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Kdo jsme 

• Fond = implementační agentura (25 let fabrika 

na projekty). 

• Centrála v Praze (Olbrachtova ul.), Krajská 

pracoviště v krajských městech – www.sfzp.cz. 

• Spolupráce na tvorbě programů, příprava výzev, 

odpovědnost za příjem a hodnocení žádostí, 

financování a kontrolu realizace projektů, 

vyhodnocování efektů. 

• OPŽP 7-13, OPŽP 14-20, NZU, NPŽP. 

• www.opzp.cz www.novazelenausporam.cz   
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Co umíme 
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Naše zásady 

• Chybovost – udržení laťky na min. chybovost 

programů, stvrzenou v letech 2014 a 2015 AO MF, 

EK, EÚD, NKÚ. 

• Prezentace –semináře k OPŽP, semináře k NPŽP, 

kulaté stoly. 

• Otevřenost a předvídatelnost – garance rovného 

přístupu a pevných termínů, nediskriminace, 

neklientelismus = eliminace korupčních rizik. 

• Spolupráce – obce a města, SMOČR, AKČR, HKČR, 

Rada Fondu, Výbor pro ŽP. 
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Aktuální stav OPŽP 2014 - 2020 

• V rámci ukončených kolových výzev a aktuálně probíhajících 

průběžných výzev (33) s alokací 24,5 mld. Kč, bylo registrováno 

celkem 2 597 projektů s dotací EU ve výši 24 mld. Kč, a z tohoto 

počtu: 

o   Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (RoPD) – 

celkem 41 s dotací EU 3,14 mld. Kč, běží financování. 

o   Žádosti schválené výběrovou komisí – celkem 961 akcí s dotací 

EU ve výši 8,9 mld. Kč, příjemci tendrují dodavatele a po uzavření 

smlouvy o dílo jim bude vydáno RoPD. 

o   Žádosti schválené výběrovou komisí a zařazené do zásobníku 

mezi náhradní projekty – celkem 87 žádostí s dotací EU ve výši 2,5 

mld. Kč. 

o   Zaregistrované žádosti s probíhající kontrolou formálních 

náležitostí, přijatelnosti a v hodnocení – celkem 820 žádostí 

s dotací EU 4 mld. Kč. 
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•  Aktuálně máme otevřeno pro příjem žádostí 

celkem 12 výzev s alokací 4 mld. Kč, založeno 

712 žádostí s celkovými způsobilými výdaji 

1,7 mld. Kč, registrováno je 37 žádostí s dotací 

EU ve výši 1,1 mld. Kč. 

 

• Do konce letošního roku plánujeme vyhlásit 9 

výzev s alokací 5,2 mld. Kč dotace EU. 
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Aktuální stav OPŽP 2014 - 2020 



Co nabízíme - OPŽP 

• Podpora vodohospodářské infrastruktury – vodovody a 

kanalizace:  

 38.V… aktivita 1.1.3 odstraňování příčin nadměrného zatížení 

povrchových vod živinami (pouze ČOV a záchytné zdrže na kanalizaci 

pro veřejnou potřebu),  

o příjem: 17.10.2016-19.1.2017, alokace 100 mil. Kč 

 42.V… aktivita 1.1.1 a 1.1.2 výstavba kanalizace, ČOV,  

o příjem: 17.10.2016-19.1.2017, alokace 3,6 mld. Kč 

 43.V… SC 1.2 úpravny vody, přivaděče a rozvodné sítě,  

o příjem: 17.10.2016-19.1.2017, alokace 1,2 mld. Kč 

• Příjmy projektů odečteny metodou flat rate - jednorázovým snížením 

způsobilých výdajů paušální sazbou 25 %; výše podpory z FS pak 

bude 63,75 % 
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Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově 
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Žadatelem je Město Zbýšov 

Celkové výdaje na projekt:  

55 400 000 Kč 

Celkové způsobilé výdaje:  

39 380 000Kč 

Podpora z FS:  

33 476 000Kč 

Předmětem  projektu je intenzifikace stávající ČOV a  

zvýšení kapacity z 2000 EO na 4200 EO.  

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická, se 

systémem oběhové aktivace s nitrifikací a 

předřazenou denitrifikací, s aerobní stabilizací kalu a 

srážením fosforu. 

Cíle projektu odstranění nevyhovujícího stavu čištění 

OV na ČOV ve městě Zbýšově. Splnění požadavků 

legislativy uvedených v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

a Směrnici 91/271/EEC. 



• Protipovodňová opatření a opatření na zmírnění 

důsledku suchy  

 45.V… SC 1.3 zprůtočnění či zvýšení retenčního potenciálu 

koryt, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými 

vodami v intravilánu, obnova/výstavba vodních děl pro 

povodňovou ochranu,  

o příjem: 1.11.2016-5.1.2017, alokace 1,1 mld. Kč 

 47.V… aktivita 1.4.3 budování, rozšíření varovných, hlásných, 

předpovědních, výstražných systému na lokální úrovni, 

digitální povodňové plány,  

o příjem: 1.11.2016-5.1.2017, alokace 150 mil. Kč 

• Výše podpory max. 85% způsobilých nákladů (varovné systémy 70 %) 
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Co nabízíme - OPŽP 



Protipovodňová opatření pro Mikroregion 

Porta Bohemica 

Zpracování digitálního povodňového 

plánu a pořízení hlásného a varovného 

systému pro obce v mikroregionu.  10 

Žadatelem je Mikroregion Porta Bohemica 

Celkové výdaje na projekt:  

6 394 833 Kč 

Celkové způsobilé výdaje:  

6 284 333 Kč 

Podpora z FS:  

5 341 683,05 Kč 



• Odpady a staré ekologické zátěže,  

 40.V… aktivita 3.1.1 předcházení vzniku komunálních odpadů,  

o příjem: 1.9.2016-30.11.2016, alokace 100 mil. Kč 

• Výše podpory max. 85% způsobilých nákladů.  

 41.V…aktivity 3.2.1 zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, 3.2.2 zařízení pro materiálové 

využití odpadů (mimo kompostárny), 3.2.3 (jen bioplynové stanice), 3.2.4 zařízení pro 

nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnického,  

o příjem: 1.9.2016-30.11.2016, alokace 1,850 mld. Kč 

• Výše podpory max. 85% způsobilých nákladů (zvýhodněné úvěry) viz tabulka následující slide 

 44.V… aktivity 3.4.2 a 3.4.3 průzkumné práce, analýzy rizik, sanace vážně kontaminovaných 

lokalit,  

o příjem: 1.10.2016-31.12.2016, alokace 500 mil. Kč 

• Výše podpory max. 85% způsobilých nákladů.  

 18.V… SC 3.5 rekonstrukce výroben s nebezpečnými chem. látkami, chladící zařízení, 

rekonstrukce skladů s nebezpečnými látkami,  

o příjem: 15.10.2015-14.10.2016, alokace 60 mil. Kč 

• Výše podpory max. 85% způsobilých nákladů pro veřejnoprávní subjekty 

• Soukromé subjekty podpořeny formou finančního nástroje 
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Poměr dotace vůči dotovanému úvěru ve SC 3.2 po aktivitách 

Podporované aktivity/ typové projekty Dotace/dotovaný úvěr (%) 

3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

Sběrné dvory Dotace 

Oddělený sběr (pouze nádoby) Dotace 

Separace a svoz odpadů (nádoby vč. svozových 

prostředků) 

IFN (25% dotace + 75% zvýhodněný úvěr) 

Dotřiďovací a třídící linky IFN (30% dotace + 70% zvýhodněný úvěr) 

3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové 

využití odpadů – ostatní  

IFN (30% dotace +70% zvýhodněný úvěr) 

3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury 

Výstavba a modernizace zařízení na energetické 

využití odpadů – bioodpady (BPS) 

Dotace 

3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s NO vč. zdravotnických odpadů 

Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s 

nebezpečnými odpady vč. zdravotnických odpadů 

Dotace 

Co nabízíme - OPŽP 



Sběrný dvůr odpadů Vacenovice 

13 

Žadatelem je Obec Vacenovice 

Celkové výdaje na projekt:  

14 799 658 Kč 

Celkové způsobilé výdaje:  

12 736 482 Kč 

Podpora z FS:  

10 308 668 Kč 

Předmětem projektu byla výstavba sběrného dvora 

včetně dodání nezbytné technologie. Celková 

plocha sběrného dvora je 5 015 m a kapacitou 255 

t/rok. V navazujícím projektu bylo pořízeno auto a 

kontejnery.  



Sanace staré ekologické zátěže v areálu 

společnosti Overlack (Euro Šarm) 
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Problémem lokality je znečištění zemin 

chlorovanými uhlovodíky, ropnými uhlovodíky a 

PAU. Dále je znečištěn půdní vzduch chlorovanými 

ethyleny. Kontaminována je i podzemní voda a to 

především chlorovanými uhlovodíky, BTEX, PAU, 

těžkými kovy a anorganickými látkami.   

Žadatelem je EURO Šarm spol. s.r.o. 

Celkové výdaje na projekt:  

28 353 378,71 Kč 

Celkové způsobilé výdaje:  

20 406 473 Kč 

Podpora z FS:  

15 610 951,84 Kč 



Co nabízíme - NPŽP 

Financování z národních zdrojů – z prostředků SFŽP ČR, 

podmínkou komplementarita k EU fondům 

Výzva: Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a 

zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro 

obyvatelstvo (11/2015 – 12/2016) 

• Alokace: 500 mil. Kč  

• Podpora je poskytována formou půjčky  (to až do výše 

rozdílu mezi výší dotace poskytnuté z OPŽP a výší 

celkových způsobilých výdajů projektu). Projekty na 

stavbu vodovodů, vodovodních přivaděčů, propojování 

vodárenských soustav, rekonstrukce úpraven vod, apod. 
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Výzva: Zvýhodněné půjčky na odpadové 

hospodářství (41.výzva OPŽP) 

• Alokace 250 mil. Kč; 

• nízká úroková sazba ve výši 0,45 %, je počítána až od 

následujícího roku po dokončení realizace projektu;  

žádné poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky 

či odklady splátek; 

• možnost odkladu splátek i předčasného splacení bez 

sankcí či poplatků; 

• zajištění půjčky ve prospěch Fondu lze kombinovat 

také s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva 

po dokončení realizace podporovaného projektu. 
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Co nabízíme - NPŽP 

Výzva: Odstraňování nelegálních skladů odpadů a 

sanace havarijních stavů (01/2016 – 12/2016) 

• Alokace: 100 mil. Kč.  

• Kraje, obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) + 

obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení). 

• Původce neexistuje nebo není znám (podmínka pro 

obce), či se dlouhodobě nedaří dohnat k odpovědnosti 

za použití všech legálních způsobů (ORP + kraje). 

• Maximální výše dotace 80%, 20 mil. Kč, na zbývajících 

20% lze čerpat bezúročnou půjčku. 
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Výzva: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 

vody (07/2016 – 06/2017)   

• Alokace: 300 mil. Kč  

• Financováno bude provádění průzkumných vrtů a 

vyhledání nových zdrojů pro zásobování 

obyvatelstva vč. studií možnosti napojení na 

vodárenské soustavy, realizace průzkumných nebo 

posilovacích vrtů, případně opatření pro regeneraci 

stávajících vrtů včetně připojení na stávající 

vodovod. 

Co nabízíme - NPŽP 



Závěrem …  

Jsme úředníci, jsme tady pro vás ! 

Nebojte se zeptat, konzultujte, volejte … 

Jednoduché dotazy - zelená linka 800 260 500  

Složitější dotazy - dotazy@sfzp.cz 

Osobní konzultace nad projekty 

Krajská pracoviště 
https://www.sfzp.cz/sekce/40/kontakty/ 

19 



20 

 

Děkuji za pozornost 

Ing. Petr Valdman 

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR 

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, email: petr.valdman@sfzp.cz  

www.sfzp.cz  n  zelená linka 800 260 500 n dotazy@sfzp.cz 


