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Aktuální stav přípravy OPŽP 2014-2020 

 

 Příprava 5. verze PD 

 Předložení na vládu ke schválení do konce 06/2014 

 Předložení EK do konce 07/2014 

 

 5. verze OPŽP 2014-2020 na základě: 

- připomínek EK, 

- připomínek Ex – ante hodnotitele programu,  

- připomínek externí Platformy MŽP 2014-2020. 

 

 



Právní a metodický rámec OPŽP 2014 - 2020 

 Nařízení EU: 

 Obecné nařízení 

 Specifická nařízení (FS, ERDF) 

 Metodické dokumenty EK, zejména: 

 Template pro přípravu OP  

 Fiche EK 

 Metodické dokumenty MMR, zejména: 

 Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro 

programové období 2014 – 2020 

 



5. verze OPŽP 2014-2020 

 navrhuje 6 prioritních os programu: 

 

PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

PO 5: Energetické úspory 

PO 6: Technická pomoc 

 

 V rámci PO je připraveno 20 specifických cílů a 61 aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prioritní osa 1 
Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní 
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Obrázek 1: Ekologický stav a potenciál útvarů povrchových vod ČR 



Prioritní osa 1 
Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Specifické cíle: 
 

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i 

podzemních vod ze zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající 

jakosti a množství  

 

1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do 

povrchových a podzemních vod 

 

1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině 

 

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 



Specifické cíle: 

 

2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

 

2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  

 

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 

ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země 

 

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 



Specifické cíle: 
 

3.1 Předcházet vzniku odpadů 

 

3.2 Zvýšit podíl materiálového využití odpadů, resp. recyklace na celkovém    

nakládání s odpady v ČR 

 

3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin 

 

3.4 Snížit dopad produkce nebezpečných odpadů na životní prostředí v ČR odpady 

 

3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 

 

3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 

 

3.7 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

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



Specifické cíle: 

 

4.1 Posílit biodiverzitu na majetku státu 

 

4.2 Posílit biodiverzitu  

 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 

4.5 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory 

 

Prioritní osa 4 
Ochrana a péče o přírodu a krajinu 



Specifický cíl:  

 

5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u veřejného 

osvětlení 

 

 

 

Prioritní osa 5 
Energetické úspory 



 Návrh alokace pro období 2014-2020 

 

 Aktuální přidělená alokace pro OPŽP 2014-2020: 

 

2 565 mil € = cca 66,7 mld. CZK 
(uváděný údaj je predikcí s kurzem 26 CZK/€)  
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Děkuji za pozornost 
 

 

 

  Ing. Barbora Mlčochová 

  samostatné oddělení přípravy nového programovacího období  

   

 

  e-mail: barbora.mlcochova@mzp.cz 
  

 


