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Prioritní osa 1: Čistota vody

 již nejsou plánované výzvy na SC 1.1 (výstavba kanalizací, výstavba, 

modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod) ani SC 1.2 (výstavba a 

modernizace úpraven vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí 

pitné vody),

 dobíhá pouze 81. výzva (SC 1.2) pro projekty v rámci Integrovaných územních 

investic, příjem žádostí do 1. 7. 2019 (výzva nesoutěžní, projekty musí být 

v souladu s ITI strategií),

 otevřená výzva č. 116 - na velký projekt SC 1.1 (výstavba kanalizace a 

retenčních nádrží za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod 

v aglomeraci) - podmínkou je kladná Action Completion Note od iniciativy 

JASPERS.

SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových

a podzemních vod z komunálních zdrojů

SC 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
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Otevřená 119. výzva

Příjem žádostí 4. 2. 2019 – 13. 1. 2020

Podpora - 85 % z celkových způsobilých výdajů

Výjimky: budování propustných zpevněných povrchů – podpora 30 % z CZV a

odstranění sedimentů – podpora 40 % CZV

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 200 000 Kč bez DPH.

SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se 

srážkovými vodami



SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se 

srážkovými vodami
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Typy podporovaných aktivit a projektů v rámci 119. výzvy:

1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

 realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,

 zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro 

běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

 zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s 

tvorbou mokřin a tůní,

 umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, 

1.3.3 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl 

sloužící povodňové ochraně

 výstavba suchých nádrží (poldrů),

 vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
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Typy podporovaných aktivit a projektů v rámci 119. výzvy:

1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

 podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem 

nebo prefabrikáty,

 povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, 

průleh, vsakovací nádrž),

 povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových 

vod nebo kanalizace (retenční nádrže suché a se zásobním prostorem, 

podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),

 akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich 

opětovné využití (např. na zálivku),

 výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a 

propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 

0,5 včetně (výše podpory 50 %),

 přestavby konstrukcí střech na zelené střechy se součinitelem odtoku do 0,7 

včetně.
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Nově v aktivitě 1.3.2

Výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem

odtoku do 0,7 včetně - výše podpory 85 %.

Budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z

povrchů do 0,5 včetně – účelem je motivovat při budování nových 

zpevněných povrchů k použití propustných materiálů a kompenzovat 

zvýšené náklady spojené s jejich použitím - výše podpory 30 %.

Úprava stávajících opatření:

Navýšení podpory u výměny nepropustných povrchů za povrchy propustné na

85 %.

Navýšení procentních limitů pro projektovou přípravu na 6–15 %

z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů.



SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
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Otevřené a plánované výzvy:

83. výzva

Příjem žádostí do 1. 7. 2019

Vztahuje se pouze na na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních 
investic (ITI).

124. výzva 

Příjem žádostí 1. 4. 2019 – 30. 6. 2019, pro veřejný sektor 

• Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření -
zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní

• Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 
lokální úrovni, digitální povodňové plány

125. výzva 

• Příjem žádostí 1. 10. 2019 – 19. 12. 2019, pro veřejný sektor 

• Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření -
zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. 
a IV. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu.



Specifický cíl Číslo výzvy Typ výzvy Alokace EU Zahájení příjmu žádostí
Konec příjmu 

žádostí

1.2 81 Průběžná 189 mil. Kč 16.1.2017 1.7.2019

1.1 116 Velké projekty 1,25 mld. Kč 7.1.2019 31.7.2019

1.3 82 Průběžná 285,2 mil. Kč 16.1.2017 31.5.2019

1.3 119 Průběžná 1 mld. Kč 4.2.2019 13.1.2020

1.4 83 Průběžná 21,2 mil. Kč 16.1.2017 1.7.2019

1.4 123 Průběžná 100 mil. Kč 1.4.2019 30.9.2019

1.4 124 Kolová 150 mil. Kč 1.4.2019 3.6.2019

1.4 125 Kolová 150 mil. Kč 1.10.2019 19.12.2019

Aktuální a plánované výzvy v PO 1 - souhrn



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

Otevřené výzvy:

118. výzva

Příjem žádostí do 1. 7. 2019, kolová výzva

 3.3.1 Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

114. výzva 

Příjem žádostí do 2. 12. 2019, průběžná výzva

 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

- podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do 

zařízení musí být minimálně 60 %,

- vše kromě kovů, skla, sk. odpadů 17 z katalogu a podskupiny 16 01 z kat. odpadů

- kompostárny a BRKO ne



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

Plánovaná výzva v roce 2019: 

126. výzva

Příjem žádostí 2. 9. 2019 - 3. 2. 2020, kolová

 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů 

(BPS, tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod, výroba 

paliv z ost. odpadů)

 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady 

KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery)

 3.2.4 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 

odpady



Aktuální a plánované výzvy v PO 3 – souhrn

Specifický cíl Číslo výzvy Typ výzvy Alokace EU
Zahájení příjmu 

žádostí

Konec příjmu 

žádostí

3.1 84 Průběžná 30 mil. Kč 3.4.2017 31.5.2019

3.1 122 Kolová 250 mil. Kč 1.4.2020 30.7.2020

3.2 133 Průběžná 208 mil. Kč 1.3.2019 31.10.2019

3.2 134 Průběžná 100 mil. Kč 2.9.2019 1.9.2020

3.2 114 Průběžná 500 mil. Kč 1.9.2018 2.12.2019

3.2 126 Kolová 500 mil. Kč 2.9.2019 3.2.2020

3.3 118 Kolová 200 mil. Kč 1.3.2019 1.7.2019

3.4 99 Kolová 200 mil. Kč 1.8.2019 31.10.2019



Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a 

krajinu

 SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 

významných chráněných území

 SC 4.2 Posílit biodiverzitu 

 SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

 SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech



Specifický cíl Číslo výzvy Typ výzvy Alokace EU (Kč)
Zahájení příjmu 

žádostí

Konec příjmu 

žádostí

4.1 120
průběžná 

(nesoutěžní)
460 000 000 4.2.2019 13.1.2020

4.1 129
průběžná 

(nesoutěžní)
70 000 000 1.2.2019 31.10.2019

4.2 130
průběžná 

(nesoutěžní)
170 000 000 1.2.2019 31.10.2019

4.3 131
průběžná 

(nesoutěžní)
300 000 000 1.2.2019 31.10.2019

4.3 127
průběžná 

(nesoutěžní)
300 000 000 1.10.2018 6.1.2020

4.4 132
průběžná 

(nesoutěžní)
100 000 000 1.2.2019 31.10.2019

4.4 128
průběžná 

(nesoutěžní)
600 000 000 1.10.2018 6.1.2020

4.4 115
průběžná 

(nesoutěžní)
119 000 000 1.8.2018 2.1.2020

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu - aktuální a 

plánované výzvy souhrn:



Prioritní osa 5: Energetické úspory

Plánovaná 121. výzva 

Příjem projektů 15. 4. 2019 – 3. 2. 2020

Pro SC 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití  OZE 

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov

 realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,

 zateplení obvodového pláště budov, realizace systémů využívajících odpadní teplo,

 výměna a renovace otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav,

 instalace fotovoltaického systému, instalace solárně-termických kolektorů,

 realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 

nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí

Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu TUV

- nejsou podporována opatření realizované v bytových a rodinných domech, v novostavbách a 

přístavbách



Vyhlášená 61. výzva

Příjem projektů do 31.10.2019

Průběžná výzva

Pro SC 5.2 : Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 

veřejných budov

 podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém 

standardu

 nejsou podporována opatření realizované v bytových a rodinných domech

Prioritní osa 5: Energetické úspory



Aktuální a plánované výzvy v PO 5 - souhrn

Specifický cíl Číslo výzvy Typ výzvy Alokace
Zahájení příjmu 

žádostí

Konec příjmu 

žádostí

5.1 121 Průběžná 2,5 mld. Kč 15.4.2019 3.2.2020

5.2 61 Průběžná 500 mil. Kč 3.4.2017 31.10.2019

5.3 135 Průběžná 2 mld. Kč 15.4.2019 3.2.2020



OPŽP 2014 - 2020

Podání žádosti, dokumenty

 Žádosti se podávají výhradně elektronicky - IS KP14+ (součástí jednotného 

monitorovacího systému MS2014+), realizuje MMR – slouží k podání

i administraci žádosti

 Přístup z webových stránek OPŽP - www.opzp.cz

Dokumenty na webových stránkách ke stažení:

 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 2014 – 2020

 Harmonogram výzev 

 Jednání výběrových komisí



Národní program Životní prostředí 
(financováno z prostředků SFŽP ČR)



Role NPŽP = doplněk OPŽP -> menší projekty

Rámec NPŽP

• strategický dokument pro plánování a přípravu projektů

• obsahuje plán výzev na tři roky dopředu (aktuálně na roky 2018–

2020)

• https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/harmonogram-vyzev/

Prioritní témata

• Boj se suchem a kvalita vod

• Životní prostředí v lidských sídlech a lidské zdraví

• Ekoinovace

• Ostatní (např. EVVO, nakládání s autovraky…)

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/harmonogram-vyzev/


Aktuální výzvy NPŽP
(blíže viz Rámec)



Výzva č. 3/2017 

Příjem žádostí: 03/2017 – 12/2020

Alokace: 100 mil. Kč

Podmínky výzvy: Původce odpadu neexistuje nebo není znám 

(podmínka pro obce), či se dlouhodobě nedaří dohnat k odpovědnosti 

za použití všech legálních způsobů (ORP + kraje).

Dotace: Maximální výše dotace 80 % z celkových způsobilých výdajů, 

na zbývajících 20 % lze čerpat bezúročnou půjčku.

Odstraňování nelegálních skladů odpadů  

a sanace havarijních stavů



Sanace bývalé olejny v Lovosicích

Realizací projektu došlo k odstranění 

nebezpečných chemikálií a odpadů 

z nefunkčního areálu bývalé olejny v 

hustě obydlené městské zástavbě.

Z nevhodného a provizorního uložení 

vyplývala rizika požáru, výbuchu a úniku 

těchto látek. 

Celková plocha sanovaných ploch činila 

25 218 m2. 

Celkové způsobilé výdaje:
2 397 167 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:
1 893 762 Kč



Výzva č. 17/2017 

Příjem žádostí: 10/2017 – 06/2019

Alokace: 200 mil. Kč

Podmínky výzvy: Podpora výstavby soustav individuálních čistíren 

odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO u obytných domů a 

budov ve vlastnictví obce v oblastech, kde není z technického či 

ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti 

zakončené ČOV.

Dotace: max. 80 % způsobilých výdajů; paušální omezení na jednu 

DČOV: 100 tis. Kč (do 5 EO), 170 tis. Kč (6-15 EO) a 240 tis. Kč (16-50 EO) 

+ 10 tis. Kč na jedno monitorovací zařízení.

Domovní čistírny odpadních vod



Čištění odpadních vod v obci Dvory nad Lužnicí

Předmětem projektu je prevence

a omezení znečištění povrchových

a podzemních vod z komunálních zdrojů 

prostřednictvím 10 ks DČOV do kapacity 5 

EO a 1 ks DČOV do kapacity 10 EO. 

Čistírny jsou instalovány v rodinných 

domech na okraji obce, v samotách a 

polosamotách.

Celkové způsobilé výdaje:
1 740 000 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:
1 170 000 Kč



Výzva č. 20/2017 

Příjem žádostí: 11/2017 – 12/2019

Alokace: 20 mil. Kč 

Podmínky výzvy: Předmětem podpory je likvidace nepotřebných 

hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního 

prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo 

ohrožení zdraví či života obyvatel.

Dotace: Maximální výše dotace 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Likvidace nepotřebných vrtů 



Vysoké Mýto: Likvidace starých 

průzkumných hydrogeologických vrtů

Byla provedena likvidace starých 

hydrogeologických průzkumných vrtů LO 

6 a LO 18/2, které se vzhledem ke 

špatnému technickému stavu a nízké 

míře zabezpečení staly hrozbou pro 

využívané zdroje podzemní vody sloužící 

k zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou 

vodou. 

Celkové způsobilé výdaje:
429 269 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:
386 342 Kč



Výzva č. 2/2018

Příjem žádostí: 05/2018 – 12/2020

Alokace: 600 mil. Kč

Podmínky výzvy: Předmětem podpory je regenerace, zkapacitnění či 

vybudování a připojení podzemních i popvrchových zdrojů vody tam, 

kde je to nezbytné. 

Cílem je zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v 

lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v 

některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. 

Dotace: max. 80 % (akutní nedostatek), max. 70 % (možný nedostatek) 

či max. 60 % (průzkumné vrty) z celkových způsobilých výdajů.

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody



Napojení vrtu RA–1 na stávající vodovod obce 

Radostín

Ze stávajícího vrtu došlo k vystrojení 

studny, napojení na stávající vodovodní 

soustavu obce a instalaci nové 

technologie úpravy vody pro odstranění 

železa a manganu. 

Součástí projektu bylo i vybudování 

elektropřípojky pro provoz čerpadla 

ve vrtu.

Celkové způsobilé výdaje:
948 017 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:
758 414 Kč



Výzva č. 11/2018

Příjem žádostí: 01/2019 – 09/2019

Alokace: 100 mil. Kč

Podmínky výzvy: Podporu je možné poskytnout na pořízení vozidel s 

alternativním pohonem: elektromobilu, plug-in hybridu, hybridu nebo 

vozidla s pohonem na CNG.

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a 

životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové 

zátěže.

Dotace: Dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice 

maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše 

fixní částky dle typu vozidla. Operativní leasing!

Podpora alternativních způsobů dopravy 



Obec Lobodice: Pořízení elektrotříkolky

Předmětem projektu bylo pořízení 

elektrotříkolky kategorie L2E pro 

Lobodice, která je využívána 

především k rozvozu obědů ze školní 

jídelny pro starší či nemohoucí osoby. 

Nově pořízená tříkolka zároveň slouží 

při úklidu a úpravě veřejných prostor 

a při kulturních akcích pořádaných 

obcí.

Celkové způsobilé výdaje:

58 080 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:

20 000 Kč



„Kotlíkové půjčky (RE:START)“
(výzva 1/2019 dle SM MŽP č. 3/2019)



Cíl 1: zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech

Cíl 2: realizace adaptačních opatření v obci = MOTIVACE PRO OBEC

Pro koho je pilotní program určen:

Program určen pro obce Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje

Alokace pilotního programu:

Celkem 740 mil. Kč, z toho: KVK 70 mil. Kč; MSK 500 mil. Kč a ÚLK 170 mil. Kč 

(rozdělení mezi kraje fixováno do 30. 9. 2019, poté může být alokace přerozdělena)

Termíny pilotního programu:

Příjem žádostí do 29. 11. 2019; Doložit výměny kotlů (cíl 1) do 31. 12. 2021; 

Doložit realizace projektů obcí (cíl 2) do 28. 2. 2023.

Výše podpory (celková pro cíl 1 i cíl 2): Max. 90 % (úspory energie, OZE) / 80 %, 

dále omezeno absolutní částkou dle počtu skutečně realizovaných výměn kotlů.

Kotlíkové půjčky – dva cíle



Připravované výzvy NPŽP

(blíže viz Rámec)



Připravovaná výzva

Předpokládané vyhlášení: duben 2019

Alokace: 5 mil. Kč 

Předmětem podpory bude zpracování Akčního plánu pro 

udržitelnou energii a klima (SECAP), organizace Místních 

dnů pro klima a energii a zřízení jednoho nového 

pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské 

části (tzv. energetický specialista).

Pakt starostů a primátorů pro klima a 

energii energii 



Připravovaná výzva

Předpokládané vyhlášení: 3Q 2019

Alokace: 50 mil. Kč

Předmětem podpory bude výměna veřejného osvětlení 

s primárním cílem snížit světelné znečištění v obcích 

ležících na území chráněných krajinných oblastí. 

Výzva bude opět koordinována s obdobnou výzvou MPO.

Snižování světelného znečištění v CHKO



Připravovaná výzva

Předpokládané vyhlášení: 3Q 2019

Alokace: 250 mil. Kč 

Předmětem podpory bude vybudování, vznik a úpravy 

dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu, pořízení zázemí 

pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy   

a úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol. 

Přírodní zahrady



Připravovaná výzva

Předpokládané vyhlášení: 3Q 2019

Alokace: 2 mld. Kč 

Předmětem podpory bude stavba/dostavba stokových 

systémů, stavba/intenzifikace čistíren odpadních vod za 

obdobných podmínek jako v PO1 OPŽP.

Kanalizace a ČOV



 Odkaz na webové stránky SFŽP ČR

www.sfzp.cz

 Texty výzev a dalších dokumentů NPŽP

https://www.narodniprogramzp.cz/

 Obecné dotazy

Call centrum: 800 260 500; dotazy@sfzp.cz

 Dotazy na jednotlivé výzvy

V každé výzvě jsou uvedeny kontaktní osoby, na které 

je možno se obrátit.

 Časopis Priorita - zdarma

http://www.sfzp.cz/
https://www.narodniprogramzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz


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


