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Evropská komise schválila 30. dubna podobu nového OPŽP pro roky 2014–2020. Priorita přiná-
ší přehled všech jeho prioritních os a oblastí podpory, kterým se nově říká specifi cké cíle. Oproti 
minulému programovému období program obsahuje méně prioritních os, to však neznamená, 
že nabízí méně podporovaných aktivit a opatření v oblasti čistoty vody, kvality ovzduší, zpraco-
vání odpadů, ochrany přírody a úspor energie. STRANA 4

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007–2013.

Čistá mobilita
Koncem května byl otevřen pří-
jem žádostí o dotace na podpo-
ru osvěty čisté mobility ve měs-
tech. Zájemci o dotaci mohou 
své žádosti zasílat na Státní fond 
životního prostředí ČR poštou 
nebo je osobně odevzdat v po-
datelně, a to až do 30. června 
2015. Výzva byla vyhlášena 
v rámci Národního programu 
Životní prostředí. STR. 3

Užitečný projekt
Jenom 
na praž-
ském 
vlakovém 
Hlavním 
nádraží 

se ročně sebere 85 tun nevy-
tříděného směsného odpadu. 
A vzhledem k tomu, že ve všech 
vlakových stanicích na celém úze-
mí České republiky dosud chyběla 
možnost třídit odpad, zaslouží si 
z OPŽP podpořený projekt, 
který toto změnil, o to více pozor-
nosti. Díky OPŽP bylo na stanice 
nakoupeno 1 855 nádob 
na třídění papíru, plastu, skla, 
kovů a směsného komunálního 
odpadu. STR. 11

Nejlepší školka
V náchodské Mateřské školce 
Vančurova se sešla dobrá parta 
lidí se společným cílem. Tím 
je provozovat školku v duchu 
udržitelného rozvoje a s důra-
zem na ekologii. Avšak byl tu 
problém. A tím problémem byla 
zahrada školky zralá na radikální 
změnu. „A tu se nám pomocí do-
tace z OPŽP podařilo zrealizo-
vat,“ říká ředitelka školky Lenka 
Klempárová. STR. 12

Zadávací řízení
Pracovníci právního odboru Stát-
ního fondu životního prostředí ČR 
připravili netradiční příručku pro 
žadatele a příjemce podpory 
z OPŽP. V jejím prvním dílu se 
věnují problematice zadávacích 
řízení. Hlavním cílem příručky je 
ukázat základní obrysy každého 
zadávacího řízení a žadatele 
a příjemce podpory upozornit 
na některá úskalí, která je při 
nich mohou potkat. STR. 16

Ministr životního prostředí 
Richard Brabec schválil projekty 
vzešlé z LXIV. a LXV. výzvy 
OPŽP 2007–2013. Zájem o dotace 
byl natolik velký, že bylo nutné 
zvýšit celkovou alokaci určenou 
pro žadatele o dotace. STR. 2
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Ministr životního prostředí 
Richard Brabec schválil 
projekty vzešlé z LXIV. 
a LXV. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí 
pro roky 2007 až 2013. 
Na účty příjemců podpory 
tak poputují jedny 
z posledních fi nančních 
prostředků z Operačního 
programu Životní prostředí 
v končícím programovém 
období. Zájem o dotace 
v rámci těchto dvou výzev 
byl natolik velký, že bylo 
nutné zvýšit celkovou 
alokaci určenou pro žadatele 
o dotace.

Ministr životního prostředí 
Richard Brabec svým podpi-
sem schválil projekty v celkové 
hodnotě přes 5 miliard korun. 
Podporu tak přiznal 2 354 pro-
jektům zaměřeným na energe-
tické úspory, nakládání s od-
pady, oblast ochrany přírody 
a na rozvoj environmentálního 
vzdělávání.

Poslední peníze
Na účty příjemců podpory po-

putují zřejmě poslední fi nanční 
prostředky z Operačního progra-

mu Životní prostředí v končícím 
programovém období. Obrovský 
zájem o obě výzvy ze stran žada-
telů, dostatečný počet kvalitních 
projektů a především zachráněné 
miliardy z loňského roku umož-
nily navýšit původně alokované 
prostředky téměř o dvojnásobek.

„Obě výzvy jsme mohli vyhlásit díky 
vloni zachráněným 13 miliardám korun 
a díky krizovému režimu, ve kterém 
Státní fond životního prostředí ČR pra-
cuje okamžitě od nástupu nového vedení 
na Ministerstvo životního prostředí. 
V letošním roce musíme zadministrovat 
a profi nancovat téměř 40 miliard korun, 
nastavený režim tak běží dál,“ vysvětlil 
ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec.

Do konce roku
Právě vyhodnocené výzvy byly 

vyhlášeny na jaře letošního roku. 
Podané projekty byly na Státním 
fondu životního prostředí urychle-
ně posouzeny s ohledem na kon-
čící programové období a pod-
mínku, že všechny projekty musí 
být zrealizovány a profi nancovány 
do konce letošního roku. Poslední 
faktury musí být uhrazeny doda-
vatelům do 31. prosince 2015.

„Více než dva tisíce projektů jsme vy-
hodnotili v rekordně krátkém čase a jsme 
připraveni poskytnout úspěšným žadate-
lům maximální podporu i pro realizační 
fázi projektů tak, aby se daly profi nan-

covat do konce letošního roku,“ uvedl 
ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR Petr Valdman.

LXIV. a LXV. výzva
Žádosti o podporu v rámci 

LXIV. výzvy byly přijímány 
od 2. února do 19. března 2015. 
Původní alokace na výzvu činila 
1,75 mld. korun, zájem o dotace 
byl trojnásobný. Jen od obcí 
a měst přišlo téměř 900 žádostí 
na projekty v oblasti odpadového 
hospodářství za více než 1,4 mi-
liardy korun.

Výzva byla určena žadatelům 
o dotaci s projekty na výstavbu 

Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil 
jedny z posledních projektů OPŽP 2007–2013

nových zařízení a rekonstruk-
ce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání obnovitel-
ných zdrojů energie pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny, na vý-
stavbu a rekonstrukce zdrojů 
tepla využívajících obnovitelné 
zdroje energie, realizace úspor 
energie a využití odpadního 
tepla u nepodnikatelské sféry, 
dále pak na projekty zaměře-
né na zkvalitnění nakládání 
s odpady, podporu biodiverzity, 
obnovu krajinných struktur, 
optimalizace vodního reži-
mu krajiny a prevenci sesuvů 

a skalních řícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické 
činnosti a hodnocení neobno-
vitelných přírodních zdrojů 
včetně zdrojů podzemních vod.

V rámci LXV. výzvy žadate-
lé o dotaci podávali projekty 
zaměřené na environmen-
tální vzdělávání, poraden-
ství a osvětu, to jsou třeba 
dotace na budování zahrad 
mateřských a základních škol 
v přírodním stylu či podpo-
ra lesních školek. I v tomto 
případě platí, že za způso-
bilé výdaje lze považovat ty 
výdaje, jež budou zrealizovány 
a proplaceny vůči dodavateli 
do konce roku 2015.

Zvýšení alokace
V posledních dvou výzvách 

Operačního programu Životní 
prostředí 2007 až 2013 byl uspo-
kojen maximální počet žadatelů 
o dotaci. Alokace byla zvýšena u 
LXIV. výzvy, kde původně činila 
1,75 miliardy korun, i u LXV. vý-
zvy, kde byla původně nastavena 
na 100 milionů korun.. V rámci 
LXIV. výzvy tak mohl ministr 
životního prostředí Richard 
Brabec odsouhlasit projek-
ty s celkovou výší podpory 
5 146 614 732 korun a v případě 
LXV. výzvy projekty s celkovou 
výší podpory 444 189 792 korun.

EDITORIAL

DANIEL 
TÁCHA
šéfredaktor

Vážení čtenáři,
v aktuální Prioritě najdete 
informace o posledních 
výzvách z OPŽP 2007–2013 

i znění 
avizova-
ných výzev 
z OPŽP 
2014–2020. 
Z toho je 
zřejmé, 
že se již 
nacházíme 
v období, 
kdy je starý 

program pomalu, ale jistě 
nahrazován programem 
novým. Na prvním místě 
ale i tak stále zůstává rozvoj 
a péče o životní prostředí 
a také fi nanční pomoc tam, 
kde vlastní fi nanční prostřed-
ky ne vždy vystačí. Je proto 
v zájmu každého zájemce 
o dotaci z OPŽP si řádně 
přečíst text o tom, co nabí-
zejí jednotlivé prioritní osy 
nového programu a jejich 
specifi cké cíle. Ten, kdo by 
chtěl vědět o novém pro-
gramu úplně vše, může se 
s ním v ještě větším rozsahu 
seznámit na internetových 
stránkách www.opzp.cz.
K dalším zajímavým materiá-
lům aktuální Priority bezespo-
ru patří text pracovníků práv-
ního odboru Státního fondu 
životního prostředí ČR, 
kteří se v jimi sestavené pří-
ručce pro žadatele a příjem-
ce podpory z OPŽP zaměřili 
na úskalí zadávacích řízení. 
A tím zdaleka nehodlají 
skončit. Jejich příručku 
budeme tisknout na části, 
přičemž každá z nich je 
nabita praktickými a užiteč-
nými informacemi.
V aktuálním vydání Priority 
stojí za přečtení i článek 
o projektu podpořeném 
z OPŽP, který se jistě zapíše 
do srdce každého vnímavého 
cestovatele vlakem. Na čes-
kých železničních stanicích 
totiž až doposud obvykle 
chyběly nádoby na třídění 
odpadu, což znamenalo, že 
odpad končil v jednom koši. 
To je však právě díky projek-
tu podpořenému z OPŽP 
již minulostí. A to je dobře, 
vždyť jen na pražském 
Hlavním nádraží se ročně se-
bralo až 85 tun nevytříděné-
ho směsného odpadu. Více 
se dočtete na straně 11.

Dne 2. června začala 
Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR přijímat žádosti 
na projekty se zaměřením 
na zlepšení přírody a krajiny. 
V LXVI. výzvě z končícího 
OPŽP 2007–2013 bylo 
na projekty na podporu 
biodiverzity, obnovu 
krajinných struktur, úpravu 
vodního režimu krajiny 
nebo regeneraci 
urbanizované krajiny 
připraveno celkem 
200 mil. Kč.

Tyto prostředky dokázalo MŽP 
spolu se Státním fondem život-

ního prostředí ČR v dobíhajícím 
období OPŽP 2007–2013 najít 
díky každodenní intenzivní práci 
se stovkami ještě rozpracovaných 
projektů, které je nutné pro 
zdárné proplacení dotací dokončit 
do konce letošního roku. Minister-
stvo a Fond se snaží využít každé 
euro z fondů EU, které se uvolní 
poté, co někteří žadatelé sami 
odstupují od realizace projektu, 
např. proto, že nejsou schopni 
dodržet lhůtu realizace. 

„Dnes vyhlášená výzva je poslední šan-
cí pro žadatele v končícím programovém 
období, kteří se svými projekty neuspěli 
v předchozích výzvách, protože nesplnili 
například formální náležitosti apod. 
Nyní mají příležitost své žádosti doplnit 
či opravit a požádat znovu o dotaci,“ 

uvedl ministr životního prostředí 
Richard Brabec. 

LXVI. výzva je určena pro 
žadatele s projekty, jež podporují 
biodiverzitu, obnovu krajinných 
struktur, optimalizaci vodního 
režimu krajiny, regeneraci urbani-
zované krajiny a prevenci sesuvů, 
skalních zřícení a monitorování 
geofaktorů a následků hornické 
činnosti a také hodnocení neob-
novitelných přírodních zdrojů, 
včetně zdrojů podzemních vod. 

 „Naším úkolem pak bude projekty 
ve spolupráci s Agenturou ochrany příro-
dy a krajiny ČR vyhodnotit a na přelomu 
července a srpna už budou žadatelé znát 
výsledky,“ uvedl ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR 
Petr Valdman.

200 milionů na zlepšení přírody a krajiny 

Změna u národních 
programů
Se změnou zákona o veřejných 
zakázkách se mění i pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek 
v rámci národních programů. 
Nově se budou žadatelé a pří-
jemci podpory řídit závaznými 
pokyny pro OPŽP. Vyplývá to 
z nabytí účinnosti zákon 
č. 40/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, čímž se 
také mění Pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory pro zadávání 
veřejných zakázek v rámci národ-
ních programů. Od 1. dubna 2015 
tak jsou všichni žadatelé z národ-
ních programů povinni postupo-
vat při zadávání veřejných zakázek 
dle Závazných pokynů pro žadate-
le a příjemce podpory v OPŽP. 

Opravená zbrojnice
Do konce května má být do-
končena revitalizace svratecké 
hasičárny v kraji Vysočina. „Okna 
jsou vyměněna, zateplení skoro 
u konce a teď už jen ten nový 
kabát. Současně ještě probíhají 
různé úpravy uvnitř budovy,“ 
uvedl starosta Svratky František 
Mládek s tím, že vedle stavební 
fi rmy se do prací zapojili i dob-
rovolní hasiči, kteří provedli řadu 
prací bez nároku na odměnu. 
V objektu zbrojnice současně 
funguje i muzeum a lékařská ordi-
nace. Investice do hasičárny byla 
podpořena dotací z Operačního 
programu Životní prostředí.

Vodovody-kanalizace 2015

Ve dnech 19.–21. května 2015 
se konal v Praze Letňanech 
19. ročník vodohospodářské 
výstavy Vodovody-kanalizace. 
Výstava byla zahájena úvodním 
ceremoniálem, kde se svým 
příspěvkem vystoupil náměstek 
ministra – ředitel sekce fondů EU, 
fi nančních a dobrovolných nástrojů 
na MŽP Jan Kříž. V rámci úvod-
ního slova hovořil Kříž o aktuální 
situaci ve vodohospodářské ob-
lasti v České republice, přínosech 
OPŽP dobíhajícího programového 
období 2007–2013 a rovněž zde 
nastínil možnosti podpory v novém 
programovém období 2014–2020.

ECHO

Ještě před schválením podpory 
projektům vzešlých z LXIV. 
a LXV. výzev jednali členové 
řídicího výboru Operačního 
programu Životní prostředí 
2007–2013. Na svém jednání 
byli zástupci Ministerstva život-
ního prostředí a Státního fon-
du životního prostředí České 
republiky seznámeni s vývojem 
čerpání fi nančních prostřed-
ků z Operačního programu 
Životní prostředí. Následně 
hlasovali pro přiznání podpory 
všem kvalitním projektům 
podaným v rámci LXIV. a LXV. 
výzvy, a to i přesto, že jejich 
celková podpora mnohoná-
sobně převyšovala stanovené 
alokace. Důvodem, proč mohli 
podpořit všechny podané 
kvalitní projekty v rámci těchto 
dvou výzev, bylo, že v končícím 
Operačním programu Životní 
prostředí 2007–2013 stále 
vznikají fi nanční rezervy, jež 
jsou způsobeny rozhodnutími 
některými ze žadatelů o pod-
poru odstoupit od realizace 
svých projektů, protože tito 
žadatelé nejsou vždy s to své 
projekty zrealizovat a profi nan-
covat do konce letošního roku, 
což je nutnou podmínkou pro 
to, aby získali dotaci.

Ministerstvo životního 
prostředí otevřelo koncem 
května příjem žádostí 
o dotace na podporu osvěty 
čisté mobility ve městech. 
Zájemci o dotaci mohou 
své žádosti zasílat na Fond 
poštou nebo je osobně 
odevzdat v podatelně, a to 
až do 30. června 2015.

Podpora je fi nancována z pro-
středků Státního fondu životního 
prostředí ČR. Ministerstvo uvolnilo 
celkem 20 milionů korun na zvýšení 
informovanosti veřejnosti o použí-
vání alternativních technologii v do-
pravě pro zlepšení stavu ovzduší 
především ve městech. 

„Problém městské mobility spojený se 
zátěží ovzduší emisemi výfukových plynů 
je dlouhodobým problémem všech větších 
měst. 20 miliony korun v pravě vypsané 
výzvě chce Ministerstvo životního prostředí 
podpořit zvýšení povědomí veřejnosti o vý-
hodách využiti alternativních technologií 
v dopravě, využívání veřejné hromadné 
dopravy, výhodách alternativní a nemo-
torové dopravy a o dalších opatřeních pro 
zlepšení ovzduší ve městech, jakými jsou 

například nízkoemisní zóny,“ uvedl 
náměstek ministra životního 
prostředí pro fondy EU, fi nanční 
a dobrovolné nástroje Jan Kříž. 
Podle něj chce ministerstvo pod-
porou čisté mobility ve městech 
přispět ke snížení negativních 
vlivů emisi z dopravy na životni 
prostředí i zdraví obyvatel ČR.

Projekty cílí na problematiku 
dopravy v 26 statutárních městech 
včetně Prahy, přičemž v právě 
vyhlášené výzvě může být v kaž-
dém statutárním městě podpořen 
pouze jeden projekt. Výše podpo-
ry na jeden projekt se pohybuje 
od 300 tisíc až do 2 milio-
nů korun. Maximální výši pod-
pory lze čerpat do 80 procent 
rozpočtu projektu.

Dotace na čistou mobilitu 

zdroj: ©radututa/Fotky&Foto
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Prioritní osy a specifi cké cíle Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu 

takzvaných prioritních os. Důvodem je snazší orientace v programu, 
nikoliv výrazné snížení podporovaných aktivit. V období 2014–2020 
mohou zájemci o dotaci získat podporu z OPŽP v pěti oblastech: 
zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; zlepšování kvality 
ovzduší v lidských sídlech; odpady a materiálové toky, ekologické zá-
těže a rizika; ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminolo-
gie v rámci všech operačních programů schválených pro období 
2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly specifi cké cíle.

Dodejme, že „dohled nad programem vykonává monitorovací 
výbor OPŽP, který průběžně monitoruje program s cílem posuzo-
vání jeho provádění a pokroku směrem k dosažení cílů programu, 
zohledňuje fi nanční údaje, společné ukazatele a ukazatele specifi cké 
pro OPŽP 2014–2020“.

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců řídicího orgánu a zpro-
středkujících subjektů a zástupců partnerů (ministerstva, kraje, obce, 
nestátní neziskové organizace, profesní organizace apod.). Každý 
člen monitorovacího výboru má hlasovací právo. Evropská komise se 
účastní činnosti monitorovacího výboru jako poradce.

Specifi cký cíl 1.1 – 
Snížit množství vypouštěného znečištění 
do povrchových i podzemních vod 
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících 
látek do povrchových a podzemních vod

Typy podporovaných projektů a aktivit ve spe-
cifi ckém cíli 1.1 jsou výstavba kanalizace za 
předpokladu existence vyhovující čistírny od-
padních vod v aglomeraci, dále výstavba kana-
lizace za předpokladu související výstavby nebo 
modernizace a  intenzifi kace čistírny odpadních 
vod včetně decentralizovaných řešení likvidace 
odpadních vod (domovní čistírny odpadních 
vod nebudou podporovány). Podpora se vzta-
huje i na výstavbu, modernizaci a  intenzifi kaci 
čistíren odpadních vod a  odstraňování příčin 
nadměrného zatížení povrchových vod živinami 
(eutrofi zace vod), ta je podporovaná zejména 
u  vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod 
a na přítocích do těchto nádrží.

Specifi cký cíl 1.2 – 
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající 
jakosti a množství

Typy podporovaných projektů a  aktivit jsou 
výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšo-
vání kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby 
a  modernizace systémů (technická opatření) 
pro ochranu zdrojů pitné vody v  jejich bez-
prostřední blízkosti sloužících veřejné potřebě. 
Dále to je výstavba a dostavba přivaděčů a roz-
vodných sítí pitné vody včetně souvisejících ob-
jektů sloužících veřejné potřebě.

Specifi cký cíl 1.3 – 
Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Typy podporovaných projektů a  aktivit jsou 
zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciá-
lu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení 
přirozených rozlivů. Jsou to realizace opatření 
podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní 
v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv 
do  údolní nivy, vytváření povodňových koryt, 
tůní), realizace zvýšení kapacity koryta slože-
ným profi lem. Podpora pamatuje i  na  vlože-
ní stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné 
průtoky v intravilánu obcí, vztahuje se na úpra-
vy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti 
a zlepšení morfologie koryta vodních toků, což 
platí i pro tvorbu mokřin a  tůní. Podporováno 
je umožnění povodňových rozlivů do  nivních 
ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v ex-
travilánu do  volné krajiny) i  hospodaření se 
srážkovými vodami v  intravilánu a  jejich další 
využití namísto jejich urychleného odvádění ka-
nalizací do toků.

Úplný výčet typů projektů není možné s ohle-
dem na množství technických řešení a různoro-
dost řešených lokalit vytvořit, avšak mezi pod-
porované typy projektů patří například plošná 
povrchová vsakovací a retenční zařízení doplně-
ná zelení (průleh, nádrž), podzemní vsakovací 
a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo pre-
fabrikáty, vsakovací šachty, podzemní retenční 
nádrže s  regulací odtoku do povrchových vod 
nebo kanalizace.

V  rámci obnovení, výstavby a  rekonstrukce, 
případně modernizace vodních děl sloužících 
povodňové ochraně patří mezi typy podporova-
ných projektů výstavba suchých nádrží (poldrů) 
a  vybudování nebo rekonstrukce bezpečnost-
ních přelivů vodních nádrží.

A  dále: K  typům podporovaných projektu 
v  tomto specifi ckém cíli patří i stabilizace a sa-
nace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, 
majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru 
svahových nestabilit“

Specifi cký cíl 1.4 – 
Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření

Ve specifi ckém cíli 1.4 patří k typům podpo-
rovaných projektů a aktivit analýzy odtokových 
poměrů včetně návrhů možných protipovod-
ňových opatření. Dotaci lze získat na zpracová-
ní podkladů pro stanovení záplavových území 
a map povodňového ohrožení, zpracování pod-
kladů pro vymezení území ohroženého zvlášt-
ní povodní, zpracování podkladových analýz 
na státní a regionální úrovni pro 2. období plá-
nování dle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/60/ES, o  vyhodnocování a  zvlá-
dání povodňových rizik (aktualizace vymezení 
oblastí s významným povodňovým rizikem, dále 
na zpracování mapy rizik a mapy povodňového 
nebezpečí, na návrhy efektivních opatření jako 
podklad pro plány pro zvládání povodňových 
rizik, dokumentaci oblastí s významným povod-
ňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktu-
alizaci plánů pro zvládání povodňových rizik), 
studie odtokových poměrů včetně návrhů mož-
ných protipovodňových opatření v  oblastech 
s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vyme-
zení oblastí s potenciálně významným povodňo-
vým rizikem v ČR“.

V  případě podpory budování, rozšíření 
a  zkvalitnění varovných, hlásných, předpověd-
ních a výstražných systémů na celostátní úrovni 
a takzvaných digitálních povodňových plánů pa-
tří mezi typy podporovaných projektů budování 
a modernizace systému předpovědní povodňo-
vé služby, včetně budování a modernizace mě-
řicích stanic a budování a  rozšíření varovných 
a výstražných systémů v rámci hlásné povodňo-
vé služby na státní úrovni, tvorba digitálních po-
vodňových plánů včetně naplňování sdílených 
databází Povodňového informačního systému.

Specifi cký cíl 2.1 – 
Snížit emise z lokálního vytápění 
domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek

Mezi typy podporovaných projektů a  akti-
vit patří výměna zdrojů tepla na  pevná paliva 
za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva ane-
bo plynový kondenzační kotel. Dále sem patří 
instalace solárně-termických soustav pro přitá-
pění nebo přípravu TV a instalace dodatečných 
zařízení (např. fi ltr) ke snížení emisí znečišťují-
cích látek.

Specifi cký cíl 2.2 – 
Snížit emise stacionárních zdrojů 
podílejících se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících 
látek

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné 
s ohledem na množství technických řešení a růz-
norodost stacionárních zdrojů v tomto případě 
jednoznačně defi novat, avšak mezi podporova-
né typy projektů patří například náhrada nebo 
rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů 
znečišťování za  účelem snížení emisí*, náhra-
da nebo rekonstrukce ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování za  účelem snížení emisí*, 
náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdro-
jů emitujících těkavé organické látky za účelem 
snížení emisí*, pořízení dodatečných technolo-
gií a  změny technologických postupů vedoucí 
ke snížení emisí a úrovně znečištění* u spalova-
cích stacionárních zdrojů, pořízení dodatečných 
technologií a  změny technologických postupů 
vedoucí ke  snížení emisí a  úrovně znečištění* 
u  ostatních stacionárních zdrojů, pořízení do-
datečných technologií a změny technologických 
postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně zne-
čištění* u stacionárních zdrojů emitujících těka-
vé organické látky, pořízení technologií ke  sni-
žování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat, 
omezování prašnosti z  plošných zdrojů (dle 
povahy procesu např. vodní clony, skrápění, 
odprašovací nebo mlžicí zařízení) a rozšiřování 
a  rekonstrukce soustav centralizovaného záso-
bování tepelnou energií.
Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlep-
ších dostupných technik (BAT) a nově vznika-
jících technik ve všech relevantních případech 
s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů 
s ohledem na technické možnosti zdrojů.

Specifi cký cíl 2.3 – 
Zlepšit systém sledování, hodnocení 
a předpovídání vývoje kvality ovzduší 
a souvisejících meteorologických aspektů

V rámci specifi ckého cíle 2.3 jsou podporová-
ny systémy sledování, hodnocení a předpovídá-
ní vývoje kvality ovzduší a počasí, které slouží 
mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, 
předpovědi budoucího vývoje v  krátkodobém 
a  v  dlouhodobém horizontu a  také k  vyhod-
nocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality 
ovzduší. Mezi typy podporovaných projektů 
a aktivit dále patří výstavba a obnova systémů 
sledování kvality ovzduší a souvisejících meteo-
rologických aspektů v  celorepublikovém či re-
gionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, 
laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přeno-
su dat, technika pro primární zpracování dat, 
jejich archivaci a prezentaci), pořízení a aktua-
lizace systémů určených pro hodnocení kvality 
ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepše-
ní kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace 
a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, 
modelování a simulaci), podpora obnovy a roz-
voje systémů pro archivaci a zpracování údajů 
o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak stan-
dardních znečišťujících látek, tak skleníkových 
plynů, realizace infrastruktury pro identifi kaci 
zdrojů znečišťování (zejména monitorovací 
technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpra-
cování vzorků a přenosu dat), správu a zpraco-
vání dat a pro vývoj a  zdokonalování nástrojů 
pro modelování atmosféry, realizace integrova-
ných systémů a budování společné infrastruktu-
ry pro sledování kvality ovzduší a souvisejících 
meteorologických aspektů, výstražné, regulační 
a předpovědní systémy, modelování s vysokým 
rozlišením a  identifi kaci zdrojů znečišťování, 
podpora implementace opatření vyplývajících 
z plánů a programů na zlepšení kvality ovzdu-
ší v  koordinaci s  příhraničními regiony Polské 
a Slovenské republiky (např. v rámci programu 
LIFE pro střední Evropu).

Dne 30. dubna schválila Evropská komise defi nitivní podobu 
Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014 
až 2020. Jak už jsme vás v Prioritě informovali, program 
má méně prioritních os a jeho prostřednictvím bude mezi 
žadatele o dotace přerozděleno o zhruba 50 miliard korun 
méně než v právě končícím programovém období. 
I tak však nabízí Operační program Životní prostředí 
bezpočet zajímavých příležitostí. Shrňme si opatření, 
na která bude možné získat dotaci OPŽP 2014–2020. 

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje 
na Operační program Životní prostředí 2007–2013. 

Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 
2,637 miliardy eur. 

Řídicím orgánem zůstává Ministerstvo životního prostředí, 
zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí 
ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4, kde je 
zprostředkujícím subjektem Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR. Avšak i v tomto případě bude výplata dotace v režii Státního 
fondu životního prostředí ČR.

Prioritní osa 1 – 
Zlepšování kvality vody 
a snižování rizika povodní

Prioritní osa 2 – 
Zlepšování kvality ovzduší 
v lidských sídlech

* Jedná se o emise tuhých znečišťujících látek, 
tedy polétavých prachových částic, dále o 
emise oxidu dusíku (NOx), oxidu siřičitého 
(SO2), amoniaku (NH3) a emise těkavých 
organických sloučenin (VOC).



6 7

ČÍSLO 6 / ČERVEN 2015OPŽP 2014–2020 OPŽP 2014–2020

Specifi cký cíl 3.1 – 
Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle tohoto specifi ckého cíle patří 
snížit množství odpadů z  výroby, příprava vý-
robků na konci životnosti pro opětovné použití 
a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Mezi typy podporovaných projektů a  aktivit 
patří předcházení vzniku komunálních odpadů 
a  předcházení vzniku průmyslových odpadů 
(např. aplikace technologií, které sníží měrné 
množství odpadů vznikající ve výrobě).

Jako příklady podporovaných projektů lze 
uvést realizace nebo modernizace technologií, 
jejichž výstupem je menší množství produkova-
ných odpadů na  jednotku výrobku, budování 
míst pro předcházení vzniku komunálních od-
padů (např. pro nábytek, textil, BRKO), zavádě-
ní tzv. systému „door-to-door“ (systém předchá-
zení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. 
ode dveří ke dveřím).

Specifi cký cíl 3.2 – 
Zvýšit podíl materiálového a energetického 
využití odpadů

Podporovanými aktivitami jsou výstavba a mo-
dernizace zařízení pro sběr, třídění a  úpravu 
odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci od-
padů a bioodpadů, sběrné dvory a  sklady KO, 
systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní 
kontejnery včetně související infrastruktury), vý-
stavba a modernizace zařízení pro materiálové 
využití odpadů, výstavba a modernizace zařízení 
na energetické využití odpadů a související infra-
struktury a výstavba a modernizace zařízení pro 
nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdra-
votnických odpadů (vyjma skládkování).

Jako příklady podporovaných projektů lze 
uvést výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, 
třídění a úpravu odpadů, doplnění systémů od-
děleného sběru, skladování a manipulace s od-
pady, budování nových a modernizace stávají-
cích sběrných dvorů, třídicí a dotřiďovací linky 
zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky 
s  navazujícími technologiemi pro úpravu od-
padů, doplnění překladišť a  skladů pro KO 
a jeho vytříděné složky a pro další odpady, kte-
ré nejsou z kategorie nebezpečné. Podpora je 
dále určena na budování systémů odděleného 
sběru bioodpadů, podporu a  rozvoj systému 
sběru, shromažďování a nakládání s nebezpeč-
nými a zdravotnickými odpady, budování kom-

postáren s využitím kompostu, budování sběru 
a svozu gastroodpadů / kuchyňských odpadů, 
doplnění systému sběru u  výrobků na  konci 
životnosti, výstavbu a  modernizaci zařízení 
pro materiálové využití odpadů. Nabízena je 
i na pořízení zařízení na úpravu nebo využívá-
ní „ostatních“ odpadů, technologie pro využití 
stavebních prvků ze zateplovacích systémů 
(např. zpracování stavebního PS, stavebních 
prvků z PVC), budování zařízení na energetic-
ké využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapito-
la 2.3.3.2.4 Programového dokumentu OPŽP 
2014–2020), zařízení pro tepelné zpracování 
odpadů, výstavbu bioplynových stanic pro 
zpracování bioodpadů, zařízení pro tepelné 
zpracování zdravotnických a nebezpečných od-
padů či jejich modernizace, zařízení pro naklá-
dání s nebezpečnými odpady či jejich moderni-
zace, rekonstrukci zařízení pro spoluspalování 
odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti). 
Podporu lze získat i na instalaci kotlů na spalo-
vání odpadů v teplárnách (zařízení musí být při-
pojeno na CZT a splňovat podmínku energetic-
ké účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES 
pro zařízení na energetické využití KO).

Specifi cký cíl 3.3 – 
Rekultivace staré skládky

Jako příklad podporovaných projektů lze 
uvést rekultivaci starých technických nezabez-
pečených skládek, které byly provozovány před 
účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpoz-
ději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 
zákona č. 238/1991 Sb.

Specifi cký cíl 3.4 – 
Dokončit inventarizaci a odstranit 
staré ekologické zátěže

V  ČR stále zůstává velké množství starých 
ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah 
rizik pro životní prostředí a  lidské zdraví nebo 
jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné 
tyto staré ekologické zátěže odstranit. Mezi typy 
podporovaných projektů a aktivit v tomto speci-
fi ckém cíli patří inventarizace kontaminovaných 
a  potenciálně kontaminovaných míst, katego-
rizace priorit kontaminovaných míst podle zá-
važnosti, realizace průzkumných prací (včetně 
doprůzkumů), analýz rizik a sanace vážně kon-
taminovaných lokalit.

Jako typy podporovaných projektů lze uvést 
realizace komplexní inventarizace všech kon-
taminovaných a  potenciálně kontaminova-
ných lokalit, jejímž výstupem bude databáze 
těchto lokalit, dále realizace průzkumných 
a  doprůzkumných prací a  zpracování ana-
lýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně 
kontaminovaných lokalit. Patří sem rovněž 
projektované průzkumné a  doprůzkumné 
práce rozsahu kategorie A, B, eventuálně C 
dle metodického pokynu MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území. Podporovány jsou 
i  sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, 
u  kterých byla analýzou rizik ověřena konta-
minace představující neakceptovatelné riziko 
pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla 
přidělena priorita A3, A2, eventuálně A1. Mezi 
podporované projekty patří také ověření vyu-
žitelnosti a  využití intenzifi kačních sanačních 
technologií.

Specifi cký cíl 3.5 – 
Snížit environmentální rizika a rozvíjet 
systémy jejich řízení

Cílem tohoto specifi ckého cíle je rozvoj, ino-
vace a aplikace technologií a postupů přispívají-
cích ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s che-
mickými látkami a tím k omezování a snižování 
environmentálních rizik. Typy podporovaných 
projektů a  aktivit jsou náhrada nebo rekon-
strukce zařízení (stacionární technické nebo 
technologické jednotky, ve které je nebezpečná 
chemická látka vyráběna, zpracovávána, použí-
vána, přepravována nebo skladována) s  cílem 
zvýšení bezpečnosti provozu, dále snížení míry 
rizika nad rámec standardů a norem společen-
ství. Podpora se vztahuje na vytváření informač-
ních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů 
pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů 
v managementu chemických látek a prevenci zá-
važných chemických havárií. Vztahuje se i na vy-
tvoření expertních center REACH a center pre-
vence rizik, na infrastrukturu pro institucionální 
zázemí implementace REACH a prevenci závaž-
ných chemických havárií a  rekonstrukce nebo 
nákup technologií pro omezení průmyslového 
znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

Úplný výčet typů projektů není možné s ohle-
dem na množství technických řešení jednoznač-
ně defi novat, avšak mezi podporované typy 
projektů patří například rekonstrukce zařízení 
výrob s nebezpečnými chemickými látkami, re-
konstrukce chladicích zařízení změnou chladiva, 
snížením množství kapalného čpavku, náhradou 
chladicího zařízení nebo modernizací rozvodů. 
Podpora se vztahuje na projekty řešící protipo-
žární izolace zásobníků LPG, vybudování bez-
pečného stáčení vstupních surovin a  nových 
produktů, rekonstrukce skladovacích nádrží 
včetně realizace havarijních jímek, rekonstrukce 
skladů hořlavých kapalin, rekonstrukce sklado-
vacích nádrží kapalných uhlovodíků, rekon-
strukce skladů kapalných průmyslových hnojiv, 
výstavbu zabezpečených skladů agrochemikálií, 
modernizaci zabezpečovacího zařízení u vleček 
pro přepravu nebezpečných látek. Dotaci lze 
získat na projekty zaměřené na  znalostní por-
tály, vytváření uceleného znalostního systému 
nebezpečných chemických látek pro potřeby 
implementace nařízení CLP s ohledem na spe-
cifi ka GHS, TDG a na požadavky prevence zá-
važných havárií, dále na informační systémy pro 
podporu prevence závažných havárií a  vytvo-
ření expertních center REACH pro hodnocení 
rizik chemických látek a vybavení pracoviště pro 
hodnocení rizik chemických látek.

Specifi cký cíl 4.1 – 
Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území

Cílem podpory je zajištění potřebné péče 
o  předměty ochrany na  národně významných 
chráněných územích, jež jsou stanoveny schvá-
lenými plány péče, v územích Natura 2000. Jed-
ná se o souhrny doporučených opatření. Mezi 
typy podporovaných projektů a aktivit patří za-
jišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality 
soustavy území Natura 2000 (realizace opatření 
k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany 
včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické in-
frastruktury), sběr informací, tvorba informač-
ních a technických nástrojů a podkladů pro za-
jištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP 
a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové 
organismy.

Mezi podporovaná opatření patří v případě 
implementace soustavy Natura 2000 dokončení 
vyhlašování EVL, příprava podkladů k vyhlašo-
vání, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 
zaměřování hranic, příprava plánů péče pro vy-
hlašované ZCHÚ, značení lokalit v terénu, sledo-
vání stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS 
a sběr informací a podkladů pro návrh a zajiš-
tění péče.

V případě plánování péče o NP, CHKO, NPR, 
NPP a  lokality soustavy území Natura 2000 pa-
tří k  podporovaným aktivitám sběr aktuálních 
podkladů a  informací nezbytných ke kvalitnímu 
a efektivnímu plánování péče o území národního 
významu, a  to včetně monitoringu a mapování 
stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně půso-
bících. Podporováno je hodnocení efektivity pro-
váděných opatření, příprava prováděcích studií, 
metodických a koncepčních dokumentů, tvorba 
informačních a  technických nástrojů sloužících 
k ochraně a péči o území národního významu, 
příprava podkladů k  vyhlašování a  zajištění vy-
hlašovacího procesu. Podporováno je geodetic-
ké zaměřování hranic, vyznačení lokalit v terénu, 
příprava plánů péče o  zvláště chráněná území 
a souhrnů doporučených opatření pro evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti a osvěta, infor-
mování veřejnosti a dotčených subjektů.

V případě zajištění péče o území národního 
významu k  podporovaným aktivitám dále pa-
tří zajištění péče o území národního významu 
vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů 
péče, souhrnů doporučených opatření, záchran-
ných programů, event. dalších relevantních 

dokumentů. Podpora má zejména směřovat 
do péče o bezlesí, což je cílené jednání s cílem 
jeho zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy. 
Podporována je péče o  lesní společenstva, což 
značí zachování nebo zlepšení jejich struktury, 
druhového složení. Podporována je péče o vod-
ní útvary a  mokřadní biotopy nacházející se 
v územích národního významu, péče o dřeviny 
mimo les, speciální péče zaměřená na podporu 
biodiverzity v chráněných územích. Podporová-
na je péče o cílové stanoviště druhů, likvidace 
invazních a expanzivních druhů, zajištění péče 
o útvary neživé přírody včetně jeskyní, usměr-
ňování návštěvníků z  důvodu eliminace nega-
tivního dopadu na předmět ochrany (dřevěné/
povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, 
zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budová-
ní či obnovy prvků pro interpretaci chráněných 
území (informační panely, naučné stezky, ná-
vštěvnická střediska apod.). Podporovány jsou 
i ostatní specifi cká opatření směřující ke zlepše-
ní stavu území národního významu.

Specifi cký cíl 4.2 – 
Posílit biodiverzitu

Typy podporovaných projektů a  aktivit jsou 
péče o  vzácné druhy (ve  volné krajině i urba-
nizovaném prostředí) a  jejich biotopy včetně 
obnovy a tvorby těchto biotopů a péče o cenná 
stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Opatření v rámci cílů 4.2.1 a 4.2.2 mají ve vět-
šině případů z hlediska realizace obdobný cha-
rakter (liší se zacílením), a typy podporovaných 
opatření jsou proto uvedeny společně.

Podporovanými opatřeními jsou speciální 
péče o vzácné biotopy, jako jsou například ra-
šeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlep-
šení jejich kvality a druhového složení (včetně 
omezování invazních a  expanzivních druhů), 
péče o  lesní společenstva cílená na  zachování 
nebo zlepšení jejich struktury, druhového slo-
žení, speciální péče cílená na  podporu vzác-
ných druhů a  jejich biotopů, obnova a  tvorba 
cenných stanovišť, opatření na podporu druhů 
v urbanizovaném a jinak antropogenně ovlivně-
ném prostředí, včetně opatření k omezení ohro-
žujících faktorů. Podporována je likvidace invaz-
ních a expanzních druhů ohrožujících populace 
vzácných druhů a stav cenných stanovišť i ostat-
ní specifi cká opatření směřující ke zlepšení sta-
vu populací vzácných druhů a  stavu cenných 
stanovišť. Dotaci lze získat jak na  součást rea-
lizace opatření, také na sběr informací, hodno-
cení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorbu 
informačních a technických nástrojů k ochraně 
druhů a stanovišť, osvětu, interpretace PP a PR 
v podobě jednoduchých zařízení instalovaných 
v terénu, jako jsou např. naučné tabule, naučné 
stezky. Podpora nevyjímá ani v rámci specifi cké-
ho cíle 4.2.2 potřebná zpřístupnění (např. pova-
lové chodníky).

Uveďme, že opatření péče ex-situ a obdob-
né specializované aktivity zasahující významně 
jedince zvláště chráněných druhů jsou podpo-
rována, pouze pokud vyplývají ze záchranných 
programů nebo programů péče, případně byla 
jejich potřebnost potvrzena odbornou analý-
zou a  jsou připravována v dohodě s orgánem 
ochrany přírody. Těmito opatřeními je míněna 
prevence šíření a omezování výskytu invazních 

druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik 
a tvorby metodických a koncepčních podkladů 
a nástrojů).

Podporovanými typy aktivit jsou projekty ma-
pování a monitoring (včetně kontroly úspěšnos-
ti na ošetřených plochách) a příprava metodik 
a  koncepčních dokumentů pro omezování in-
vazních druhů, dále projekty eradikace, popř. 
regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt 
či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná lik-
vidace biomasy aj.), projekty obnovy stanovišť 
po  eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze 
v odůvodněných případech, kdy je obnova ne-
zbytná pro zamezení znovu uchycení invazních 
druhů. Podporována je osvěta jako součást rea-
lizace opatření, tedy informování veřejnosti 
a dotčených subjektů. Podporováno je i před-
cházení, minimalizace a  náprava škod způso-
bených zvláště chráněnými druhy živočichů 
na majetku (s výjimkou opatření proti rybožra-
vým predátorům podporovaným v rámci akva-
kultury prostřednictvím OP Rybářství).

K podporovaným opatřením dále patří reali-
zace opatření na zajištění prevence a zmírnění 
škod způsobených zvláště chráněnými druhy 
na  zemědělských a  lesnických kulturách, hos-
podářských zvířatech, stavbách, vodních dílech. 
Podporována je i osvěta jako součást realizace 
opatření a informování veřejnosti a komunikace 
s dotčenými subjekty.

Specifi cký cíl 4.3 – 
Posílit přirozené funkce krajiny

Typy podporovaných projektů a  aktivit jsou 
v  tomto specifi ckém cíli zprůchodnění migrač-
ních bariér pro živočichy a opatření k omezo-
vání úmrtnosti živočichů spojené s  rozvojem 
technické infrastruktury. Podporovanými opat-
řeními jsou opatření na  zprůchodnění migrač-
ních bariér pro vybrané druhy živočichů, a  to 
zejména na  významných tahových cestách 
obojživelníků, místech, kde dochází k  úhynu 
kriticky a silně ohrožených druhů apod., výstav-
ba nových rybích přechodů, speciálních rybích 
přechodů či opatření ke  zvýšení účinnosti stá-
vajících rybích přechodů, speciálních rybích 
přechodů či opatření k odstranění migračních 
překážek na  vodních tocích, instalace opatře-
ní k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu 
vázaných obratlovců podporující jejich poprou-
dou migraci, obnova konektivity vodního toku 
s nivními biotopy apod.

V  případě vytváření, regenerace či posíle-
ní funkčnosti krajinných prvků a  struktur jsou 
podporována opatření zpracování plánu ÚSES, 
založení biocenter a  biokoridorů ÚSES zlep-
šení funkčního stavu biocenter a  biokoridorů 
ÚSES, realizace interakčních prvků podporují-
cích ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin 
(stromořadí, větrolamy, břehové porosty, re-
mízy), založení nebo obnova krajinných prvků, 
zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce 
významných krajinných prvků, obnova histo-
rické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její 
doprovodnou vegetací umožňující pěší průchod 
krajinou. Podporovány jsou vytváření a obnova 
vodních prvků v  krajině s  ekostabilizační a  re-
tenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků 
a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravi-
delně zatápěných území (např. lužní lesy).

Prioritní osa 3 – 
Odpady a materiálové toky, 
ekologické zátěže a rizika

Prioritní osa 4 – 
Ochrana a péče o přírodu 
a krajinu
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Specifi cký cíl 5.1 – 
Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie

Mezi typy podporovaných projektů a  aktivit 
patří celkové nebo dílčí energeticky úsporné 
renovace veřejných budov. To je zateplení ob-
vodových plášťů budov, výměny a renovace (re-
pase) otvorových výplní, realizace stavebních 
opatření majících prokazatelně vliv na energe-
tickou náročnost budov nebo zlepšení kvality 
vnitřních prostředí. Podporovány jsou tak rea-
lizace systémů nuceného větrání s  rekuperací 

odpadního tepla, realizace systémů využívají-
cích odpadní teplo, výměny zdroje tepla pro vy-
tápění nebo přípravu teplé užitkové vody s vý-
konem nižším než 5 MW využívajícího fosilní 
paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje 
využívající biomasu, jako jsou tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení 
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla vyu-
žívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.

Podporovanými opatřeními jsou také insta-
lace solárně-termických kolektorů pro přitápě-
ní nebo pouze přípravu TV. Dotaci lze získat 
na  samostatná opatření výměny zdroje tepla 
s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosil-
ní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění 
nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje vy-
užívající biomasu, jako jsou tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení 
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla vy-
užívající obnovitelné zdroje. Podporovány jsou 
instalace solárně-termických kolektorů a  insta-
lace systému nuceného větrání s  rekuperací 
odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje 
určitou energetickou náročnost a v případě in-
stalace systému nuceného větrání s rekuperací 
zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dosta-
tečné výměny vzduchu.

V  tomto specifi ckém cíli nemohou být pod-
porována opatření realizovaná v bytových a ro-
dinných domech. Avšak v rámci renovace budov 
defi novaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění jako kulturní 

památka nebo budov, které nejsou kulturní pa-
mátkou, ale nachází se v památkové rezervaci, 
v  památkové zóně nebo v  ochranném pásmu 
nemovité kulturní památky, nemovité národní 
kulturní památky, památkové rezervace nebo 
památkové zóny (dále jen „památkově chráně-
né budovy“), budou podporovány dílčí aktivity 
vedoucí ke  snížení energetické náročnosti bu-
dovy bez ohledu na  dosažení parametrů pro 
celkovou energetickou náročnost budovy dle 
příslušných norem.

Podpora je poskytována zejména na opatření 
s delší ekonomickou návratností, tj. především 
zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však 
není dostatečné pro optimální snížení spotře-
by energie. Klíčová je rovněž následná péče 
o správné vytápění objektů a renovace souvise-
jících technologických zařízení, zejména zdro-
jů tepla a  regulačních systémů. Tato opatření 
s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat 
jinými fi nančními nástroji, případně prostřed-
nictvím metody EPC.

Specifi cký cíl 5.2 – 
Dosáhnout vysokého energetického 
standardu nových veřejných budov

Mezi typy podporovaných projektů a  aktivit 
patří i vícenáklady na dosažení pasivního ener-
getického standardu v případě výstavby nových 
budov. V  rámci tohoto specifi ckého cíle nebu-
de poskytována podpora na výstavbu bytových 
a rodinných domů.

Přehled prioritních os a specifických cílů OPŽP 2014–2020 
včetně rozložení finanční alokace

PRIORITNÍ OSA 1

29,16 %

PRIORITNÍ OSA 2

17,21 %

PRIORITNÍ OSA 3

17,40 %

PRIORITNÍ OSA 4

13,34 %

PRIORITNÍ OSA 5

20,09 %

PRIORITNÍ OSA 6

2,8 %

PRIORITNÍ OSA 1
Zlepšování kvality vody 

a snižování rizika povodní

768 767 183 €


Specifi cký cíl 1.1
Snížit množství vypouštěného 

znečištění do povrchových i podzem-
ních vod z komunálních zdrojů a za-
jistit dodávky pitné vody v odpovída-

jící jakosti a množství

45,00 % / 345 945 233 €

Specifi cký cíl 1.2
Snížit vnos znečišťujících látek 

do povrchových a podzemních vod

15,00 % / 115 315 077 €

Specifi cký cíl 1.3
Zajistit povodňovou ochranu intra-

vilánu

30,00 % / 230 630 155 €

Specifi cký cíl 1.4
Podpořit preventivní protipovodňová 

opatření

10,00 % / 76 876 718 €

PRIORITNÍ OSA 2
Zlepšování kvality ovzduší 

v lidských sídlech

453 819 065 €


Specifi cký cíl 2.1
Snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncen-

tracím znečišťujících látek

75 % / 340 364 299 €

Specifi cký cíl 2.2
Snížit emise stacionárních zdrojů 
podílející se na expozici obyva-

telstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek

21 % / 95 302 004 €

Specifi cký cíl 2.3
Zlepšit systém sledování, hodno-
cení a předpovídání vývoje kvality 

ovzduší, počasí a klimatu a ozonové 
vrstvy Země

4 % / 18 152 763 €

PRIORITNÍ OSA 3
Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika

458 819 995 €


PRIORITNÍ OSA 3
Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika – FS

435 731 044 €


Specifi cký cíl 3.1
Předcházet vzniku odpadů a snížit 

vliv nebezpečných vlastností odpadů

13,30 % / 61 002 346 €

Specifi cký cíl 3.2
Zvýšit podíl materiálového 

a energetického využití odpadů

53,66 % / 246 188 040 €

Specifi cký cíl 3.3
Odstranit nepovolené skládky 

a rekultivovat staré skládky

2,85 % / 13 071 931 €

Specifi cký cíl 3.4
Odstranit a inventarizovat ekologické 

zátěže

25,17% / 115 468 727 €

PRIORITNÍ OSA 3 – Odpady 
a materiálové toky, ekologické 

zátěže a rizika – EFRR

23 088 951 €


Specifi cký cíl 3.5
Snižovat environmentální rizika 
a rozvíjet systémy jejich řízení

5,03 % / 23 088 951 €

PRIORITNÍ OSA 4
Ochrana a péče o přírodu 

a krajinu

351 735 069 €


Specifi cký cíl 4.1
Posílit biodiverzitu na majetku ČR 
ve správě rezortních organizací ČR

30,00 % / 105 520 521 €

Specifi cký cíl 4.2
Posílit biodiverzitu

6,87 % / 24 173 507 €

Specifi cký cíl 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny

43,13 % / 151 694 028 €

Specifi cký cíl 4.4
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

20,00 % / 70 347 014 €

PRIORITNÍ OSA 5 
Energetické úspory

529 626 952 €


PRIORITNÍ OSA 5
Energetické úspory – FS

509 626 952 €


Specifi cký cíl 5.1
Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie

96,22 % / 509 626 952 €

PRIORITNÍ OSA 5
Energetické úspor – EFRR

20 000 000 €


Specifi cký cíl 5.2
Dosažení vysokého energetického 

standardu nových veřejných budov

3,78 % / 20 000 000 €

100 % – CELKOVÁ ALOKACE – 2 636 592 864 €

OPŽP 2014–2020 OPŽP 2014–2020

V případě revitalizace a  samovolné renatu-
race vodních toků a niv je podporována obno-
va ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů. Podporovanými opatře-
ními jsou vytváření a obnova přírodě blízkých 
koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, 
tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující even-
tuální odstranění dřívějších nevhodných úprav 
(opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných 
překážek), a to včetně navazujících říčních ra-
men při respektování přístupů ochrany území 
před povodněmi. Podporována jsou podpůrná 
opatření na  vodním toku a  v nivě umožňující 
přirozené korytotvorné procesy v delším časo-
vém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých 
investičních úprav, což značí zejména zajištění 
dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený 
vývoj koryta vodního toku. Podporováno je 
vytváření a obnova prvků posilující druhovou 
biodiverzitu vodních a  na  vodu vázaných or-
ganismů, terénní úpravy koryta (dna) a břehů 
včetně pomístných zásahů umožňujících pro-
ces renaturace vodního toku apod.

V případě zlepšování druhové, věkové a pro-
storové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlast-
nictví státu) zřízených LHP mimo ZCHÚ 
a území soustavy Natura 2000 patří mezi pod-
porovaná opatření dosadby a podsadby dřevin 
přirozené druhové skladby včetně zajištění 
ochrany a  nezbytné následné péče, výsadby 
dřevin přirozené druhové skladby nad rámec 

minimálního podílu MZD při obnově porostů, 
včetně zajištění ochrany, dále pak rekonstruk-
ce porostů s  vnášením dřevin přirozené dru-
hové skladby, provedení výchovného zásahu 
(prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se 
zachováním příznivého počtu dřevin přirozené 
druhové skladby a  zlepšení jejich konkurenč-
ní schopnosti v  porostu a  zajištění přirozené 
prostorové skladby porostu a vnos stanovištně 
vhodných keřů do porostních plášťů.

V  rámci tohoto specifi ckého cíle jsou pod-
porovány realizace přírodě blízkých opatření 
vyplývajících z  komplexních studií cílených 
na zpomalení povrchového odtoku vody, pro-
tierozní ochranu a adaptaci na změnu klima-
tu. Podporovanými opatřeními jsou opatření 
zamezující vodní erozi, plošnému a  soustře-
děnému povrchovému odtoku (užití travních 
pásů, průlehů). Podporována je stabilizace 
drah soustředěného povrchového odtoku 
(hrázky, terasy, svodné příkopy) a preventivní 
opatření jako zakládání či obnova mezí a  re-
mízů. Podporována jsou opatření zamezující 
větrné erozi a obnova či zakládání větrolamů.

Specifi cký cíl 4.4 – 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Cílem tohoto specifi ckého cíle je posílit biodi-
verzitu a ekosystémové funkce znehodnocených 
ekosystémů v  sídlech, resp. jejich ekologickou 
stabilitu. Mezi typy podporovaných projektů 
a aktivit patří revitalizace funkčních ploch a prv-
ků sídelní zeleně, zakládání a obnova funkčně 
propojených ploch a  prvků sídelní zeleně, za-
kládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, za-
hrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, 
remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitér-
ní výsadby. Podporována jsou opatření vedoucí 
k  zatravnění plochy včetně druhově bohatých 
trávníků apod. a  realizaci funkčních propojení 
přírodních ploch a  prvků, obnově funkčního 
stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně 
(revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění 
stávající výsadby). Dotaci lze získat na realizace 
přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku 
a retenci srážkové vody jako součást zakládání 
a obnovy ploch a prvků zeleně, obnovu a  za-
kládání doprovodných vodních prvků a  ploch 
přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, 
mokřadů, průlehů a  jiných terénních sníženin, 
částí vodních toků, drobných retenčních nádrží 
na srážkovou vodu apod.). Podmínkou je vytvá-
ření vodních a mokřadních biotopů prostorově 
začleněných a  funkčně provázaných s  realizo-
vanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují 
retenční potenciál sídelního prostředí.

Prioritní osa 5 – 
Energetické úspory

Podrobnější informace o jednotlivých prioritních osách 

a jejich specifi ckých cílech včetně vysvětlivek k v textu 

uvedeným zkratkám naleznete na stránkách www.opzp.cz 

v sekci Obecné pokyny – Programový dokument 

OP Životní prostředí 2014–2020.
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Za pouhý 
týden 
od spuštění 
příjmu 
žádostí 

do programu Nová zelená 
úsporám dorazilo na Státní 
fond životního prostředí ČR 
celkem 459 žádostí za více 
než 123 milionů korun. To 
je vzhledem k celkové výši 
alokace téměř 11 procent 
z celkových prostředků 
připravených pro rodinné 
a bytové domy. A žádosti 
každým dnem rychle 
přibývají.

Zájemci o dotace z programu 
Nová zelená úsporám podávali 
své žádosti přesně jeden týden, 
tedy od 15. května od 10 hodin.

„Za pouhý týden od otevření výzvy 
evidujeme 430 odeslaných žádostí u ro-
dinných domů za více než 95 milionů 
korun a dalších 1 400 žádostí za před-
běžně odhadovaných 300 milionů korun 
je ve stavu rozpracovanosti. U bytových 
domů bylo přijato 29 žádostí v hodnotě 
28 milionů korun,“ uvedl ředitel 
Státního fondu životního pro-
středí ČR Petr Valdman s tím, že 
žádosti nejčastěji přicházejí z Mo-
ravskoslezského, Středočeského 
a Jihomoravského kraje.

1,1 miliardy korun
Pro letošní rok je na energeticky 

úsporná opatření v programu při-
praveno 1,1 miliardy korun, z toho 
600 milionů je určeno pro majitele 

rodinných domů na území celé 
České republiky a 500 milionů je 
vyčleněno na pražské bytové domy.

„Díky nově nastaveným podmínkám 
programu, které jsou pro žadatele daleko 
vstřícnější, je program dostupný takřka 
všem majitelům domů. Na dotace nyní 
mohou dosáhnout i ti, kteří nemají 
pohromadě více peněz na nákladnější 
rekonstrukce a chystají se zateplovat 
postupně. Zájem o dotace je veliký,“ 
řekl ministr životního prostředí 
Richard Brabec.

Opačná situace
Loni trval příjem žádostí devět 

měsíců, během nichž majitelé 
rodinných domů zaregistrovali 
přes 6 tisíc žádostí za téměř 
1,4 miliardy, přičemž největší 
nárůst přijatých žádostí zazname-
nal SFŽP ČR během několika po-
sledních týdnů před ukončením 

výzvy. Letos je prozatím situace 
zcela opačná.

„Pokud vše půjde tímto tempem, dá 
se očekávat, že alokace bude podle všeho 
úspěšně vyčerpána ještě před koncem 
výzvy, který je jak pro rodinné, tak pro 
bytové domy stanoven na 31. října 2015. 
Žadatelé by proto neměli s podáním žá-
dosti váhat,“ dodal ministr Brabec.

Aktuální stav
Aktuální stav disponibilních 

fi nančních prostředků určených 
pro jednotlivé výzvy je možné 
průběžně sledovat prostřednic-
tvím aplikace pro příjem žádostí 
na stránkách programu Nová 
zelená úsporám (www.novaze-
lenausporam.cz). Dodejme, že 
parametry programu Nová zelená 
úsporám byly nastaveny i s ohle-
dem na podobu nového Operač-
ního programu Životní prostředí.

Úplné informace o zpoplatnění emisní třídy EURO 3
Vláda ČR odsouhlasila 
věcný návrh zákona 
o výrobcích s ukončenou 
životností, který řeší 
zpětný odběr a životní 
cyklus elektrických 
a elektronických zařízení, 
včetně solárních panelů, 
baterií a akumulátorů, 
pneumatik a vozidel, 
a mimo jiné počítá 
do budoucna se 
zpoplatněním registrace 
a první přeregistrace vozidel 
s emisní třídou EURO 3.

Zpoplatnění registrace ojetých 
vozidel v ČR není žádná novinka 
a funguje již od roku 2009, odkdy 
se poplatek začal platit za vozidla 
emisní třídy EURO 2 a starší. 
Poplatek je hrazen při první re-
gistraci nebo první přeregistraci 
vozidla v emisní třídě starší než 
EURO 1, EURO 1 a EURO 2. 
Platí se vždy pouze jednou 
a informace o jeho zaplacení se 
zapisuje do technického průkazu. 
Pokud vejde v platnost nový zá-
kon, bude se nově zpoplatňovat 
i třída EURO 3, což představuje 
zhruba dvanáct a více let stará 
vozidla.

Omlazování vozového 
parku

Cílem navrhovaných změn 
v poplatcích je, aby lidé nena-
kupovali starší vozidla s vyššími 
emisemi, vyšší poruchovostí 
a s vyšším rizikem vzniku doprav-
ních nehod, tedy aby docházelo 
k postupnému omlazování 
vozového parku, jehož průměrné 
stáří je podle dostupných údajů 
v ČR více než 14 let. Stav ovzduší 
se dle Zprávy o životním prostředí 
za rok 2013 dlouhodobě nelepší 
a navrhované změny v cenách 
poplatků za emisní třídy jsou 
jedním z mnoha kroků, jak tento 
neuspokojivý stav ovzduší zlepšit.

Tímto krokem MŽP zároveň 
plní platné nařízení Nečasovy 
vlády z 9. listopadu 2011, podle 
něhož mělo spolu s MPO před-
ložit do roku 2012 návrh na zpo-
platnění emisní třídy EURO 3 
a aplikovat jej už v roce 2013.

Od roku 2017
Důležité je také upřesnit, 

že tyto změny by dle nového 
odpadového zákona o výrobcích 
s ukončenou životností měly začít 
platit až v roce 2017, v té době 
se tedy bude jednat již o 12–16 
let staré automobily, rozhodující 
pro výši poplatku je však emisní 
třída. Předpokladem je schválení 
nového zákona Parlamentem ČR 
a podpis prezidenta.

Ministerstvo životního pro-
středí nenavrhuje tzv. „plošnou 
silniční daň“, kterou mají ve vět-
šině evropských států EU28 
a která by znamenala zásadní 
sociální zátěž. Např. na Sloven-
sku platí za znečištění ovzduší 
každý, kdo si pořídí auto, podle 
principu „každý znečišťovatel 
platí“. Výše poplatku se určuje 
dle výkonu motoru. Nejnižší 
poplatek tak na Slovensku činí 
v přepočtu zhruba 4 600 Kč 
(vozidla 80–86 kW).

Zpoplatnění emisní třídy 
EURO 3 (a postupný přechod 
k vozům s EURO 4 a vyšším) po-
vede k poklesu emisí oxidů dusí-
ku a jemných prachových částic 
u naftových motorů. U benzino-
vých motorů očekáváme pokles 
emisí těkavých organických látek 
a oxidů dusíku.

NZÚ: Za jeden týden 459 žádostí 
v hodnotě 123 milionů korun

ZPRÁVY MŽP

Majitelé vozidel najdou údaj 
o emisní třídě ve velkém tech-
nickém průkazu, kde je uvedeno 
číslo evropské směrnice. Údaj 
o emisní třídě lze zjistit například 
na stránkách Ministerstva život-
ního prostředí nebo v registru 
silničních vozidel. Poplatek se 
platí na příslušném úřadě obce 
s rozšířenou působností při 
prvním přihlášení nebo přehlá-
šení auta. Poplatek za EURO 3 
se tedy platí za dobu životnosti 
vozidla jen jednou. Úřad poté 
majiteli auta vydá potvrzení o za-
placení poplatku s identifi kačním 
číslem vozidla (VIN). Vybrané 
prostředky pošle úřad jednou 
měsíčně Státnímu fondu životní-
ho prostředí ČR. Ten je používá 
na podporu ekologické likvidace 
autovraků a také na podporu 
dalších programů na zlepšení 
stavu ovzduší a snížení emisí. Ne-
jedná se o daň, ČR nemá kromě 
silniční daně jiné zdanění provozu 
vozidel. Jedná se o poplatek, který 
není žádnou novinkou, od roku 
2009 se platí pro auta s třídami 
staršími než EURO 1, EURO 1, 2 
a nevztahuje se na stáří vozidla, 
ale výhradně na mezní hodnoty 
vypouštěných emisí. 

Návrh zákona o výrobcích 
s ukončenou životností 
počítá s variantou: 
vozidla, která neplní emisní 
normy (EURO 0) 
a EURO 1 → 10 000 Kč, 
EURO 2 → 5 000 Kč 
a EURO 3 → 3 000 Kč.

Vlaková nádraží se dočkala nových 
nádob na třídění odpadu
Lidé na nádražích vyhazují 
poměrně velké množství 
odpadu. Jenom na pražském 
Hlavním nádraží se ročně 
sebere 85 tun nevytříděného 
směsného odpadu, z toho 
58 tun činí odpad, který 
lidé vyprodukují přímo 
na nádraží. A vzhledem 
k tomu, že ve všech stanicích 
na celém území České 
republiky dosud chyběla 
možnost třídit odpad, 
projekt, který toto změnil, si 
zaslouží o to více pozornosti. 

Třídit odpad nejen v každé 
obci, ale nově i na 508 vlakových 
nádražích po celé ČR, dát práci 
lidem se zdravotním postižením 
a přiblížit smysl a užitečnost 
evropských dotací veřejnosti. To je 
v kostce obsah projektu, který byl 
fi nancovaný z Operačního progra-
mu Životní prostředí 2007–2013. 
V praxi to znamenalo nákup 1 865 
nádob na třídění papíru, plastu, 
skla, kovů a směsného komunální-
ho odpadu a jejich instalaci. 

Užitečný projekt
Zajímavé je, že výběrové řízení 

na tuto zakázku získala chráně-
ná dílna, která zaměstnává víc 
než 50 % osob s handicapem. 
Na přípravě a realizaci projektu se 
podílelo Ministerstvo životního 
prostředí, Národní rada osob se 
zdravotním postižením, České 
dráhy a Správa železniční dopravní 
cesty. Svoji roli vzhledem k účasti 
Operačního programu Životní 
prostředí v něm zastává i Státní 
fond životního prostředí ČR. 

„Tento projekt se nám podařilo společně 
s našimi partnery zrealizovat mimo jiné 
i proto, že můj tým na ministerstvu 
a na Státním fondu životního prostředí ČR 
v loňském roce dokázal po nastavení krizo-
vého managementu zachránit 13 miliard 
korun z fondů EU, které jsme nemuseli 
vracet do Bruselu. Jsem tedy rád, že se 
nám povedlo najít 24,6 milionu Kč 
na takto užitečný projekt, který dá nejen 
uplatnění lidem s handicapem, ale také 
výrazně přispěje ke zlepšení třídění odpadu 
v ČR,“ řekl ministr životního pro-
středí Richard Brabec. 

Podle něj je realizace projektu 
dobrou zprávou hlavně pro veřej-
nost, která nyní bude moci třídit 

odpad i při cestování vlakem. 
Kromě toho bude dle jeho slov 
na každém koši informační panel 
připomínající výsledky realizace 
projektů v Operačním programu 
Životní prostředí 2007–2013 v ČR 
a představí nový Operační pro-
gram Životní prostředí 2014–2020. 

Gerlich Odry
Projekt ministerstvo připravilo 

ve spolupráci s Národní radou osob 
se zdravotním postižením (NRZP). 
Proto jednou z podmínek realizace 
projektu na výrobu a distribuci 
těchto košů bylo, aby vítězná fi rma 
zaměstnávala víc než 50 % osob se 
zdravotním handicapem. 

„Pro ně to znamená práci až do konce 
října letošního roku, kdy má být instalace 
košů hotová,“ vysvětlil předseda 
Národní rady osob se zdravotním 
postižením Václav Krása. 

Prvních šedesát košů už 
cestující najdou na nádražích 
v Moravskoslezském kraji. Vy-
rábí je společnost Gerlich Odry, 
která zaměstnává již zmíněné lidi 
s handicapem. Zakázku získala 
díky nejnižší ceně. 

„Práci díky tomuto projektu má 
na více než půl roku deset lidí se zdra-
votním postižením,“ uvedl jednatel  
společnosti Zdenek Mateiciuc. 

Celkově jeho fi rma dodá 1 855 
boxů na třídění odpadu, které 
budou mít ve správě České dráhy 
a Správa železniční dopravní 
cesty. Deset košů bude umístěno 
v budově Ministerstva životního 
prostředí. Dohoda zúčastněných 
stran stanovuje i podmínky uží-
vání košů pro ČD a SŽDC, které 
musí zajistit provoz, údržbu a ob-
sluhu nádob na tříděný odpad 
a rovněž řádné třídění odpadů 
a jejich svoz k následnému využití. 

ČD a SŽDC
Projekt vítají i České dráhy 

a Správa železniční dopravní 
cesty. Přináší jim totiž nejenom 
fi nanční úsporu. 

„Jsme rádi, že můžeme umístit na naše 
nástupiště boxy, které jsou bytelné, takže 
by měly odolat útoku vandalů i působení 
času, kromě toho mají jednotný design, 
díky kterému si na ně cestující snadno 
zvyknou, což přispěje, pevně věřím, 
i ke zvýšenému množství vytříděných 
odpadků,“ uvedl generální ředitel 
Správy železniční dopravní cesty 
Pavel Surý.

„Když se to sečte na 508 nádražích, 
kde budou boxy postupně umístěny, tak 
se jedná o stovky tun odpadků, které nyní 
budou moci cestující třídit,“ doplnil 
ho místopředseda představenstva 
Českých drah Ludvík Urban, 
který dodal, že koše dostanou 
nádraží, kde se denně pohybují 
více než tři stovky cestujících.

Kde jsou boxy
Momentálně jsou boxy umís-

těny už na některých vlakových 

nádražích v Moravskoslezském 
kraji. Konkrétně se jedná 
o 60 nádob, které už jsme insta-
lovali ve městech Odry, Bělotín, 
Nový Jičín, Příbor, Frýdek-Místek, 
Frenštát pod Radhoštěm, Kopřiv-
nice, Veřovice, Ostrava – hl. nádr. 
a Suchdol nad Odrou, a také 
na pražském hlavním nádraží. 
Jejich seznam, který je veřejně 
dostupný na stránkách Minister-
stva životního prostředí, se však 
stále rozšiřuje. 

Chráněná dílna Gerlich Odry, s. r. o., která veřejnou 
zakázku ve výběrovém řízení díky nejnižší cenové 
nabídce získala, začala s výrobou a instalací košů 
v polovině dubna. Pro naši fi rmu se jedná prakticky 
o největší zakázku v historii našeho podniku. Práci 
díky tomuto projektu má na víc než půl roku 10 lidí 
se zdravotním postižením. 

TŘÍDIT I VE VLAKU
V případě železniční dopravy však zdaleka nejde pouze o třídění 
odpadu na stanicích, ale i přímo ve vlacích. Například na koleje 
v Libereckém kraji naplánovaly České dráhy moderní švýcarské 
soupravy. Od 4. listopadu bude do hor jezdit zatím jedna souprava. 
Od Nového roku jí přibude 15 kolegyň. 
Do jednoho plně klimatizovaného a bezbariérového vozu si může 
sednout 71 lidí, 20 sedaček je sklopných. Pozornost upoutají zácho-
dy, kde najdete nejen nádoby na třídění odpadu, ale i přebalovací 
pult. Ulevit si tu lidé mohou, i když vlak stojí v zastávce, což bylo 
dříve zakázáno. A ve vlaku si také můžete nabít mobilní telefon či 
zapojit notebook. Jsou zde totiž elektrické zásuvky. 
Nové vlaky zvládnou i nejstrmější trať v republice mezi Tanvaldem 
a Kořenovem. V regionu tak téměř zmizí staré motorové vozy 
810. Liberecký kraj bude mít jeden z nejmladších vozových parků 
u nás. Avšak důvody k přehnané radosti uvádí na pravou míru 
třeba skutečnost, že v Německu těchto vlaků jezdí čtyři stovky. Tam 
dosáhnou i stokilometrové rychlosti, což však na zastaralých tratích 
Libereckého kraje není možné.

Bez názvu-1   1 5.3.2014   19:44:33
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Školková zahrada MŠ Vanču-
rova vznikla v roce 1939, otevře-
na byla v roce 1940 a podle slov 
Lenky Klempárové to na jejím 
vybavení bylo ještě donedávna 
opravdu znát. 

„Některé herní prvky tu přetrvaly 
ještě z mého dětství, třeba skluzavka 
a domek,“ vzpomíná na to, co už 
pěkných pár měsíců není pravda.

Bývalo to neutěšené
Zahrada mateřské školy je 

rozdělena na čtyři vzájemně 
propojené části. V zadní části 
stál zastaralý altán a nachá-
zelo se tam malé políčko pro 
pěstitelské práce. V další části 
bylo zrenovované brouzdali-
ště a stará kovová konstrukce 
na zavěšení houpačky. Ve třetí 

části měly děti pískoviště, starý 
dřevěný domeček a nevyhovu-
jící plechový domek, kovo-
vou konstrukci na houpačku 
a „psa“, sloužící coby kladina. 
Ve čtvrté, nejpoužívanější části 
zahrady se nacházela zastřeše-
ná terasa, pískoviště, z pohledu 
odborně-technické kontroly 
nevyhovující kovová skluzavka 
a tři staré kovové prolézačky, 
plechový domek určený k li-
kvidaci, malá původní dřevěná 
chaloupka a rozestavěný domek 
na hračky. 

„Hračky jsme tehdy měli usklad-
něny v nevyhovujících prostorách pod 
schodištěm, v malém zvlhlém prostoru,“ 
vybavuje si nedávnou minulost 
Lenka Klempárová. 

Nebylo to jednoduché
Do přerodu školkové zahrady 

se prý náchodští vrhli s nadšením. 
Postupně a z různých zdrojů 
získali fi nance na první tři nové 
prvky do výbavy. 

„Mysleli jsme si, že bude jednoduché 
na to získat peníze, ale nebylo. Nadšení 
vystřídalo vystřízlivění, ale nepolevo-
vali jsme,“ popisuje situaci před 
několika lety Klempárová, podle 
které se v té době pokoušeli získat 
peníze, kde se dalo. 

„Máme tady výbornou paní učitelku, 
která se tomu věnovala. Chodila na eko-
logické semináře, získávala informace 
a na internetu hlídala dotační tituly, které 
by pro nás přicházely v úvahu,“ vzpo-
míná Klempárová na dobu, kdy 
se školka snažila získat fi nance 
v krajských dotačních řízeních 

i z drobnějších zdrojů na nižší 
úrovni. 

Dle jejích slov málokdy uspěli, 
a když už, tak vždy získali jen 
drobné částky. Třeba město 
prostřednictvím svého odboru 
životního prostředí přispělo 
na výsadbu zeleně v zahradě a ne-
jenom na ni. Každoročně přispívá 
i na vzdělávací výlety pro děti. 

„Pro rodiče je to velká pomoc, protože 
na výlety nemusejí tolik přispívat a školka 
může organizovat více výletů na poznávání 
v praxi. A pro děti je praktické poznávání 
na prožitkovém výletě s ekologickým zamě-
řením nejlepší,“ míní paní ředitelka. 

Prožitková zahrada 5P 
Touha získat „novou“ zahradu 

ale pedagogický sbor ani rodiče 

V náchodské Mateřské 
školce Vančurova se prý 
sešla dobrá parta lidí se 
společným cílem. Tím bylo 
a stále je provozovat školku 
po všech stránkách v duchu 
udržitelného rozvoje 
a s důrazem na ekologii. 
Avšak byl tu problém. A tím 
problémem byla zahrada 
školky zralá na radikální 
změnu. „A tu se nám 
díky dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 
podařilo zrealizovat,“ říká 
ředitelka školky Lenka 
Klempárová. 

O nejlepší školce nejen v Náchodě, kde mají dobrou partu
REPORTÁŽ

Zatímco město coby zřizovatel podalo žádost, školka 
k ní dodala popis stávajícího stavu zahrady, využití 
zahrady v nadcházejícím roce a následný plán na její 
využívání v dalších pěti letech. Posléze je čekalo výbě-
rové řízení na dodavatele projektu. 

zhruba sedmdesáti dětí, které 
náchodskou školku navštěvují, ne-
opouštěla. „Bylo potřeba celou zahradu 
nějak sjednotit a zaměřit. Naše školka je 
členem ekologického centra mateřských škol 
Mrkvička a na jejich seminářích, které naši 
pedagogové navštěvují, jsme získali nápad 
pořídit prožitkovou zahradu s herními 
prvky převzatými z přírodního prostředí,“ 
přibližuje počátky vzniku celého 
projektu rekonstrukce školkové 
zahrady Klempárová. 

Zahrada s prvky převzatými 
z přírodního prostředí byl tehdy 
podle ní poměrně nový trend, 
který k nám přišel ze sousedního 
Německa. 

„Říkali jsme si proč ne. Pro děti by 
to bylo výborné, obohatilo by to jejich 
fantazii a vůbec celkový vývoj, včetně 

vnímavosti vůči přírodnímu světu,“ 
přibližuje Klempárová.

Školka a Strašné dítě
Školka v celé záležitosti 

oslovila společnost Strašné dítě, 
která má dlouholetou zkušenost 
s navrhováním a realizací prožit-
kových zahrad. 

„Vycházíme z předpokladu, že 
každé místo, stejně jako každý kolektiv 
lidí, má specifi ckého ducha, specifi cké 
potřeby a zaslouží si citlivý přístup při 
tvorbě, naše prvky jsou tedy vždy origi-
nální,“ tvrdí Lucie Nepasická ze 
Strašného dítěte, jejíž zástupce 
se nejdříve přijel na zahradu 
náchodské školky podívat. 

 „Velice se jí líbilo, že zahrada není 
na jednoduché placaté rovině, ale že 

její terén je členitý. Ale nám pořád 
chyběly peníze,“ vzpomíná Lenka 
Klempárová, která dodává, že 
se proto rozhodli oslovit rodiče 
se žádostí o úhradu vypracování 
projektu na rekonstrukci zahra-
dy.  A byli úspěšní. 

Konečně peníze
Ve chvíli, kdy měli v ruce 

vypracovaný projekt, začali se 
v náchodské školce poohlížet 
po potřebných fi nančních pro-
středcích. 

„V tu chvíli přišla naše paní 
učitelka, že je vypsána výzva z Ope-
račního programu Životní prostředí,“ 
vzpomíná ředitelka školky. 

O dotaci ale podle ní bylo 
možné zažádat jen v případě, že 

žádost podá zřizovatel školky, 
a ne příspěvková organizace. 
Zřizovatelem Mateřské školy 
Vančurova je město Náchod. 

„Spojili jsme se s nimi a oni ve spo-
lupráci s námi podali žádost o dotaci 
a nám se díky tomu podařilo získat 
fi nance na celkovou rekonstrukci zahra-
dy,“ objasňuje Lenka Klempá-
rová, jak školka konečně přišla 
k potřebným penězům.

Zatímco město coby zřizo-
vatel podalo žádost, školka 
k ní dodala popis stávajícího 
stavu zahrady, využití zahrady 
v nadcházejícím roce a následný 
plán na její využívání v dalších 
pěti letech. Posléze je čekalo 
výběrové řízení na dodavatele 
projektu. 

PROJEKT V ČÍSLECH 
Celkové náklady:  851 994 Kč 
Dotace ERDF:  724 194 Kč 
Dotace SR:  42 599 Kč

Odsíření Teplárny 
Karviná 
Na začátku května byly slavnost-
ně uvedeny do provozu nové 
odsiřovací linky na třech kotlích 
Teplárny Karviná. Množství oxi-
dů síry vypouštěných do ovzduší 
se díky investicím do moderni-
zace provozu každoročně sníží 
minimálně o 546 tun. „Pokud 
by zůstal Moravskoslezský kraj 
ve své snaze zlepšit životní 
prostředí v regionu osamocen, 
výsledek by nikdy nebyl totožný, 
jako když se do ekologických 
aktivit zapojí i veřejný a sou-
kromý sektor,“ řekl náměstek 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje Daniel Havlík. Projekt byl 
spolufi nancován z Operačního 
programu Životní prostředí.

Zateplení bazénu
Nákladný program zateplo-
vání mosteckých mateřských 
a základních škol pokračuje, 
tentokrát je na řadě pavilon 
bazénu základní školy v ulici 
U Stadionu. „Kromě kompletní 
tepelné izolace zde budou vy-
měněny dveře a okna, opravena 
střecha a nainstalován větrací 
systém. Stavební práce by měly 
být ukončeny do dvanácti týd-
nů,“ informoval Michal Klihavec 
z oddělení investic a údržby 
mosteckého magistrátu. Celkové 
náklady na zateplení pavilonu 
činí 7 887 068,89 Kč bez DPH. 
Vzhledem k tomu, že na rekon-
strukci bude čerpána dotace 
z Fondu soudržnosti prostřed-
nictvím Operačního programu 
Životní prostředí, město ušetří 
dalších téměř 5,9 milionů korun, 
tedy 74 % nákladů.

Žebrák získal dotaci 
Město Žebrák se stalo druhým 
místem berounského regionu, 
kde posunuli odpadové hospo-
dářství o krok dále. Do někte-
rých lokalit umístili podzemní 
kontejnery. Umístěním pod-
zemních kontejnerů ale projekt 
rozhodně nekončí. „Po dohodě 
s Technickými službami Beroun 
by se měly staré kontejnery 
přemístit. Prostor se tak vyčistí,“ 
konstatoval starosta města 
Žebrák Daniel Havlík. Náklady 
na podzemní kontejnery ve měs-
tě Žebrák dosahují tří milionů 
korun. Město na projekt získalo 
dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, a to ve výši 
2,7 milionu korun. Spoluúčast 
města se tak pohybuje kolem tří 
set tisíc.

ECHO
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Jelen, kanec a vrbové týpí
V nové zahradě se už na prv-

ní pohled žádné dítě nebude 
nudit. Zahrada nabízí mnoho 
zajímavých lákadel, na kterých se 
děti mohou vyřádit i mnohému 
naučit. V největší části zahrady 
jsou nyní umístěny nejrůznější 
prvky: pískoviště, posed, dřevěné 
houby sloužící coby sedátka 
i vrbové týpí. 

„U něj čekáme na jaro, jestli nám obros-
te,“ směje se Lenka Klempárová. 

Také jsou tam připraveny 
skluzavky do písku. Oblíbeným 
prvkem se staly dřevěné fi gury 
jelena a kance. Z jedné strany 
vypadají tak, jak je můžeme při 
notné dávce štěstí zahlédnout 
v přírodě. Z jejich druhé strany si 
pak děti mohou prozkoumat, jak 
vypadají uvnitř. 

„Učíme se i o lidském těle a tak mají 
děti možnost vidět, jaký je rozdíl mezi 
tělem lidským a tělem zvířecím,“ vysvět-
luje ředitelka Klempárová. 

K poznávání je tu využito 
opravdu každé možné místo. 
Na domečku, kde jsou nově 
uskladněny hračky, jsou napří-
klad umístěny hmatové prvky 
v podobě listů stromů a zvířecích 
stop, které se tu děti budou učit 
rozlišovat. 

Květinové zvukovody 
a turistický polez

Ve stráni, která spojuje 
ústřední část zahrady s její další 
částí, v níž se nachází i původní 
brouzdaliště, vznikl zajímavý 
hudební projekt. Ve stráni jsou 
zakopány zvukovody, které mají 
na povrchu formu květiny a které 
jsou propojeny vždy jen dva 
navzájem. A tak dětem nezbývá 
než zkoumat, jak je která květina 
propojena a shánět se společně 
po další hrající květině do páru. 

V jiné části zahrady bylo potře-
ba zpevnit terén nejen okolo 
dětského bazénu, ale také pod 

třemi stříbrnými smrky, které tu 
ve stráni rostou. 

„Děti nám totiž místo do písku cho-
dily rýt smrkům pod kořeny. Byla to pro 
ně obrovská zábava. Vyřešilo se to tím, že 
ve stráňce mezi smrky byl zhotoven turi-
stický polez z barevně označených klád,“ 
vysvětluje Klempárová. 

Záhony a prolézačky 
z akátu

V zadní části zahrady je velká 
prolézací dráha i tři pyramidální 
záhony připravené na jaro, kdy 
budou usazeny na své místo. 

„V těch vidím veliké plus. Jsou 
výborně přístupné dětem a paní učitelky 

nebudou tolik trpět se zády,“ říká ředi-
telka Klempárová. 

Čtvrtá část zahrady, urče-
ná pro nejmenší děti, se pyšní 
nejrůznějšími prolézačkami 
na procvičování hrubé motoriky, 
pískovištěm, domečky posklá-
danými coby kladina, počitadly 
na manipulační činnosti. Většina 
prvků v celé zahradě je vyrobena 
z akátu, což by mělo zajistit jejich 
slušnou trvanlivost, některé jsou 
z dubu, který také hodně vydrží, 
a vše je řádně certifi kováno.

Nejlepší školka
 „Je to prostě širokospektrá zahrada 

zaměřená na podporování zdravého vývoje 
dětí a líbí se nám,“ pochvaluje novou 
zahradu Klempárová. Děti jsou 
z ní podle ní nadšené. A to platí 
i pro rodiče, kteří navíc ocenili, 
že loni byla ve školce vyměněna 
okna a byla i zateplena fasáda. 
Ostatně po dlouhém čekání a mě-
sících prací svou odměnu získalo 
i vedení a personál školky, a to 
v podobě ocenění Nejlepší školka 
v Královéhradeckém kraji.  

„Tohle ocenění je hodně v rukou 
rodičů, jak moc jsou oni spokojeni,“ 
konstatuje Lenka Klempárová. 
Lepší vizitku si náchodská škol-
ka ovšem nemůže přát. 

REPORTÁŽ ZAOSTŘENO

Děti jsou nadšené. 
A to platí i pro rodiče, kteří 

navíc ocenili, že loni byla 
ve školce vyměněna okna 
a byla i zateplena fasáda. 

Ostatně po dlouhém čekání 
a měsících prací svou odmě-

nu získalo i vedení a perso-
nál školky, a to v podobě 

ocenění Nejlepší školka 
v Královéhradeckém kraji.

PROŽITKOVÉ 
UČENÍ 
je založeno na citovém 
prožívání a osobních 
zkušenostech. Prožitkové 
učení zahrnuje vlastní inicia-
tivu toho, kdo se učí. I když 
podnět přichází zvnějšku, 
pocit objevování, uchopení, 
porozumění vychází zvnitřku 
osobnosti. Tím, že učící se 
proniká do problému, nalézá 
řešení, pojmenovává, co se 
dověděl, nachází smyslu-
plnost získaného poznatku 
a této dovednosti pro život, 
pociťuje uspokojení, ovlivňuje 
své chování, postoje, někdy 
i změnu vlastní osobnosti.

Na konci letošního dubna 
byl na Státním fondu 
životního prostředí ČR 
ukončen projekt 
„Optimalizace IT procesů“ 
spolufi nancovaný 
z Operačního 
programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Projekt byl 
realizován od listopadu 2011 
a jeho rozpočet činil takřka 
4,5 milionu korun.

JANA KREJČOVÁ
Samostatné oddělení kontroly SFŽP ČR

Hlavním cílem projektu 
bylo vytvoření koncepce řízení 
bezpečnosti informací a in-
formačních a komunikačních 
technologií včetně implementace 
navržené koncepce řízení bezpeč-
nosti informací a informačních 
a komunikačních technologií spo-
čívající v opatřeních zaměřených 
na optimalizaci bezpečnostních 
procesů, vyškolení zaměstnan-
ců a vypracování bezpečnostní 
dokumentace.

Dílčí cíle
Díky projektu došlo ke zvýšení 

kvality, efektivity a komplexnosti 
v oblasti bezpečnosti informač-
ních a komunikačních technolo-
gií a informací v rámci Státního 
fondu životního prostředí ČR.

Dílčími cíli projektu bylo 
zejména zvýšení celkové úrov-
ně bezpečnosti informačních 
a komunikačních technologií 
a informací, zavedení jednotné-
ho systému řízení bezpečnosti 
informací, zvýšení účinnosti v ob-
lasti bezpečnosti informačních 
a komunikačních technologií 
a informací, vytvoření bezpeč-
nostní dokumentace, zvýšení 
znalostí zaměstnanců v oblas-
ti bezpečnosti informačních 
a komunikačních technologií 
a informací, zefektivnění vnitř-
ních služeb v oblasti bezpečnosti 
informačních a komunikačních 
technologií a informací, příprava 
na případnou certifi kaci systému 
řízení bezpečnosti informací 
a snížení administrativní zátěže 
při komunikaci s jinými orgány 
státní správy.

Optimalizační opatření
V průběhu realizace projektu 

proběhla analýza aktuálního 
stavu bezpečnosti informací 

a informačních a komunikačních 
technologií, bezpečnosti procesů 
a technického nastavení infor-
mačních systémů, zmapování 
informačních a informačních 
a komunikačních technologií 
aktiv, identifi kace rizik a slabých 
míst v zabezpečení informačních 
a komunikačních technologií.

Současně byla navržena taková 
optimalizační opatření, která 
povedou k maximálnímu využití 
stávajících procesů a technologií 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR a zároveň zvýší celkovou 
úroveň bezpečnosti informací 
a informačních a komunikačních 
technologií v souladu s normou 
ISO/IEC 27001. Byl navržen nový 
systém bezpečnosti informací 
a informačních a komunikačních 
technologií, včetně zpracování 
bezpečnostní dokumentace.

I. fáze projektu
V první fázi projektu byla 

provedena analýza stavu bezpeč-
nosti v oblasti bezpečnosti in-
formací a informačních a komu-
nikačních technologií, v jejímž 
rámci byla provedena zejména 
rozdílová analýza současného 
stavu bezpečnosti informací 
a informačních a komunikač-
ních technologií a požadavků 
standardu ČSN ISO/IEC 27001 
a analýza rizik bezpečnosti 
informací. Analýza rizik byla 
provedena v takovém rozsahu, 
aby mohla být spolehlivým vý-
chodiskem pro výstavbu systému 
bezpečnosti informací v souladu 
s normou ISO/IEC 27001.

Výstupem první fáze byla 
nová koncepce řízení bezpeč-
nosti informací a informačních 
a komunikačních technolo-
gií a opatření zaměřených 
na optimalizaci bezpečnost-
ních procesů. Tato koncepce 
obsahuje zejména defi nici cílů 
v oblasti bezpečnosti informací 
a informačních a komunikač-
ních technologií, kategorizace 
a klasifi kace informací, defi nici 
modelu řízení bezpečnosti in-
formací a informačních a komu-
nikačních technologií, sestavení 
požadavků na zabezpečení 
IT infrastruktury, sestavení 
požadavků na změny funkcio-

nalit stávajících informačních 
a komunikačních technologií 
a systémů, sestavení požadavků 
na nové komponenty informač-
ních a komunikačních technolo-
gií a výměnu informačních a ko-
munikačních systémů, sestavení 
harmonogramu implementace 
a požadavky na změny, dopl-
nění a úpravu věcně dotčené 
stávající vnitřní legislativy.

II. fáze projektu
Ve druhé fázi projektu byla 

zpracována bezpečnostní 
dokumentace Státního fondu 
životního prostředí ČR, která 
obsahovala stanovení podoby 
systému řízení bezpečnosti infor-
mací Státního fondu životního 
prostředí, stanovení bezpečnostní 
politiky obsahující organizaci 
bezpečnosti, řízení dodavatelů, 
řízení a klasifi kace aktiv. Dále 
pak bezpečnost lidských zdrojů, 
problematiku fyzické bezpeč-
nosti a zavedení bezpečnosti 
prostředí. Součástí dokumentace 
bylo i stanovení řízení komuni-
kace a provozu, oblast ochrany 
před škodlivým kódem, řízení 
přístupu, akvizice, vývoj a údržba 
informačních systémů, používání 
kryptografi cké ochrany, zvládání 
bezpečnostních incidentů, řízení 
kontinuity činností organizace 
a bezpečné chování uživatelů. 
Výstupem pak byla příručka bez-
pečnostního manažera koordi-
nátora, příručka bezpečnostního 
manažera informačních a komu-
nikačních technologií, bezpeč-

nostní příručka pro uživatele 
a katalog aktiv.

III. fáze projektu
V poslední fázi projektu 

se pak uskutečnila prezenční 
a e-learningová školení v ob-
lasti bezpečnosti informací. 
Prezenční školení bylo pro 
vybrané zaměstnance Státní-
ho fondu životního prostředí 
v podobě třídenních kurzů 
a absolvovali ho členové týmu 
bezpečnosti informací a in-
formačních a komunikačních 
technologií, administrátoři 
informačních a komunikač-
ních technologií, zaměstnanci 
odboru IT a interní auditoři. 
Toto školení úspěšně absolvo-
valo ke dni ukončení projektu 
celkem 25 zaměstnanců.

E-learningové školení bylo 
povinné pro všechny zaměst-
nance Státního fondu životního 
prostředí ČR a obsahovalo 
základní informace o systému 
řízení bezpečnosti informa-
cí a principech bezpečnosti 
informací. Jeho součástí byla 
i aplikace a osvojení základních 
pravidel systému řízení bezpeč-
nosti informací v podmínkách 
Státního fondu životního pro-
středí ČR. Toto školení absolvo-
valo ke dni ukončení projektu 
celkem 554 zaměstnanců. Před-
mětné e-learningové školení 
budou v budoucnu absolvovat 
také všichni noví zaměstnanci. 
Projekt byl úspěšně dokončen 
a jeho cíle byly naplněny.

SFŽP ČR prošel optimalizací IT procesů

CÍLE NÁCHODSKÉ ŠKOLKY VANČUROVA

1) Na základě celoživotního vztahu k přírodě začít vytvářet u dětí 
počátky kladného vztahu k přírodě, k hodnotám zdravého 
životního prostředí a životního stylu, dále vytvářet základní 
hygienické a sociálně-kulturní dovednosti a návyky ve vztahu 
k životnímu prostředí.

2) Učit děti aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální 
zdraví a být za ně zodpovědný.

3) Uvědomění si sebe sama jako součást lidského společenství, 
uvědomění si i důsledků zodpovědného i nezodpovědného 
chování k přírodě a k ostatním lidem.

4) Seznamovat děti s lidovými tradicemi, vytvářet povědomí o je-
jich důležitosti pro nás, prohlubovat úctu k nim.
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Zásada rovného zacházení
Zásada rovného zacházení požaduje, aby zadavatel postupoval 

vůči všem dodavatelům v rámci celého řízení stejným způsobem. 
Znamená to, že nelze například požadovat doplnění kvalifi kace od 
dvou uchazečů a třetího (který nesplnil kvalifi kaci ve stejném rozsa-
hu jako oni) bez dalšího ze zadávacího řízení vyloučit, aniž by mu 
byla ze strany zadavatele dána stejná možnost jako zbylým dvěma 
uchazečům.

Pokud se chcete vyhnout nařčení z toho, že jste 
při zadávání veřejné zakázky porušili zásadu 
transparentnosti, doporučujeme o všech vašich 
krocích a činnostech pořizovat písemné záznamy. 

Porušení této zásady má negativní dopad nejen 
na uchazeče, ale i na samotného zadavatele. Jelikož 
je omezena/znemožněna účast určitých dodavatelů 
v zadávacím řízení, je podán nízký počet nabídek 
a soutěž mezi dodavateli je minimální. V důsledku 
toho jsou podané nabídky pro zadavatel méně 
výhodné, a to zejména z pohledu nabídkových cen 
za realizaci veřejné zakázky.

K porušení této zásady dochází nejčastěji při: 
– objasňování či doplňování kvalifi kace podle § 59 

odst. 4 ZVZ, 
– vysvětlení nabídky podle § 76 odst. 3 ZVZ,
– zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 

podle § 77 odst. 1 ZVZ,
kdy některého z uchazečů zadavatel vyzve k objasnění 
(doplnění či zdůvodnění) a jiného uchazeče bez 
dalšího vyloučí.

Contractus 
publicus

pan Zakázka

Zadávací řízení
Cože to je vlastně to zadávací řízení? No, inu nic jiného než nákup v obchodě 

jako každý jiný, třeba ten víkendový, akorát za víc peněz a s vynaložením většího 
úsilí. A proč? Protože neutrácíme své peníze, a my je přece můžeme utratit, za co 
chceme, ale peníze náš všech a to není jen tak! A navíc nakupujeme ve velkém, a pro-
to taky musíme nakupovat pokud možno za co nejméně, to dá rozum. Samozřejmě 
ne vše laciné je dobré, každopádně platí, že ani vše drahé není vždy nutně dobré.
A co je to vlastně ta veřejná zakázka? 

Ten nákup? Je to potřeba téměř všech veřejných institucí (obcí, krajů, minister-
stev apod.) nakoupit to, co potřebují pro to, aby mohly řádně fungovat: počítače, 
židle, skříně, nebo aby mohly řádně plnit své úkoly: výstavba nebo zateplení školy, 
úprava parku, výstavba čističky odpadních vod apod. A aby tento nákup byl co 
nejpoctivější a vyhrál ten nejlepší, je potřeba stanovit přesný a komplexní postup. 
A tím je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“ nebo 
„ZVZ“).

To, že zadávací řízení není jen jednoho druhu, asi všichni tušíme, je jich více. 
Nám prozatím postačí, když si povíme o základních z nich.

text: ODBOR PRÁVNÍ SFŽP ČR
autor obrázků: TOMÁŠ MIKULECKÝ 

Pracovníci právního odboru 
Státního fondu životního 
prostředí ČR připravili 
netradiční příručku pro 
žadatele a příjemce podpory 
z Operačního programu 
Životní prostředí. V jejím 
prvním dílu se věnují 
hlavním zásadám zadávacího 
řízení.

Pokračování najdete v dalším čísle Priority. Bude se věnovat 
druhům zadávacích řízení a veřejných zakázek a popíše 

některé instituty v rámci zadávání veřejných zakázek.

Mytický § 6
Ještě než vás zasvětíme do všech tajů veřejných zakázek a zadáva-

cích řízení, seznámíme vás se třemi pojmy prolínajícími se všemi insti-
tuty zákona, které platí i pro veřejné zakázky, jež se nemusejí zadávat 
dle zákona, a to z důvodu jejich nízké hodnoty (tzv. zakázky malého 
rozsahu), a jejichž pochopení je základní podmínkou pro pochopení 
celého smyslu zákona o veřejných zakázkách.

Tyto tři pojmy jsou vymezeny, respektive pouze vyjmenovány 
v § 6 zákona, který upravuje základní zásady zadávacího řízení a kte-
rý na vás bude neustále vyskakovat ze všech stran. Základní zásady 
jsou obecná pravidla, která se vyvinula z dlouhodobých právních 
tradic a představují morální hodnoty v právu. Kvůli jejich důležitosti 
je zadavatel povinen na ně myslet při všech činnostech souvisejících 
se zadávacím řízením, a to i v případech, kdy zadavatel vůbec nemusí 
postupovat dle zákona, typicky při zadávání zakázky malého rozsahu 
ve smyslu § 18 odst. 5 zákona. Pojďme se tedy na ustanovení onoho 
§ 6 zákona podívat zblízka.

Zásada transparentnosti 
Zásada transparentnosti se objevuje ve všech fázích zadávacích 

řízení – od povinnosti oznamovat zahájení zadávacího řízení přes 
nutnost sepisovat protokol o otevírání obálek až po povinnost zada-
vatele odůvodnit svá rozhodnutí v rámci zadávacího řízení. Cílem 
této zásady je zajistit průhledný průběh zadávacího řízení, v němž je 
možno zkontrolovat každý krok učiněný zadavatelem, a znemožnit 
mu tak jakékoli snahy o manipulaci s průběhem zadávacího řízení 
případným zamlžením skutečného průběhu zadávacího řízení pro 
možné následné kontroly, ať již ho k tomu vede jeho nedbalost a le-
nost, nebo snad nedejbože jiná hříšná myšlenka zavánějící nekalým 
obohacováním sebe nebo jiných. 

Zásada zákazu diskriminace
K porušení zásady zákazu diskriminace dochází nejčastěji v pří-

padě, kdy zadavatel vymezí podmínky zadávacího řízení způsobem, 
který znemožní určitému okruhu zadavatelů zúčastnit se tohoto 
zadávacího řízení. K omezení účasti může dojít třeba prostřednictvím 
nepřiměřené kvalifi kace nebo nevhodným vymezením předmětu 
veřejné zakázky. Častým projevem diskriminačního postupu zadava-
tele je nastavení kvalifi kačních předpokladů, které jsou doslova „ušity 
na míru“ určitému dodavateli/dodavatelům, stejně tak technická spe-
cifi kace předmětu plnění, která přímo či nepřímo odkazuje na kon-
krétní výrobek.

Hlavním cílem příručky je ukázat základní obrysy kaž-
dého zadávacího řízení a žadatele a příjemce podpory 

upozornit na některá úskalí, která je při nich mohou 
potkat. V příručce vystupuje pan Zakázka, což je 

hodný, milý a poctivý pán, který občas z nevědomosti 
chybuje, a jeho věrný kamarád, roztomilé neposedné 

zvířátko Contractus publicus, který občas provede 
nějakou neplechu a rád si vše ulehčuje.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Pravidla pro žadatele a příjemce 
z OP Životní prostředí 

v netradiční podobě
DÍL PRVNÍ
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Plán výzev OPŽPPlán výzev OPŽP

Předběžný harmonogram výzev pro OPŽP na rok 2015
Identifi kace specifi ckého cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy

Prioritní 
osa Specifi cký cíl Podporované aktivity  Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum 

zahájení přijmu žádostí 
Předpokládané datum 

ukončení příjmu žádostí

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

14. 8. 2015 13. 11. 2015

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) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

1.2  Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP 2007–2014
dle projektů v 1. fázi fázovací 

výzvy OPŽP 2007–2014
2. fáze fázovací výzvy, 
nehodnocená výzva

14. 8. 2015 13. 11. 2015

1.2  Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

1.3  Zajistit povodňovou ochranu intravilánu omezení aktivit na 1.3.2, 1.3.3 – pouze bezpečnostní přelivy a 1.3.4. bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 14. 8. 2015 13. 11. 2015

1.4  Podpořit preventivní protipovodňová opatření omezení na aktivitu 1.4.3 dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 14. 8. 2015 13. 11. 2015

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

15. 10. 2015 5. 1. 2016

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) 14. 8. 2015 13. 11. 2015

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) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

3

3.2  Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivity 3.2.1 + 3.2.2 bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 14. 8. 2015 13. 11. 2015

3.3  Rekultivovat staré skládky bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

3.4  Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže omezení na aktivity 3.4.2 a 3.4.3 bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 14. 8. 2015 13. 11. 2015

3.5  Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

4

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

AOPK ČR, NP, Správa jeskyní, 
kraje

průběžná (nesoutěžní) 14. 8. 2015 31. 12. 2016

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) 14. 8. 2015 14. 10. 2015

4.2  Posílit biodiverzitu bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 14. 8. 2015 14. 10. 2015

4.3  Posílit přirozené funkce krajiny

zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy a opatření 
k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické 

infrastruktury vyplývající z koncepce zprůchodnění říční sítě
bez omezení, dle PD průběžná (nesoutěžní) 14. 8. 2015 31. 12. 2016

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) 14. 8. 2015 31. 12. 2017

4.3  Posílit přirozené funkce krajiny bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 14. 8. 2015 14. 10. 2015

4.4  Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 14. 8. 2015 14. 10. 2015

5

5.1  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

5.2  Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných 
budov bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová 15. 10. 2015 5. 1. 2016

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životního prostředí

Poznámka: 
Předběžný harmonogram výzev 
na rok 2015 bude z důvodů 
uvedených výše ještě aktualizován 
a ve fi nální podobě projednán 
na prvním řádném jednání moni-
torovacího výboru jako součást 
Strategického realizačního plánu.
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„Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“
podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Avízo výzev Ministerstva životního prostředí
k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci

Prioritní osa 1–Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Prioritní osa 2–Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Prioritní osa 3–Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

VÝZVY VÝZVY

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty bude vyhlášena ve výši 7,889 mld. Kč, 

z toho na prioritní osu 1 ve výši 1,3 mld. Kč 
(z toho na specifi cký cíl 1.1 a 1.2 800 mil. Kč, 
na specifi cký cíl 1.3 300 mil. Kč 
a na specifi cký cíl 1.4 200 mil. Kč);

na prioritní osu 2 (na specifi cký cíl 2.2) ve výši 2,5 mld. Kč; 

na prioritní osu 3 ve výši 1,2 mld. Kč 
(z toho na specifi cký cíl 3.2 900 mil. Kč 
a na specifi cký cíl 3.4 300 mil. Kč);

na prioritní osu 4 ve výši 2,889 mld. Kč 
(z toho na specifi cký cíl 4.1 36 mil. Kč pro kolovou výzvu 
a 750 mil. Kč pro průběžnou výzvu, 
na specifi cký cíl 4.2 37 mil. Kč, 
na specifi cký cíl 4.3 164 mil. Kč pro kolovou výzvu 
a 500 mil. Kč pro průběžnou výzvu pro aktivitu 4.3.1, 
1,25 mld. Kč pro průběžnou výzvu pro aktivitu 4.3.3, 
na specifi cký cíl 4.4 152 mil. Kč).

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

Žádost bude možné odeslat elektronicky prostřednictvím 
informačního systému MS2014+ (IS KP14+) 
v rámci lhůty stanovené pro příjem žádostí. 

K zahájení příjmu žádostí dojde 14. srpna 2015.

Všechny poslední platné verze dokumentů jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP 
www.opzp.cz.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky avízo výzev 

pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1, 2, 3 a 4 budou přijímány prostřednictvím informačního 

systému MS2014+ (IS KP14+) po schválení Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí 

a hodnoticích kritérií monitorovacím výborem OPŽP.

Avízo se vztahuje k připravovaným výzvám na individuální projekty
(celkové způsobilé náklady projektu do 50 mil. eur)

Prioritní osa 1 
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifi cký cíl 1.1 
 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových  a podzemních vod 

z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 
vod

Specifi cký cíl 1.2 
 Zajistiti dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Výzva pro specifi cký cíl 1.1 a 1.2 se bude vztahovat na individuální fázované projekty, které byly 
podány do LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí  2007–2013 a které byly schváleny 
k fi nancování. Výzva bude nesoutěžní.

V rámci předmětné výzvy budou přijímány projekty, jejichž předmětem je realizace druhé fáze 
projektu, kdy první fáze byla či je realizovaná a podporovaná z Operačního programu Životní 
prostředí 2007–2013.

Typ výzvy:  
2. fáze fázovací výzvy, nehodnocená výzva s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

Specifi cký cíl 1.3 
 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Typy podporovaných aktivit
  Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití 

namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
  Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních 

děl sloužící povodňové ochraně – pouze projekty zaměřené na vybudování nebo 
rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

  Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, ma-
jetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

Typ výzvy:  Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

Specifi cký cíl 1.4 
 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
Typy podporovaných aktivit
  Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstraž-

ných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
Typ výzvy:  Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

Upozornění pro žadatele: projekty zaměřené na digitální povodňové plány, lokální výstražné 
systémy (LVS) a varovné informační systémy (VIS) musí splňovat základní požadavky na projekt, 
podávaný v rámci SC 1.4. Dokument základních požadavků je přílohou výzvy.

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifi cký cíl 2.2 
 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici  obyvatelstva nadli-

mitním koncentracím znečišťujících látek 
Typy podporovaných projektů a aktivit
 a) Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za úče-

lem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 b) Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem 

snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 c) Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky 

za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 d) Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke sní-

žení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionár-
ních zdrojů.

 e) Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke sní-
žení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních 
zdrojů.

 f) Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke sní-
žení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů 
emitujících těkavé organické látky.

 g) Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 h) Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, 

skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 i) Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, 

včetně realizace nových soustav.
Typ výzvy:  Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

Prioritní osa 3 
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifi cký cíl 3.2
 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Typy podporovaných projektů a aktivit
  Aktivita 3.2.1 – výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady ko-
munálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a pod-
zemní kontejnery včetně související infrastruktury)

 a) Systémy pro separaci (bez svozových prostředků) biologicky rozložitelných 
odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti. Jedná se především o pořízení 
nádob a kontejnerů, případně o stavební úpravy sběrných míst. Výzva se 
nebude vztahovat na podporu domácích kompostérů,

 b) systémy pro separaci (bez svozových prostředků) plastů, papíru, skla, 
kovů, textilů a nápojových kartonů. Nádoby na separaci kovů musí být uza-
vřené a zabezpečené. Jedná se především o pořízení nádob a kontejnerů, 
případně o stavební úpravy sběrných míst,

 c) výstavba/vybavení/modernizace sběrných dvorů.
Omezení žadatelů: veřejný žadatel
  Aktivita 3.2.2 – výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • výstavba/vybavení/modernizace (s  navýšením kapacity) kompostáren. 

V rámci této výzvy nebudou podporována zařízení typu komunitní kom-
postárny ani malá zařízení provozovaná dle § 33 b odst. (1), písm. b) zá-
kona o odpadech, ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 
zákona o odpadech

Omezení žadatelů: veřejný žadatel
Typ výzvy:  Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

Specifi cký cíl 3.4
 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Typy podporovaných projektů a aktivit
  Aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací, analýz rizik
 a) Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
 b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující 

více než jedno kontaminované místo.
  Aktivita 3.4.3 – sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy ža-

datel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo 
v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou 
osobu státem pro tyto účely zřízenou)

 a) Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbyt-
ků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod,

 b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek)
 c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody 

pomocí inovativních sanačních technologií, apod.,
 d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,
 e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.
Typ výzvy: Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.
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VÝZVY VÝZVY

Prioritní osa 4
Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifi cký cíl 4.1
 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných  chráněných území
  Aktivita 4.1.1 – Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území 

Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včet-
ně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba 
informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, 
CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy

Typy podporovaných projektů a aktivit
 a) Implementace soustavy Natura 2000
  Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007 – 2013 a za-

jištění sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS
 • sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlášení a péče
 • příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro 

vyhlašované ZCHÚ
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetic-

ké zaměřování hranic
 • vyznačení lokalit v terénu
 • sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS
 b) Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 

(dále jen území národního významu)
 • sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivní-

mu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu 
a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení 
efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických 
a  koncepčních dokumentů, tvorby informačních a  technických nástrojů 
sloužících k ochraně a péči o území národního významu

 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetic-
ké zaměřování hranic

 • vyznačení lokalit v terénu
 • příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů dopo-

ručených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
 • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotče-

ných subjektů
 c) Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a  lokality soustavy území Natura 2000 

(území národního významu)
  Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. 

plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších 
relevantních dokumentů ( jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:

 • péče o bezlesí (např. travní porosty, vřesoviště apod.), cílené na zachování 
či zlepšení jeho kvality a zachování rozlohy

 • péče o  lesní společenstva, směřovaná k  zachování nebo zlepšení jejich 
struktury, druhového složení

 • péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národní-
ho významu

 • péče o dřeviny mimo les
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, 

podporu cílových stanovišť a druhů
 • likvidace invazních a expanzivních druhů
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního do-

padu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové 
chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně 
budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační 
panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.)

 • ostatní specifi cká opatření směřující ke zlepšení stavu území národního vý-
znamu

Omezení žadatelů:
Pro opatření v bodě a) a b) jsou oprávněnými žadateli pouze kraje. Průběžná výzva je pouze pro 
žadatele Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR
Typ výzvy: Kolová s příjmem žádostí do 14. 10. 2015. Pro žadatele Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR průběžná s příjmem žádostí do 31. 12. 2016.

Specifi cký cíl 4.2 
 Posílit biodiverzitu
Typy podporovaných projektů a aktivit
   Aktivita 4.2.1 – Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) 

a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
   Aktivita 4.2.2 – Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • speciální péče o  vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny 

a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včet-
ně omezování invazních a expanzivních druhů),

 • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu 
a tvorbu cenných stanovišť,

 • opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně 
ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,

 • ostatní specifi cká opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných 
druhů a stavu cenných stanovišť,

 • jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hod-
nocení efektivity opatření, tvorba informačních a  technických nástrojů 
k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,

 • interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalova-
ných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístup-
nění (např. povalové chodníky). 

  Opatření péče ex-situ a obdobné specializované aktivity zasahující významně jedin-
ce zvláště chráněných druhů jsou podporována pouze, pokud vyplývají ze záchran-
ných programů nebo programů péče, případně byla jejich potřebnost potvrzena 
odbornou analýzou a jsou připravována v dohodě s orgánem ochrany přírody

  Aktivita 4.2.3 – Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich 
sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

 • mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na  ošetřených plo-
chách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování in-
vazních druhů,

 • eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, 
aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),

 • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvod-
něných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení 
invazních druhů,

 • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotče-
ných subjektů

  Aktivita 4.2.4 – Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště 
chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým pre-
dátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

 • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláš-
tě chráněnými druhy na zemědělských a  lesnických kulturách, hospodář-
ských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.,

 • jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace 
s dotčenými subjekty.

Typ výzvy: Kolová s příjmem žádostí do 14. 10. 2015.

Specifi cký cíl 4.3 
 Posílit přirozené funkce krajiny
Typy podporovaných projektů a aktivit
  Aktivita 4.3.1 – Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezo-

vání úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 
 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů 

(obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to ze-
jména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde 
dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod., 

 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem tech-
nické infrastruktury,

 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů 

či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných 

obratlovců podporující jejich poproudovou migraci,
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

  Aktivita 4.3.2 – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter 

a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové poros-

ty, remízy),  založení nebo obnova krajinného prvku,
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prv-

ků,
 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné 

vegetace umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. 

tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo 
slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádr-
ží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy).

  Aktivita 4.3.3 – Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, 
obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

 • vytváření a  obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně ka-
pacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění 
dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných 
překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů 
ochrany území před povodněmi,

 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené koryto-
tvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých 
investičních úprav:  

  Aktivita 4.3.4 – Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjim-
kou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 
2000.

 • dosadby a  podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění 
ochrany a nezbytné následné péče,

 • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu 
MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany,

 • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby,
 • provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) 

se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepše-
ní jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové 
skladby porostu,

 • vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů. 
  Aktivita 4.3.5 – Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních stu-

dií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adapta-
ci na změnu klimatu.

 • podpora opatření zamezující vodní erozi
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
Typ výzvy:  Kolová s příjmem žádostí do 14. 10. 2015.

Specifi cký cíl 4.3 
 Posílit přirozené funkce krajiny
Typy podporovaných projektů a aktivit
  Aktivita 4.3.1 – Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezo-

vání úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů 

či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
Typ výzvy: Průběžná s příjmem žádostí do 31. 12. 2016.
Omezení v rámci výzvy:
Budou podporována pouze opatření vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR

Specifi cký cíl 4.3 
 Posílit přirozené funkce krajiny
Typy podporovaných projektů a aktivit
  Aktivita 4.3.3 – Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, 

obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů,
 • vytváření a  obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně ka-

pacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění 
dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných 
překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů 
ochrany území před povodněmi,

 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené koryto-
tvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých 
investičních úprav. 

Typ výzvy: Průběžná s příjmem žádostí do 31. 12. 2017.
Omezení v rámci výzvy:
Budou podporována pouze opatření vyplývající z Plánů oblastí povodí, resp. po 22. 12. 2015 
z Plánů dílčích povodí.

Specifi cký cíl 4.4
 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Typy podporovaných projektů a aktivit
  Aktivita 4.4.1 – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
 • Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrét-

ního opatření. Studie musí být zpracována autorizovaným architektem pro 
obor zahradní a krajinářská tvorba a dle Osnovy a metodického rámce pro 
zpracování studií systémů sídelní zeleně.

 • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. 
vodních prvků a ploch

 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízké-
ho charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, 
částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) 
spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleně-
ných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které záro-
veň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

Typ výzvy:  Kolová s příjmem žádostí do 14. 10. 2015.

Prioritní osa 4–Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 148 00 Praha 4

tel.: +420 267 994 300, www.sfzp.cz 

Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

tel.: +420 267 121 111, www.mzp.cz 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí pro Prioritní osu 4:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11-Chodov 

tel.: +420 283 069 242

fax: +420 283 069 241
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XLVI. výzva Operačního programu Životní prostředí

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

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 
6.2 Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná pře-

devším prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření 
vhodných podmínek pro jejich další existenci,

 zajišťování péče o  chráněná území včetně evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím 
zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,

 opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně 
a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na ko-
munikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a  les-
ních kulturách, chovech ryb a včel,

 investiční opatření směřující ke  zvyšování adaptivních schopností 
ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropo-
genní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatře-
ní v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních dru-
hů rostlin a živočichů,

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruk-

tury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky 
významných lokalitách, přírodních parcích a  geoparcích (včetně 
návštěvnických středisek),

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2
Projekt vodní nádrže (obnova či tvorba) může být do 6.2 předložen pouze:
 pokud jde o opatření v maloplošném zvláště chráněném území či 

I. nebo II. zóně CHKO nebo NP, které je v souladu s plánem péče 
(potvrzuje příslušný orgán ochrany přírody),

 pokud jde o opatření v evropsky významné lokalitě (EVL) a ptačí 
oblasti (PO) a bez realizace opatření je ohrožena existence hlav-
ního předmětu ochrany EVL či PO, pokud je pro území schválen 
souhrn doporučených opatření (SDO), musí být opatření v soula-
du s tímto SDO (potvrzuje AOPK ČR),

 pokud jde o opatření vyplývající ze Záchranného programu silně či 
kriticky ohroženého druhu, tento program musí být schválen MŽP 
(potvrzuje AOPK ČR).

Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží nesplňující výše 
uvedené podmínky, nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

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

pozemkových úprav zaměřených na  výsadby zeleně v  krajině 
a ochranu půdy, 

 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, 

alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a his-
torických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů 
ve významných alejích), péče o památné stromy,

 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v le-
sích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, 
vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních 
systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové 
skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvo-
ření základních podmínek a nastartování procesu regenerace lesů 
směrem k druhové a prostorové skladbě porostů, odpovídající míst-
ním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem ohrožení 
imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště 
chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000,

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3
V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže být podpořena 
obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž 
součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou 
akceptována z důvodu nesplnění podmínek aktuální výzvy.
Následná péče bude nezpůsobilým výdajem.

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 

diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně 
a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku 
rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů 
v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek 
krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova re-
tenčních a akumulačních prostor, 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 Be-

rounky 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 ome-

zování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založe-
ní nebo obnova 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  spolufi nancování projektu budování 
a  obnova malých vodních nádrží neobsažených v  plánech oblastí povodí se 
stanovuje na min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 opatření pro zakládání a  revitalizaci významné sídelní zeleně 

s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů 
a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora 
je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, 
individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně 
na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stro-
mořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, měst-
ských a  obecních lesoparků, školních zahrad a  komponovaných 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou 
přijímány od 2. června do 19. června 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 200 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 fi nančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolu-
fi nancování 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-fi ll od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené 
pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná regionál-
ní pracoviště AOPK ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V pří-
padě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení 
a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

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

krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k  obnově 
a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života 
člověka v urbanizované krajině,

 zakládání a  regenerace zeleně v  rámci tvorby zeleného prstence 
kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,

 výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve od-
straněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky 
těžko využitelných brownfi elds, bývalých vojenských výcvikových 
prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), ji-
ných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláš-
tě chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5, s výjimkou projektů odstranění 
nebo zajištění nevyužívaných staveb a  dalších objektů ve  zvláště chráněných 
územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000, mohou získat podporu 
max. do výše 75 % z celkových způsobilých výdajů.

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

sledků 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 bezpro-

středně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními pro-
jevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů 
a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účin-
nosti nápravných opatření,

 přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využíva-
ných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zá-
sobování obyvatelstva,

 provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů 
za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zá-
sobování obyvatel pitnou vodou,

 vyhledávání, průzkum a  posouzení možností řízené dotace pod-
zemních vod povrchovými vodami (umělé infi ltrace) z  vodních 
toků nebo nádrží,

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovi-
telných přírodních zdrojů,

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po  hornické čin-
nosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu 
ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3. 2006, o nakládání s od-
pady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,

 provedení inženýrsko geologických a  hydrogeologických prací 
v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností 
a provedení následných sanačních prací,

 inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro vý-
běr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci. 

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 – přílohy žádosti.
Stavební povolení lze doložit bez nabytí právní moci. Nabytí právní moci je 
nutné doložit do 30 dnů od ukončení příjmu žádostí 66. výzvy.

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat níže uvedené přílohy 
žádosti. Žadatel tyto přílohy předloží nejpozději do 30 dnů od ukončení příjmu 
žádostí LXVI. výzvy:
- Souhlas orgánů památkové ochrany.
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního 

prostředí.

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 LXVI. 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 x 100) + (5 000 000 x 90)/7 000 000 = 92,86 %, po zaokrouhlení 90 %.

VÝZVY VÝZVY
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Chtěli bychom se touto cestou 
informovat na případné podání 
žádosti o dotaci v rámci nové-
ho programu OPŽP, prioritní 
osa 1, opatření 1.3. Zajímá nás 
stabilizování a sanace svahových 
nestabilit ohrožujících zdraví, ma-
jetek a bezpečnost vyplývajících 
z Registru svahových nestabi-
lit. V rámci této podporované 
aktivity je tedy nutné, aby bylo 
místo realizace projektu skutečně 
uvedeno v Registru svahových 
nestabilit? Jiné projekty nebudou 
podporovány? Jaké jsou podmín-
ky uvedení v tomto registru?

Ano, zásadní podmínkou získání 
podpory v rámci aktivity 1.3.4 je, 
že se musí jednat o stabilizování 
a sanaci svahových nestabilit, které 
jsou evidovány a kategorizovány 
v „Registru svahových nestabilit“. 
Pro případné bližší informace 
k tématu zařazení do Registru se 
obraťte přímo na Českou geo-
logickou službu, která má tuto 
problematiku v kompetenci, více 
viz http://www.geology.cz/svaho-
venestability/registr.

Obracím se na vás s dotazem 
týkajícím se projektu překladi-
ště odpadu. V obci mají zájem 
vybudovat překladiště sběrného 
odpadu (sklad tříděného odpa-
du). Jednalo by se o zděný pří-
střešek pro kontejnery na tříděný 
odpad se zajištěným překládáním 
a odvážením svozovou firmou. 
Výstavba byla započata v tomto 
roce. Je možné na tento projekt 
žádat dotaci v rámci OPŽP? Jsou 

v podmínkách stanoveny mini-
mální náklady projektu? Bude se 
moci žádat již v nejbližší výzvě dle 
avíza?

Ano, projekt překladiště je 
obecně v rámci OPŽP 2014–2020 
podpořitelný, viz Pravidla pro 
žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP 2014–2020 (viz doku-
menty ke stažení na adrese http://
www.opzp.cz/obecne-pokyny/
dokumenty). Popsaný projekt ale 
nebude spadat do nabídky první 
výzvy, která má být vyhlášena 
v polovině srpna tohoto roku, viz 
avízo výzev. V rámci této letošní 
výzvy bude totiž možné podpořit 
pouze systém odděleného sběru 
odpadů (tedy jen přístřešek s kon-
tejnery pro obyvatele). Nabídka 
ale nebude určena pro překladiště 
(větší objekt, v němž bude dochá-
zet k překládání odpadů). Pokud 
se týká minimálních způsobilých 
výdajů na projekt, ty nejsou v textu 
Pravidel stanoveny. Neznamená to 
ale ještě, že k takovému omezení 
nemůže dojít přímo v textu kon-
krétních výzev, kde je vždy nabídka 
detailně upřesněna.

Dovoluji si zaslat žádost o zod-
povězení dotazu týkajícího se 
aktivity 4.4.1 OPŽP 2014–2020: 
Je možné v rámci aktivity „zaklá-
dání/obnova funkčně propoje-
ných ploch a prvků sídelní zeleně“ 
podpořit projekt spočívající 
v revitalizaci prostředí, které je 
dnes vedeno jako lesní pozemek? 
Fakticky se totiž jedná o historický 
ovocný sad. Dnes je území zpust-

lé, je o strach na něj vstupovat. 
Pozemek se přitom nalézá jak 
v blízkosti chráněné oblasti, tak 
v blízkosti základní školy a sídliš-
tě. Naším cílem by bylo pozemek 
revitalizovat na přírodě blízké 
místo, které by bylo příjemné 
navštívit. Výsledkem by měl být 
lesopark.

Předpokládáme, že je zde reálná 
možnost získat dotaci. V upřesňují-
cích podmínkách dané aktivity jsou 
totiž uvedeny projekty zaměřené 
nejen na parky, zahrady, sady, 
uliční stromořadí či aleje, ale také 
na lesoparky. Současně do nabídky 
spadá kromě zakládání nových 
také obnova funkčního stavu již 
existujících ploch a prvků veřejné 
zeleně. Dle zveřejněného avíza vý-
zev MŽP bude nejbližší výzva pro 
daný specifi cký cíl a konkrétní akti-
vitu otevřena v srpnu tohoto roku. 
Pro prioritní osu 4 bude v novém 
programovém období OPŽP nic-
méně zprostředkujícím subjektem 
Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR (viz http://www.ochranapri-
rody.cz/), posouzení relevance 
projektů z hlediska možnosti získat 
dotace tak bude výhradně na ní. 
Doporučujeme proto kontaktovat 
vám blízké regionální pracoviště 
AOPK a zde plánovanou akci po-
drobněji konzultovat, viz kontakty 
na adrese http://www.ochranapri-
rody.cz/regionalni-pracoviste/.

Řešíme projekt zateplení obecní 
mateřské školy, se kterým se 
chceme ucházet o dotaci z OPŽP. 
Žádáme vás proto o sdělení, zda 

je možno v rozpočtu zahrnout 
do uznatelných nákladů polož-
ku „zateplení soklu“ (budova je 
nepodsklepená, v energetickém 
auditu není tato konstrukce uve-
dena jako teplosměnná).

Ano, zateplení uvedené kon-
strukce můžete zahrnout do způ-
sobilých nákladů. Doplňujeme, 
že způsobilost nákladů daného 
projektu bude podrobně posou-
zena v rámci kontroly a hodnocení 
žádosti. Pokud by zde došlo k jaké-
mukoli pochybení (nesprávnému 
určení), budou výsledné způsobilé 
výdaje projektu opraveny.

Dobrý den, dne 14. května 2015 
byla na webových stránkách 
OPŽP zveřejněna nová Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek 
v OPŽP pro období 2014–2020, 
ze kterých vyplývá, že v případě 
použití výběrového řízení formou 
uzavřené výzvy oslovuje zadavatel 
minimálně tři uchazeče a veřejný 
zadavatel zároveň uveřejní tako-
vou výzvu včetně zadávacích pod-
mínek vždy na profilu zadavatele. 
Naše obec vyhlásila dne 11. května 
tohoto roku VŘ na projekční 
práce a postupovala dle metodic-
kého pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 
2014–2020 (verze 3, červenec 
2014), vydaného MMR, kde 
je v čl. 7 bod 7.1.3 uvedeno, 
že zadavatel v uzavřené výzvě 
u zakázky malé hodnoty vyzývá 
písemnou výzvou nejméně tři zá-
jemce k podání nabídky. Není zde 
stanovena povinnost uveřejnění 

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.
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Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj
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na profilu zadavatele. V daném 
případě bych se chtěla zeptat, 
jak bude postupováno v rámci 
uznatelnosti nákladů na projekční 
práce, když bylo postupováno dle 
metodického pokynu MMR, tzn. 
před začátkem účinnosti Pravidel 
OPŽP pro zadávání veřejných 
zakázek ze dne 14. května 2015. 
Bylo tedy osloveno celkem pět 

uchazečů bez zveřejnění. Dále 
bych se chtěla zeptat na usta-
novení článku 1 odstavce 1.1.2 
písmene b) nového dokumen-
tu, zda přímý nákup do částky 
400 000 Kč bez DPH u veřejného 
zadavatele je též vázán na pod-
mínku, že dotace na takovou 
veřejnou zakázku není vyšší než 
50 %. Nebo se uvedené týká pou-
ze žadatelů, kteří nejsou veřejným 
nebo sektorovým zadavatelem? 
Předem děkuji za odpovědi.

Váš dotaz jsme konzultovali 
s kolegy z právního odboru Fondu 

a nyní můžeme předat následující 
informace: Vzhledem k tomu, že 
dokument Zadávání veřejných 
zakázek v OPŽP pro období 
2014–2020 byl uveřejněn a nabyl 
účinnosti až dne 14. května 2015 
( jak v dotazu uvádíte), budou 
zadávací řízení zahájená před 
tímto datem posuzována podle 
metodického pokynu MMR pro 

oblast zadávání veřejných zakázek 
pro programové období 2014–2020,
 verze účinné ke dni zahájení 
zadávacího řízení. Jelikož doku-
ment Zadávání veřejných zakázek 
v OPŽP pro období 2014–2020 
může obsahovat pravidla pouze 
stejná, nebo dokonce přísnější 
než metodický pokyn MMR, může 
zadavatel nyní již pokračovat v ří-
zení podle něj, aniž by se vystavil 
hrozbě nedodržení pravidel dle 
metodického pokynu MMR. K dru-
hému dotazu lze uvést, že přímý 
nákup do 400 000 Kč bez DPH je 

dle textu dokumentu obecně mož-
ný u všech zadavatelů bez ohledu 
na procentní výši podpory. Druhá 
část věty pak doplňuje, že lze 
využít přímý nákup též v případě, 
kdy je veřejná zakázka zadávána 
žadatelem o podporu, který není 
veřejným nebo sektorovým zada-
vatelem, hodnota zakázky je nižší 
než 500 000 Kč a zároveň dotace 
poskytovaná na takovou veřejnou 
zakázku není vyšší než 50 %.

Dobrý den, zajímalo by nás, jak 
je to s vlastnictvím předmětu 
podpory. Musí vždy žádat jen 
vlastník, nebo je možné, aby 
žádat ten, kdo danou nemovitost 
spravuje apod.? Na jak dlouho 
je v novém programu stanovena 
doba udržitelnosti?

Toto vyplývá z textu Pravidel 
pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP 2014–2020 (viz doku-
menty ke stažení na adrese http://
www.opzp.cz/obecne-pokyny/do-
kumenty), zde kapitola B.5 Právní 
režim předmětu podpory a dále 
B.5.1 Právní vztah k předmětu 
podpory a provozování. Platí ná-
sledující: Není-li v textu Pravidel či 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
stanoveno jinak, poskytuje se pod-
pora žadateli, který je – případně 
se po ukončení realizace projektu 
stane – vlastníkem předmětu 
podpory. Pro tento účel se jako 
vlastník posuzuje také subjekt, kte-
rý předmět podpory podle zákona 
spravuje, resp. k němu má právo 
hospodaření (například příspěv-
kové organizace, státní podniky). 

Doba udržitelnosti bude minimál-
ně 5 let. Konkrétní případy, kdy 
bude stanovena lhůta delší, budou 
přímo v podkladové dokumentaci 
vyjmenovány/popsány.

Máme dotaz k uzavíranému 
OPŽP 2007–2013. Pokud je 
v RoPD konkrétní termín ukon-
čení projektu, jaký okamžik je 
prosím považován za oficiální 
ukončení projektu? Ukončení 
prací, předání díla, DUZP, po-
slední úhrada…? Snažila jsem se 
v dostupných příručkách a pod-
kladech najít odpověď na tuto 
otázku, ale bohužel bez výsledku. 
Mohla bych vás proto požádat 
o pomoc s tímto dotazem?

Jak je uvedeno v textu směrnice 
MŽP č. 6/2014 (viz dokument 
zveřejněný na adrese http://www.
opzp2007-2013.cz/soubor-ke-
-stazeni/52/15615-07_smerni-
ce_mzp_c_6_2014.pdf, zde článek 
4 Forma a výše poskytované 
podpory, bod 6), platí následující: 
Za termín dokončení realizace 
projektu se považuje datum vydání 
kolaudačního souhlasu, ozná-
mení o užívání podle příslušných 
ustanovení stavebního zákona 
v platném znění nebo termín 
schválení protokolu o předání 
a převzetí díla (v případech, kde 
se na realizaci projektu nevyža-
duje stavební povolení). Bude-li 
vydán jak kolaudační souhlas, tak 
oznámení o užívání, považuje se 
za termín dokončení realizace pro-
jektu datum dokumentu vydaného 
později.

OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKY A ODPOVĚDI
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Vědci z týmu vedeného che-
mikem a popularizátorem vědy 
Michaelem G. S. Londesbo-
roughem z Ústavu anorganické 
chemie Akademie věd České 
republiky a Luisem Cerdánem ze 
Španělské národní rady pro vý-
zkum (CSIC) objevili nový typ 
laseru na bázi čistě anorganické-
ho materiálu – to znamená zcela 
bez atomů uhlíku. Sloučenina 
boru s vodíkem, kterou ke své-
mu objevu použili, vyzařuje 
modré laserové světlo. Výzkum, 
publikovaný v prestižním časo-
pisu Nature Communications, 
zdůrazňuje, že nový materiál je 
velmi odolný vůči degradaci a je 
využitelný mimo spektroskopii 
i při zpracování materiálů.

Nevýhodné materiály
První laser byl vyvinut v roce 

1960. Dnes, o více než půlstole-
tí později, stále hledáme nové 
materiály, které vyzařují účinné, 
regulovatelné a stabilní modré 
laserové světlo, jehož výroba by 
zároveň také představovalo nízké 
náklady a jednoduchý způsob 
výroby a zpracování. 

„V současné době existuje velké 
množství komerčních m ateriálů, které se 
těmto požadavkům přibližují, ale mají 
jisté praktické nevýhody. Naše studie 
představuje roztok, který má potenciál 
tyto nevýhody překonat,“ vysvětluje 
výzkumná pracovnice z Ústavu 
fyzikální chemie Rocasolano 
Inmaculada García-Morenová. 

Borohybridový roztok
Vědci z česko-španělského 

týmu připravili roztok borohybri-
du a pomocí pulzů se jim podaři-
lo emitovat modré laserové světlo 
o vlnové délce 406 nm s účinností 
9,5 procenta. Současné materi-
ály, které se pro obdobné lasery 

testují, mají svá omezení v nízké 
rozpustnosti, ve fotostabilitě 
anebo jsou závratně drahé. Spo-
lečným objevem se otevřela zcela 
nová oblast pro vědecké bádání 

v oblasti roztokových laserů 
právě na bázi boranů. Podle špa-
nělského vědce Luise Cerdána jde 
o zásadní milník ve vývoji laserů, 
protože k odhalení nové skupiny 

TECHNOLOGIE

Českošpanělským objevem je boranový laser
Čeští a španělští vědci 
vytvořili první boranový 
laser na světě. Vyzařuje 
vysoce účinné a odolné 
modré laserové světlo, 
k jehož získání vědci použili 
sloučeniny boru s vodíkem 
– takzvané borany. Nový 
materiál by se mohl stát 
základem moderních 
laserů budoucnosti a a ty 
by podle vědců díky němu 
mohly být ekologičtější í 
ekonomičtější.

TECHNOLOGIE

laserových materiálů nedochází 
často. Objev by mohl přispět 
ke snížení nákladů na kapalné 
laserové materiály.

Stará chemie v novém 
kabátě

I když se nejedná o zcela 
nový materiál, borany aneb 
hybridy boru byly pro získání 
laserového světla použity vůbec 
poprvé v historii. Konkrétně se 
vědci zaměřili na roztoky anti-
-B18H22. 

„Borany mají trojrozměrnou kleco-
vitou molekulární architekturu s vysoce 

delokalizovanými elektronovými struk-
turami. Struktura anti-B18H22 při-
pomíná rozseknutý kopací míč, přičemž 
obě poloviny jsou spojeny molekulárními 
orbitaly,“ vysvětluje Michael Lon-
desborough z ÚACH.

Nejpodobnější přírodním 
sloučeninám

Ze všech dosud známých 
laserových materiálů, ke kterým 
patří organická barviva, kvantové 
tečky a halogenidové perovskity, 
jsou borany s ohledem a struk-
turu a vlastnosti nejpodobnější 
organickým barvivům, která 

vyzařují laserové světlo účinným 
a regulovatelným způsobem, 
čímž představují vysokou energii 
s regulovatelnou barvou, avšak 
snadno podléhají degradaci, což 
vyžaduje častou výměnu lasero-
vého média.

Nový boranový laserový 
materiál vykazuje výrazně větší 
odolnost vůči degradaci v po-
rovnání s mnohými moderními 
komerčně dostupnými modrými 
barvivovými lasery. Díky této 
vysoké odolnosti se snižuje frek-
vence výměny kapalného média, 
což následně vede ke snížení ná-
kladů, provozních rizik i environ-
mentálních dopadů v důsledku 
manipulace s rozpouštědly, která 
jsou mnohdy toxická a hořlavá. 

Široké spektrum použití
„V současné době pracuje náš vědecký 

tým na syntéze nových boranů, které 
vyzařují světlo o jiných vlnových délkách, 
a tudíž i barvách,“ dodává Michael 
Londesborough. 

Tím by se otevřely dveře dal-
ším možným aplikacím například 
v dermatologii k odstraňování 
tetování, jizev a akné, k léčbě 
cévních poranění a podobně. Vý-
borná rozpustnost anti-B18H22 
v organických prostředích navíc 
umožňuje začlenění tohoto 
materiálu do polystyrenových 
polymerových matric, aniž by 
došlo ke ztrátě fl uorescenčních 
vlastností. Výsledné polymero-
vé nanokompozitní materiály 
na bázi anti-B18H22 vykazují 
optické vlastnosti a mají poten-
ciál pro využití jako koherentní 
světelné zdroje v optoelektroni-
ce, spektroskopii, v detekčních 
zařízeních a jako chromofory 
v luminiscenčních solárních 
koncentrátorech.

Výzkum ještě nekončí
„Stále je před námi mnoho práce, 

než budou tyto sloučeniny dostupné 
komerčně, ale vědecký význam tohoto 
objevu představuje zásadní milník 
ve vývoji laserů, neboť k odhalení nové 
skupiny laserových materiálů nedochází 
často,“ říká Luis Cerdán, výzkum-
ný pracovník z Ústavu fyzikální 
chemie Rocasolano. 

Michael Londesborough 
z ÚACH ho doplňuje: „Tímto 
objevem jsme opravdu nadšeni. Borany 
s jejich jedinečnými molekulárními 
strukturami a vysokou fotostabilitou 
představují nový a dříve nevyužitý zdroj 
pro laserové technologie.“

Nový boranový laserový materiál vykazuje výrazně 
větší odolnost vůči degradaci v porovnání s mnohými 
moderními komerčně dostupnými modrými barvi-
vovými lasery. Díky této vysoké odolnosti se snižuje 
frekvence výměny kapalného média, což následně 
vede ke snížení nákladů, provozních rizik i environ-
mentálních dopadů v důsledku manipulace s rozpou-
štědly, která jsou mnohdy toxická a hořlavá.

Výsledné polymerové 
nanokompozitní materi-
ály na bázi anti-B18H22 
vykazují optické vlast-
nosti a mají potenciál pro 
využití jako koherentní 
světelné zdroje v optoe-
lektronice, spektroskopii, 
v detekčních zařízeních 
a jako chromofory v lu-
miniscenčních solárních 
koncentrátorech.

Obnova školky
V letošním roce chce obec 
Černíkovice realizovat obnovu 
zábradlí v Domašíně, které 
vede podél státní silnice. „Co 
se týče větších stavebních akcí, 
rádi bychom dokončili opra-
vy na budově místní školky. 
V mateřské škole se v loňském 
roce už například měnilo také 
vodovodní potrubí. Letos by-
chom však rádi zrealizovali třetí 
etapu oprav, která by se týkala 
zateplení budovy. Na tuto etapu 
ale nemáme dostatečné fi nance, 
proto jsme zažádali o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Akce se bude realizo-
vat tedy pouze v případě, že zís-
káme dotaci,“ uvedla starostka 
Černíkovic Zdenka Jedlinská.

Boj s bolševníkem 
Do svého posledního roku 
vstupuje projekt likvidace bol-
ševníku, netýkavky a křídlatek 
v Karlovarském kraji. V Kar-
lovarském kraji se likvidovaly 
invazní rostliny v rámci projektu 
Omezení výskytu invazních 
rostlin od roku 2013. Celkové 
náklady činí 81,6 milionu korun, 
z toho 69,3 milionu korun získal 
kraj z Operačního programu 
Životního prostředí a 4,1 mi-
lionu korun ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. Po dobu 
deseti let bude potřeba výsledek 
tříletého snažení udržet. „Neměl 
by to být problém, pokud 
se o pozemky budou jejich 
vlastníci starat tak, jak jim to 
ukládá zákon," řekla manažerka 
projektu Lenka Pocová. 

Nové čisticí stroje 
Od 12. května rozšíří městská 
část Praha 7 ve spolupráci se 
společností Sedmá ubytovací, 
s.r.o. objem úklidových prací 
na území Prahy 7. Při úklidu 
Holešovic vypomohou dva zce-
la nové čisticí stroje. „Očekává-
me, že nové čistící stroje nám 
pomohou tyto lokality udržet 
v lepším stavu,“ uvedl zástupce 
starosty městské části Praha 
7 Ondřej Mirovský. Sedmič-
ka bude soutěžit o nejhezčí 
vnitroblok a předzahrádku. 
Finanční prostředky na nákup 
dvou samosběrných vozů s fil-
trem pro záchyt jemných částic 
získala společnost Sedmá uby-
tovací z Operačního programu 
Životní prostředí. Stroje budou 
použity na úklid chodníků a od-
voz odpadků ve vytipovaných 
lokalitách. 

ECHO
Nový vodovod v Alžbětíně 
Do vodovodu a úpravny vody 
pro Alžbětín investovalo město 
Železná Ruda. „První etapa je 
zkolaudovaná, začínáme se 
zkušebním provozem úpravny 
vody,“ informoval železnorud-
ský starosta Michal Šnebergr 
s tím, že celkové náklady jsou 
zhruba 12 milionů korun a měs-
tu s financováním pomohla 
dotace z Operačního programu 
Životní prostředí. Podle míst-
ních byla dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 
významnou finanční pomocí 
projektu i městu. Následovat 
by měly další projekty podpo-
řeného z tohoto operačního 
programu. 

Revitalizace Kuchyňky
Zabahněný 
rybník Kuchyň-
ka v Hranicích 
na Moravě se 
letos zřejmě 
dočká vyčiště-
ní. Město má 
totiž přislí-
benu dotaci 

z Operačního programu Životní 
prostředí na revitalizaci celé 
soustavy nádrží, tedy nejen 
rybníku Kuchyňka, ale i okolních 
vodních ploch. Celá revitalizace 
má stát přibližně 6 miliónů korun, 
přičemž dotace může dosáhnut 
výše až 70 procent uznatelných 
nákladů. „Pokud vše půjde bez 
komplikací, měla by revitalizace 
začít již v červnu a dokončena by 
měla být ke konci roku,“ uvedl 
mluvčí hranické radnice Petr 
Bakovský. U Kuchyňky již bylo 
podle něj provedeno nezbytné 
kácení, zejména na březích, které 
projdou úpravami. 

Kompostéry v Janové 
Dostatečný počet kompostérů 
se snaží pro své obyvatele získat 
v Janové na Valašsku. Radni-
ce chce pro tento účel získat 
fi nanční prostředky z Operačního 
programu Životní prostředí. Po-
dle představ janovských úředníků 
půjde o kompostéry o objemu 
tisíc litrů. „Lidem je zapůjčíme 
bezplatně. Po pěti letech jim je 
předáme do jejich majetku,“ vyjá-
dřil se starosta dědiny Karel Eliáš. 
Kompostéry poslouží k ukládání 
biologicky rozložitelných odpadů 
z domácnosti a zahrady. Pokud 
Janová potřebné peníze získá, 
dostanou obyvatelé vesnice 
kontejnery ve druhé polovině 
letošního roku.

ECHO
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S originálním nápadem, jak pro-
sadit elektromobily do městského 
života, přišla před několika lety 
Paříž, když otevřela půjčovnu 
elektromobilů Autolib. O zapůj-
čení elektromobilu byl od počát-
ku projektu na podzim roku 2011 
velký zájem, a tak se původně 
malá fl otila 66 charakteristicky 
zbarvených elektromobilů Blu-
ecar do léta následujícího roku 
rozrostla na více než 1 700 vozů a 
v současné době čítá kolem 3 000 
šedomodrých vozidel. Neustá-
le se zlepšuje také dostupnost 
potřebné infrastruktury. Zájemci 
o zapůjčení elektromobilu mají 
k dispozici několik set výpůjč-
ních míst a několik tisíc dobíje-
cích stanic a parkovacích stání.

Jako v samoobsluze
Systém půjčování elektromo-

bilů v Paříži funguje na samoob-
služném principu. Po počáteční 
registraci a obdržení čipové karty 
je možné si elektromobil vypůjčit 
na kterémkoli výpůjčním místě 
a po použití jej opět vrátit v ja-
kémkoli depu půjčovny. Elektro-
mobil si lze předplatit na období 
jednoho dne až jednoho roku 
paušálním poplatkem, ke kterému 
se připočítává cena za spotřebu 
na každou půl hodinu. Například 
při předplatném na jeden rok 
zaplatí zákazníci Autolib za každý 
měsíc 12 eur, za každou půl hodi-
nu provozu pak 5 eur. Půjčovna 
zároveň umožňuje provozova-
telům vlastních elektromobilů 
za poplatek využívat její dobíjecí 
stanice. V březnu letošního roku 
měla pařížská půjčovna elektro-
mobilů na svých seznamech 
155 tisíc čekatelů na zapůjčení 
elektromobilu.

Vláda je za ně ráda
Ve Francii je rozvoji elek-

tromobility velmi nakloněna 
i samotná vláda. Na čistý elektro-
mobil lze získat dotaci na po-
řízení ve výši až několik tisíc 
eur. Dobíjecí stanice se budují 

i v mnoha dalších francouzských 
městech, můžeme se s nimi stále 
častěji setkávat na parkovištích 
a také podél nejvíce frekventova-
ných dálnic. Některé tamní regio-
ny jako například Bretaň v čele 
s městem Rennes mají o zvyšová-
ní počtu elektromobilů na sil-
nici velký zájem. Svědčí o tom 
budování dobíjecí infrastruktury, 
ale také podpora nejrůznějších 
pilotních projektů na sdílení 
elektrických vozidel a podobně.

Londýn se přidává
Dá se tedy říci, že v životě Pa-

řížanů se automatická půjčovna 
elektrických aut Autolib uchytila 
více než úspěšně. V nedávné 
době zamířila již i do britské me-
tropole. Londýn se uvedení první 
stovky elektromobilů k zapůjčení 
do své dopravní sítě dočkal letos 
v březnu. Tento krok, jak doufá 
starosta hlavního města Boris 
Johnson, je praktickou snahou 
o zlepšení kvality ovzduší, 
které britskou metropoli trápí. 
A o tom, že jde o skutečnou 
snahu, svědčí i to, že Londýn 
se na obrovský rozmach elekt-
romobility připravuje po všech 
stránkách. Prvním krokem je 
investičně nákladná výstavba 

ZAHRANIČÍ

Cena elektromobilů je zatím mimo reálné možnosti českých rodin
Velká evropská města si 
už dlouhou dobu a velmi 
dobře uvědomují, jaký 
přínos znamenají pro 
lepší kvalitu ovzduší 
elektromobily. Mnohá 
z nich proto majitele 
elektromobilů podporují 
a nabízejí jim lecjaké 
výhody. To platí i pro státy. 
Podívejme se do zahraničí, 
jak to vypadá v praxi. 

ZAHRANIČÍ

husté sítě dobíjecí infrastruktury 
v rámci projektu Source Lon-
don, který umožňuje registrova-
ným majitelům elektromobilů, 
zahrnujících osobní automobily, 
elektroskútry, elektrododávky 
a podobně, dobíjet jejich vozidla 
v rámci rozsáhlé sítě dobíjecích 
stanic za roční paušální poplatek. 
Počet dobíjecích míst v současné 
době je v Londýně přes 1 300 
a do roku 2018 by jich mělo být 
o celé 4 500 více. Dalším bene-
fi tem pro londýnské elektromo-
bilisty je možnost bezplatného 
vjezdu do jinak placených zón 
centrálního Londýna. Pro získání 
této výhody je nutná předchozí 
registrace vozidla a podání žá-
dosti o odpuštění mýtného.

Různá míra podpory
Ačkoli některé evropské země 

poskytují poměrně štědrou 
podporu na pořízení elektrické-
ho auta, motoristé zatím s koupí 
těchto vozidel váhají. Nicméně 
podpora, která by pomohla 
konečným uživatelům snížit sou-
časnou vysokou pořizovací cenu 
elektromobilů, může postupně 
ovlivňovat jejich rozhodování. 
Zajímavou dotaci poskytuje 
svým obyvatelům také Velká 
Británie. Některé země poskytují 
dotaci jen symbolickou nebo 
nabízejí alespoň určitou úlevu 
na některých daních souvisejících 
s provozem na silnici. U nás je 
možno využít pouze osvobození 
od silniční daně pro podnikatele, 
kteří provozují elektromobil.

Nevyhnou se ani nám
I v jiných oblastech je pod-

pora elektromobility v naší zemi 
stále ještě tak trochu v plenkách. 
Síť dobíjecích stanic roste po-
zvolna, podpora státu je nevelká, 
v běžném provozu je minimum 
elektrických vozidel. Důležité je 
také říci, že zájem o nákup elek-
tromobilů by možná byl i u nás, 
ale jejich cena je zatím mimo 
reálné možnosti běžných českých 
rodin. O elektromobilech se na-
víc šíří nejrůznější mýty a mylné 
informace, které ale většinou 
vyplývají pouze z nedostatku 
osobních zkušeností s elektric-
kými vozidly a také z neznalosti 
dnešních technologických řešení 
a reálných možností těchto vozů. 
Směr vývoje automobilového 
průmyslu ale jasně ukazuje, že 
o elektrickém pohonu ještě hod-
ně uslyšíme. 

Nenápadně a bez 
zbytečného hluku

Díky výše zmíněné podpoře 
rozvoje elektromobility začínají 
v mnoha zemích prodejní čísla 
elektromobilů stoupat. Mezi-
roční růst prodeje v některých 
případech představuje stovky 
procent, což je však informace, 

která může být vzhledem k velmi 
nízkým výchozím počtům proda-
ných kusů zavádějící. O rostou-
cím zájmu motoristů ale určitě 
vypovídá. Současná situace 
v Evropě, ale i ve světě by se 
v souvislosti s elektromobilitou 
dala přirovnat k určitému klidu 
před bouří. Rozsáhlá infrastruk-
tura už je na mnoha místech 
vybudována, ale dobíjecí stanice 
často zejí prázdnotou. Doba 
elektromobilová zřejmě vejde 
na scénu ve stylu, který je elekt-
romobilům vlastní – nenápadně 
a bez zbytečného hluku.

Například při předplatném na jeden rok zaplatí zá-
kazníci Autolib za každý měsíc 12 euro, za každou 
půl hodinu provozu pak 5 euro. Půjčovna zároveň 
umožňuje provozovatelům vlastních elektromobilů 
za poplatek využívat její dobíjecí stanice.

Zvyšování podílu elektromo-
bilů na silnicích představuje 
příležitost pro mnoho soukro-
mých fi rem a korporací, které 
se snaží uplatnit ve vývoji 
technologií využitelných 
v rámci neustále se rozšiřující 
elektromobilní infrastruktury. 
S elektromobily se počítá jako 
s nedílnou součástí chytrých 
energetických sítí budoucnos-
ti, tzv. smart grids, a po celém 
světě vzniká množství pro-
jektů, které testují možnosti 
a hledají vhodná řešení, jak 
začlenit elektromobily společ-
ně s decentralizovanými zdro-
ji výroby elektrické energie 
do funkčního celku.

Síť dobíjecích stanic roste pozvolna, podpora státu 
je nevelká, v běžném provozu je minimum elektric-
kých vozidel. Důležité je také říci, že zájem o nákup 
elektromobilů by možná byl i u nás, ale jejich cena je 
zatím mimo reálné možnosti běžných českých rodin.

Elektromobily jsou oproti 
vozidlům se spalovacími 
motory tiché, nevypouštějí 
zplodiny, které znečišťují 
městské ovzduší, a na kratší 
popojíždění po městě jsou 
vhodnější. Sdílení elektromo-
bilů obecně nabízí alterna-
tivu hromadné dopravy a je 
zároveň levnější než taxi. 
Uplatní ho především ti, kteří 
si vlastní automobil nemohou 
dovolit anebo nestojí o sta-
rosti spojené s jeho údržbou 
a provozem.

CNG revoluce
Veřejná doprava ve Frýdku-Místku 
prochází podle tamějších novin 
CNG revolucí. Od poloviny března 
jsou na linky městské dopravy 
ve Frýdku-Místku postupně nasa-
zovány nové autobusy s pohonem 
na stlačený zemní plyn (CNG). 
Vozy zakoupené za podpory Ope-
račního programu Životní pro-
středí nahradí nejstarší autobusy, 
zejména Karosy řady 900. Spo-
lečnost ČSAD Frýdek-Místek, a. s., 
v rámci tohoto programu pořizuje 
do své fl otily celkem 17 nových 
plynových autobusů, přičemž pro 
provoz v síti MHD Frýdek-Místek 
je z programu OPŽP určeno 
10 vozidel, které byly do provozu 
nasazeny do konce dubna.

Tisíce stromů

Silnice v Pardubickém kraji lemují 
další nové aleje. Cestáři vysázeli 
tisíce stromů, a to díky dotacím 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Trvalo to pět let a nové 
dřeviny jsou dnes hlavně u zmo-
dernizovaných silnic, kde nic 
nerostlo, nebo tam, kde už byly 
stromy staré a nemocné.  „V pro-
jektu z Operačního programu Ži-
votního prostředí jsme dělali pět 
úseků obnov vegetace a potom 
máme souhrnně zaznamenány 
úseky, kde se prováděly moderni-
zace silnic a kde byly prováděny 
vegetační úprav,“ uvedl ekolog 
krajské správy a údržby silnic 
František Weisbauer. 

U Stadionu
Na 3. základní škole v Mostě, 
v ulici U Stadionu, se zavřel školní 
bazén. Začala totiž jeho dlouho 
plánovaná rekonstrukce. Hodiny 
plavání tak školákům z jiných 
škol, které zdejší plavecký bazén 
využívaly, odpadají a náhradní 
budou mít až v září. V rámci re-
konstrukce bazénu dojde ke kom-
pletní tepelné izolaci, budou zde 
také vyměněny dveře a okna, 
opravena střecha a nainstalován 
větrací systém. Rekonstrukce by 
měla být hotova do konce srpna. 
Rekonstrukce je hrazena částečně 
z dotace z Operačního programu 
Životní prostředí. Výše dotace 
činí 5,9 milionů korun.

ECHO
Úprava Říčanského potoka
Znečištěné a narušené koryto 
Říčanského potoka v místě nedo-
stavěné věznice v Říčanech je již 
minulostí. Nyní je realizována akce 
zaměřená na revitalizaci potoka 
včetně vytvoření meandrů a zajiš-
tění protipovodňového opatření. 
Projekt fi nancovaný z Operačního 
programu Životní prostředí reali-
zuje státní podnik Povodí Vltavy. 
V rámci akce dochází k nahrazení 
stávajícího, nevyhovujícího koryta 
Říčanského potoka v lokalitě 
Na Vysoké. V minulosti se zne-
hodnotila biologická funkce toku 
a současně potok už nedokáže 
zadržovat vodu v krajině. 

Šumperská průmyslovka 
V úterý 21. dubna 2015 proběhlo 
slavnostní předání díla s názvem 
Realizace energeticky úsporných 
opatření – VOŠ a SPŠ Šumperk. 
Náklady na akci se vyšplhaly na té-
měř 37 milionů korun. Barevně 
sladěná fasáda průčelí, nová okna, 
izolace obvodových stěn a střechy 
činí z budovy důstojnou dominan-
tu této čtvrti města. Projekt byl 
fi nancován Olomouckým krajem 
a necelých 22 milionů korun 
pocházelo z dotace Operačního 
programu Životní prostředí. Město 
Šumperk tak zkrášlují obnovené 
objekty s výrazně nižšími náklady 
na provoz. Žáci a studenti školy 
jistě ocení kvalitní a atraktivní pro-
středí pro studium.

Obnova parku

Revitalizace zámeckého parku 
v obci Raduň na Opavsku se chýlí 
ke konci a jeho současnou podobu 
si lidé mohou prohlédnout již 
nyní při komentované prohlídce. 
Během prohlídky se dozvědí, jak 
se zámecký park od 20. let 19. 
století rodil a dalších téměř dvě 
stě let proměňoval. „Představíme 
jim rozsáhlé nové výsadby stromů 
a keřů a nemineme ani nově re-
konstruovanou užitně reprodukční 
zahradu, ve které bude růst dva 
tisíce kuchyňských a léčivých bylin 
všech druhů,“ uvedla Eva Kolářo-
vá. Vstup na prohlídku je zdarma 
a početně neomezený. Revitalizace 
zámeckého parku je fi nancovaná 
z Operačního programu Životní 
prostředí. 

ECHO



32

priorita I měsíčník Operačního programu Životní prostředí I vydává Státní fond životního prostředí ČR, rezortní organizace Ministerstva životního prostředí I
ročník 8 I číslo vydání 6 I vyšlo v červnu 2015 I časopis je distribuován bezplatně I adresa redakce: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 I kontakt na redakci: 
priorita@sfzp.cz, tel.: 606 831 394 I objednávky: www.sfzp.cz, www.opzp.cz I redakce: šéfredaktor: Daniel Tácha, daniel.tacha@sfzp.cz; grafi cká úprava: Eva Štanglová I 
číslo registrace: MK ČR E 18178 I Tento časopis je tištěn dle ekologických standardů. I  Texty z časopisu Priorita je možné přetiskovat za předpokladu uvedení autora a zdroje.

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Státní fond životního prostředí ČR Vás srdečně zve na odborný seminář

Operační program Životní prostředí v letech 2014–2020

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. 
V následujících letech má pro žadatele přichystány téměř 2,637 miliardy eur na podporu ekologických 
projektů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným 
a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím.

18. června 2015  830–1300 hod.  Praha
Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 1091/2, Praha 6

22. června 2015  830–1300 hod.  Brno
Hotel Slovan, Lidická 23, Brno

25. června 2015  830–1300 hod.  Ostrava
Dům kultury Akord, náměstí SNP 1, Ostrava 

PROGRAM
 830 – 900 Registrace
 900 – 915 Dočerpání OPŽP 2007–2013 a příležitosti v novém OPŽP 2014–2020

  Představení prioritních os v OPŽP 2014–2020:
 915 – 955 PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 955 – 1040 PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
  PO 5: Energetické úspory
 1040 – 1120 PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 1120 – 1140 Přestávka
 1140 – 1220 PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 1220 – 1300 Veřejné zakázky v OPŽP 2014+

Vstup na seminář je zdarma po registraci na e-mail: konference@unni.cz, v případě volného místa vám bude zasláno 
potvrzení registrace.

www.opzp.cz    Zelená linka pro žadatele o dotace 800 260 500   dotazy@sfzp.cz


