova 11, 360 01

 3. 2. 2015 hradec králové – Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03 

 5. 2. 2015 Praha 4 – Hotel Barceló Praha, Na strži 1660/32, 140 00 

 10. 2. 2015 České budějovice – Clarion Congress Hotel, Pražská třída 2306/14, 370 04 

 17. 2. 2015 zlín – Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II 651, 760 01 

 18. 2. 2015 Ostrava – Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 1250/6, 701 38 

 24. 2. 2015 brno – Hotel International, Husova 200/16, 659 21

  Předpokládaný začátek seminářů je v 9.30 hod. a konec po 15.00 hod.

semináře jsou určeny starostům měst a obcí, účast na nich je bezplatná. 

Bližší informace k jednotlivým seminářům najdete na stránkách www.mzp.cz. 

Semináře bIOTOUr 2015  


