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Dočerpání OPŽP 2007 - 2013 

& 

příležitosti v novém OPŽP 2014 - 2020  

 



Podpora obcí a měst z OPŽP 2007 - 2013 

Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci OPŽP 

2007 – 2013 (srpen 2015) 

prioritní osa počet projektů podpora z ERDF/FS (Kč) 

1 1353 40 541 641 918 

2 1054 2 663 629 536 

3 4649 17 226 846 046 

4 1745 7 802 110 049 

5 6 55 646 875 

6 2611 5 944 556 696 

7 325 784 818 755 

celkem 11743 75 019 249 875 



Porovnání výše proplacených prostředků OPŽP 

z ERDF/FS v letech 2013 a 2014 

V roce 2013 bylo proplaceno přes 15 miliard z ERDF/FS 
 
 
V roce 2014 bylo proplaceno přes 31 miliard z ERDF/FS 
 

 



Konec financování OPŽP 2007-2013 

• 31.12.2015 = konec způsobilosti výdajů OPŽP 2007-2013 

(tj. datum vystavení faktury a datum uhrazení faktury 

dodavateli musí proběhnout do 31.12.2015). 

• Předpokládaný termín pro podání posledních Žádostí o 

platbu je konec listopadu 2015. 

• Počátkem roku 2016 bude výjimečně možné podat  ŽoP 

(pouze formou tzv. ex-post platby) na faktury vystavené v 11 – 

12/2015 a uhrazené dodavateli do 31.12.2015. 

• Do konce roku 2015 je nezbytné vyrovnat veškeré závazky 

příjemců podpory vůči dodavatelům ve smyslu Závazných 

pokynů pro žadatele a příjemce podpory, kapitoly „Zásady 

financování – náležitosti Žádosti o platbu“. 



Návaznost OPŽP 2007-2013 a 2014-2020 

• OPŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 2007-

2013 

• využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení 

efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního 

prostředí 

• oproti předchozímu OPŽP 2007-2013 je více koncentrován na 

identifikované prioritní problémy, zejména v PO 2 (snížení 

emisí z lokálního vytápění domácností) a PO 5 (snížení 

energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných 

zdrojů energie) 

• přípravy na programové období 2014-2020 probíhají v ČR již 

od roku 2010, v čele procesu přípravy je MMR 

 



Aktuální stav OPŽP 2014-2020 

• OPŽP schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015 

• Pravidla pro žadatele a příjemce podpory včetně 

Harmonogramu výzev jsou zveřejněny na 

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty  

• Vyhlášení prvních výzev pro předkládání žádostí – 19. 6. 2015 

• Vyhlášení druhého souboru výzev – říjen 2015 
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Prioritní osy pro období 2014 - 2020 

• 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 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní 

SC 1.1  
Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i 

podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek 

do povrchových a podzemních vod 

- výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 

odpadních vod v aglomeraci (1. výzva, příjem žádostí do 13.11.2015) 

SC 1.2  
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

- výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů 

pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická 

opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední 

blízkosti, sloužící veřejné potřebě (2. výzva, příjem žádostí do 

13.11.2015) 

 

 

 



PO 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní 

SC 1.3  
Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

- hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití 

namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků (3. výzva, 

příjem žádostí do 13.11.2015) 

SC 1.4  
Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

- budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a 

výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 

(4.výzva, příjem žádostí do 13.11.2015) 

 

 

 



PO 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských 

sídlech 

SC 2.1  
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na 

expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících 

látek – „kotlíkové dotace“  

- výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná 

paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek (16. výzva, příjem 

žádostí do 30.9.2015, probíhá jejich hodnocení) 

SC 2.2  
Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  

- kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích 

a nespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování (8. výzva, příjem 

žádostí do 13.11.2015) 

 

 



PO 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských 

sídlech 

 

SC 2.3  
Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 

ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů 

- výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících 

meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku 

(zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a 

přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a 

prezentaci) 

 

 



PO 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické 

zátěže a rizika 

SC 3.1  
Prevence vzniku odpadů 

- podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž 

výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku 

výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku 

SC 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

(5. výzva, příjem žádostí do 13.11.2015) 

SC 3.3  
Rekultivovat staré skládky 

- rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly 

provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. 

 



PO 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické 

zátěže a rizika 

SC 3.4  
Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

- sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou 

rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro 

lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, 

eventuálně A1 (6. výzva, příjem žádostí do 15.1.2016 a 7. výzva, příjem 

žádostí do 13.11.2015) 

SC 3.5  
Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

- realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a 

potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze 

těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích 

dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit 

 



PO 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

SC 4.1  
Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 

- projekty v rámci implementace soustavy Natura 2000 (9. výzva, 

příjem žádostí do 31.12.2016 a 10. výzva, příjem žádostí na AOPK do 

14.10.2015) 

SC 4.2  
Posílit biodiverzitu  

- projekty v rámci speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například 

rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílené na zlepšení jejich kvality a 

druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů) 

(11. výzva, příjem žádostí na AOPK do 14.10.2015) 

 



PO 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

SC 4.3  
Posílit přirozené funkce krajiny 

- projekty v rámci opatření na zprůchodnění migračních bariér pro 

vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, 

bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách 

obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně 

ohrožených druhů apod. (12. výzva, příjem žádostí na AOPK do 

14.10.2015 a 13. a 14. výzva, příjem žádostí na AOPK do 31.12.2016) 

SC 4.4  
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

- projekty v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

(15. výzva, příjem žádostí na AOPK do 14.10.2015) 

 



PO 5 - Energetické úspory 

 

SC 5.1  
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 

- celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov 

SC 5.2  
Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných 

budov 

- vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v 

případě výstavby nových budov 

 



Alokace pro jednotlivé prioritní osy pro období 

2014-2020 

Prioritní osa mil. EUR % 

1 768 29 

2 453 17 

3 458 17,6 

4 351 13,6 

5 529 20 

Celkem (vč. TA) 2 636 100 



Pravidla  pro žadatele a příjemce (PRŽAP) 

 

• část A – obecné informace 

• část B – obecná pravidla (způsobilost výdajů, přijatelnost 

projektů – obecná část + jednotlivé PO)  

• část C – proces administrace 

• část D – informace k průřezovým oblastem (publicita, veřejná 

podpora, indikátory) 

• přílohy č. 1 - 3  - podklady k žádosti, k RoPD, k ZVA  

• příloha č. 4 – přílohy k veřejné podpoře 

 



Způsobilost výdajů 

• Věcná způsobilost – spojení s projektem a součást rozpočtu, 

soulad s pravidly programu. 

 

• Přiměřenost výdaje – optimální vztah s hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti. 

 

• Časová způsobilost – výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v 

období od 1. 1. 2014 do 31.12. 2023. 

 

• Místní způsobilost – výdaj projektu je způsobilý, pokud je projekt 

realizován na území ČR. 

 



Způsobilé výdaje 

• Přímé realizační výdaje 

 

• Projektová příprava 

 

• Technický a autorský dozor 

 

 Daň z přidané hodnoty (plátce/neplátce) 

 

 Pořízení nemovitostí 

 

 Propagační opatření 

 

 Osobní náklady – u některých SC 

 



Forma a výše podpory 

 

• Dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

• U některých SC výše dotace určena odečtením příjmů projektu 

metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých 

výdajů paušální sazbou) nebo metodou výpočtu finanční 

mezery.  

 

• Využití finančních nástrojů – financování pomocí kombinace 

dotace a půjčky nebo pouze půjčky.   

 



Požadavky na dokumenty 

 

• Pokud nemají dokumenty stanovenou platnost, nesmí být ke 

dni podání žádosti starší než 2 roky. 
 

• Všechny dokumenty předkládané ve formě originálu musí být 

elektronicky podepsány. 
 

• Doplnění dokumentu může žadatel provést pouze jednou, lhůta 

pro doložení je 6 pracovních dnů od obdržení informace o 

nedostatcích. 
 

• Nově jsou na stránkách OPŽP vzory dokumentů (kumulativní 

rozpočet, vlastnická struktura, …). 
 

• Požadavek na vyšší stupeň projektové dokumentace (úroveň 

pro stavební povolení). 

 



Na co si dát pozor 

 

• Mít s projektem kontakt, i když máte dobrého konzultanta 

 

• Dobrý projekt, změny stavby v průběhu akce jsou rizikem 

 

• Zadávací řízení: dobrá ZD, změny legislativy 

 

• Znát podmínky rozhodnutí, termíny, závazné ukazatele 

 

• Udržitelnost projektu: 5 let od uvedení do provozu 

 

 



Webové stránky OPŽP 2014-2020 



Informace k MS2014+ 

• MS2014+ v rámci všech operačních programů. 

 

• Uživatelé systému neinstalují do počítače žádný program – 

veškerá administrace probíhá v okně internetového prohlížeče 

(portál IS KP14+). 

 

• Elektronické podání žádosti o podporu (prostřednictvím 

elektronického podpisu). 

 

• Veškerá komunikace mezi uživateli bude probíhat elektronicky 

(tzv. interní depeše). 

 



Portál pro podávání žádostí 



Portál pro podávání žádostí 





Obecné Informace o Programu 
 Závazné dokumenty  

Dokumentace programu Nová zelená úsporám 

Směrnice MŽP č. 1/2014 ve znění Dodatku č. 2 (pro výzvu z roku 

2014) 

Směrnice MŽP č. 2/2015 (pro výzvy z roku 2015) 

Závazné pokyny pro jednotlivé Výzvy (pro výzvy z roku 2015) 

Metodické pokyny pro jednotlivé podoblasti podpory 



Očekávané změny ve 3. Výzvě pro RD 

předpokládány jsou malé změny ve výši podpory v některých 

podoblastech podpory 

dojde ke koordinaci podmínek pro nové zdroje s programem OPŽP 

PO2 SC2.1 „kotlíkové dotace“ (sjednocení technických podmínek 

podpory…). Program NZÚ bude v rámci možností tento program 

doplňovat. Fyzické osoby by měly využívat přednostně „kotlíkové dotace“. 

zpřísnění požadavků na podporované zdroje tepla (implementace 

legislativy EU o energetické účinnosti, např. Směrnice 2009/125/ES) 

Výzva bude probíhat kontinuálně a dlouhodobě, alokace by měla být 

průběžně navyšována dle disponibilních prostředků (z prodeje emisních 

povolenek) 

vyhlášení podrobných podmínek v říjnu 2015 

 



Očekávané alokace 
 

Odhadované alokace pro nejbližší dva roky: 

2016: cca 1 500 mil. Kč 

2017: cca 2 800 mil. Kč 

V dalších letech očekáváme další nárůst ročních disponibilních prostředků, 

a to až do roku 2020 (na tyto prostředky budou vyhlášeny výzvy v roce 

2021). 



Národní program ŽP 

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity 

přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je 

navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především OPŽP a 

NZÚ. 

  

Program je rozdělen do šesti prioritních oblastí: 

 

 Prioritní oblast: Voda 

 Prioritní oblast: Ovzduší 

 Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 

 Prioritní oblast: Příroda a krajina 

 Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích 

 Prioritní oblast: Environmentální prevence 

 



Výzvy  

 
V roce 2015 vyhlášeno zatím 5 výzev ( 2 výzvy na ekohavárie a černé 

skládky, čistá mobilita, výkupy pozemků v ZCHÚ, sběr a zneškodnění 

látek poškozujících ozonovu vrstvu). 

 

 

Harmonogram výzev je uveřejněn na webu www.sfzp.cz   



 

 Děkuji za pozornost 

Ing. Drahomír Rychecký 

Odbor krajských pracovišť Čechy 

Státní fond životního prostředí České republiky 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4, 

tel.: +420 267 994 300, + 420 541 217 090 

drahomir.rychecky@sfzp.cz n www.sfzp.cz n  zelená linka 800 260 500 n  

dotazy@sfzp.cz 


