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V Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 bude administrační systém Bene-fill na-
hrazen novým systémem MS2014+. Nový systém, který vyvinulo Ministerstvo pro místní rozvoj, 
má být propojen s důležitými rejstříky a databázemi. Žadatelům i příjemcům podpory nejen 
z OPŽP má tak výrazně usnadnit administraci jejich projektů. Více v rozhovoru s náměstkyní 
ministryně pro místní rozvoj Olgou Letáčkovou.  strana 12

Aktuální výzvy OPŽP nabízejí poslední možnost čerpat dotace v programovém období 2007–2013.

Odpady a zateplení
V rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2007–2013 byla 
vyhlášena LXIV. výzva, která je 
zaměřena na projekty, jež mají 
pomoci rozvíjet třídění odpadů, 
ale umožňuje i získat podporu 
na energetické úspory budov. 
Výzva je s ohledem na ukončení 
programu v roce 2015 zacílena 
na projekty s krátkou dobou 
realizace. str. 2–3

Osvěta a zahrady
100 milionů korun rozdělí 
do konce letošního roku  
Operační program Životní 
prostředí 2007–2013 na projekty 
zaměřené na prioritní osu 7 –  
Dotace pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu. 
Aktuální výzva je zaměřena jak 
na podporu environmentální-
ho vzdělávání, tak na obnovu 
zahrad mateřských škol, jež mají 
v dětech vytvářet kladný vztah 
k přírodě. Podporu mohou získat 
i lesní školky. str. 2–3 

Nová role AOPK ČR
V Operačním programu Životní 
prostředí 2014–2020 výrazně 
posílila role Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky. 
Agentura se stala zprostředkujícím 
subjektem pro prioritní osu 4 –  
Ochrana a péče o přírodu a kraji-
nu. V rámci této osy tak projekty 
podpořené z nového OPŽP 
nebude SFŽP ČR administrovat 
v plném rozsahu, ale většinu čin-
ností bude zajišťovat AOPK ČR.  
str. 8

Jak účtovat OPŽP 
Odbor veřejnosprávních kontrol 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR připravil podrobný text, 
ve kterém vysvětluje a popisuje 
požadavky na příjemce dotací  
z Operačního programu Životní 
prostředí v oblasti účetnictví. Je 
chybné, když účetnictví projek-
tu není odděleno od ostatního 
účetnictví účetní jednotky a účty 
vztahující se k projektu nejsou 
označeny jednotným analytickým 
znakem. str. 18

Podpora z Operačního programu 
Životní prostředí umožňuje 
obcím a městům snížit vstupní 
náklady na zavedení třídění 
kovů a biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů. STR. 21
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Vážení čtenáři, 
Priorita přináší znění aktuálních 
výzev, v nichž je možné zažádat 
o zřejmě vůbec poslední peníze 
ze stávajícího Operačního 

programu 
Životní pro-
středí. Dotace 
jsou nabízeny 
na projekty 
zaměřené 
na třídění bi-
ologicky roz-
ložitelných 
komunálních 
odpadů 

a kovů, což by mělo být příno-
sem zejména pro ty obce, které 
s tříděním prozatím nezačaly, 
jsou nabízeny také na zateplení 
veřejných budov, ale i na en-
vironmentální vzdělávání, 
osvětu a rovněž, což je opět 
ruka podaná obcím a městům, 
na budování pěkných zahrad 
u mateřských školek. V obou 
výzvách se rozdají necelé dvě 
miliardy korun, a to je příleži-
tost pro mnohé. Avšak platí, že 
všechny projekty z těchto výzev 
vzešlé musejí být dokončeny 
a profinancovány do konce 
letošního roku, jinak příjemcům 
podpory hrozí, že projekty 
zaplatí ze svého. 
Dalším neméně důležitým 
textem je rozhovor s první 
náměstkyní ministryně pro 
místní rozvoj Olgou Letáčko-
vou. Náměstkyně představuje 
nový počítačový systém, s nímž 
budou v programovém období 
2014 až 2020 pracovat všichni 
žadatelé a příjemci podpory 
z evropských fondů. Nový pro-
gram podle ní není rozhodně 
cestou zpět, naopak nabízí 
funkcionality, o kterých se nám 
ve stávajících administračních 
systémech ani nezdálo. 
Jinou novinkou, která stojí 
za pozornost, je nová role 
Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky. 
V programovém období 
2014–2020 dostala agen-
tura na starost prioritní osu 
zaměřenou na ochranu a péči 
o přírodu a krajinu. 
Ještě bych vás rád upozornil 
na velmi praktický text kolegů 
Jiřiny Charvátové a Jindřicha 
Švába z Odboru veřejnospráv-
ních kontrol Státního fondu 
životního prostředí ČR. Oba 
spolupracovníci upozorňují 
na nejčastější chyby v účtování 
projektů podpořených z OP 
Životní prostředí. 

státní fond životního 
prostředí České republiky 
začal 2. února přijímat 
žádosti o podporu  
na třídění odpadu, 
zateplování veřejných 
budov nebo obnovu 
zeleně v krajině. Celkově 
je k dispozici 1,75 miliardy 
korun. Žádosti o podporu 
budou přijímány do  
19. března 2015. 

Výzva je z s ohledem 
na ukončení programu v roce 
2015 zacílena na projekty s vel-
mi krátkou dobou realizace. 
Největší objem prostředků byl 
vyčleněn pro projekty na třídění 
odpadů. 

„Vzhledem k nové povinnosti obcí 
třídit bioodpad a kovy jsem slíbil, 
že hned na začátku letošního roku 
vypíšeme výzvy, a tento slib tím plním. 
To znamená, že obce mají možnost 
požádat o dotace na různé druhy 
kontejnerů, hnědé nebo šedé popelnice či 
na vybavení pro kompostárny a sběrné 
dvory,“ uvedl ministr životního 
prostředí Richard Brabec. 

Cílem podpory je podle něho 
snížit obcím co nejvíce vstupní 
náklady na zavedení povinnosti 
třídit nové komodity a zamezit 
tak účtování povinnosti třídit 
bioodpad do poplatků za svoz 
odpadu občanům. 

Nakládání s odpady
Největší objem finančních 

prostředků z LXIV. výzvy 
ve výši 800 milionů korun je ur-
čen pro opatření na zkvalitnění 
nakládání s odpady. Konkrétně 
je možné požádat o podporu 
na dovybavení obecních systé-
mů třídění odpadu, a to s ohle-
dem na novou právní povinnost 
povinného třídění biologicky 
rozložitelných komunálních 
odpadů a kovů. Dovybavení se 
týká i nákupu sběrných nádob 
na biologicky rozložitelný 
odpad a kovy, dovybavení sběr-
ných dvorů například velko-
objemovým kontejnerem nebo 
drtičkou biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu. 

Na opatření v rámci energe-
tických úspor (v prioritní ose 3) 
je vyčleněno 500 milionů korun. 
Zbylých 450 milionů korun je 

alokováno na projekty v prioritní 
ose 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny. 

Balík prostředků
Vypsání nové výzvy podle Pe-

tra Valdmana, ředitele Státního 
fondu životního prostředí ČR, 
umožnilo mimo jiné i loňské 
úplné dočerpání všech prostřed-
ků z Operačního programu 
Životní prostředí pro rok 2014. 

 „Loňská akcelerační opatření nám 
uvolnila poslední balík prostředků 
z OPŽP 2007–2013, které lze ještě 
vyčerpat. Garantujeme administraci 
žádostí v pevných termínech tak, aby 
se realizace i financování daly stihnout 
v letošním roce,“ říká P. Valdman. 

V rámci uveřejněné výzvy 
bude podle něho možné pod-
porovat individuální projekty 
na výstavbu a rekonstrukci zdrojů 
tepla využívajících obnovitelných 
zdrojů energie, na realizaci úspor 
energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry, projekty 
na zkvalitnění nakládaní s odpa-
dy a také projekty na zlepšování 
stavu přírody a krajiny, včetně 
opatření na stabilizaci a sanaci 
sesuvů a skalních masivů. 

OPŽP: Dotace na třídění bioodpadu, ale i na zateplování výzva v Programu  
péče o krajinu 
Ministerstvo životního prostře-
dí a Agentura ochrany přírody 
a krajiny České republiky vyhlašují 
výzvu pro příjem žádostí do Pro-
gramu péče o krajinu – Podprogra-
mu pro zlepšování dochovaného 
přírodního a krajinného prostředí 
(PPK B) a Podprogramu pro za-
bezpečení péče o ohrožené a han-
dicapované živočichy (PPK C). 
Sběrným místem pro podávání 
žádostí v rámci Podprogramu pro 
zlepšování dochovaného přírod-
ního a krajinného prostředí jsou 
regionální pracoviště AOPK ČR, 
pro žádosti v rámci Podprogramu 
pro zabezpečení péče o ohrožené 
a handicapované živočichy je sběr-
ným místem ústředí AOPK ČR. 

Rybník v zahnašovicích
Krásné místo 
k procház-
kám, ale také 
atraktivní 
plocha pro 
mladé rybáře. 

Obojím je nově opravený rybník 
a jeho okolí v Zahnašovicích na Kro-
měřížsku. Rybníka si dnes mohou 
tamější občané již užívat. V minu-
losti byl rybník zanesen bahnem 
z polí a odpadky. „Ta jeho podoba 
připomínala spíš žabinec,“ popsal 
zahnašovický starosta Drahomír 
Jura. Nyní je voda v rybníce čistá 
a břehy jsou obloženy kameny. 
Podle starosty Jury bylo důležité, 
že se obci podařilo získat dotaci 
ve výši 800 000 korun z OP Životní 
prostředí. Celkové náklady opatření 
činily 1,2 milionu korun. 

Sběrný dvůr v Příbrami 
Město Příbram zahájilo provoz 
v nově postaveném sběrném dvo-
ře. Dvůr se nachází v nezastavěné 
části města, v oblasti Za Balon-
kou, na jižní straně od areálu 
stávající čistírny odpadních vod. 
Sběrný dvůr je obyvatelům města 
Příbrami určen k dočasnému 
uložení odpadů kategorie  
O – ostatní – a N – nebezpečné. 

ECHO

zaslání žádosti
Žádost je možné odeslat 

elektronicky prostřednictvím 
informačního systému Bene-
fill, doručit ji osobně nebo 
poštou na příslušná krajská 

pracoviště Státního fondu 
životního prostředí ČR nebo 
příslušná regionální pracoviš-
tě Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky 
(v případě žádostí do prioritní 

osy 6) do 16 hodin posledního 
dne lhůty. V případě zaslání 
žádosti poštou jsou rozhodu-
jící datum a čas doručení, a je 
tedy třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou. 

NOvé ADRESy PRACOvišť AOPK ČR

Vzhledem k reorganizaci AOPK ČR k 1. 1. 2015 byly zároveň změněny struktura, názvy a sídla regionálních 
pracovišť. Upozorňujeme žadatele, kteří se chystají předložit žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy OPŽP,  
v prioritní ose 6, aby se seznámili s novými adresami regionálních pracovišť AOPK ČR a jejich územní  
působností podle krajů. 

státní fond životního prostředí 
Čr začal 23. února přijímat 
žádosti o dotace na rozvoj 
infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích 
programů nebo poskytování 
environmentálního poradenství. 
V rámci aktuálně vyhlášené 
výzvy je k dispozici  
100 milionů korun. 

Podporu je možné získat 
například na rekonstrukce stá-
vajících objektů environmentál-
ních center a poraden, na jejich 
technické vybavení, na úpravu 
dětských hřišť a zahrad v pří-
rodním stylu při mateřských 
školách nebo na vytvoření 
zázemí pro lesní mateřské školy. 
Žádosti o podporu jsou přijí-
mány od 23. února 2015 do 23. 
března 2015.

Oblast podpory 7.1 
Výzva je zaměřena na ob-

last podpory 7. 1 – Rozvoj 
infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzděláva-
cích programů, poskytování en-
vironmentálního poradenství. 

V rámci podoblasti podpory 
bude možno podporovat pro-
jekty zaměřené na rekonstrukci, 
dostavbu nebo přístavbu stá-
vajících objektů center a po-
raden v případě, že po dobu 
20 let od podání žádosti bude 
Ministerstvu životního prostře-
dí a Státnímu fondu životní-
ho prostředí ČR každoročně 
předložen schválený celoroční 
vzdělávací nebo poraden-
ský plán. Podporu lze získat 
na technické vybavení center 
a poraden investičního cha-
rakteru v případě, že po dobu 
pěti let od podání žádosti bude 
zmíněným úřadům každoročně 
předložen celoroční a vzdělá-
vací plán. Dotaci je také možné 
čerpat na úpravu dětských hřišť 
a zahrad v přírodním stylu při 
mateřských školách. Podpora 
se týká projektů zpracovaných 
podle principů uvedených 
v publikaci MŽP „Dětská hřiště 
a zahrady v přírodním stylu“. 
Poslední možností, na co lze 
v rámci aktuálně vyhlášené 
výzvy čerpat dotaci, je vytvoře-
ní a rozvoj zázemí pro subjekty 

pracující podle konceptu lesní 
mateřské školy.

10 milionů korun
Detailní soupis přijatelných 

příjemců podpory je uveden 
v platné verzi Implementačního 
dokumentu Operačního progra-
mu Životní prostředí. Maxi-
mální výše podpory na jeden 
projekt činí 10 milionů korun. 
Osobní náklady nejsou způso-
bilé: Využití křížového finan-
cování není povoleno. Za způ-
sobilé výdaje lze považovat ty 
výdaje, jež budou zrealizovány 
a proplaceny vůči dodavateli 
do konce roku 2015. 

V harmonogramu projektu 
uvedeném v žádosti o podporu 
v záložce „B“ – předpokládané 
datum ukončení realizace pro-
jektu – uvede žadatel maximál-
ně datum 31. 12. 2015. Žádosti 
s předpokládaným ukončením 
realizace po roce 2015 nebu-
dou akceptovány. Podpořeny 
mohou být pouze ty žádosti 
o podporu, na základě kterých 
bude 100 procent realizačních 
nákladů zrealizováno a vůči 

dodavateli profinancováno 
v roce 2015.

Podání žádosti
Žádosti se podávají elektronic-

ky prostřednictvím informačního 
systému Bene-fill od 6 hodin 
prvního dne lhůty stanovené pro 
příjem žádostí. Žádost je třeba 
doručit na příslušná krajská 
pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin 
posledního dne lhůty. V případě 
zaslání žádosti poštou jsou roz-
hodující datum a čas doručení, je 
proto třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.

Celkem 1,63 miliardy 
korun

Za období 2007–2013 bylo 
na obdobné projekty v prioritní 
ose 7 – Rozvoj infrastruktury 
pro environmentální vzdělá-
vání, poradenství a osvětu – 
dosud schváleno 390 projektů 
s dotací evropských fondů 
ve výši 1,63 miliardy korun. 
Plné znění LXV. výzvy OPŽP je 
uveřejněno na webu www.opzp.
cz v sekci Dokumenty ke staže-
ní, ale i v tomto vydání Priority. 

Dotace na environmentální vzdělávání i zahrady mateřských škol 

Celkem 100 projektů ze zásob-
níku v hodnotě 711 milionů ko-
run dostalo zelenou k realizaci. 
Ministr richard Brabec pode-
psal poslední projekty z dobí-
hajícího Operačního programu 
Životní prostředí 2007–2013, 
u nichž žadatelé potvrdili zájem 
realizovat je s tím, že veškeré 
výdaje musejí být proplaceny 
do konce letošního roku.

„Díky úspěšnému zvládnutí krizo-
vého řízení v oblasti čerpání eurofondů 
se nám podařilo zachránit 18 miliard 
korun, jejichž ztráta z končícího OPŽP 
2007–2013 hrozila ještě loni na jaře. 
Máme tak nyní volné prostředky, 
které můžeme použít na další projekty 
vedoucí ke zlepšení životního prostředí. 
Týká se to posledního balíku projektů 
z takzvaného zásobníku, v hodnotě 711 
milionů korun, na které v době jejich 
výzvy nezbyly peníze. Nicméně jsou nato-
lik kvalitní, že můžeme jejich realizaci 
nyní podpořit,“ vysvětlil ministr 
Richard Brabec.

V balíku schválených projektů 
jsou ty, které přispějí ke zlepšení 

vodohospodářské infrastruktury, 
sníží riziko povodní, pomohou 
zlepšit kvalitu ovzduší nebo sní-
žit emise. Nechybí ani projekty 
na udržitelné využívání zdrojů 
energie, zlepšování stavu přírody 
a krajiny nebo na podporu a roz-
voj environmentálního vzdělává-
ní, poradenství a osvěty.

Ministr Brabec podepsal 
například projekty na revitali-
zaci rybníků, školních zahrad, 
dětských hřišť, zateplování bu-
dov škol, školek nebo nemocnic, 
realizaci opatření vedoucích 
k úsporám energie či vybudová-
ní vodohospodářské infrastruk-
tury. Podrobnosti o lhůtě pro 
předložení podkladů, aby žada-
tel získal rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace, a další podrobnosti 
jsou uvedeny v podmínkách 
registrace každé akce.

Žadatelé o dotaci by neměli 
s přípravou otálet. Uznatelnost 
výdajů na projekty končí  
31. prosince 2015. Do tohoto 
data proto musejí být všechny 
projekty profinancovány.

Další projekty ze zásobníku 
dostaly zelenou

regionální pracoviště (rP) sídlo rP Příslušnost pro kraje

RP SCHKO Slavkovský les Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně Karlovarský kraj

RP SCHKO Český les Náměstí republiky 287, 348 06  Přimda Plzeňský kraj

RP Ústecko Michalská 260/14, 412 01  Litoměřice Ústecký kraj

RP Jižní Čechy Nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01  České Budějovice Jihočeský kraj

RP Střední Čechy Podbabská 2582/30, 160 00  Praha 6 Středočeský kraj

RP Liberecko U Jezu 10, 460 01  Liberec Liberecký kraj

RP Východní Čechy Jiráskova 1665, 530 02  Pardubice Pardubický a Královéhradecký kraj

RP SCHKO Žďárské Vrchy Brněnská 39,, 591 01 Žďár nad Sázavou kraj Vysočina

RP Jižní Morava Kotlářská 51, 602 00 Brno Jihomoravský kraj

RP SCHKO Litovelské Pomoraví Husova 906/5, 784 01  Litovel Olomoucký kraj

RP SCHKO Poodří Trocnovská 2, 702 00  Ostrava - Přívoz Moravskoslezský kraj

RP SCHKO Bílé Karpaty Nádražní 318, 763 26 Luhačovice Zlínský kraj

vypište si kompostér
V soutěži, v níž jste nám zasílali 
své zkušenosti s projekty pod-
pořenými z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, jsme 
kuchyňským kompostérem 
ocenili příspěvky paní  Ireny 
Dvořákové z Lipníku nad Beč-
vou, Jana Mušky z Votic a paní 
Aleny Kohlové z Chomutova. 
Výhercům gratulujeme. 
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Ministerstvo životního prostředí změnilo systém  
výplaty za ekologické zpracování autovraků
Ministerstvo životního 
prostředí uvolní  
40 milionů korun 
na podporu ekologického 
zpracování autovraků. 
O finanční příspěvek mohou 
žádat právnické a fyzické 
osoby, které mají oprávnění 
podnikat v oboru nakládání 
s nebezpečnými odpady 
a mají souhlas k provozování 
autovrakoviště. Žádosti 
o dotaci přijímá státní fond 
životního prostředí Čr  
až do 31. prosince 2015. 

Dotace na ekologické zpra-
cování autovraků bude vyplácet 
Státní fond životního prostředí 
ČR. Ministerstvo životního 
prostředí tak prostřednictvím 
fondu i letos podpoří ekologické 
zpracování autovraků. Podpora 
běží již šestým rokem. 

„Včetně částky vyhrazené pro tento 
rok už na ně ministerstvo alokovalo 640 
milionů korun,“ uvedl Tomáš Kaž-
mierski, ředitel Odboru finanč-
ních a dobrovolných nástrojů 
Ministerstva životního prostředí.

změna výplaty
Novinkou v nastavení 

programu je, že dotace budou 

nově vypláceny na jednotlivé 
zpracované komodity vzniklé 
při zpracování autovraků, napří-
klad na pneumatiky, plasty nebo 
skla. Nikoli tak, jak tomu bylo 
doposud, že se dotace vyplácela 
pouze na ekologické zpracování 
celého autovraku. 

 „Příspěvek na jednotlivé autovraky 
v předchozích letech nevedl systémově 
ke splnění cílů pro materiálové využití 
a recyklaci odpadů z autovraků, které 
České republice předepisuje evropská 
směrnice. Nebylo ani doloženo, že 
zpracovatelé vraky řádně rozebrali 
a s jednotlivými částmi naložili náležitě 
dle zákona o odpadech. To by mělo 
nové nastavení programu změnit,“ 
uvedl Jaromír Manhart, ředitel 
Odboru odpadů Ministerstva 
životního prostředí.

Až 412 korun
Konečný příspěvek pro 

jednoho žadatele bude vycházet 
z tabulky komodit a omezen 
bude počtem přijatých vraků 
v daném období. 

Maximální výše dotace 
na jeden ekologicky zpracovaný 
autovrak, konkrétně na zpraco-
vání komodit s materiálovým 
využitím, tak může činit  
až 412 korun.

Novou podobu programu 
podporují i zástupci automo-

bilového průmyslu a převážná 
část zpracovatelů autovraků. Je 
však třeba zdůraznit, že ty jako 
jediné ze zpracovatelů odpadů 
podporuje Ministerstvo životní-
ho prostředí dlouhodobě. 

Podmínky žádosti o dotaci 
na kompletní zpracování

Podle nových podmínek 
programu je možné podávat 
žádosti o dotaci na kompletní 
zpracování autovraků průběžně 
po celý rok. Podá-li zájemce 
o příspěvek žádost do 31. břez-
na letošního roku, má nárok 
na příspěvek na zpracování 
vraků přijatých od 1. ledna 
letošního roku. Když žádost 
pošle po 1. dubnu 2015, vzniká 
mu nárok na dotaci pouze 
u těch přijatých od 1. dne měsí-
ce, kdy formulář Stánímu fondu 
životního prostředí ČR předal. 

Podrobnosti k výzvě, včetně 
formuláře žádosti, jsou dostup-

né na  internetových stránkách 
Státního fondu životního 
prostředí ČR. Zájemci o pří-
spěvek mohou žádosti podávat 
prostřednictvím datové schrán-
ky, poštou i osobně v podatel-
ně Státního fondu životního 
prostředí ČR, a to až do  
31. prosince 2015.

Skrze autorizované 
zpracovatele

„Cílem programu je podpořit další 
využití odpadů, které vznikají při zpra-
cování autovraků, skrze autorizované 
zpracovatele s přednostním mate-
riálovým využitím. Ti jsou uvedeni 
na stránkách Ministerstva životního 
prostředí. Zároveň musejí zpracovatelé 
zajistit i bezpečné odstranění nevyuži-
telných zbytků, které zůstanou po tomto 
zpracování,“ uzavřel Tomáš 
Kažmierski, ředitel Odboru 
finančních a dobrovolných 
nástrojů Ministerstva životního 
prostředí.

Zákaz výkupu kovů od fyzických osob a za hotové 
Ministr životního prostředí 
richard Brabec podepsal 
koncem ledna finální 
znění vyhlášky, která 
definitivně zakáže výkup 
kovů od fyzických osob 
za hotovost. Jediným 
možným způsobem, jak 
za kov zaplatit, tak bude 
bezhotovostní platba. 
Vyhláška bude účinná  
od 1. března 2015. 

Omezení výkupu na bezhoto-
vostní platby je prvním slíbeným 
opatřením, které chce v průběhu 
letošního roku Ministerstvo ži-
votního prostředí realizovat, aby 
zabránilo krádežím kovů a rozvo-
ji tohoto kriminálního segmentu 
v České republice. 

„Velmi záhy bude následovat vymezení 
bezhotovostní platby pouze na převod 
na účet, popřípadě poštovní poukázku. 
K tomu ale může dojít pouze zákonem. 
Proto je tato změna již navržena v novele 
zákona o odpadech, která půjde brzy 
do vlády. Zároveň musím zopakovat, že 

nejsem zastáncem kompletního zákazu 
výkupu všech surovin, a tím i zrušení ce-
lého systému výkupu. Možnost přivydělat 
si sběrem papíru, textilu i kovů by měla 
pro slušné občany zůstat zachována,“ 
vysvětluje ministr Brabec. 

Bezhotovostní platby
Ministerstvo proto sběrnám 

a výkupcům doporučuje, aby 
pro bezhotovostní platby začali 
používat především dva bezho-
tovostní způsoby výplaty peněz 
za výkup kovů. Ještě letos budou 
konkrétní způsoby bezhotovostní 
platby uzákoněny. 

Ministerstvo životního 
prostředí současně připravuje 
vládě komplexní materiál, který 
zmapuje celý segment výkupu 
sběrných surovin v ČR. V tomto 
materiálu ministerstvo doporučí 
vládě přijmout další opatření spa-
dající do působnosti i ostatních 
resortů, aby byl boj s krádežemi 
kovů posílen. 

Mnoho sběren
Za hlavní problém považuje Mi-

nisterstvo životního prostředí počet 

sběren v České republice, který 
patří mezi nejvyšší v celé Evropě. 

„Takový počet není možné účinně kont-
rolovat. Proto mezi jedno z navrhovaných 
opatření může patřit zpřísnění podmínek 
pro vydávání licencí sběrnám a následné 
relicencování všech sběren u nás. Přísnější 
podmínky pro získání licence by mohly 
zahrnovat například povinné zavedení 
kamerového systému. Součástí materiálu, 
který předložím vládě do konce února, 
bude i vznik takzvané „malé Kobry“, spe-

ciálního mezirezortního týmu působícího 
při České inspekci životního prostředí, 
který se svými kontrolami zaměří pouze 
na potírání kriminality spojené s výkupem 
kovů,“ uzavřel ministr životního 
prostředí Richard Brabec.

Celé znění vyhlášky, kterým se 
mění aktuální znění vyhlášky  
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů je k dispozi-
ci na stránkách MŽP. 

Příspěvek na jednotlivé autovraky v předchozích 
letech nevedl systémově ke splnění cílů pro 
materiálové využití a recyklaci odpadů z autovraků, 
které České republice předepisuje evropská 
směrnice. nebylo ani doloženo, že zpracovatelé 
vraky řádně rozebrali a s jednotlivými částmi 
naložili náležitě dle zákona o odpadech.

České firmy mohou 
z německého Investičního 
programu pro životní 
prostředí čerpat finanční 
příspěvky na investice 
do projektů vedoucích 
ke zlepšení životního 
prostředí. tuto možnost 
na konci ledna představili 
na Ministerstvu životního 
prostředí zástupci 
spolkového ministerstva 
životního prostředí 
a německé banky KfW.

Na Ministerstvu životního 
prostředí se uskutečnil seminář 
na téma realizace česko-němec-
kých pilotních projektů v oblasti 
životního prostředí s možnostmi 
dotací a financování investic z ně-
meckého Investičního programu 

pro životní prostředí do životního 
prostředí v České republice. Semi-
náře se zúčastnili zástupci českých 
firem, ministerstva ŽP, Spolkové-
ho ministerstva životního prostře-
dí a německé banky KfW.

„Ministerstvo životního prostředí 
podporuje investice do projektů s proka-
zatelným příznivým efektem na životní 
prostředí. Jsme rádi, že můžeme teď 
českým firmám pomoci získat finanční 
prostředky i z Německa. Očekáváme, 
že příznivý dopad to bude mít nejen 
na životní prostředí, ale nové zakázky 
se mohou pozitivně odrazit i ve zvýšení 
zaměstnanosti,“ uvedl Vladislav 
Smrž, ředitel kabinetu ministra 
životního prostředí.

Energetické úspory
Podle ředitele Smrže mohou 

české podniky v budoucnu získat 
příspěvek třeba na projekty vedou-
cí k energetickým úsporám, jako 

jsou například projekty na zatep-
lování plášťů domů nebo výměnu 
oken a dveří. Příspěvek by však 
mohli příjemci investovat i do eko-
logicky efektivních technologií.

„V oblasti ochrany ovzduší a klimatu 
to mohou být třeba projekty středních 
a větších podniků na modernizaci jejich 
provozů a technologií, které povedou 
k dalšímu snižování emisí vypouštěných 
do ovzduší,“ vysvětlil V. Smrž.

Financování projektů
Financování takových projektů 

bude probíhat ze zdrojů Spolko-
vého ministerstva životního pro-
středí, ochrany přírody, výstavby 
a bezpečnosti reaktorů v rámci 
německého Investičního progra-
mu pro životní prostředí. 

„Jedná se o modelový příklad, kdy 
aktivní zahraniční spolupráce našeho 
resortu může přinést českým subjektům 
konkrétní efekt a zároveň zlepšit životní 
prostředí. Jsem rád, že se nám právě 
s německou stranou daří velmi dobře 
komunikovat a přinášet hmatatelné 
výsledky,“ uvedl ministr životního 
prostředí Richard Brabec.

Konference o klimatu otevřela téma ochrany půdy
Změna klimatu byla hlavním 
tématem semináře „Klima 
a společnost“. ten se 
koncem ledna konal na půdě 
Univerzity Karlovy. 

Společně jej uspořádaly 
Komise pro životní prostředí, 
Akademie věd ČR, Fakulta hu-
manitních studií UK a Botanický 
ústav AV ČR. Za Ministerstvo 
životního prostředí na semináři 
vystoupili náměstek ministra pro 
ochranu přírody a krajiny Vladi-
mír Dolejský a vedoucí oddělení 
politiky a strategií životního 
prostředí Anna Pasková.

V jednotlivých příspěvcích za-
zněla podpora posílení celospole-
čenského zájmu o péči o krajinu, 
změna přístupu k ní a k jejímu 
využívání. Zásadním předpo-
kladem pro nejméně bolestivé 
přizpůsobení se změnám klimatu 
je totiž udržitelná péče o krajinu. 
Stav krajiny vždy zrcadlí hodnoty 
v ní žijící společnosti, odráží 
postoj společnosti k dědictví, 
půdě, vodě a ekosystémům. Na-
opak neudržitelná péče o krajinu 
umocňuje negativní projevy kli-
matické změny a citelně postihuje 
potřeby člověka. 

význam půdy
„Tématem, kterému musíme 

věnovat značnou pozornost, je 
především půda. Na ni lze pohlížet 
jako na klíčový faktor v procesu změn 
klimatu,“ uvedl na semináři 
náměstek ministra životního 
prostředí Vladimír Dolejský, 
podle kterého je role půdy 

v možném ovlivnění průběhu 
nebo zmírnění klimatických 
změn nenahraditelná.

 „Význam půdy v možném zmírnění 
klimatických změn se všemi předpoklá-
danými negativními dopady, jako jsou 
zvýšení teploty, měnící se srážkové epizo-
dy, změna četnosti záplav nebo období 
dlouhodobého sucha, je dán především 
její schopností vázat značné množství 
uhlíku z atmosféry a organické hmoty“ 
řekl náměstek Dolejský. 

Proto je podle něho zapotře-
bí v případech zcela nevhodné-
ho využívání půdy akcentovat 
uplatňování veškerých dostup-

ných, například legislativních 
nebo grantových opatření. 

„Tím mám na mysli například ome-
zovat zábory půdy, snižovat degradaci 
půdy způsobenou erozí, ztrátou organické 
hmoty, zasolováním nebo utužením,“ 
vysvětlil V. Dolejský. 

Dostatečná ochrana půdy je tak 
podle náměstka zcela nezbytným 

předpokladem k zabezpečení 
co největší plochy kvalitní půdy 
v dlouhodobém horizontu nejen 
ve smyslu boje proti klimatickým 
změnám, ale také v kontextu 
trvale udržitelného rozvoje, jako 
například produkce potravin nebo 
surovin pro průmyslovou výrobu. 

Posílení ochrany
Posílení ochrany zemědělské 

půdy se věnuje Ministerstvo život-
ního prostředí ve své novele zákona 
o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Novela je výsledkem mno-
haměsíčních jednání s desítkami 

dotčených stran. Znamená i plnění 
slibu, k němuž se vláda ve svém 
programovém prohlášení zavázala. 
Tato novela má za cíl nejen posílit 
ochranu zemědělské půdy před 
jejím znečišťováním nebo erozí, ale 
má také odklánět výstavbu průmys-
lových i jiných staveb mimo země-
dělskou půdu (například do území 
takzvaných brownfieldů) nebo 
na plochy s méně kvalitní půdou. 
Nedávno tento materiál prošel pro-
cesem schvalování v horní komoře 
Parlamentu České republiky. 

Pozměňovací návrhy
Senátoři navrhli k novele přidat 

pozměňující návrhy řady ustano-
vení, která šla podle stanoviska 
Ministerstva životního prostředí 
nad rámec toho, co úřad považuje 
za ochranu zemědělského půdní-
ho fondu vůbec a co by se mělo 
měnit. Pozměňovací návrhy sená-
torů, s nimiž se nyní novela vrátila 
zpět do Poslanecké sněmovny, 
požadují dle názoru minister-
stva bezbřehé rozšíření výjimek 
z platby odvodů za vyjmutí ze 
zemědělského půdního fondu. 
Ovšem uzákoněním výjimek by 
byl popřen smysl celého zákona 
o ochraně půdního fondu. 

Německé peníze pomohou českým firmám

ZPRÁVY MŽP

Dostatečná ochrana půdy je zcela nezbytným 
předpokladem k zabezpečení co největší plochy 
kvalitní půdy v dlouhodobém horizontu nejen 
ve smyslu boje proti klimatickým změnám, ale 
také v kontextu trvale udržitelného rozvoje.
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Ministerstvo životního 
prostředí připravilo 
na čtvrtek 12. února 2015 
výroční konferenci k OPŽP. 
Konference se konala 
v přelomovém čase, kdy se 
ukončují projekty z období 
2007–2013, je vyhlášena 
výzva s alokací 1,75 miliardy 
korun a zároveň se rozebíhá 
programové období 
2014–2020. 

Na konferenci byli pozváni 
čelní představitelé krajů a velkých 
měst z celé České republiky, aby 
posoudili výsledky a vliv operační-
ho programu na životní prostředí 
a ekonomiku ČR, využití získa-
ných zkušeností pro nastavení no-
vých prioritních os a administrace 
budoucího programu.

Neočekávaný výsledek
V dopoledním bloku vystoupil 

se svým hodnoticím pohledem 
na OPŽP 2007–2013 zástupce 
Evropské komise Christos Gogos 
z Generálního ředitelství Evropské 
komise pro regionální politiku. 

„Na konci roku 2014 se podařil neo-
čekávaný výsledek, kdy byly zachráněny 
miliony eur. Je to zcela jasný výsledek 
dobrého řízení a tvrdé práce,“ ocenil 
práci nového vedení Ch. Gogos, 
zástupce EK. 

Na něho navázal Jan Kříž, ná-
městek ministra životního prostředí, 
a upozornil na přínosy operační-
ho programu pro naši republiku 
a z nich vyplývající nastavení nové-
ho programového období. 

„Díky opatřením nového vedení resor-
tu MŽP proteklo v roce 2014 rozpočtem 
52 miliard korun, z nichž 31,4 bylo 
pro národní hospodářství čistým ziskem 
z prostředků EU, a tím i vznikly stovky 

pracovních míst. Do roku 2014 bylo nově 
postaveno 425 km vodovodů, 6 966 km 
kanalizací a 149 čistíren odpadních vod. 
Zatepleno bylo 1 938 škol a 36 nemocnic. 
Byly vytvořeny nové kapacity pro třídění 
a recyklaci odpadů nebo byly vysázeny 
a ošetřeny téměř dva miliony dřevin 
po celé ČR,“ shrnul pozitivní příno-
sy programu Jan Kříž, náměstek 
ministra životního prostředí pro 
EU fondy.

Akcelerační opatření
Akcelerační opatření, jejichž 

realizace přinesla záchranu milio-
nů eur, představil do detailu Petr 
Valdman, ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR. Upozor-
nil na to, že díky tomu mohou 
žadatelé letos čerpat více peněz, 
než se ještě na začátku minulého 
roku předpokládalo. 

„Loňská akcelerační opatření nám 
uvolnila poslední balík prostředků, které 
lze ještě letos vyčerpat. Garantujeme 
administraci žádostí v pevných termínech 
tak, aby se dala stihnout realizace 
i financování v letošním roce,“ řekl Petr 
Valdman.

Aktuálně byla vyhlášena výzva 
v prioritní ose 7 s celkovou alokací 
100 milionů korun, ale i  LXIV. vý-
zva, v jejímž rámci bude rozděleno 
1,74 miliardy korun. 800 milionů 
korun je přiděleno na opatření 
na projekty zaměřené na zkvalitně-
ní nakládání s odpady. Konkrétně 
je možné požádat o podporu 
na dovybavení obecních systémů 
třídění odpadu, a to s ohledem 
na novou právní povinnost povin-
ného třídění biologicky rozložitel-
ných komunálních odpadů a kovů. 
Dovybavení se týká i nákupu 
sběrných nádob na biologicky 
rozložitelný odpad a kovy, doplně-
ní sběrných dvorů (např. velko-
objemovým kontejnerem nebo 
drtičkou biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu). Na opat-
ření v rámci energetických úspor 
(prioritní osa 3) je vyčleněno  
500 milionů korun. Zbylých  
450 milionů korun je alokováno 
na projekty v prioritní ose 6 – Zlep-
šování stavu přírody a krajiny.

Období 2014–2020
Druhý dopolední blok kon-

ference se věnoval již novému 

programovému období 2014–2020, 
a to novým připravovaným vý-
zvám, změnám oproti předcházejí-
címu období a předpokládanému 
harmonogramu a termínům ote-
vření programu i vyhlášení prvních 
výzev. Na webových stránkách 
Státního fondu životního prostředí 
ČR je již dostupný harmonogram 
nových výzev, harmonogram obsa-
huje i toto vydání Priority. 

Přínos OPŽP
Odpolední část konference 

byla věnována zástupcům žada-
telů, kteří představili své úspěšně 
realizované projekty z právě kon-
čícího operačního programu. Jako 
první zhodnotila přínosy OPŽP 
Jana Svobodová, místostarostka 
Turnova. Uvedla, že město Tur-
nov čerpalo napříč všemi osami. 

„Díky Operačnímu programu Životní 
prostředí to máme v Turnově pěkné. Žádné 
vážnější problémy jsme s čerpáním dotací 
neměli. Někdy je to stres, všechno včas podat 
se správnými přílohami, ale uspěli jsme 
se všemi projekty a jsme moc spokojeni,“ 
dodala místostarostka. Další úspěš-
né projekty, tentokrát z Vlašimi, 
představil pan Karel Kříž z České-
ho svazu ochránců přírody. Jako 
poslední vystoupil starosta obce 
Hošťálková na Zlínsku pan Petr 
Laštovica. Prohlásil, že jejich obec 
realizovala 14 projektů s dotací  
80 milionů korun.  
(Ke konferenci se vrátíme i v příštím vydání.)

ZAOSTŘENO

Operační program Životní prostředí nejen 
pohledem úspěšných žadatelů Od února 2015 platí 

změny v oblasti veřejné 
podpory pro Operační 
program Životní prostředí 
2007–2013. Změny vešly 
v platnost v souvislosti 
s přijetím nového nařízení 
GBEr (the General Block 
Exemption regulation)  
č. 651/2014. Předchozí 
nařízení GBEr č. 800/2008 
již nelze použít. Všechna 
rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (roPD) od  
1. února 2015 musejí být již 
v souladu s pravidly nového 
GBEr č. 651/2014.

MarTa MaTušíkOvá
Ministerstvo životního prostředí

V průběhu předchozích dvou 
let se v souvislosti s vyprše-
ním účinnosti mnoha nástrojů 
veřejné podpory uskutečnila 
na úrovni Evropské komisi 
rozsáhlá modernizace mnoha 
právních předpisů upravujících 
pravidla veřejné podpory. 

Za jednu z nevýznamnějších 
součástí této modernizace lze 
považovat přijetí zcela zásadní-
ho právního předpisu v oblasti 
veřejné podpory čili nařízení 
GBER č. 651/2014, plným 

názvem „Nařízení Komise (EU) 
č. 651/2014 ze dne 17. červ-
na 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 smlouvy pro-
hlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné s vnitřním trhem“. 
Od ledna 2015 tato právní úpra-
va kompletně nahradila svého 
předchůdce, nařízení GBER 
č. 800/2008.

Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže uvádí, že „sama 
Evropská komise považuje 
revizi tohoto předpisu za zá-
kladní kámen celé modernizace 
právního rámce pravidel pro 
poskytování veřejné podpory, 
neboť si od reformy slibuje, že 
členské státy využijí tento typ 
podpory až pro 90 % veškerých 
opatření veřejné podpory“. 

Záměrem Evropské komise je 
zabývat se v budoucnosti pouze 
velkými případy, vyhnout se 
notifikacím dle Pokynů pro stát-
ní podporu v oblasti životního 
prostředí a energetiky, jež jsou 
časově i administrativně nároč-
né, a kontrolu a odpovědnost 
přenést na členský stát.

Nové nařízení GBER
Nové nařízení GBER č. 

651/2014, které pokrývá široké 
spektrum opatření v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí 2007–2013, je zastou-
peno v následujících prioritních 

osách (PO): PO 2 – Zlepšování 
stavu kvality ovzduší a snižo-
vání emisí , PO 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie, PO 4 
– Zkvalitnění nakládání s odpa-
dy a snižování starých ekologic-
kých zátěží, PO 5 – Omezování 
průmyslového znečištění a sni-
žování environmentálních rizik. 

Nové nařízení GBER č. 
651/2014 rozšířilo možnost pod-
pory o mnoho nových katego-
rií, na které lze nyní blokovou 
výjimku využít (např. o oblast 
kultury, sportovní a rekreační 
infrastruktury a další), k rozší-
ření možností podpory v rámci 

dosavadních kategorií, ke zvý-
šení výše podpory u některých 
blokových výjimek a u někte-
rých podpor možnost regionál-
ních bonusů (15 % pro všechny 
kraje, neplatí pro Hlavní město 
Praha). 

Novinky a změny 
Mezi změny, ke kterým došlo 

v důsledku přijetí GBER č. 
651/2014, patří například pokles 
výše podpory v oblasti regionál-
ní podpory: V souladu s Mapou 
regionální podpory na období 
2014–2020 klesla výše možné 
podpory ze 40 % na 25 % způso-
bilých výdajů. 

Nově je také z regionální 
podpory vyloučena podpora 
na výrobu a distribuci energie. 
Tato změna má největší dopad 
pro PO 2, v níž byly podporo-
vány energetické zdroje, a PO 4, 
v níž do této kategorie spadaly 
například bioplynové stanice. 

Rovněž upozorňujeme přede-
vším na povinnost žadatelů, kte-
ří musejí u všech typů podpory 
doložit, že podnik není vyloučen 
z podpory na základě uvedených 
definic ve zvýrazněném textu.

Pro OPŽP 2007–2013 lze 
použít zcela nové kategorie 
podpory, které byly oznámeny 
Evropské komisi. Jsou to napří-
klad podpora kultury a podpora 
sportovní infrastruktury, tyto 

podpory jsou nově aplikovány 
především v PO 3. 

upozornění MŽP
Základní změny, včetně 

nových povinností pro žadatele, 
vyplývající z pravidel nařízení 
GBER č. 651/2014 jsou již aktu-

álně reflektované v programové 
dokumentaci OPŽP (konkrétně 
v programovém dokumentu, 
implementačním dokumentu, 
Závazných pokynech pro žada-
tele a příjemce podpory v OPŽP 
a ve směrnici MŽP). V rámci 
červnového jednání Monito-
rovacího výboru OPŽP budou 
v implementačním dokumentu 
doplněny informace vztahují-
cích se k posledně oznámenému 
režimu podpory, tedy ozná-
mení článků 38, 40 a 41 GBER 
č. 651/2014. Bližší informace 
vztahující se k výše uvedené-
mu, včetně programové doku-
mentace a seznamu aktuálně 
použitelných režimů podpory, 
jsou k nalezení na webových 
stránkách OPŽP.

Řídicí orgán OPŽP v této 
souvislosti upozorňuje, že při 
čerpání podpory je nutné re-
spektovat všechna nová pravidla 
vyplývající ze znění GBER 
č. 651/2014. Je nutné naplňo-
vat podmínky vyplývající jak 
z kapitoly 1 („Společná ustano-
vení“), tak z konkrétních článků 
upravujících příslušnou katego-
rii podpory (kapitola 3), které 
jsou pro dané opatření podpory 
relevantní. Úplné znění nového 
nařízení GBER č. 651/2014 
a všech nových pravidel v této 
oblasti je k nalezení na webo-
vých stránkách OPŽP.

ANALÝZA

GBER: nová pravidla veřejné podpory 

V souladu s čl. 1 odst. 4 GBEr č. 651/2014 nesmí 
být podpora poskytnuta podniku, na který byl 
vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí 
Evropské komise prohlašujícím, že podpora je 
protiprávní a neslučitelná se společným trhem. 
Podpora také nesmí být poskytnuta podniku 
v obtížích. Definice „podniku v obtížích“ je uvedena 
v čl. 2 odst. 18 GBEr č. 651/2014. 

OBLASTi PODPORy

Pro OPŽP 2007–2013 byly Evropské komisi dle nového 
GBER oznámeny tyto kategorie a oblasti podpory: 

1)  Regionální investiční podpora (čl. 14)

2)  Podpora určená malým a středním podnikům (čl. 17–20)

3)  Podpora na ochranu životního prostředí
	 	Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími 

environmentálními normami, než jsou normy unie, nebo zvyšovat 
ochranu životního prostředí v případě,  
že norma unie neexistuje (čl. 36)

	 	Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti (čl. 38)

	 	Investiční podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu 
tepla a elektrické energie (čl. 40) 

	 	Investiční podpora na energie z obnovitelných zdrojů 
(čl. 41)

	 	Investiční podpora na energeticky účinné dálkové
vytápění a chlazení (čl. 46)

	 	Investiční podpora na recyklaci a opětovné využití 
odpadu (čl. 47)

	 	Investiční podpora na energetickou infrastrukturu (čl. 48)

4)  Podpora kultury a zachování kulturního dědictví (čl. 53)

5)  Podpora na sportovní a multifunkční rekreační  
infrastrukturu (čl. 55)

„Loňský rok byl pro životní prostředí v ČR úspěšný. Podařilo se nám 
zachránit v OPŽP všechny ohrožené prostředky, které bychom jinak 
museli poslat do Bruselu kvůli neschopnosti bývalého vedení MŽP 
i SFŽP ČR. Nicméně nepolevujeme a na zachráněné miliardy jsme 
vyhlásili jednu z posledních výzev z OPŽP 2007–2013, zaměřenou 
především na nakládání s odpady. Vzhledem k nové povinnosti obcí 
třídit bioodpad a kovy jsem to slíbil a tento slib tímto plním. Obce 
mají možnost požádat o dotace na různé druhy kontejnerů, hnědé 
nebo šedé popelnice či vybavení pro kompostárny a sběrné dvory. 
Naším cílem je obcím co nejvíce snížit vstupní náklady na zavedení 
povinnosti třídit nové komodity a zamezit tak účtování nového třídě-
ní do poplatků za svoz odpadu občanům,“ řekl při příležitosti konání 
výroční konference ministr životního prostředí Richard Brabec.
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OPŽP 2014–2020OPŽP 2014–2020

Role AOPK ČR v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020
Do administrace Operačního 

programu Životní prostředí byla 
Agentura ochrany přírody a kraji-
ny ČR zapojena již v době vzniku 
programu čili v roce 2007. Agentu-
ra byla odborným subjektem pro 
prioritní osu 6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny – a pro prio-
ritní osu 1, podoblast podpory 
1.3.2 – Eliminace povodňových 
průtoků systémem přírodě blíz-
kých protipovodňových opatře-
ní. V rámci prioritních os 6 a 1 
agentura zajišťovala konzultace 
pro žadatele a příjemce podpory, 
příjem žádostí, jejich posuzování 
po formální stránce, z hlediska 
přijatelnosti a věcných paramet-
rů, prováděla průběžné kontroly 
a kontroly udržitelnosti v terénu, 
vydávala vyjádření ke změnám 
projektů a stanoviska k jejich 
závěrečnému vyhodnocení. Tyto 
činnosti realizovala pro Státní 
fond životního prostředí ČR. 

„Díky své odbornosti a nenahraditelné 
znalosti spravovaného území a místních 
podmínek dokázala již při konzultacích 
směřovat žadatele tak, aby nejen lépe 
uspěli v rámci dotace, ale také aby byly 
zohledněny priority a potřeby přírody 
a krajiny a projekty byly realizovány 
efektivně a kvalitně. V rámci monitoringu 
akcí agentura dohlížela na jejich správné 
provedení a poskytovala fondu nezbytná 
stanoviska k jejich finálnímu ukončení,“ 
říká Anna Limrová, ředitelka 
samostatného odboru OPŽP 
v AOPK ČR.

zásadní změna
V nastavení nového Operač-

ního programu Životní pro-
středí 2014–2020, jak již bylo 

uvedeno, došlo k zásadní změně 
role Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR. Ta se nyní k Minis-
terstvu životního prostředí jako 
řídicímu orgánu a k SFŽP ČR 
jako zprostředkujícímu subjektu 
přidává jako druhý oficiální zpro-
středkující subjekt, a to právě pro 
prioritní osu 4. 

„Důvodem této změny byly audity Ev-
ropské komise, které několikrát upozornily 
na nejasnou roli agentury, která sice nebyla 
zprostředkujícím subjektem, ale je na ni ze 
strany Evropské komise a dalších subjektů 
takto pohlíženo. Proto bylo nutné roli 
AOPK ČR ve struktuře nového progra-
mu jednoznačně vymezit,“ vysvětluje 

ředitelka Limrová a dodává, že 
projednáváním několika variant 
zapojení AOPK ČR do OPŽP 
2014–2020 se povedlo prosadit 
nejefektivnější variantu zprostřed-
kujícího subjektu. 

„AOPK ČR  v rámci prioritní osy 4 
nyní bude provádět jednotlivé činnosti 
přímo pro řídicí orgán programu,“ 
upřesňuje a zároveň potvrzuje, že 
žadatelé a příjemci podpory změ-
nu role Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR příliš nepocítí. 

„Agentura bude v prioritní ose 4 opět 
poskytovat konzultace žadatelům a kul-
tivovat plánované záměry, přijímat 
žádosti, posuzovat žádosti z hlediska 
formálních náležitostí a kritérií přija-
telnosti, nastavovat způsobilé výdaje, 
hodnotit věcnou stránku projektů dle 
ekologicko-technických kritérií, včetně 
vyhodnocení ekonomické efektivity, a do-
poručovat nebo nedoporučovat žádosti 
ke schválení,“ říká ředitelka. 

Agentura bude v realizační fázi 
projektů provádět průběžné kont-
roly, schvalovat věcné změny a vy-
dávat stanoviska k závěrečnému 
vyhodnocení. Finanční stránku 
projektů neboli proplácení jejich 
nákladů bude však i v případě pri-
oritní osy 4 zajišťovat Státní fond 
životního prostředí ČR. 

Mapa pracovišť
Novinkou pro žadatele a pří-

jemce je podle Anny Limrové 
nová organizační struktura Agen-
tury ochrany přírody a krajiny 

ČR. Regionální pracoviště agentu-
ry v minulosti územně kopírovala 
obvody krajů, bylo proto jasné, 
kde mají žadatelé své projekty 
předkládat. 

„Současná regionální pracoviště 
změnila územní obvody své působnosti, 
které jsou nyní identifikovány obcemi 
s rozšířenou působností. Některá pracoviš-
tě byla sloučena, například pracoviště 
Hradec Králové a Pardubice,“ říká 
Limrová, podle které se však 
žadatelé nemusejí obávat, že 
budou v nově uspořádané „mapě 
pracovišť“ tápat. 

„V rámci právě probíhající LXIV. 
výzvy budou žádosti administrovány 

na pracovištích AOPK ČR dle předchozího 
územního rozložení čili dle území krajů. 
Dle nové struktury AOPK ČR budou 
projekty administrovány již od první výzvy 
pro nový OPŽP, o čemž budou žadatelé 
dostatečně dopředu informováni. Již 
v rámci konzultací nových projektů jsou 
potenciální žadatelé na nové uspořádání 
upozorňováni a odkazováni na příslušná 
pracoviště,“ dodává Anna Limrová. 

AOPK ČR a OPŽP
S ohledem na rozhodnutí o za-

pojení Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky do ad-
ministrace Operačního programu 
Životní prostředí 2014 až 2020 se 
zástupci agentury intenzivně podí-
leli i na přípravě celého programu. 
Agentura se v roce 2013 nejdříve 
zapojila do zpracování programo-
vého dokumentu a zejména do věc-
ného nastavení prioritní osy 4,  
včetně podporovaných aktivit. 

„Při nastavování PO 4 se vycházelo ze 
zkušeností ze současného programového 
období a z potřeb financování oblasti 
přírody a krajiny. V současné době AOPK 
ČR spolupracuje na přípravě dalších 
externích i interních dokumentů, zejména 
pravidel pro žadatele a příjemce, operač-
ního manuálu a hodnoticích kritérií. Jako 
zprostředkující subjekt se bude AOPK ČR 
významně podílet na plánování progra-
mu, zejména výzev včetně jejich alokací, 
na vyhodnocování a monitorování a také 
na jeho publicitě a propagaci,“ uzavírá 
Anna Limrová z Agentury ochra-
ny přírody a krajiny ČR.

V novém Operačním 
programu Životní prostředí 
2014–2020 výrazně 
posílila role agentury 
ochrany přírody a krajiny 
České republiky (aOPK 
Čr). agentura se stala 
zprostředkujícím subjektem 
pro prioritní osu 4 – 
Ochrana a péče o přírodu 
a krajinu. V rámci této osy 
tak projekty podpořené 
z nového OPŽP nebude 
státní fond životního 
prostředí Čr  
administrovat v plném 
rozsahu, ale většinu činností 
bude zajišťovat agentura 
ochrany přírody a krajiny Čr.

AOPK ČR A PRiORiTNí OSA 6: 
Během trvání Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 administrovala agentura ochrany  

přírody a krajiny Čr jedenáct výzev pro PO 6  
(výzva II., VI., XIV., XX., XXI., XXVII., XLII., XLVI., XLIX., L. a LVIII). 

 
Celkově bylo předloženo přes 7 000 žádostí o podporu, což představuje zhruba 

25 % žádostí v rámci celého programu. 
 

Nejžádanějšími výzvami, co do počtu podaných žádostí, byly výzvy XIV., XXVII. a XLII. 
V rámci všech výzev byl tradičně největší zájem o projekty z oblasti podpory 6.4 (obnova a rekonstrukce  

rybníků, revitalizace vodních toků) a projekty z oblasti podpory 6.5 (obnova a zakládání zeleně v obcích). 
Nejvytíženějšími regionálními pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR po celé programové období 

byly Havlíčkův Brod (kraj Vysočina), Brno (kraj Jihomoravský) a České Budějovice (kraj Jihočeský).

AGENTuRA OCHRANy PříRODy A KRAJiNy ČR 

je organizační složka státu zřízená zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jak již napovídá její ná-
zev, AOPK ČR se zabývá péčí o přírodu a krajinu, a to na území celé 
České republiky. Zabezpečuje širokou škálu činností, mezi něž patří 
zejména výkon státní správy ve vybraných zvláště chráněných úze-
mích a péče o ně. Na národní i mezinárodní úrovni agentura vytváří 
a poskytuje data v oblasti přírody a krajiny a provozuje několik elek-
tronických informačních systémů a evidencí. Vypracovává odborné 
dokumenty, stanoviska, metodiky a znalecké posudky. Ve spolupráci 
s dalšími rezortními organizacemi, výzkumnými a vědeckými orgány 
se podílí na zajišťování výzkumu v oblasti ochrany přírody a krajiny. 
AOPK ČR se rovněž dlouhodobě zabývá administrací evropských 
a národních dotačních programů (Program péče o krajinu, Program 
obnovy přirozených funkcí krajiny, Operační program Životní pro-
středí, Program rozvoje venkova aj.). AOPK ČR sídlí v Praze, odkud 
je organizace řízena a metodicky vedena. Celorepublikovou působ-
nost zajišťuje 15 regionálních pracovišť, která provádějí administraci 
většiny dotačních programů.

v OPŽP 2014–2020 dochází k zásadní změně 
role AOPK ČR, která se k Ministerstvu životního 
prostředí jako řídicímu orgánu a SFŽP ČR jako 
zprostředkujícímu subjektu přidává jako druhý 
oficiální zprostředkující subjekt, a to pro část 
programu, pro prioritní osu 4. 

Jako zprostředkující  
subjekt se bude AOPK ČR  
významně podílet 
na plánování programu, 
zejména výzev včetně jejich 
alokací, na vyhodnocování 
a monitorování a také 
na jeho publicitě a propagaci. 
Finanční stránku projektů 
čili proplácení jejich 
nákladů bude v případě 
všech prioritních os nadále 
zajišťovat Státní fond 
životního prostředí ČR. 

počet podaných žádostí
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Podané	žádosti	PO	6	dle	jednotlivých	oblastí	podpory

6.1 – Implementace	a	péče	o	území	
soustavy	Natura	2000 – 0,7 %

6.2 – Podpora	
biodiverzity	– 7,6 %

6.3 – Obnova	
krajinných	struktur 
– 17,7 %

6.4 – Optimalizace	
vodního	režimu	krajiny 

– 38,6 %

6.5 – Podpora	
regenerace		

urbanizované	krajiny 
– 27,9 %

6.6 – Prevence	sesuvů	a	skalních	
řícení,	monitorování	geofaktorů		

a	následků	hornické	činnosti	
a	hodnocení	neobno-
vitelných	přírodních	

zdrojů	včetně	zdrojů	
podzemních	vod 

– 7,5 % 
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ZPRÁVY MŽP

V sobotu 18. dubna 
2015 se uskuteční 
druhý ročník celostátní 
úklidové akce pod 
názvem „Ukliďme Česko“. 
Dobrovolnická akce 
vychází z mezinárodně 
osvědčeného modelu 
„Let's Do It!“. Jejím cílem 
je vyčistit česká města, 
obce a přírodu od volně 
pohozeného odpadu 
a černých skládek. Důležité 
je mediální zviditelnění 
problematiky černých 
skládek, významné je 
vyvolání diskuze o prevenci 
jejich zakládání.

Akce „Ukliďme Česko“  
je neodmyslitelně spjata  
s projektem Zmapujto –  
www.zmapujto.cz –, který již 
třetím rokem mapuje právě 
černé skládky a další nešvary 
na území České republiky. 
Během této doby byly zmapo-
vány téměř čtyři tisíce černých 
skládek. Loňský první ročník 

úklidové akce byl logickým 
vyústěním mapovacích aktivit, 
neboť organizátoři cítili potře-
bu se zjištěnými informacemi 
smysluplně naložit.

Do akce „Ukliďme Česko“ se 
loni zapojilo zhruba šest tisíc 
dobrovolníků, kteří na 280 mís-
tech České republiky sesbírali 
350 tun odpadu. Třešničkou 
na dortu bylo pro organizátory 
nejen ocenění v soutěži E.ON 

Energy Globe Award udělova-
né projektům, které co nejlépe 
přispívají k ochraně životního 
prostředí a úsporám energie. 

zapojte se
Do letošní chystané úklidové 

akce je možné se zapojit jako 
místní organizátor, dobrovolník, 
mediální partner nebo sponzor. 
Již nyní je spuštěna interaktivní 
mapa, jejímž prostřednictvím se 

přihlašují organizátoři místních 
úklidových aktivit i dobrovolníci 
a která slouží také pro vzájem-
nou komunikaci mezi nimi. Díky 
této mapě se mohou účastníci 
akce snadno zaregistrovat a uvidí 
v ní všechny potřebné informace, 
například počet již přihlášených 
dobrovolníků a také organizáto-
rů, ke kterým se mohou ve zvo-
lené lokalitě připojit. V mapě 
lze zobrazit i již nahlášené černé 
skládky, které mohou účastníci 
během akce uklízet: www.uklid-
mecesko.cz. 

Na projektu „Ukliďme Čes-
ko“ spolupracuje i mnoho fi-
rem, a to zejména z oblasti slu-
žeb v odpadovém hospodářství. 
Díky nim organizátoři v den 
akce sbírají benefity v podobě 
odvozu odpadu zdarma, slev 
na uložení odpadu, dodávek 
pytlů a rukavic pro dobrovolní-
ky, prodloužené otevírací doby 
sběrných středisek.

Projekt „Ukliďme Česko“ 
nabízí řadu výhod i pro města 
a obce, které se do projektu 
zapojí. Velká část obcí v České 
republice provádí každoroční 
úklidy černých skládek a volně 
pohozeného odpadu, které je 
nucena hradit ze svých rozpoč-
tů. „Ukliďme Česko“ nabízí 
obcím příležitost, jak efektivně 
během jednoho dne uklidit 
obec za pomoci dobrovolníků 

a dalších partnerů akce, tudíž 
důkladněji a za mnohem vý-
hodnějších podmínek. 

Podpora MŽP
Akce se těší i přízni Minister-

stva životního prostředí, které 
projektu kromě oficiální záštity 
poskytuje také cennou mediální 
podporu. Oproti loňsku pro-
vedli organizátoři několik změn, 
které usnadní celý průběh akce, 
z nichž nejvýznamnější je posun 
termínu. Akce se uskuteční 
letos téměř o měsíc dříve, aby 
byla dobrovolníkům usnadně-
na práce v terénu v době, kdy 
není ještě vzrostlá zeleň. Další 
novinkou je možnost pořádání 
úklidu i v alternativních ter-
mínech pod hlavičkou „Ukliď-
me Česko“, přičemž cílem je 
umožnit pořádání firemních, 
popřípadě školních úklidů 
v běžné pracovní době nebo 
jako součást školní výuky. 

Nezapomeňte, bez vás Česko neuklidíme! 

ZAOSTŘENO

Do letošní chystané úklidové akce je možné se zapojit 
jako místní organizátor, dobrovolník, mediální partner 
nebo sponzor. Již nyní je spuštěna interaktivní mapa, 
jejímž prostřednictvím se přihlašují organizátoři 
místních úklidových aktivit i dobrovolníci a která slouží 
také pro vzájemnou komunikaci mezi nimi.

Stejně jako loni i letos jsou 
vítáni všichni příznivci myš-
lenky čistého Česka a všichni, 
které projekt „Ukliďme Česko“ 
oslovil a chtějí se do úklidu 
aktivně zapojit. Podrobnější 
informace a možnosti  
zapojení naleznete  
na www.uklidmecesko.cz. 
A nezapomeňte, bez Vás 
Česko neuklidíme! 

Poslanecká sněmovna 
Parlamentu Čr na své 
25. schůzi odsouhlasila 
novelu zákona o EIa 
a novelu zákona o ochraně 
zemědělského půdního 
fondu. Oba návrhy 
prezident České republiky 
Miloš Zeman již podepsal. 
Ministr životního prostředí 
ocenil jeho přístup i přístup 
poslanců. schválení novely 
zákona o EIa podmiňuje 
odsouhlasení nové podoby 
Operačního programu 
Životní prostředí ze strany 
Evropské komise. 

Poslanci schválili novelu zákona 
o posuzování vlivů na životní pro-
středí, jehož znění dlouhých deset 
let kritizuje Evropská komise. 

„Žádné z předchozích vlád se nepo-
dařilo předložit takový návrh, který by 
podpořila i celá vládní koalice. Nyní se 
Ministerstvu životního prostředí podařilo 
najít a prosadit kompromisní řešení novely 
nejen v rámci vlády, Sněmovny i Senátu, 
ale také v Evropské komisi, která s finální 
podobou zákona souhlasí. Evropská 
komise je, věřím, nyní připravena ustoupit 
od již zahájeného řízení o porušení smlouvy 
Evropské unie, které pro Českou republiku 
znamenalo hrozbu zastavení financování 

dopravních staveb z evropských fondů,“ 
okomentoval hlasování ministr 
Richard Brabec.

výsledný vliv
EIA (Environmental Impact 

Assessment), vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí, označuje 
proces (vypracování studie), 
jehož cílem je získat představu 
o výsledném vlivu stavby na ži-
votní prostředí a obyvatelstvo 
a vyhodnocení, zda je z tohoto 
ohledu vhodné stavbu realizovat, 
respektive za jakých podmínek je 
realizace akceptovatelná. Princip 
tohoto řízení spočívá v tom, že 
připomínky a námitky k danému 
projektu může vznést kdokoli z ve-
řejnosti, čímž by mělo být zajištěno 
skutečně objektivní posouzení 
problému a mělo by se tak zabránit 
případným negativním dopadům.

Studii EIA musejí mít a přiložit 
ji k žádosti o realizaci všechny 
velké stavby a všechny podniky 
s výrazným dopadem na přírodu. 
EIA byla v českém zákonodárství 
poprvé zavedena zákonem České 
národní rady č. 244/1992 Sb., 
o posuzování vlivů na životní 
prostředí. V současné době ji stále 
upravuje zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní pro-
středí. EIA je součástí zákonodár-
ství i řady dalších států, mimo jiné 
USA a všech států Evropské unie.

Podle ministra životního pro-
středí Richarda Brabce je důležité, 
že Ministerstvo pro místní rozvoj 
nyní intenzivně pracuje na novele 
stavebního zákona, který by měl 
celé povolovací řízení včetně EIA 
v budoucnu zjednodušit. 

Půdní fond
Další novelu zákona, kterou 

poslanci odhlasovali, byla novela 
o ochraně zemědělského půdního 

fondu. Poslanci, kteří hlasovali 
pro tuto novelu, podle ministra 
Brabce dostáli svým závazkům 
z koaliční smlouvy. 

„Sněmovna zamítla senátní pozmě-
ňovací návrhy, které smysl zákona, což je 
chránit půdu, popíraly. Ze zákona se má-
lem stal výjimkový zákon, který by půdu 
vůbec nechránil. Maskováním za prohlá-
šeními o rozvoji obcí senátoři do zákona 
navrhli rozšíření okruhu staveb, na které 
není potřeba vydání souhlasu k odnětí ze 
zemědělského půdního fondu,“ uvedl 
ministr Richard Brabec. 

Mylné návrhy
Půda by jinak podle ministra 

byla bez jakéhokoliv dozoru 

a poplatků zastavována například 
rekreačními objekty, garážemi 
i developerskými projekty. Po-
změňovací návrhy také rozšiřo-
valy výjimky z placení odvodů 
na všechny veřejně prospěšné 
stavby, aniž by je smysluplně de-
finovaly. Žádný ekonomický ná-
stroj by tak nenutil investory, aby 
hledali umístění nových staveb 
v brownfieldech nebo na půdách 
horší kvality. V další Senátem 

navržené výjimce se objevilo 
i odpuštění zvýšených odvodů 
pro všechny sklady nebo výrobní 
haly zanesené do územních plánů 
v minulosti i v budoucnosti. 

„Návrh, který původně odešel ze 
Sněmovny do Senátu, a Sněmovna jej 
tak dnes bez dalších změn odhlasovala, 
podle mého názoru dostatečně půdu 
chrání a zároveň umožňuje rozumný 
rozvoj a vznik nových pracovních 
míst. A také nově posiluje kvalitativ-
ní ochranu půdy, která má zásadní 
význam v boji s povodněmi. A je rovněž 
základním předpokladem pro produkci 
potravin nebo surovin pro průmyslovou 
výrobu,“ uzavřel ministr životního 
prostředí Richard Brabec.

Česká republika uvedla zákon o EIA 
do souladu s evropským právem

ČIŽP bojuje s nelegálním obchodem s nosorožčími rohy 
V půlce února se v Ženevě 
pod patronací sekretariátu 
CItEs (Convention on 
International trade in 
Endangered species of 
Wild Flora and Fauna) 
uskutečnilo jednání ministrů 
nebo jimi zvolených 
delegátů států zasažených 
nelegálním obchodem 
s nosorožčími rohy: 
Mozambiku, Jihoafrické 
republiky, České republiky 
a Vietnamu. 

Jako pozorovatelé se minister-
ského dialogu zúčastnili zástupci 
Číny, organizací AMCEN (Afri-
can Ministerial Conference on 

the Environmnent), UNODC 
(United Nations Office on Drugs 
and Crime) a Interpolu. Českou 
republiku reprezentoval Erik 
Geuss, ředitel České inspekce 
životního prostředí. Přítomní 
zástupci se shodli, že ačkoli byla 
v jednotlivých státech doposud 
přijata řada užitečných opatření 
k potírání nelegálního obcho-
du s nosorožčími rohy, objem 
pytláctví a s tím souvisejícího ne-
legálního obchodu stále narůstá. 

 „Zločinecké skupiny zapojené 
do trestné činnosti často zneužívají 
ulovenou nosorožčí trofej jako zboží pro 
černý trh, což potvrdila dlouhodobá šet-
ření v České republice i v jiných zemích. 
Nelegální obchod s nosorožčími rohy se 
netýká jen takzvaných konzumentských 
zemí, ale i tranzitní země, jako je Česká 

republika. Chtěl bych potvrdit, že bude-
me pokračovat ve svém úsilí v boji proti 
tomuto nezákonnému obchodu a snažit 
se účinně potírat tuto trestnou činnost 
ve spolupráci s dalšími klíčovými státy 
a partnery,“ vysvětlil Erik Geuss.

Erik Geuss na jednání také 
referoval o úspěšných případech 
odhalení zneužívání loveckých 
trofejí, které se stávají předmě-
tem nelegálního obchodu s noso-
rožčími rohy, a o informační 
kampani pro veřejnost spojené 
s pálením nosorožčích rohů 
(Burn Horns – Save Rhinos). 
Ta se uskutečnila v září loňské-
ho roku v ZOO Dvůr Králové 
a měla celosvětový ohlas. 

Expertní skupiny, jejíž jednání 
předcházelo ministerskému se-
tkání, se za ČR účastnili zástupci 

Ministerstva životního prostředí, 
ČIŽP, Generálního ředitelství 
cel a Policejního prezidia ČR. 
Přijata na jednání byla řada 
doporučení k zefektivnění boje 
s nelegálním obchodem s no-
sorožčími rohy, a to například 
opatření na zlepšení výměny 
informací mezi státy o záchytech 
nelegálních rohů nebo způso-
bech pašování rohů a řešení jed-
notlivých případů nelegálního 
obchodu s rohovinou. Zároveň 
státy přislíbily podpořit vzdělá-
vání a spolupráci vyšetřovatelů 
i státních zástupců v této proble-
matice a také zvyšovat povědomí 
o závažnosti kriminality spojené 
s nelegálním obchodem s no-
sorožčími rohy tak, aby sankce 
za ni byly účinné.

Je důležité, že Ministerstvo pro místní rozvoj nyní 
intenzivně pracuje na novele stavebního zákona, 
který by měl celé povolovací řízení včetně EiA  
v budoucnu zjednodušit.
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Nový monitorovací systém MS2014+ zjednoduší život žadatelům
Žadatelé a příjemci podpory 
z evropských fondů pracovali 
v programovém období 2007 až 2013 
se třemi různými administračními 
elektronickými programy, v závislosti 
na typu operačního programu. 
V období 2014 až 2020 budou 
pracovat už jen s jednou administrační 
(monitorovací) aplikací, která 
se jmenuje Ms2014+. týká se to 
i žadatelů a příjemců podpory 
z Operačního programu Životní 
prostředí. 

Proč je zaváděn nový administrační pro-
gram MS2014+? 

V programovém období 2007 až 2013 byly 
aplikace roztříštěné. Svou vlastní aplikaci 
měly Ministerstvo pro místní rozvoj, Minis-
terstvo obchodu a průmyslu i Ministerstvo 
životního prostředí, potažmo Státní fond 
životního prostředí ČR, což s sebou neslo 
určité náklady a problémy. Pro žadatele 
a příjemce podpory, kteří žádali o dotace 
z více operačních fondů, to znamenalo, že se 
museli naučit pracovat se třemi rozdílnými 
programy. Z tohoto pohledu bylo na místě 
vytvořit jeden elektronický administrační 
systém, který by byl využitelný pro práci 
s projekty ve všech operačních programech. 
MS2014+ žadatelům a příjemcům podpory 
nabízí stejné funkcionality jako dřívější 
systémy, ale také mnoho dalších užitečných 
věcí navíc.

Ozývají se hlasy, že přechod z aplikace 
Bene-fill, kterou využívá OPŽP, do nového 
systému bude ve svém důsledku stejné jako 
přesednout z BMW do trabanta. Jaký je váš 
názor? 

Je hezké, že jste použil automobilový 
příměr, protože například zástupci Evrop-
ské komise se o novém systému MS2014+ 
vyslovili v tom duchu, že je to Ferrari. 
Každý to tedy vidí trochu jinak… Neobávala 
bych se toho, že by byl přechod do nového 
systému změnou k horšímu. Nový program 
byl připravován takřka tři roky a vychází 
z toho, co se osvědčilo v dosud používaných 
aplikacích. MS2014+ však navíc zohledňuje 
požadavky Evropské komise v rámci takzva-
né e-Cohesion, evropské kohezní politiky. 
Není vyžadován samoúčelně, cílem je, aby 
se žadatelé a příjemci podpory z evropských 
operačních programů pohybovali všichni 
v jednotném elektronickém prostředí. To má 
své výhody. 

Jaké výhody? 
Tou první jsou plná elektronizace žádání 

o podporu z operačních programů a ná-
sledná kompletní elektronická administrace 
projektu. MS2014+ je napojen na všechny 
základní typy registrů, rejstříků a databází, 
čímž žadatelům a příjemcům podstatně 
usnadní práci. Mimo administrační systém 
si nebudou muset nic složitě obstarávat a do-
hledávat. Například při registraci projektové 
žádosti nebude muset žadatel složitě vyplňo-
vat své identifikační údaje, ale po zadání IČ 
nebo rodného čísla budou údaje doplněny 
z databáze základních registrů. V novém 
systému tak bude velmi snadné doložit 
například právní formu, datum založení 
společnosti, velikost podniku a tak dále. 
Všechna tato data budou v MS2014+ rychle 
dostupná a do žádosti o podporu snadno 
doplnitelná. V minulosti byly i případy, kdy 
k jedné žádosti o podporu musel žadatel 
doložit až dvacet příloh. To nový systém 

omezí. Žadatel nebude muset zvlášť doklá-
dat výpis z rejstříku trestů, výpis z insolvenč-
ního rejstříku a tak podobně, protože to jsou 
data, která systém bude umět získat z jiných 
zdrojů. Žadatelům tak odpadne chození 
po úřadech a pobočkách Czech POINT 
a také nutnost hradit poplatky za všemožné 
výpisy. Z toho vyplývá, že jednotné elektro-
nické prostředí pro administraci projektů 
podpořených z operačních programů je krok 
správným směrem, protože snižuje admi-
nistrativní náročnost při získávání podpory 
z evropských fondů. 

Co dalšího nový systém umožní? 
Systém nabízí i moderní formy komu-

nikace. Žadatelé a příjemci podpory si 
budou moci například nastavit, aby byli 
SMS zprávou nebo e-mailem informováni 
o všech změnách v jejich žádosti a projektu. 
Prostřednictvím aplikace budou také moci 
detailně sledovat, co se děje s jejich žádostí, 
co se děje s administrací jejich projektu. 
Žadatel o dotaci například automaticky 
dostane zprávu o tom, zda byl, anebo nebyl 
jeho projekt posunut do další fáze hodnoce-
ní. Bude se moci podívat, jak si jeho projekt 
aktuálně vede. 

Co všechno v novém systému u svého pro-
jektu uvidí? 

Při podání projektové žádosti žadatel 
například uvidí výsledky jejího hodnocení. 
Kolik získala bodů, všechny posudky, co 
udělal dobře, co naopak špatně. Se vším 
se bude moci seznámit. To je velká změna 
oproti minulosti, kdy ne všechny řídicí 
orgány a zprostředkující subjekty umožňo-
valy, aby žadatel získával detailní informace 
o tom, jak si stojí jeho projet. Nyní si bude 
moci žadatel prostudovat, jak dopadlo for-
mální i věcné hodnocení jeho projektu, jak 
dopadla jeho přijatelnost. 

Bude prostřednictvím MS2014+ možné 
přímo komunikovat i s projektovými ma-
nažery? 

Ano. Součástí systému je i interní komuni-
kátor, jehož prostřednictvím bude příjemce 
dotace moci komunikovat se svým projek-
tovým manažerem a obráceně. Ten systém 
je z obou stran velice operativní. Velmi 
užitečnou věcí přitom je, že tato komunikace 
bude zaznamenávána a automaticky se stane 
součástí složky příjemce podpory. Odpadne 
to dnešní věčné dohadování v momentech, 
kdy se u projektu změní projektový manažer, 
který příjemci dotace vysvětluje, že neví, co 
se po něm chce, protože nebyl u projektu 
od začátku. Že něco nedohledal, neviděl… 
To je, myslím si, také velký přínos pro 
všechny. 

Při nastavování systému jste vycházeli z ně-
jaké jeho obdoby v zahraničí, anebo jste jej 
vyvíjeli od nuly?

„
MS2014+ je napojen 
na všechny základní typy 
registrů, rejstříků a databází, 
čímž žadatelům a příjemcům  
podstatně usnadní práci. 
Mimo administrační systém 
si nebudou muset nic složitě 
obstarávat a dohledávat. 
Prostřednictvím systému 
naopak vše naleznou. A to 
jen na základě rodného nebo 
registračního čísla.

ROZHOVOR ROZHOVOR

OLGA LETáČKOvá se stala náměstkyní ministryně pro místní rozvoj Karly Šlech-
tové 1. listopadu 2014. Olga Letáčková vystudovala Právnickou fakultu Západočeské 
univerzity v Plzni, kde v roce 2001 získala titul doktorky práv. Od začátku svého působení 
ve státní správě (2002) se věnuje problematice evropského práva a Evropské unie. Působila 
na manažerských pozicích ve vedení několika operačních programů. Národní orgán pro 
koordinaci pomoci z evropských fondů vede od poloviny roku 2010.
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MS2014+ jsme do určité míry vyvíjeli 
takříkajíc od nuly. Požadované funkcionality 
jsme zanesli do podmínek otevřeného výbě-
rového řízení. Navrhnout technické řešení 
bylo již na soutěžících. Do soutěže se přihlá-
silo zhruba deset uchazečů, přičemž někteří 
byli i ze zahraničí. Relativně vysoký počet 
soutěžících u tak specifického zadání podle 
mého názoru poukazuje, že naše požadavky 
na systém MS2014+ byly dostatečně jasné 
a srozumitelné. Že jsme od začátku věděli, 
co potřebujeme, a dokázali to popsat. 

Systém je připraven

Je nový systém již plně funkční a připraven 
pro ostrý provoz? 

Systém je na vyhlašování výzev, přijímání 
žádostí a hodnocení projektů plně připra-
ven. V současné chvíli se do něj vkládají 
všechna potřebná data ze strany řídicích 
orgánů. K tomu je však potřeba dodat, že 
prozatím nejsou operační programy pro roky 
2014 až 2020 ze strany Evropské komise ještě 
schváleny, což značí, že do systému nemůže-
me vložit všechna potřebná data ve finální 
podobě, protože nejsou dosud známa.

V březnu mají být vyhlášeny první výzvy 
v Operačním programu Životní prostředí. 
Nemůže to, že systém neobsahuje komplet-
ní podobu operačních programů, zpozdit 
jeho zavedení? 

Systém obsahuje všechny implementační 
struktury a je připraven na ostrý provoz. To, 
že ze strany Evropské komise ještě nejsou fi-
nální podoby operačních programů schvále-
ny, se systému jako takového nijak nedotýká. 
Systém je na první výzvy připraven. 

Neomezí však to, že není daty plně vyba-
ven, jeho funkčnost? 

Ne, komplikací je to jen do té míry, že 
žadatelé a příjemci podpory musejí počítat 
s tím, že některá data v systému, s nímž oni 
budou již od března pracovat, se budou 
v průběhu následujících měsíců ještě dopl-
ňovat a upravovat. Na vině není elektronický 
systém, ale zdržení při schvalování operač-
ních programů Evropskou komisí.

Vylučujete tedy, že by kvůli novému ad-
ministračnímu systému došlo k posunutí 
vyhlášení avizovaných výzev? 

Ano. Nový administrační systém, jak jsem 
již řekla, je na ostrý provoz připraven. Dru-
hou rovinou celé věci však je, zda operační 
program, jeho programový dokument, je 
ze strany Evropské komise schválen, anebo 
není. Ale i v případě, že není schválen, není 
důvod k panice a obavám, že by nebyly na-
příklad v rámci OPŽP vyhlášeny avizované 
výzvy. Vláda ČR v listopadu loňského roku 
schválila pravidla pro vyhlašování výzev 
v situaci, kdy ještě není schválena finální 
podoba operačního programu Evropskou 
komisí. Jsou-li tato pravidla splněna ze stra-
ny řídicích orgánů, lze vyhlásit výzvy, aniž 
by Evropská komise schválila finální podobu 
programu. 

velký dík patří kolegům

Máte za to, že si uživatelé MS2014+ osvojí? 
Jsem o tom přesvědčena, i když je jasné, 

že to bude podobné, jako v případě kte-
rékoli jiné technologické změny. Bude to 
podobné, jako když se na trhu objeví napří-
klad nové Windows, lidé si stěžují, že jsou 
nepřehledné, že předchozí verze byla lepší, 
po čase si však zvyknou a přestanou to řešit. 
To samé očekávám v případě MS2014+. 

Co děláte pro to, aby si administrátoři pro-
jektů, ale i žadatelé o dotace nový systém co 
nejrychleji osvojili? 

Ministerstvo pro místní rozvoj začalo již 
na konci loňského roku organizovat školení 
pro řídicí orgány. Prozatím jsme proškolili 
více než tisíc lidí z implementační struktury 
evropských fondů, což je fantastické číslo, 
zvlášť když si uvědomíte, že školení reali-
zujeme vlastními silami a nad rámec našich 
běžných pracovních povinností. 

Školíte tedy i budoucí školitele?
Z té tisícovky lidí prošlo speciálním 

kurzem na školitele zhruba 250 lidí. To jim 
umožní školit v tomto systému žadatele 
o podporu na úrovni konkrétních řídicích 
orgánů a zprostředkujících subjektů. Začali 
jsme však i se školením samotných žadatelů 
o podporu, kterých jen do března proškolí-
me, počítám, více než šest stovek. O školení je 
obrovský zájem. Kolegům, kteří je provádějí, 
patří velký dík. Jejich práce zásadně pro-
spívá uvedení nového systému do provozu. 
Na webu Ministerstva pro místní rozvoj jsou 
navíc k dispozici i instruktážní videa, tutori-
ály, které ukazují, jak se s novým systémem 
pracuje. Jak založit projektovou žádost, jak 
postupovat celou administrací žádosti.

Takže jste spokojeni…
Naše školení považuji za velmi přínosná, 

i když je jasné, že iniciativu v seznámení 
a zaškolení budoucích žadatelů se systé-
mem musejí převzít již jednotlivé řídicí 
orgány, protože ony budou těmi, kdo spolu 
se žadateli budou novou aplikaci využívat 
především. 

ROZHOVOR ROZHOVOR

Monitorovací systém MS2014+ je určen 
pouze pro programy hrazené z evropských 
fondů, nebo najde v nějaké podobě i uplat-
nění třeba u národních programů?

V tuto chvíli počítáme s tím, že MS2014+ 
bude určen pouze pro programy v rámci 
Dohody o partnerství s Evropskou unií. 

Novinky v programovém období

Zavedení nového systému MS2014+ bude 
pro žadatele i příjemce dotací velkou 
změnou. Co dalšího se bude u operačních 
programů v novém programovém období 
měnit? 

Nově jsme připravili jednotné metodiky 
pro administraci projektů ve všech operač-
ních programech. Metodiky jsou závazné 
pro všechny řídicí orgány. Postupy v nich 
nastavené budou dále rozpracovávány v ope-
račních manuálech a příručkách pro žadatele 
a příjemce. 

Co to přinese v praxi? 
Žadatel o podporu bude ve všech operač-

ních programech pracovat nejen se stejným 
administračním systémem, ale i se stejnou 
terminologií, lhůtami, limity a postupy. Lze 
říci, že námi navržená metodika de facto 
sjednocuje a zpřehledňuje celý systém žádá-
ní o evropské dotace napříč všemi operační-
mi programy. 

Můžete uvést konkrétní příklad?.
U všech operačních programů budou zave-

deny lhůty například pro vyřízení monitoro-
vací zprávy nebo souhrnné žádosti o platbu. 
Velmi důležité je sladění postupu při přímém 
zadávání veřejných zakázek, v období 2007 
až 2013 to měl každý operační program jinak. 
V některém programu se napřímo zadávalo 
do 200 000 korun, teprve nad 200 000 korun 
byl vyžadován průzkum trhu, někde se napří-
mo zadávalo do 300 000 korun, někde chtěli 
průzkum trhu i do 200 tisíc korun, takže 
v tom byl docela pěkný zmatek. 

Jak to tedy bude nyní? 
Nově bude hranice pro všechny stejná. 

V programovém období 2014 až 2020 se 
bude zadávat napřímo do 400 000 korun, 
aniž by si příjemce podpory musel mapovat 
trh a cokoli poptávat. 

A další změny?
Třeba příručky pro žadatele budou mít 

u všech programů stejné parametry, takže 
když bude žadatel hledat dejme tomu ka-
pitolu o způsobilých výdajích, u každého 
programu ji najde na stejném místě a pod 
stejným označením. Může se to jevit jako 
nepodstatný detail, ale v orientaci žada-
telů a příjemců v celém systému dotací 
z evropských fondů je to velká změna 
k lepšímu. 

OPŽP jako rizikový program

Jak hodnotíte vývoj v Operačním progra-
mu Životní prostředí? Loni mu hrozilo 
nevyčerpání finančních prostředků ve výši 
13 miliard korun, ale všechny jím nabízené 
finanční prostředky se nakonec vyčerpat 
podařilo. 

U operačních programů se nedá jejich 
výkon hodnotit na základě jednoho roku. 
Je však třeba říci, že současný tým, který 
pracuje na Operačním programu Život-
ní prostředí na Ministerstvu životního 
prostředí i na Státním fondu životní-
ho prostředí ČR, je složen z kvalitních 
a šikovných odborníků. V tomto ohledu 
je skutečně obdivuhodné, jak obrovské 
množství finančních prostředků se jim 
podařilo v loňském roce zadministrovat. 
Z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj 
je však důležité také upozorňovat všechny 
řídicí orgány a zprostředkující subjekty 
na to, aby projekty podpořené z jejich ope-
račních programů administrovaly řádně, 
aby se při následných kontrolách nedostaly 
do situace, že projektům bude pro různé 
nedostatky krácena podpora. V případě 
Operačního programu Životní prostředí 
jsem však přesvědčena o tom, že tohoto 
rizika jsou si kolegové z resortu životního 
prostředí plně vědomi. Důležité také bude, 
jak dopadne čerpání z Operačního progra-
mu Životní prostředí v letošním roce, kdy 
je potřeba vyčerpat ještě více peněz než 
loni. Na druhou stranu, jak jsem již řekla, 
loňský výsledek Operačního programu Ži-
votní prostředí a nasazení kolegů z resortu 
životního prostředí dávají velkou naději, 
že se riziko nedočerpání Operačního 
programu Životní prostředí nenaplní, že 
zůstane pouze v té teoretické rovině. 

„Největší šanci získat dotaci z evropských 
fondů v programovém období 2014 až 2020 
budou mít ti žadatelé, kteří budou mít jasnou 
a konkrétní představu o tom, na co přesně 
chtějí čerpat podporu, a zároveň dokážou 
svůj záměr jasně a srozumitelně přenést 
na papír,“ říká Olga Letáčková, náměstkyně 
ministryně pro místní rozvoj. 
V programovém období 2014–2020 klade 
Evropská komise velký důraz při nastavování 
rozdělování podpory z evropských fondů na co 
možná nejvíce konkrétní přínosy projektů  
v jasně definovaných oblastech. 

„Evropská komise chce, abychom objem 
prostředků, který máme k dispozici,  
nerozmělňovali na širokospektrální potře-
by, ale naopak si vybrali několik stěžejních 
oblastí, do kterých budeme prostředky  
z evropských fondů koncentrovat,“ 
vysvětluje Olga Letáčková. 

Šanci uspět tak podle ní nemají ty projekty, 
které budou koncipovány spíše obecně  
a obecně budou i formulovány – například 
projekty podávané v duchu „tak já to zkusím 
a třeba tu dotaci získám“. 

„Velkou šanci naopak mají projekty s jasným 
cílem a jasně definovanými přínosy. Důležité 
také je, aby přínosy projektů byly měřitelné, 
protože i na to bude při jejich posuzování 
kladen velký důraz,“ dodává O. Letáčková. 

Cíli každého žadatele o podporu z evrop-
ských fondů by proto měly být příprava co 
nejvěcnějšího projektu s co možná nejvyšší 
mírou přidané hodnoty a zároveň ukázka,  
v čem konkrétně bude jeho projekt prospěš-
ný. A to by měl žadatel dokladovat měřitel-
ným způsobem. 

„
Velmi užitečnou věcí přitom 
je, že tato komunikace bude 
zaznamenávána a automa-
ticky se stane součástí složky 
příjemce podpory, takže 
odpadne to věčné dohado-
vání v momentech, kdy se 
u projektu změní projekto-
vý manažer, který příjemci 
dotace vysvětluje, že neví, co 
se po něm chce, protože nebyl 
u projektu od začátku. Že 
něco nedohledal, neviděl… 
To je, myslím si, také velký 
přínos pro všechny. 

650 MiLiARD PRO ČR
V programovém období 2014 až 2020 
bude mezi jednotlivé operační programy 
rozděleno z evropských fondů necelých 
24 miliard eur, zhruba 650 miliard korun. 
Oproti minulému programovému období 
tak celková alokace finančních prostředků 
pro Českou republiku klesla zhruba o dvě 
miliardy eur. Podle náměstkyně ministryně 
pro místní rozvoj Olgy Letáčkové je  
650 miliard korun pro Českou republiku 
velmi dobrým výsledkem. 

NEJvěTší šANCi MAJí KONKRéTNí PROJEKTy S MěřiTELNýMi výSTuPy 

„
Důležité je sladění postupu 
při přímém zadávání veřej-
ných zakázek, v období  
2007 až 2013 to měl každý 
operační program jinak.  
V některém programu  
se napřímo zadávalo 
do 200 000 korun, teprve  
nad 200 000 korun byl  
vyžadován průzkum trhu, 
někde se napřímo zadávalo 
do 300 000 korun, někde 
chtěli průzkum trhu i do  
200 tisíc korun, takže v tom 
byl docela pěkný zmatek.
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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 připomínek 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 moni-
torovacího systému MS2014+.

Předběžný harmonogram výzev pro OPŽP na rok 2015
Kolová výzva je termín pro výzvu, u které je příjem 
žádostí časově krátkodobě ohraničen. Pro příjem 
žádostí v rámci kolové výzvy je zpravidla stanovena 
lhůta jeden až tři měsíce. Kolová výzva pro danou 
oblast podpory může být opakována vícekrát v roce.

Průběžná výzva je dlouhodobější výzva, u níž je 
příjem žádostí ohraničen delším časovým úsekem. 
Žádosti se v ní přijímají a také hodnotí průběžně 
po skupinách. Žadatelé jsou průběžně informováni 
o zbývající alokaci připadající na výzvu a o dalších 
technických náležitostech. Příjem žádostí v rámci 
průběžné výzvy trvá zpravidla šest měsíců  
až jeden rok.

soutěžní výzva je výzva, u které dochází k bodové-
mu hodnocení přijatých žádostí a žádosti s nižším 
bodovým hodnocením (pod čarou) nebudou dále 
administrovány (projekty budou tedy navzájem 
soutěžit o možnost získat dotaci). Může to být výzva 
kolová i průběžná.

nesoutěžní výzva je výzva, u které je předpokladem 
pro získání dotace splnění základních stanovených 
podmínek a parametrů. Pro žádosti přijímané 
do nesoutěžní výzvy tedy budou stanoveny požadav-
ky (technické i věcné = 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, 
u nichž soutěž postrádá význam. Může to být výzva 
kolová i průběžná.

Plán výzev OPŽP 2014–2020Plán výzev OPŽP 2014–2020
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Dotace poskytované v rámci 
národních programů a operač-
ních programů spolufinancova-
ných z fondů Evropské unie mají 
nezastupitelnou úlohu při finan-
cování rozvoje veřejného sektoru. 
Jejich využití znamená pro 
příjemce možnost realizovat akce, 
které by zpravidla nemohli finan-
covat z vlastních zdrojů, na druhé 
straně však přinášejí i rizika. Ta 
spočívají v zajištění dostatečných 
zdrojů na financování projek-
tů nebo – v případě projektů 
podpořených z fondů Evropské 
unie – v jejich předfinancování, 
ale především v dodržení všech 
podmínek stanovených v souvis-
losti s poskytnutím dotace. 

Dotace jsou poskytovány dle 
rozpočtových pravidel zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočto-
vá skladba), a přestože projekt 
financovaný pomocí dotace je 
dokončen a účel dotace naplněn, 
často při vlastní realizaci projektu 
dochází k porušení některých 
podmínek daných zákony, pro-
váděcími předpisy, podmínkami 
dotačních programů (například 
směrnicí MŽP, příručkami pro 
žadatele a příjemce) nebo pod-
mínkami konkrétního rozhodnutí 
(smlouvy) o poskytnutí dotace. 

Povinnosti příjemce dotace 
Příjemce dotace je povinen 

řádně účtovat a o veškerých 
příjmech a výdajích, respekti-
ve výnosech a nákladech, vést 
účetnictví v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů 
a analytickou evidenci s vazbou 
na akci, případně kódy s jedno-
značnou vazbou ke konkrétnímu 
projektu, a také uchovávat účetní 
záznamy v elektronické podobě, 
které se k akci vztahují.

Příjemce musí být při ná-
sledných kontrolách a auditech 
rovněž schopen všechny účetní 
operace průkazně dokladovat dle 
relevantních nařízení EU a podle 
„Metodiky finančních toků a kon-
troly programů spolufinancova-
ných ze strukturálních fondů, 
Fondu soudržnosti a Evropského 
rybářského fondu na programo-
vé období 2007–2013“ vydané 
Ministerstvem financí (dále jen 
Metodika finančních toků).

Příjemce je povinen v účetnictví, 
v daňové nebo operativní evidenci 
vést a řádně vykazovat veškeré 

způsobilé i nezpůsobilé výdaje 
akce včetně dokladů o úhradě 
výdajů, a to jak v případě dodava-
telského způsobu realizace akce, 
tak v případě (je-li tento způsob 
realizace Státním fondem život-
ního prostředí ČR odsouhlasen) 
věcných příspěvků nebo osobních 
nákladů (prací svépomocí), které 
jsou definovány v Implementač-
ním dokumentu OPŽP.

Příjemce dotace v oblasti 
rozpočtového hospodaření je po-
vinen používat druhové třídění, 
využívat účelové znaky a atributy 
„nástroj a prostorová jednotka“ 
(podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů). Třídění 
na položky a paragrafy je součástí 
výkaznictví těchto jednotek.

veřejnosprávní kontrola
Projekty podpořené z Operač-

ního programu Životní prostředí 
podléhají finanční kontrole ze 

strany Státního fondu životního 
prostředí ČR. Kontrola se u pří-
jemců dotací soustředí na hospo-
dárnost při nakládání s veřejnými 
prostředky, jejich efektivnost, 
u prostředků z EU i na pode-
zření ze vzniku nesrovnalostí 
ve smyslu evropských předpisů 
nebo na kontrolu užití veřejných 
prostředků. V mnoha případech 
proto nepřesná realizace projektu 
z hlediska stanovených podmínek 
končí nařízením odvodu za poru-
šení rozpočtové kázně.

Aby se příjemce podpory 
tomuto postihu vyhnul, musí 
u projektů podpořených z fondů 
Evropské unie dodržovat kromě 
zákonných národních norem také 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
článek 60 písm. d), které byly 
na národní úroveň rozpracovány 
v Metodice finančních toků. 

Na úrovni poskytovatele 
dotací z OPŽP jsou požadavky 
na tuto oblast pro příjemce dotací 
specifikovány v implementač-
ním dokumentu a v Závazných 
pokynech pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP, které se vydá-
vají na určité období. Konkrétní 
podmínky obdrží příjemce dota-

ce rovněž i ve vydaném rozhod-
nutí o poskytnutí dotace a v jeho 
přílohách.

Povinností příjemce podpory 
je, aby účetní doklady splňovaly 
předepsané náležitosti dle § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví. Na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno registrační 
číslo projektu nebo uveden jeho 
název. Uskutečnění služby nebo 
předání majetku musí být příjem-
cem dotace potvrzeno, faktury 
musejí být vystaveny v souladu 
s uzavřenými smlouvami nebo 
objednávkami a v požadovaném 
termínu v plné výši uhrazeny 
v souladu se způsobem financo-
vání (ex-ante nebo ex-post). 

Předmětem veřejnosprávní 
kontroly jsou vždy veškeré účetní 
doklady doložené státnímu fondu 
a další účetní doklady (smlouvy, 
objednávky, faktury, pokladní 
doklady), které jsou součástí 
projektu.

Chyby v účetnictví 
Při veřejnosprávních kontro-

lách u příjemců dotací se kont-
roloři Státního fondu životního 
prostředí ČR nejčastěji setkávají 
s následujícími nedostatky. 

Účetnictví projektu není 
odděleno od ostatního účetnictví 
účetní jednotky a účty vztahující 
se k projektu nejsou označeny 
jednotným analytickým znakem 
(analytický účet nebo kód). 
Tyto problémy se vyskytují jak 
u právnických osob založených 
pro podnikání, tak u územních 
samosprávných celků. Častou 
námitkou bývá, že při realizaci 
přípravy projektu účetní ještě ne-
měla informaci, že účetní případy 
budou součástí dotačního titulu. 
Je-li dané účetní období uzavřeno, 
nemá vždy účetní jednotka mož-
nost tyto účetní případy oddělit 
od ostatního účetnictví účetní 
jednotky. V případě uzavřeného 
účetního období a nemožnosti do-
plnit k účetnímu zápisu dodateč-
ně rozlišovací znak je to v koneč-
ném důsledku zpravidla neplnění 
podmínek poskytnutí dotace. 

Chyby vyplývají i ze skuteč-
nosti, že některé činnosti projektu 

Požadavky na příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí v oblasti účetnictví
jsou realizovány v období před 
vydáním rozhodnutí (smlouvy) 
o poskytnutí dotace a náklady jsou 
vedeny v účetnictví v příslušném 
účetním období, proto je nezbyt-
né, aby se příjemci dotace sezná-
mili s podmínkami již v příprav-
ném období a aby účetní případy 
byly od začátku projektu odděleny 
od ostatního účetnictví a byly 
účtovány dle předpokládaného 
charakteru dotace (investiční, ne-
investiční) na příslušných účtech.

Dalším nedostatkem je ne-
dodržení charakteru dotace dle 
žádosti příjemce: charakter inves-
tiční, anebo neinvestiční. Žadatel 
o dotaci by měl mít již v době 
přípravy projektu jasno, o jakou 
dotaci bude žádat, a podle toho 
poté na správné účty účtovat. 
V některých případech je možné 
rozdělení dotace na část inves-
tiční a neinvestiční. V účetnictví 
příjemce dotace je nutné výdaje 
na projekt, které budou požado-
vány k proplacení v rámci nein-
vestiční dotace, účtovat na ná-
kladové účty a výdaje, jejichž 
proplacení bude požadováno 
v rámci investiční dotace, účtovat 
na účty pořízení majetku. Je-li 
vedeno v účetnictví jinak, je 

nutné provádět opravu účtování, 
která někdy vede i k nutnosti 
zpracování dodatečného přizná-
ní k dani z příjmů právnických 

osob k místně příslušnému FÚ. 
Chybou bývá i nesprávné při-

řazení nákladů a příjmů k rozpoč-
tovým položkám. Je nutné, aby 
příjemce dotace, je-li povinen po-
stupovat dle vyhlášky č. 323/2002 
Sb., důsledně dodržoval zatřídění 
výdajů a příjmů do jednotlivých 
rozpočtových položek.

Opatření k nápravě 
Pro eliminaci chyb, které 

vznikají v účetnictví příjemců 
dotace, by bylo vhodné vytvořit 
základní metodiku k účtování, 
která by doplňovala metodickou 
pomůcku „Účtování o příjmu 
podpory OPŽP“, v níž má 
příjemce podpory k dispozici se-
znam účelových znaků. Příjemce 

dotace je také o účelovém znaku 
informován v avízu k platbě.

Ze strany příjemců dotace 
je třeba již od počáteční fáze 

přípravy realizace akce, která 
bude spolufinancována z dotace, 
komunikovat s ekonomickými 
a finančními pracovníky dané 
účetní jednotky: Předávat jim 
veškerou dokumentaci k dotač-
ním titulům, hlavně finanční 
a technické podmínky tak, aby 
mohli správně určit druh dotace 
(investiční a neinvestiční). 

Ekonomičtí a finanční pracov-
níci příjemce dotace by se měli 
vždy vyjádřit k podané žádosti 
o dotaci, zejména k finančnímu 
rozpočtu, zda jsou všechny uvá-
děné skutečnosti správné i z účet-
ního hlediska a zda vzhledem 
k požadovaným podmínkám 
existují předpoklady pro správné 
finanční řízení.

PLATNé záKONNé  
NORMy

Zákonné normy, které určují 
požadavky na vedení účetnictví 
projektu u příjemců dotace, 
jsou na úrovni poskytovatele 
dotace specifikovány a doplněny 
o konkrétní podmínky. V případě 
OPŽP platí: 

	Zákon č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví: obecný princip účetnictví.

	Vyhláška č. 410/2009 Sb., kte-
rou se provádějí některá usta-
novení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky: účtová osnova, 
uspořádání a náplň účetních 
výkazů, některé účetní metody.

	České účetní standardy: Roz-
vádějí a upřesňují účetní meto-
diku, která vychází ze zákona 
o účetnictví a z vyhlášky, jež je 
prováděcím předpisem k zá-
konu. České účetní standardy 
navazují na příslušné vyhlášky 
podle typu účetní jednotky 
(vyhláška č. 504/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví 
pro účetní jednotky, u nichž 
hlavním předmětem činnosti 
není podnikání, a vyhláška 
č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona o účetnictví pro účetní 
jednotky, jež jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojné-
ho účetnictví).

	Zákon č. 586/1992 Sb., o da-
ních z příjmů: Definuje a regulu-
je daňovou evidenci příjmů.

	Vyhláška č. 323/2002 Sb. o roz-
počtové skladbě: pro účetní 
jednotky v oblasti rozpočtového 
hospodaření. 

	Vyhláška č.449/2009 Sb., 
o způsobu, termínech a roz-
sahu údajů předkládaných 
pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu, rozpočtů státních 
fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpoč-
tů dobrovolných svazků obcí 
a rozpočtů regionálních rad re-
gionů soudržnosti. Účinnost byla 
zrušena k 1. 1. 2015. Nahrazena 
je vyhláškou č. 5/2014 Sb. 

POviNNOSTi  
PříJEMCů PODPORy

Příjemci, kteří nevedou účetnictví 
podle zákona č. 563/1991 sb., 
o účetnictví, v platném znění, 
jsou povinni vést daňovou nebo 
operativní evidenci rozšířenou 
o následující požadavky:

	Příslušné doklady musejí splňovat 
předepsané náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v plat-
ném znění, s výjimkou bodu f).

	Předmětné doklady musejí být 
správné, průkazné, srozumitel-
né a průběžně chronologicky 
vedené způsobem zaručujícím 
jejich trvalost.

	Příjemce, který vede daňovou 
evidenci podle zákona  
č. 586/1192 Sb., o daních  
z příjmů, v platném znění, 
na vyžádání kontrolnímu orgá-
nu poskytne při kontrole daňo-
vou evidenci v plném rozsahu.

	Uskutečněné příjmy a výdaje 
jsou vedeny s jednoznačnou 
vazbou k příslušnému projektu, 
ke kterému se vážou, to zname-
ná, že na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, ke kte- 
rému projektu se vztahují.

Časté nedostatky identifikované veřejnosprávními kontrolami 

1. Účetnictví projektu není odděleno od ostatního účetnictví organizace

2. Rozlišení účtování investičních a neinvestičních dotací

3. Neúčtování jednorázových příjmů

4. Uplatňování dovolených u osobních nákladů (práce svépomocí)

5. Nedodržení podmínek u vybraných účetních jednotek dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

6. Nedodržení účtování – dlouhodobé zálohy

7. Chybějící interní předpisy k účetnictví a metodika k projektu

8. Chybějící interní předpis k oceňování dlouhodobého majetku

základní podklady pro veřejnosprávní kontrolu u příjemce dotace 

1. Účetní osnova pro jednotlivé kalendářní roky související s výdaji projektu (žádosti) 

2. Jednotlivé originály účetních dokladů (faktury, smlouvy, objednávky, bankovní výpisy)

3. Účetní deník

4. Vnitřní předpisy příjemce dotace vztahující se k výkaznictví (např. oběh účetních dokladů, metodika účtování)

5. Spisový a skartační řád 

6. Osvědčení o plátcovství DPH, případně čestné prohlášení, že příjemce dotace je plátce, anebo neplátce DPH 

nejčastější pochybení 
příjemců podpory 
z Operačního programu 
Životní prostředí souvisejí 
obvykle s nesprávnou aplikací 
zákona č. 137/2006 sb.,  
o veřejných zakázkách. Další 
chyby bývají i v nedodržení 
formálních dotačních 
podmínek, jimiž jsou 
například včasné předložení 
monitorovací zprávy, 
převzetí díla ve stanoveném 
termínu nebo řádné vedení 
odděleného účetnictví. 
následující text se zabývá 
předpisy a problémy, 
které vymezují požadavky 
na příjemce dotací v oblasti 
účetnictví.

JInDřIch šváb,   
JIřIna charváTOvá,
Odbor veřejnosprávních kontrol SFŽP Čr

ZAOSTŘENOZAOSTŘENO

nedostatkem je i nedodržení charakteru dotace 
dle žádosti příjemce: charakter investiční, anebo 
neinvestiční. Žadatel o dotaci by měl mít již v době 
přípravy projektu jasno, o jakou dotaci bude žádat, 
a podle toho poté na správné účty účtovat.

Předmětem veřejnosprávní kontroly jsou vždy 
veškeré účetní doklady doložené státnímu fondu 
a další účetní doklady (smlouvy, objednávky, 
faktury, pokladní doklady), které jsou součástí 
projektu.
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Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

LXIV. výzva Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP,  podpo-
rovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prioritní osa 3 
Udržitelné využívání zdrojů energie

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

zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované vý-
roby tepla a elektřiny

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

vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Oblast podpory 
3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské 

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

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

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

měníky na využití odpadního tepla apod.).
V  žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 
a 3.2.2.

Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy pro prioritní osu 3:

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

Omezení v rámci výzvy:
V  případě realizace OZE, kdy bude docházet k  náhradě stávajícího zdroje 
na  zemní plyn, nebude podporována výměna zdrojů mladších 5 let. 
V  podoblasti podpory 3.2.2 budou přijatelné pouze projekty zaměřené 
na nucené větrání s rekuperací, které jsou realizovány v kombinaci s opatřeními 
v rámci podoblasti podpory 3.2.1.
Za  způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány 
a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015. 

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

běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na  stavební objekty 
a provozní soubory. 

 V  případě realizace OZE, kdy bude docházet k  náhradě stávajícího 
zdroje na zemní plyn, musí žadatel relevantně a  jednoznačně doložit 
staří současného plynového zdroje (doklad o uvedení do provozu, zá-
ruční list apod.). 

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

Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu:
 V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce 

„B“ uvede žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu 
maximálně datum 31.12.2015. Žádosti s předpokládaným ukončením 
realizace po roce 2015 nebudou akceptovány. 

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
 Projektovou dokumentaci;
 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb život-

ního prostředí;
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 

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

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 6/2014:
V  rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o  podporu na  projekty, u  kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Pro zakázky vyhlášené v  rámci LXIV. výzvy platí výjimka z  průběžného 
posuzování, která stanovuje, že výběr dodavatele bude u  všech zakázek 
posuzován uceleně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Prioritní osa 4 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování sta-
rých ekologických zátěží

Oblast podpory
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 vybavení systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpa-

dů (BRO) z nezemědělské činnosti. Biologicky rozložitelné komunál-
ní odpady (zahrnuje následující katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 
20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí tvořit 
minimálně 50 % navýšené kapacity systému pro separaci a svoz, 

 vybavení systémů pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu, 
nápojových kartonů a objemného odpadu. Komunální odpad a odpad 
podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla: 
papír a  lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 
15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 
15 01 05; textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 
a objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimálně 50 % navýšené ka-
pacity systému pro separaci a svoz.

 U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce ža-
datele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému na-
kládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby 
na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená a zabezpečená, 

 vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného ko-
munálního odpadu nebo separovaného komunálního odpadu a  od-
padu podobného komunálnímu odpadu (papír, plast,  sklo, nápojové 
kartony, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad), které budou 
dále směřovat k dalšímu materiálovému či energetickému využití (svo-
zová technika pro převoz odpadů ze zařízení na překládání odpadů bez 
podpory z OPŽP),

 vybavení (s  navýšením kapacity) zařízení na  úpravu plastů, papíru, 
skla, textilu, nápojových kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, 

VÝZVY VÝZVY

objemných odpadů umožňující kvalitnější zpracování s cílem zlepšení 
následného materiálového nebo energetického využití těchto odpadů 
(např. dotřídění, granulace, drcení, praní atd.), jeho zpracování na fi-
nální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití uvedených 
složek odpadů. Odpady komunálního původu z úpravy (skupina 19 12 
katalogu odpadů), komunální odpad a  odpad podobný komunální-
mu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla: BRKO 20  01  01, 
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07, 
papír a  lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 
15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 
15 01 05;  textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11; objemný odpad 20 03 07) 
musí tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity zařízení. Žadatel v rám-
ci žádosti o podporu projektu zařízení na úpravu výše vyjmenovaných 
složek odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích doda-
vatelů odpadů, v  rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity 
podporovaného zařízení uvažované pro odpady komunálního původu, 
komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu,

 vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci od-
padů. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (za-
hrnuje následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; 
plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; objemný odpad 
20 03 07) musí tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity zařízení. Mini-
mální úroveň dotřídění komunálního odpadu a odpadu podobného ko-
munálnímu musí představovat 4 kvalitativní skupiny výstupních surovin 
z papírového odpadu, 6 kvalitativních skupin výstupních surovin z plas-
tových odpadů včetně skupin tvořících barevně odlišené PET a 2 kvali-
tativní skupiny výstupních surovin z odpadového skla. Žadatel v rámci 
žádosti o podporu projektu zařízení na dotřídění odpadů předloží po-
tvrzení o  záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v  rozsahu 
pokrytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení uva-
žované pro komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu,

 vybavení kompostáren (s navýšením kapacity), kde podíl zpracovávaných 
BRKO1) tvoří min. 50 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systé-
mové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují 
již existující systém svozu a/nebo třídění. Žadatel prokáže udržitelnost 
celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost výstupů ze zřízení 
- kompostů. Komposty (mimo kompostu z komunitní kompostárny) bu-
dou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech 
nakládání s  biologicky rozložitelnými odpady (dále jen vyhláška), jako 
výstupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I a II a budou splňovat kritéria stanove-
ná prováděcími právními předpisy zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a sub-
strátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hno-
jivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená v příloze 5 vyhlášky pro 
výše uvedené třídy (skupina 2, třída I a II). U projektů kompostáren před-
loží žadatel k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na minimálně polo-
vinu vyrobeného kompostu, ve kterém bude uvedeno plánované využití 
kompostu (využití na zemědělskou půdu, k zakládání a údržbě městské 
zeleně nebo k rekultivaci jiných území než skládek),

 vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity. Do hodnocení pro-
jektu budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost vy-
užít služby sběrného dvora, a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených 
maximálně 15 km.

Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy pro prioritní osu 4:
Informace k  hodnocení oblasti podpory 4.1 u  projektů systémů 
odděleného sběru:
U  projektů systémů odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 
(BRO) nebude v rámci hodnocení přiděleno bodové zvýhodnění za separaci 
BRO ve spádové oblasti, pokud nebudou tyto odpady prokazatelně určeny 
k následnému biologickému zpracování – kompostování, fermentace.
typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy:
Za  způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány 
a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015. 

Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu:
V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B“ uvede 
žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 
31. 12. 2015. Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 
nebudou akceptovány. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 6/2014:
V  rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o  podporu na  projekty, u  kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Pro zakázky vyhlášené v  rámci LXIV. výzvy platí výjimka z  průběžného 
posuzování, která stanovuje, že výběr dodavatele bude u  všech zakázek 
posuzován uceleně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Upozornění pro žadatele – veřejná podpora:
V této výzvě není možné žádat o podporu v režimu nařízení 360/2012 ze dne 
25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na  podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu.

Poznámky:
Katalogová čísla uvedena v  textu výzvy dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), (http://www.mzp.cz/cz/katalog_odpadu).
V případech sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného 
původu (odpady ze zahrad, kuchyňské odpady rostlinného původu) je třeba 
připustit, že se může jednat o sběr dvou druhů odpadů katalogových čísel, 
20  02  01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad) a  20  01  08 Biologicky 
rozložitelný odpad z  kuchyní a  stravoven (kuchyňské odpady rostlinného 
původu). Biologický odpad rostlinného původu se zařadí pod to katalogové 
číslo odpadu, jehož poměrná část odpadu je v odděleném sběru zastoupena 
ve vyšší míře. V tomto případě, kdy většinový podíl zaujímají odpady ze zahrad, 
je vhodné, aby byl tento odpad zařazen pod katalogové číslo 20 02 01 Biologicky 
rozložitelný odpad. Za předpokladu, že obec umožní společné soustřeďování 
biologických odpadů rostlinného původu s biologickým odpadem živočišného 
původu (samozřejmě s  ohledem na  ochranu zdraví, životního prostředí 
a následný způsob využití - viz požadavky vyhlášky č. 321/2014 Sb.), tento 
odpad bude zařazen pod katalogové číslo 20  01  08 Biologicky rozložitelný 
odpad z  kuchyní a  stravoven (živočišného původu). Důvodem je zejména 
speciální nakládání s tímto druhem odpadu v zařízeních k tomu určených, a to 
s ohledem na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.
 

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 
6.2 Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností eko-

systémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní 
vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvis-
losti s péčí o handicapované živočichy.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2
V  rámci podporovaných opatření budou podpořena pouze opatření 
na zprůchodnění migračních bariér a výstavbu rybích přechodů.

Oblast podpory 
6.3 Obnova krajinných struktur
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozem-

kových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, 
 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží
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Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

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

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3
V  rámci podporovaných opatření v  oblasti podpory 6.3 budou podpořena 
pouze opatření zaměřená na výsadby. Následná péče nebude hrazena.

Oblast podpory 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diver-

zity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově 
přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situ-
ací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, 
opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové 
směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a akumulačních pro-
stor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb, 
který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy 
poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),

 realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle 
Rámcové směrnice o vodách obsažená:

 a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
 b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
 c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky 

a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
 d) v Plánu oblasti povodí Odry,
 e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
 realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování 

negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obno-
va mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Podporu ve  výši až 100 % z  celkových způsobilých výdajů mohou v  rámci 
oblasti podpory 6.4 získat pouze projekty na  revitalizaci vodních toků, říčních 
ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 20 bodů 
za technické kritérium Typ opatření). Projekty budování a obnovy malých vodních 
nádrží lze podpořit pouze v případě, že získají minimálně 30 bodů v  technicko–
ekologického hodnocení. Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování 
projektu budování a  obnova malých vodních nádrží neobsažených v  plánech 
oblastí povodí se stanovuje na min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.6  Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a násled-

ků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů 
včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 stabilizace nebo sanace sesuvů a  skalních masivů, které bezprostředně 
nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky 
ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel 
a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,

 vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva.

Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy pro prioritní osu 6:
typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP. 
Omezení v rámci výzvy:
Za  způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány 
a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015. 
Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu:
V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B“ uvede 
žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 
31.12.2015. Žádosti s  předpokládaným ukončením realizace po  roce 2015 
nebudou akceptovány. 

Do této výzvy je možné podat také žádosti o podporu, které byly schváleny 
k financování nebo zařazeny do zásobníku projektů v rámci 58. výzvy OPŽP 
a  které současně splňují výše uvedené podmínky. tyto žádosti mohou 
předložit povinné přílohy z  58. výzvy bez aktualizace dat, pokud nedošlo 
k uplynutí lhůt obsažených v přílohách (např. platnost stavebního povolení, 
platnost výjimky apod.) dle Závazných pokynů pro žadatele a  příjemce 
podpory v OPŽP. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 6/2014:
V  rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o  podporu na  projekty, u  kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Pro zakázky vyhlášené v  rámci LXIV. výzvy platí výjimka z  průběžného 
posuzování, která stanovuje, že výběr dodavatele bude u  všech zakázek 
posuzován uceleně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Určení výše podpory u projektů s kombinací více oblastí podpory:
V případě projektů s kombinací více oblastí podpory nebo v rámci jedné oblasti 
podpory, u  kterých je rozdílná výše podpory, bude konečná výše podpory 
stanovena jako vážený průměr z  nákladů jednotlivých opatření a  následně 
zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.

Příklad:
Projekt spojuje opatření výstavba rybího přechodu a revitalizace vodního toku.
Náklady na výstavu rybího přechodu: 5 mil. Kč
Náklady na revitalizaci vodního toku činí: 2 mil. Kč
Výpočet výše dotace v procentech:
(2 000 000*100) + (5 000 000*90)/7 000 000 = 92,86 % po zaokrouhlení 90 %.

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 3, 4 a 6 jsou 
přijímány od 2. února 2015 do 19. března 2015.

Výzva se vztahuje na  individuální projekty (celkové náklady 
projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)
alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schvá-
lené projekty je vyhlášena ve výši 1,75 mld. Kč, z toho na prio-
ritní osu 3 ve výši 500 mil. Kč, na prioritní osu 4 ve výši 800 mil. 
Kč, na prioritní osu 6 ve výši 450 mil. Kč (z toho na oblast pod-
pory 6.2 20 mil. Kč, na oblast podpory 6.3 30 mil. Kč, na oblast 
podpory 6.4 200 mil. Kč a na oblast podpory 6.6 200 mil. Kč).

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění 
Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskyto-
vání finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolu-
financování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 
(životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR nebo příslušná regionální pracoviště 
AOPK ČR (v  případě žádostí do  prioritní osy 6) do  16 hodin 
posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je roz-
hodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.

Prioritní osa 7 – rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu 

LXV. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 jsou 
přijímány od 23. února do 23. března 2015.

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

alokace (maximální celková dotace z prostředků Evropské unie) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění 
Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskyto-
vání finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolu-
financování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 
(životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP. 

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

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

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

Prioritní osa 7
rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělá-
vání, poradenství a osvětu 

Oblast podpory 
7.1 rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzděláva-

cích programů, poskytování environmentálního poradenství
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na:
 rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center 

a poraden, v případě, že bude po dobu 20 let od podání žádosti 
každoročně předložen na MŽP a SFŽP a  jimi schválen celoroční 
vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení čin-
nosti a příjmů za uplynulý rok,

 technické vybavení center a  poraden investičního charakteru, 
v případě, že bude po dobu 5 let od podání žádosti každoročně 
předložen na  MŽP a  SFŽP a  jimi schválen celoroční vzdělávací 
nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a pří-
jmů za uplynulý rok (na toto opatření lze žádat pouze v kombina-
ci s rekonstrukcí, dostavbou nebo přístavbou stávajících objektů 
center a poraden)

 úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských 
školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle principů 
uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním 
stylu.“

 vytvoření a  rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu 
lesní mateřské školy.

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Im-
plementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
Osobní náklady nejsou způsobilé - využití křížového financování není po-
voleno.
Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a pro-
placeny vůči dodavateli do konce roku 2015. 

Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu:
V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B“ 
uvede žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu maxi-
málně datum 31. 12. 2015. Žádosti s předpokládaným ukončením realiza-
ce po roce 2015 nebudou akceptovány. 

Informace k  povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP
Žadatel předloží následný plán činnosti ve  vazbě na  zrealizovaný 
předmět. Závazná osnova je zveřejněna na webových stránkách www.
opzp.cz. 
 Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb 

životního prostředí;
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem 

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

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 6/2014:
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl 
proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Pro zakázky vyhlášené v rámci LXV. výzvy platí výjimka z průběžného po-
suzování, která stanovuje, že výběr dodavatele bude u všech zakázek posu-
zován uceleně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

VÝZVY VÝZVY
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Kdo se může stát příjemcem 
dotace? Kde je tato informace 
uvedena v implementačním 
dokumentu pro LXIV. výzvu pro 
podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
(OPŽP)? 

Implementační dokument je 
v kapitole 3 rozčleněn na popisy 
podmínek podle jednotlivých 
prioritních os a vždy na konci 
podkapitoly věnované popisu 
dané osy a její nabídky je navíc 
přiložena tabulka s podrobným 
přehledem přijatelných příjemců. 
Více najdete na stránkách OPŽP, 
v sekci Soubory ke stažení. 

na stránkách OPŽP byla zveřej-
něna LXIV. výzva MŽP k podává-
ní žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci OPŽP. Je v rámci této 
výzvy možno zažádat na zatep-
lení (včetně střechy, výměny 
oken a dveří…) bytového domu 
ve vlastnictví městského obvodu? 
Bude toto možné v rámci podpo-
ry de minimis?

OPŽP nenabízí podporu na za-
teplení budov určených k bydlení. 
Pro bytový dům proto nabídka 
této oblasti podpory a aktuálně 
otevřené výzvy bohužel neplatí. 
Daná podmínka je uvedena k pri-
oritní ose 3 v textu implementač-
ního dokumentu, v kapitole 3.3.1, 
kde se přímo uvádí: „Podpora 
zateplování bytových a rodinných 
domů nebude v rámci této oblasti 
podpory realizována.“ Uvedené 
platí bez ohledu na typ žadatele 
a příjemce. Pro zateplování byto-
vých domů v tuto chvíli připadá 
v úvahu nabídka dotací z pro-
gramu Nová zelená úsporám. 
Avšak výzvy tohoto programu pro 

rok 2015 a jejich podmínky jsou 
dosud v přípravě. Otevření výzvy 
pro bytové domy je plánováno 
na duben 2015. Doporučujeme 
průběžně sledovat web progra-
mu, zda v programu šance pro 
podporu plánovaných úprav 
domu nastane. Bytovým domům 
a jejich revitalizaci jsou nebo 
budou věnovány také programy 
spravované MMR ČR, viz IROP 
nebo Panel 2013+. Více k tomuto 
tématu vysvětlí přímo MMR a jeho 
web www.mmr.cz. 

Prioritní osa 3

Kdybychom žádali o podporu 
na veřejnou budovu, tj. na zatep-
lení úřadu městského obvodu, 
bylo by možno v rámci této výzvy 
o dotaci zažádat? Jestliže ano, 
musí být předložena projektová 
dokumentace (popř. stavební 
povolení)?

Ano, projektům na zateplení ve-
řejných budov (v katastru zapsány 
jako občanská vybavenost) se 
aktuální výzva věnuje. Je to oblast 
podpory 3.2.1 – Realizace úspor 
energie. Obce jsou v této oblasti 
přijatelným příjemcem. Jak je také 
v textu výzvy souhrnně pro PO 3 
uvedeno, přímo k podání žádosti 
nejsou vyžadovány tyto doku-
menty: projektová dokumentace, 
stanovisko místně příslušného 
krajského úřadu z hlediska potřeb 
životního prostředí a územní 
rozhodnutí. Nicméně samozřejmě 
budou tyto podklady následně 
fondu předány v rámci postupu 
administrace projektu, nejpozději 
spolu s poklady pro vydání RoPD. 
Více informací najdete na strán-
kách OPŽP, v sekci Soubory 
ke stažení. 

Prioritní osa 4

Dotazy k biologicky rozloži-
telným odpadům (BrO): 1) 
Žadatel má zájem pořídit si 
v rámci systémů pro separaci 
a svoz (BrO) svozové vozi-
dlo a kontejnery a navíc drtič 
větví a vysavač na listí. Jsou to 
způsobilé výdaje? 2) Žadatel má 
zájem pořídit v rámci vybavení 
kompostáren (s navýšením ka-
pacity) traktor. Je to způsobilý 
výdaj?
1) Ano, v případě systémů na se-

paraci a svoz BRO je možné 
dotačně podpořit kromě 
speciálního svozového vozidla 
a kontejnerů také pořízení 
drtiče nebo štěpkovače. Na-
proti tomu vysavač listí není 
bohužel možné mezi způso-
bilé výdaje zahrnout. Projekt 
každopádně musí zajistit navý-
šení sběru uvedeného druhu 
odpadu oproti současnému 
stavu.

2) Ano, v rámci vybavení kom-
postárny lze traktor pod-
pořit. Doplníme, že toto je 
možné právě jen v prioritní 
ose 4, a to výhradně k využití 
v rámci kompostárny, kde je 
traktor pro svoz a zpracování 
bioodpadu nutný. Využití 
mimo tento účel není přípust-
né. Z uvedeného vyplývá, že 
pořízení traktoru, který je 
univerzálním vozidlem, nelze 
v jiných projektech zaměře-
ných na zkvalitnění nakládání 
s odpady podpořit.

Dotaz k podmínkám výzvy  
č. LXIV, konkrétně k podporo-
vané oblasti 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady: Působíme 

jako soukromá právnická osoba 
– společnost s ručením omeze-
ným. naše společnost se zabývá 
recyklací plastových obalů 
(kategorie odpadu 15 01 02). 
V současné chvíli nedisponuje-
me třídicí linkou, a proto uvažu-
jeme o jejím pořízení, konkrétně 
i pořízení optické třídicí linky. 
V textu výzvy je to pravděpo-
dobně podpora v rámci jedné 
z těchto odrážek: 
–  vybavení (s navýšením 

kapacity) zařízení na úpravu 
plastů, papíru, skla, textilu, 
nápojových kartonů, biolo-
gicky rozložitelných odpadů, 
objemných odpadů umož-
ňující kvalitnější zpracování 
s cílem zlepšení následného 
materiálového nebo energe-
tického využití těchto odpadů 
(např. dotřídění, granulace, 
drcení, praní atd.), jeho 
zpracování na finální produkt 
a/nebo přímo zařízení pro 
materiálové využití uvede-
ných složek odpadů… 

–  vybavení (s navýšením kapa-
city) dotřiďovacích linek pro 
separaci odpadů; komunální 
odpad a odpad podobný 
komunálnímu odpadu (za-
hrnuje následující katalo-
gová čísla: papír a lepenka 
15 01 01, 20 01 01; plasty 
15 01 02, 20 01 39; sklo 
15 01 07, 20 01 02; objemný 
odpad 20 03 07) musejí tvo-
řit minimálně 50 % navýšené 
kapacity zařízení…

Bohužel však nejsme schopni 
jednoznačně určit, zda jsme pro 
tyto účely vhodným žadatelem. 
Zejména nerozumíme tomu, co 
je myšleno pojmem „s navýše-
ním kapacity“. My totiž v tuto 
chvíli odebíráme od dodavate-
lů již předem tříděný odpad, 
který následně zpracováváme, 
a vytváříme výstupní surovinu 
(materiál k dalšímu použití) 
v určité kvalitě. Pořízením 
třídičky bychom dosáhli vyšší 
kvality jak na vstupu (přesněji 
roztříděný odpad), tak samo-
zřejmě i na výstupu. nicméně 
nepočítáme, že by se pořízením 
tohoto zařízení výrazně navýšila 
kapacita naší výroby jako celku.

Jsme tedy pro tuto výzvu vhod-
ným žadatelem? 

Podle popisu vašeho projek-
tového záměru nebude možné 
v aktuální výzvě dotaci získat. 
Důvodem je právě absence plánu 
na zvýšení kapacity zpracování 
daného odpadu. Zvýšení kapaci-

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

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

OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZELENÁ LINKA 800 260 500
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ty při třídění a další úpravě suro-
vin je v této výzvě jednoznačnou 
podmínkou, její nesplnění tak 
vylučuje projekt „ze hry“. Nicmé-
ně v současnosti je finalizován 
nový program OPŽP pro období 
2014–2020, jehož podmínky jsou 
zatím známy jen v návrhu, který 
je ještě stále v jednání a schvalo-
vání s Evropskou komisí. Tento 
návrh programu najdete na ad-
rese OPŽP. Takovéto základní 
podmínky dotačního programu 
jsou vždy ještě upřesněny přímo 
textem konkrétní výzvy, která 
nabídku dotace zcela podrobně 
specifikuje. 

Výzvy pro rok 2015 jsou již 
avizovány na stránkách OPŽP 
a tam je nabídka cíle 3.2, kam by 
měly spadat například: výstav-
ba a modernizace zařízení pro 
sběr, třídění a úpravu odpadů, 
výstavba a modernizace zařízení 
pro materiálové využití odpadů 
a výstavba a modernizace zaříze-
ní na energetické využití odpadů 
a související infrastruktury. Bude 
tedy vhodné vyčkat na sou-
visející výzvy a na zveřejnění 
podmínek programu. Sledujte 
průběžně web www.opzp.cz. 
Prozatím nemůžeme předávat 
jakékoli podrobnější informace 
k budoucímu programu, avšak 
dle uvedeného by se šance pro 
podobné záměry a žadatele z řad 
podnikatelských subjektů mohla 
naskytnout. Jakmile bude zveřej-
něno oficiální znění programu 
(resp. související výzvy), můžete 
se na nás znovu obrátit, bližší 
posouzení projektu rádi poskyt-
neme. Případně můžeme také 
doporučit, abyste s konkrétními 
projekty navštívili naše krajská 
pracoviště (viz www.sfzp.cz/
sekce/539/krajska-pracoviste/), 
kde mohou kolegové v rámci 
úředních hodin prostudovat 
podklady k projektu podrobněji 
a doporučit další kroky vhodné 

ke kladnému vyřízení žádosti 
o podporu apod.

Prioritní osa 6

Lze v rámci LXIV. výzvy v ob-
lastech podpory 6.2 – 6.4 žádat 
o dotaci na výstavbu rybího 
přechodu? Máme platné staveb-
ní povolení na výstavbu rybího 
přechodu a chtěli bychom zažá-
dat o podporu na jeho výstavbu. 

Popis podmínek a možných 
opatření podporovaných z OPŽP 
2007–2013 najdete v aktuálním 
znění implementačního do-
kumentu na stránkách OPŽP. 
Projekty na vybudování rybích 
přechodů spadají primárně 
v rámci prioritní osy 6 – Zlep-
šování stavu přírody a krajiny 
– do podoblasti podpory 6.2 
– Podpora biodiverzity (v podob-
lasti je to opatření k překonávání 
migračních bariér, kterými jsou 
právě rybí přechody). Anebo by 
v souvislosti s další rekonstrukcí 
nebo revitalizací toku mohl být 
rybí přechod součástí projektu 
v oblasti 6.4 – Optimalizace 
vodního režimu krajiny. Uvedené 
platí i pro aktuální LXIV. výzvu, 
kde v textu výzvy, pod nabídkou 
podoblasti 6.2, jsou přímo rybí 
přechody jmenovitě uvedeny. 
Právní forma možných žada-
telů je omezena, viz přehledy 
možných žadatelů u jednotlivých 
prioritních os v implementačním 
dokumentu. Doplníme, že žádos-
ti z PO 6 odevzdávají žadatelé 
na krajském pracovišti Agentury 
ochrany přírody a krajiny České 
republiky (AOPK) podle místa 
realizace. S ohledem na uvedené 
jsou právě odborníci agentury 
kompetentní posoudit projekt 
a jeho vhodnost detailně, dopo-
ručit další postup a po případ-
ném přijetí také žádost o dotaci 
vyhodnotit. Právě s pracovníky 
AOPK proto doporučuji daný 

projekt, jeho detaily a možnost 
podání žádosti podrobněji 
konzultovat. Kontakty najdete 
na těchto webových stránkách: 
www.nature.cz. Aktuální pře-
hled kontaktů je též zveřejněn 
na webu OPŽP.

V katastru našeho města 
máme skupinu 12 památných 
stromů. Všechny tyto stromy 
mají zhoršený zdravotní stav. 
Chtěli bychom je proto nechat 
odborně ošetřit. Máme šanci 
získat dotaci na ošetření těchto 
památných stromů z OPŽP, 
z oblasti podpory 6.3 – Obnova 
krajinných struktur? 

Jestliže se obecně dotčené 
stromy nacházejí v extravilánu 
obce, lze projekt zařadit do ob-
lasti 6.3 – Obnova krajinných 
struktur –, kam spadá kromě 
jiného také péče o památné stro-
my. Doplním, že pro intravilán 
byla v rámci OPŽP 2007–2013 
věnována oblast podpory 6.5 –  
Podpora regenerace urbanizo-
vané krajiny. V současné výzvě 
se v oblasti 6.3 bohužel před-
pokládá podpora pouze nových 
výsadeb. Pro oblast 6.5 není vý-
zva otevřena vůbec. Váš projekt 
však může být předložen v rámci 
nového operačního programu 
2014–2020. První výzvy v něm 
by měly být zveřejněny na jaře 
2015. Sledujte prosím naše we-
bové stránky.

Prioritní osa 7

najdu na webových stránkách 
OPŽP vzorový (typový) projekt 
se zaměřením na lesní mateř-
skou školku? na koho bych se 
mohl obrátit, abych takovýto 
žádaný typový projekt dohledal? 
Byla totiž vyhlášena LXV. výzva 
v prioritní ose 7 a my bychom si 
rádi napsali projektovou žádost 
a podali žádost o dotaci v rámci 
podporované aktivity: vytvoření 
a rozvoj zázemí pro subjekty 
pracující podle konceptu lesní 
mateřské školy.

Předpokládám, že by k takové-
mu záměru mohla být užitečná 
publikace s názvem Ekoškolky 
a lesní mateřské školy, praktický 
manuál pro aktivní rodiče, pe-
dagogy a zřizovatele mateřských 
škol. Tuto publikaci najdete jako 
dokument zveřejněný na adrese 
OPŽP. V manuálu doporučuji 
přednostně kapitolu X., která je 
věnována právě dotacím v OPŽP 
a prioritní ose 7, najdete tam 
také popis již realizovaných 
a podpořených projektů.

Kdo může žádat o dotaci v ak-
tuálně zveřejněné LXV. výzvě? 
Konzultujeme se zájemcem jeho 
záměr realizace úpravy dětských 
hřišť a zahrad v přírodním stylu 
při mateřských školách. Jak zjis-
tíme, zda může získat dotaci?

V implementačním dokumentu 
jsou u PO 7 uvedeni přijatelní 
příjemci, viz kapitolu 3, kon-
krétně oddíl 3.7.6 na straně 86 
dokumentu, který je na adrese 
OPŽP v sekci Soubory ke sta-
žení. V textu výzvy je blíže 
specifikováno, na co je aktuální 
nabídka dotací mířena. Co se 
týče úpravy dětských hřišť a za-
hrad v přírodním stylu, je třeba 
vycházet z principů publikace 
MŽP k danému tématu s názvem 
Dětská hřiště a zahrady v přírod-
ním stylu, význam, plánování, 
realizace. Tuto příručku najdete 
na webu Ministerstva životního 
prostředí. Jestliže bude projekt 
splňovat oba uváděné aspekty 
(přijatelnost žadatele, zaměření 
akce) i další požadavky OPŽP, 
bude možné o dotaci požádat. 
Doplním, že s konkrétními 
projekty a podklady k nim je 
v případě jakýchkoli nejasností 
vhodné navštívit žadateli blízké 
krajské pracoviště státního fon-
du, kde mohou kolegové v rámci 
úředních hodin prostudovat 
zevrubněji podklady k projektu 
a případně doporučit další kroky 
vhodné ke kladnému vyřízení 
žádosti o dotaci apod.

Prosím o informaci, zda může 
zažádat základní škola (zřizo-
vatelem je město) o podporu 
v rámci prioritní osy 7?

Neupřesnili jste blíže projek-
tový záměr, proto lze poskytnout 
jen základní obecné informace. 
Dle textu implementačního doku-
mentu platí pro PO 7 a subjekty 
žadatelů následující: Při nákupu 
nebo výstavbě nemovitosti musí 
být příjemce vlastníkem nemovi-
tosti a vlastníkem nebo nájem-
cem pozemku, na kterém bude 
záměr realizován (a to po dobu 
nejméně 20 let od dokončení 
projektu). V případě rekon-
strukce nemovitosti pak musí 
být příjemce vlastníkem nebo 
nájemcem nemovitosti a vlastní-
kem nebo nájemcem pozemku, 
na kterém bude opatření realizo-
váno (opět nejméně 20 let  
od dokončení projektu). Oba 
subjekty přitom musejí spadat 
mezi přijatelné příjemce (viz je-
jich výčet v kapitole 3 implemen-
tačního dokumentu, tam oddíl 
3.7.6 na straně 86 dokumentu).
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Projekt podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí umožnil 
zprovoznění mobilní kompostárny 
na zpracování biologicky rozložitel-
ných odpadů sebraných převážně 
při péči o městskou zeleň a od obča-
nů města.

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

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Česká Lípa
Příjemce podpory: SJG, s. r. o.
Ukončení projektu: 15. 12. 2014

Celkové náklady:  7 405 200 Kč
Celková výše podpory:  5 467 800 Kč
Podpora FS:  5 175 650 Kč
Dotace SFŽP ČR:  292 150 Kč

Mobilní kompostárna tubož

Realizací projektu se snížilo množství 
biologicky rozložitelných složek 
v odpadu ukládaném na skládku, a je 
tak možné jejich další využití v kom-
postárně. Projekt zkvalitnil  sběrnou 
síť v obcích, kde je sběr bioodpadu 
uskutečňován, a nákup svozového 
vozidla s příslušenstvím posílil svoz 
bioodpadu. 

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

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Příjemce podpory: Rumpold-p, s. r. o.
Ukončení projektu: 31. 12. 2014

Celkové náklady:  5 475 250 Kč
Celková výše podpory:  4 072 500 Kč
Podpora FS:  3 846 250 Kč
Dotace SFŽP ČR:  226 250 Kč

Posílení sběru bioodpadu v Plzeňském kraji

svoz odpadů – Jena Praha, s. r. o.

Předmětem projektu bylo pořízení 
moderní výkonné strojní mechaniza-
ce, která slouží ke svozu a shromaž-
ďování bioodpadů. V rámci projektu 
byly pořízeny svozový automobil 
s nosičem kontejnerů, nakladač 
a velkoobjemové kontejnery.

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

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-západ
Příjemce podpory: Jena Praha, s. r. o.
Ukončení projektu: 28. 9. 2014

Celkové náklady:  6 564 250 Kč
Celková výše podpory:  4 882 500 Kč
Podpora FS:  4 611 250 Kč
Dotace SFŽP ČR:  271 250 Kč

Projekt umožnil snížení spotřeby 
energie na vytápění objektu ZŠ a MŠ 
ve Vrbové Lhotě. Přechodem z vytá-
pění tuhými palivy na kotel na bio-
masu byly sníženy škodlivé emise 
do ovzduší. Opatření se pozitivně 
promítla do stavu životního prostředí 
a zároveň obci ušetřila finance.

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 –  
Výstavba nových zařízení a rekon-
strukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Nymburk
Příjemce podpory: obec Vrbová 
Lhota
Ukončení projektu: 6. 11. 2012

Celkové náklady:  3 106 227 Kč
Celková výše podpory:  1 698 997 Kč
Podpora FS:  1 604 608 Kč
Dotace SFŽP ČR:  94 389 Kč

snižování energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Varovný protipovodňový systém Vroutku

Preventivní povodňová ochrana a systém ochrany 
před povodněmi v Líšné

Kompostéry pro občany Jimramova

Vodní nádrž střence

Podpora z OPŽP byla určena 
na zpracování digitálního povodňo-
vého plánu a pořízení hlásného a va-
rovného systému pro město Vroutek. 
Cílem projektu bylo zajistit včasnou 
informovanost o blížící se povodni.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Louny
Příjemce podpory: město Vroutek
Ukončení projektu: 30. 6. 2015

Celkové náklady:  1 460 336 Kč
Celková výše podpory:  1 284 899 Kč
Podpora FS:  1 213 516 Kč
Dotace SFŽP ČR:  71 383 Kč

Podpora z OPŽP umožnila zpraco-
vání digitálního povodňového plánu 
a pořízení hlásného a varovného sys-
tému pro obec Líšná. Pro obec byl 
již digitální povodňový plán vytvořen 
a moderní bezdrátový systém s digi-
tálním kódováním bude instalován. 

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Přerov
Příjemce podpory: obec Líšná
Ukončení projektu: 30. 11. 2015

Celkové náklady:  936 848 Kč
Celková výše podpory:  843 163 Kč
Podpora FS:  796 321 Kč
Dotace SFŽP ČR:  46 842 Kč

Předmětem podpory byla výstavba 
malé vodní nádrže v k. ú. Okřešice 
u Třebíče. V rámci realizace akce 
byla vybudována vodní nádrž se 
zemní hrází, výpustným zařízením 
a bezpečnostním přelivem. U vodní 
nádrže byly vyhloubeny dvě vodní 
tůně a byla vysázena nová zeleň.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu 
krajiny

Kraj: Vysočina
Okres: Třebíč
Příjemce podpory: obec Okřešice
Ukončení projektu: 18. 8. 2014

Celkové náklady:  22 313 496 Kč
Celková výše podpory: 15 619 447 Kč
Podpora ERDF:  14 503 772 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 115 675 Kč

Podpora z OPŽP umožnila pořízení 
600 kusů kompostérů o objemu mi-
nimálně 900 litrů pro občany městy-
se Jimramova. Nákup kompostérů 
umožnil zpracovávat bioodpady, 
které produkují obyvatelé Jimramova 
v domácnostech a při drobné údržbě 
zeleně na zahradách. 

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

Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Příjemce podpory: městys Jimramov
Ukončení projektu: 11. 8. 2014

Celkové náklady:  559 020 Kč
Celková výše podpory:  493 970 Kč
Podpora FS:  466 528 Kč
Dotace SFŽP ČR:  27 443 Kč
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Netradiční typ střešního pláště 
nejenže na pohled lahodí oku 
i duši, ale má také svůj ekonomic-
ký přínos, protože slouží i jako 
výborná izolace. A také chrání 
před mechanickým poškozením 
a vnějšími vlivy. 

„Zelená střecha navíc může sloužit 
jako místo pro relaxaci a odpočinek, pro-
stě jako další funkční doplnění celého ob-
jektu,“ říká o střešních zahradách 
Stanislav Nohavica, který pracuje 
pro jednu z českých společností, 
jež nabízejí komplexní řešení 
střech a fasád. 

Pořízení zelené střechy však 
vyžaduje vyšší náklady na stav-
bu a přizpůsobení celé střešní 
konstrukce. Méně náročné jsou 
extenzivní zelené střechy s výsad-
bou odolných rostlin, zatímco 
intenzivní zelené střechy jsou již 
skutečnými „visutými“ zahradami.

 Přírodní izolant 
Kromě toho, že zelená střecha 

zpříjemňuje okolní prostředí, 
také podle Stanislava Nohavici 
prodlužuje životnost střešní 
hydroizolace i celé střešní kon-
strukce, protože vegetační vrstva 
funguje jako izolant. 

„Chrání konstrukci před výkyvy 
teplot, extrémními teplotami a klimatic-
kými změnami, a tím snižuje náklady jak 
na údržbu hydroizolace, tak na topení,“ 
tvrdí S. Nohavica a dodává, že ve-
getační vrstva díky svému složení 
tlumí i hlučnost, a to až o nezane-
dbatelných osm procent. 

K dalším pozitivům vegetač-
ních střech patří také skutečnost, 
že doplňují stále ubývající zelené 
plochy a přitom postupným od-
pařováním dešťové vody zlepšují 
místní mikroklima. Přispívají 
totiž k vyšší produkci kyslíku. 
Vegetační vrstva váže prach 
a filtruje škodlivé látky, a proto 
zvyšuje kvalitu ovzduší. Navíc 
také zachytává srážkovou vodu 
a tím odlehčuje kanalizačnímu 
systému, zejména během přívalo-
vých dešťů.

Extenzivní střechy
Podle druhu osazení může-

me střechy rozlišit na střechy 

s extenzivní střešní zelení, střechy 
s jednoduchou intenzivní zelení 
a střechy s intenzivní zelení. 
Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá 
ve výšce substrátu a ve výběru 
vegetace. V prvním případě jsou 
to střechy zatravněné, výška sub-
strátu na nich dosahuje maximál-
ně 150 mm a nejsou určeny pro 
běžný pohyb osob. Taková volba 
je vhodná jak pro ploché střechy 
se sklonem od 2°, tak i pro šikmé 
střechy se sklonem do 30°. Exten-
zivní zelená střecha má poměrně 
nízké pořizovací náklady a je 
schopna akumulovat vodu, proto 
se u tohoto typu střechy většinou 
nebuduje zavlažování. 

Kromě svých ekologických, 
izolačních a estetických funkcí 
už extenzivní zelená střecha 
neplní žádnou jinou úlohu. 
Není tedy určena k aktivnímu 

pěstování rostlin a veškerá 
vegetace na ní roste sama. Proto 
je nutné použít odolné rostliny, 
jako jsou netřesky, rozchodníky, 
kostřavy a jim podobné. Rost-
liny v extenzivních zelených 
střechách jsou často pěstovány 
ve speciálních hydrofilních 
panelech z minerální vlny, které 
kryje jen tenká vrstva substrátu. 
V takovém případě je samozřej-
mě nutné rostlinám dodávat 
živiny zvenčí. Pěstování uvede-
ných rostlin je tak vlastně téměř 
hydroponické. Pod panelem se 
ještě nachází drenážní vrstva, 
která přebytečnou vodu odvádí 
k výpustím, je tam rovněž sepa-
rační vrstva chránící další prvky 
skladby střechy, a nechybějí 
hydroizolace, tepelná izolace 
a parozábrana. 

intenzivní střechy
Střechy s jednoduchou 

intenzivní zelení vyžadují výšku 
substrátu 150–200 mm a domi-
nantními rostlinami v zeleni jsou 
v nich keře. Ve všech směrech nej-
náročnější střešní zahrady – stře-
chy s intenzivní zelení – kladou 
vysoké nároky na výběr vegetace, 
do které patří kromě travnatých 
ploch a keřů také stromy. V sou-

vislosti s tím se výrazně zvyšuje 
i tloušťka potřebného substrátu  
– nejméně 500 mm –, ale výjim-
kou není ani výška substrátu 
dosahující dvou metrů. Tato 
střecha logicky vyžaduje vybu-
dování závlahového systému 
a pravidelnou péči. Na intenziv-
ních zelených střechách se počítá 
s běžným pěstováním rostlin. Je 
to doslova zahrada na střeše. Tyto 
střechy bývají navrženy jako po-
chůzné, což s sebou samozřejmě 
nese i patřičné nároky na jejich 
konstrukci a únosnost. 

vyšší náklady
Z technologie a stavebních 

postupů, které pořízení zelené 
střechy obnáší, vyplývá i její vyšší 
pořizovací cena a vyšší náklady 
na realizaci. Vyšší nároky klade 
„střešní zahrada“ na statiku nosné 
konstrukce stavby. 

„Musíme zvažovat nejen hmotnost 
zeminy samotné, ale i její nasycení vodou, 
které objemovou hmotnost zeminy dočasně 
vysoce navyšuje,“ připomíná Stani-
slav Nohavica. 

Extenzivní zelená střecha 
tak může být realizována 
i na konstrukcích s nižší únos-
ností, do 300 kilogramů na metr 
čtvereční, zatímco pro inten-

Zelená střecha je nejen 
atraktivní architektonický 
prvek. Podle názorů 
některých odborníků by 
stačilo ve městech ozelenit 
pouhých pět procent střech 
a výsledný efekt v podobě 
zlepšení čistoty ovzduší 
a vyšší vlhkosti vzduchu by 
byl pozorovatelný. takzvané 
vegetační střechy dokážou 
díky odpařování dešťové 
vody zlepšit mikroklima.

Zahrada na střeše? Proč ne!
TECHNOLOGIE

zivní zelenou střechu je nutná 
únosnost konstrukce od 300 
kilogramů do 2 000 kilogra-
mů na jeden metr čtvereční. 
Zelená střecha může vzniknout 
i na střeše se sklonem vyšším než 
5°. Z realizačního hlediska je tak 
možné vystavět zelenou střechu 
i na šikmé střeše se sklonem 
do 30°. S vegetační střechou 
je však nezbytné počítat již při 
tvorbě architektonického návrhu 
a projektu celé stavby. 

„Zelená střecha je poměrně náročnou 
konstrukcí, která by měla být dobře 
zvážena ještě před realizací, nikoliv 
až při stavbě samotné,“ zdůrazňuje 
Stanislav Nohavica. 

Mnoho vrstev
Stejně jako ostatní druhy střeš-

ních konstrukcí i zelená střecha 
musí být opatřena nosnou kon-
strukcí, parozábranou a tepel-
nou izolací, která však v tomto 
případě musí mít vyšší pevnost 
v tlaku. Nezbytnou součástí je 
také hydroizolace, jež je v pří-
padě vegetační střechy složena 
z několika vrstev, přičemž horní 
z nich musí být opatřena atestem 
na odolnost vůči prorůstání 
kořínků, působení mikroorga-
nizmů, vlivu hnilobných procesů 

a fyzikálně-mechanickému zatí-
žení. Dodatečné dimenzování ve-
getační střechy výrazně navyšuje 
náklady a přináší často mnoho 
problémů spojených se zaté-
káním do domu nebo hynutím 

rostlin. Na rozdíl od ostatních 
druhů střech je zelená střecha 
bohatší o drenážní, filtrační, 
hydroakumulační vrstvu a vrstvu 
substrátu. Filtrační vrstvu tvoří 
nejčastěji polypropylenová ge-
otextilie s nízkou nasákavostí, 
která brání vyplavování jemných 
částí substrátu do drenážní 
vrstvy. Drenážní vrstva, složená 
většinou z pemzy, štěrku nebo 
expandované břidlice, a hydro-
akumulační vrstva, obsahující 
nasákavé materiály, textilie a hru-
bovláknité rašeliny, zabezpečují 
dostatek vody rostlinám a odvá-
dějí přebytečnou vodu ke střeš-
ním vtokům. 

„Schopnost retence vody je zhruba šest 
litrů na jeden metr čtvereční,“ upřes-
ňuje Stanislav Nohavica.

Finální vrstvu tvoří speciální 
odlehčený substrát pro střeš-
ní konstrukce, který je nutné 

obohatit o složku, jež umožňuje 
částečně zadržovat vodu.

Je lepší se poradit 
Jestliže pro svůj dům zvolí-

me vegetační střechu, zejména 
s intenzivní zelení, musíme 
počítat s neustálou péčí spojenou 
s ořezem keřů, sekáním trávy 
nebo občasnou závlahou. 

„Ne nadarmo se zeleným střechám říká 
také střešní zahrady,“ upozorňuje Sta-
nislav Nohavica, podle kterého je 
zelená střecha dobrou volbou, byť 
je dobré vždy patřičně zvážit, jestli 
jsme schopni se o ni starat, a je také 
vhodné s odborníky prokonzulto-
vat, jaký typ střešní zahrady zvolit.

Extenzivní zelená střecha může být realizována  
i na konstrukcích s nižší únosností, do 300 kilogramů 
na metr čtvereční, zatímco pro intenzivní zelenou 
střechu je nutná únosnost konstrukce  
od 300 kilogramů do 2 000 kilogramů  
na jeden metr čtvereční.

Přírodní rezervace 
Vrch Maiberg, který se nachází 
v jihovýchodní části CHKO Lab-
ské pískovce, nedaleko osady Fi-
lipov na Českokamenicku, se stal 
přírodní rezervací. Čedičový vrch 
vznikl ve třetihorách vulkanickou 
činností. „Je to velmi cenné území. 
V létě tam kvetou stovky vzác-
ných lilií zlatohlavých, na svazích 
roste zachovalý smíšený les 
s duby, jasany, javory kleny, hab-
ry a lískou. V bohatém podrostu 
se daří zvonkům broskvolistým, 
jaterníku trojlaločnému, kopytní-
ku evropskému a violce lesní. Žije 
tam řada motýlů, například ohro-
žený batolec duhový,“ uvedla 
Jana Tutková z Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR. 

Alternativní doprava
Zásadní obměna autobusového 
vozového parku v Brně pokračuje 
i v letošním roce. Do vozovny 
ve Slatině přibylo dvanáct auto-
busů typu Urbanway. Je to zcela 
nový model, který byl v ČR před-
staven loni. Novými autobusy se 
cestující budou vozit od začátku 
února. Na pořízení celkem 88 
autobusů získal Dopravní podnik 
města Brna dotaci ve výši 394 mi-
lionů korun z OP Životní prostře-
dí, z prioritní osy 2 – Zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí. 
Nákup prvních dvanácti autobusů 
a výstavbu plnicí stanice na CNG 
v celkové výši 122 milionů korun 
hradil DPMB z vlastních zdrojů.

Světový den mokřadů

Světový den mokřadů (2. února) 
připomněl, proč je třeba chránit 
bažiny, slatiny, rašeliniště, pobřež-
ní pásma rybníků, lužní lesy, nivy 
řek, mrtvá ramena, tůně, zapla-
vované louky nebo prameniště. 
Důvodem je, že mokřadů v celém 
světě výrazně ubývá. Během  
20. století jich zmizela celá 
polovina. Mokřady přitom mají 
mimořádný význam pro zadržová-
ní vody v krajině, příznivě ovlivňují 
podnebí a jsou domovem mnoha 
vzácných rostlin a živočichů. 
Na seznam celosvětově nejvý-
znamnějších mokřadů je zapsáno 
i čtrnáct míst z České republiky. 

ECHO

Vegetační vrstva zelené 
střechy váže prach a filtru-
je škodlivé látky, a proto 
přispívá k vyšší kvalitě 
ovzduší. navíc také zachy-
tává srážkovou vodu, čímž 
odlehčuje kanalizačnímu 
systému, zejména během 
přívalových dešťů.

Kromě toho, že zelená střecha zpříjemňuje okolní 
prostředí, také prodlužuje životnost střešní 
hydroizolace i celé střešní konstrukce, protože 
vegetační vrstva funguje jako izolant. Chrání 
konstrukci před výkyvy teplot, extrémními teplotami 
a klimatickými změnami, a tím snižuje náklady jak 
na údržbu hydroizolace, tak na topení.

Foto: ©alisonhancock/Fotky&Foto



30

ČÍSLO 2 / ÚNOR 2015

31

Třiačtyřicetiletý Mitchell Joa-
chim se tématu ekologie věnuje 
téměř dvě desetiletí. Studium 
ukončil v roce 2006 obháje-
ním disertační práce na téma 
Ecotransology – integrovaného 
designu urbanistické proměnli-
vosti – na Massachusetts Institute 
of Technology. Je partnerem 
organizace Terreform 1 a vede 
studio Archinode. Jako architekt 
má za sebou praxi v několika svě-
toznámých ateliérech, nikdy však 
neopustil akademické prostředí 
a v současné době působí jako 
asistent na Kolumbijské univerzi-
tě. Za projekty v oblasti archi-
tektury a ekologie získal několik 
ocenění a na základě jeho ekolo-
gických vizí byl časopisem Wired 
navržen na seznam patnácti osob-
ností, kterým by měl naslouchat 
americký prezident. Není divu, 
v době globálních změn klimatu 
se podle mnohých prosazuje 
téma udržitelného rozvoje zvláště 
neodbytně a naléhavě. 

Když se Mitchella Joachima 
zeptáte, co ho přivedlo k ekolo-
gii, odpoví, že jedním z impulzů 
byla pro něho evropská post-
strukturalistická filozofie. Myš-
lenky Martina Heideggera nebo 
Jacquesa Derridy, kteří v reakci 
na postmodernu uvažovali o měs-

tě, estetice nebo módě, prožívaly 
na Kolumbijské univerzitě v 90. 
letech zlatý věk. Pro Joachima 
představovaly první podněty k te-
oretickému zaměření, ale i výzvu 
kriticky a hlavně aktivně se vůči 
nim vymezit. 

„Když jsem ukončil školu a naučil 
jsem se být dobrým v dekonstruktivismu, 
pochopil jsem, že na světě jsou i jiné zají-
mavé věci, například ekologie coby řešení 
skutečné krize,“ vysvětluje s určitou 
mírou nadsázky Joachim.

Skupina Terreform 1
V univerzitním prostředí 90. 

let se Mitchell Joachim sezná-
mil s většinou svých budoucích 
spolupracovníků z nejrůzněj-
ších oborů, se kterými později 
založil neziskovou ekologickou 
síť Terreform 1. Mezi členy této 
architektonické platformy jsou 

architekti, designéři, biologové 
i ekologové, které spojuje stejný 
pohled na současnou situaci, 
a tak se rozhodli pracovat pod 
společnou střechou ekologie. Je-
jich společným cílem je rozvíjet 
sociální ekologii a šířit povědo-
mí o nových dimenzích udr-
žitelnosti. Pracují na různých 
inovativních programech, které 
mají přispět k udržitelnému 
rozvoji energie, dopravy nebo 
výstavby, a na nových podobách 
města. 

Ekologický design je podle 
analytické skupiny Terreform 
1 nejen filozofií udržitelného 
rozvoje, ale především aktivní 
integrací ekologických zásad 
do městského prostředí. Nová 
města by podle Mitchellova 
týmu měla být koncipována jako 
promyšlený celek již od prvních 
návrhů. To zahrnuje vývojové 
projekty organických obydlí, 
ekologickou dopravu, komuni-
kace a řadu dalších souvisejících 
témat. Ke komplexním problé-
mům přistupují tvůrci z Terre-
form 1 odpovědně, ale současně 
velmi uvolněně, chápou je jako 
prostor k experimentu. Hravá 
forma se jim osvědčuje i jako 
způsob, jak servírovat znepokoji-
vá globální fakta. 

zbytečné plýtvání
Ve svých vizích sledují členové 

platformy tři hlavní, vzájemně 
provázaná témata: bydlení, 
dopravu a urbanismus. Zásadním 
projektem kolektivu je Fab Tree 
Hab, který reaguje na současné 
plýtvání energií ve stavebním 
sektoru. Joachim vychází z před-
pokladu, že příštích padesát let 
bude Amerika potřebovat na to, 
aby vyřešila své problémy souvi-
sející s klimatickými změnami, 
energetickou krizí a dopravním 
sektorem. Celých 48 procent 
spotřebovávané energie tam však 
představuje stavební sektor: prů-
mysl, obchod a bydlení. To vše je 
závislé na nákladných systémech 
ventilace a klimatizace.

„Klíčovou otázkou projektu Fab 
Tree Hab je, jak zvýšit efektivitu o 300 
procent. Není to vůbec absurdní, když 

vezmete v úvahu jen výdaje za elektřinu, 
konstrukce a plýtvání teplem. Myslím, 
že nechuť začít s novým modelem bydlení 
panuje hlavně proto, že lidé nejsou 
trpěliví. Nechce se jim čekat, až jim dům 
za několik let vyroste,“ říká s notnou 
dávkou skepse Mitchell Joachim, 
který razí heslo: Nestavte si dům, 
nechte si jej narůst!

utopické vize
I proto jeho vize měst vybudo-

vaných ze živých domů, v jejichž 
designu kloubí dohromady 
architekturu s biologií, patří spíše 
do utopické sféry. Ale vizí je tře-
ba, byť se jejich naplnění jeví jako 
nereálné. A tak v současné době 
existuje množství vizionářských, 
téměř „ekocentrických“ iniciativ, 
které hledají řešení, ať už ve smys-
lu urbanistické soběstačnosti, 
rozvoje komunitních aktivit, 
technologií, nebo transportu, 
ale jen málokde se setkáváme se 
skutečně komplexním, systémo-
vým řešením. Ani ekologické vize 
v architektuře založené na souhře 
vyspělé techniky a přírodních 
zdrojů nejsou ničím novým. I Jo-
achim Mitchell ve své disertační 
práci, která s aktivitami Terre-
formu 1 úzce souvisí, reflektuje 
také předmoderní teze, například 
osvícenské myšlenky Thomase 
Jeffersona, který obhajoval ekolo-
gické principy tím, že prosazoval 
efektivní soužití s přírodou a při-
rozené právo člověka žít z toho, 
co země dává. 

ZAHRANIČÍ

Newyorský architekt M. Joachim vnímá ekologii jako nástroj pro řešení krize
architektonický, městský 
a ekologický design 
newyorského architekta 
Mitchella Joachima a jeho 
spolupracovníků vyvíjí 
radikální a funkční řešení 
ekologických problémů. 
soustředí se zejména 
na městskou problematiku: 
na organická obydlí 
a ekologickou dopravu. 

ZAHRANIČÍ

Nová úroveň udržitelnosti
Joachim Mitchell svým pro-

gresivním přístupem v zásadě 
redefinuje čistě technickou nebo 
technokratickou představu udrži-
telného rozvoje. Tradiční chápání 
udržitelnosti a jeho naplňování 
není podle Joachima dostatečně 
uspokojivé. To, že určitý produkt 
neškodí životnímu prostředí, Jo-
achimovi nestačí. Realizace ino-
vativních návrhů mají podle něho 
být veskrze pozitivní čili nikoli 
pouze málo nebo vůbec škodlivé, 
ale vysloveně prospěšné. Jedním 
z velkých cílů Joachima Mitchel-
la a jeho kolegů je domácí New 
York, který týmu slouží jako mo-
delové město budoucnosti. Pro-
jekt New York 2016, ve kterém se 
setkávají dílčí oblasti výzkumu 
autorů, konstruuje progresivní 
obraz metropole soběstačné co 
do energie, vody, potravinového 
zásobování, výroby, bydlení i kul-
tury. A právě v tom Terreform 1 
spekuluje nad možnými důsledky 
zcela nové úrovně udržitelnosti. 

Města jako taková obývá polo-
vina všech obyvatel celé planety, 
přičemž městská populace nadále 
vzrůstá a neurbánní zóna je mís-
tem chudoby. 

Oblast dopravy
Potřeba radikální změny se 

proto promítá i do více globálních 

úvah Mitchellova týmu, napří-
klad v oblasti dopravy, kde dala 
vzniknout celé komplexní oblasti 
nazvané transology – předmětu 
Mitchellova bádání. Čeština pro 
transology vhodný ekvivalent 
nenabízí, a tak více napoví právě 
podtitul Mitchellovy disertač-
ní práce: integrovaný design 
urbanistické mobility. Lapidárně 
řečeno je to nauka o přemísťování 

v prostoru, transologický systém 
zkrátka zkoumá modely vztahů 
mezi dopravními prostředky 
a jejich základním uspořádáním. 
Termín transology vznikl v rámci 
projektu financovaného automo-
bilkou General Motors, jehož 
cílem bylo vyvíjet inteligentní 
automobil budoucnosti, který 

by svým designem, umožňujícím 
parkovat na principu nákupních 
vozíků, ušetřil kromě pohonu také 
spoustu místa ve městě. Právě 
v tom se osvědčila mezioborová 
výměna nepředpojatých, otevře-
ných mozků, jejichž myšlení bylo 
zavedeným stereotypům automo-
bilových designérů vzdáleno.

„Měli jsme právníka, lékaře, 
inženýra, ekologa, architekta, fyzika…

Všichni dohromady jsme měli za úkol 
přehodnotit auto v kontextu životního 
prostředí, městské mobility a dopravy 
v budoucích městech. Omylem jsme tak 
vlastně vytvořili nový obor, který do té 
doby neměl žádnou definici. V průběhu 
čtyř let výměny nápadů mezi jednotlivý-
mi disciplínami jsme zjistili, že děláme 
něco jedinečného – že navrhujeme města 
kompletně od jejich základů, od do-
pravních prostředků přes pěší stezky až 
po mrakodrapy. Potřebovali jsme to nějak 
pojmenovat, a tak jsme začali používat 
termín transology coby jakousi teorii, 
která vznikla pod hlavičkou udržitelného 
vývoje,“ vysvětluje Joachim. 

Systém městských komunikací 
a automobilových výtahů, který 
se jen pramálo liší od futuris-
tických designů ze sci-fi filmů, 
by umožňoval i větší dopravní 
flexibilitu. Ale i v tomto systému, 
stejně jako v případě Joachimo-
vých rostoucích domů, záleží 
na tom, zda výrobci a potažmo 
i uživatelé automobilů budou mít 
skutečně zájem přesedlat na nový 
druh transportu.

„Když jsem ukončil školu 
a naučil jsem se být dobrým 
v dekonstruktivismu, 
pochopil jsem, že na světě 
jsou i jiné zajímavé věci, na-
příklad ekologie coby řešení 
skutečné krize,“ vysvětluje 
s určitou mírou nadsázky 
Mitchell Joachim.

Za své projekty v oblasti architektury a ekologie 
získal Mitchell Joachim několik ocenění 
a na základě jeho ekologických vizí byl časopisem 
Wired navržen na seznam patnácti osobností, 
kterým by měl naslouchat americký prezident.
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E V R O P S K á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

termín transology vznikl v rámci společného 
projektu s General Motors, jehož cílem bylo vyvíjet 
automobil, který by svým designem umožnil 
parkovat auta podobně, jako jsou „parkovány“ 
nákupní vozíky před obchody.
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