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SHRNUTÍ 
 
Ke konci roku 2008 bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášeno celkem 7 
výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory, přičemž v roce 2008 to byly 4.-7. výzva. 
Zájem o podporu z operačního programu byl značný. K 31.12.2008 bylo schváleno celkem 
1 430 projektů v souhrnné výši poskytnutých prostředků 1 151,8 mil. EUR, což představuje 
20 % z alokace operačního programu na celé programové období. Největší počet projektů byl 
schválen v rámci Prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, a to 585. Objem 
schválených prostředků byl nejvyšší v rámci Prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní, kde bylo schváleno 222 projektů v celkové výši 
727,7 mil. EUR. Velmi významného pokroku, co se týče podílu schválených finančních 
prostředků z alokace na celé programové období pro konkrétní oblast podpory, bylo dosaženo 
v Oblasti podpory 3.2., kde tento podíl dosáhl již 66 %, druhou oblastí podpory s největším 
pokrokem je Oblast podpory 1.1 se schválenými projekty ve výši téměř 40 % z alokace. 
K 31.12.2008 nebyl ukončen žádný projekt. Příjemcům bylo proplaceno celkem 6,7 mil. 
EUR. Nejvíce prostředků bylo proplaceno v Prioritních osách 3 a 4. K certifikaci nebyly 
předloženy zatím žádné prostředky. Detailní informace o finančním pokroku programu včetně  
míry čerpání jsou uvedeny v příloze č. 2 – Standardní monitorovací tabulce. Během celého 
roku probíhala intenzivní propagace operačního programu a různá školení pro žadatele. 
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1. ÚVOD 

1.1. Identifikace operačního programu 
 

Dotčený cíl: Konvergence 

Dotčená způsobilá oblast: NUTS I: Česká republika - CZ0 

Programové období: 2007–2013 

Číslo programu (CCI): 2007CZ161PO006 
Operační program 

Název programu: 
Operační program Životní 
prostředí 

Zpráva za rok: 2008 
Výroční zpráva 
o provádění Datum schválení  výroční zprávy 

monitorovacím výborem: 
28.5.2009 

 

1.2. Zpracování výroční zprávy 
 
Výroční zpráva Operačního programu Životní prostředí za rok 2008 byla zpracována Řídícím 
orgánem – odborem fondů EU Ministerstva životního prostředí. Tato Výroční zpráva byla 
schválena Monitorovacím výborem OP Životní prostředí dne 28.5.2009. Řídící orgán při 
zpracování Výroční zprávy OP Životní prostředí za rok 2008 vycházel z požadavků na její 
věcný obsah, který je vymezen v článku 67 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a dále pak 
vycházel se struktury výroční a závěrečné zprávy, která je stanovena přílohou XVIII nařízení 
Komise (ES) č. 1828/2006 a rovněž z pokynů Národního orgánu pro koordinaci. 
 
Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku OP Životní prostředí 
v České republice v roce 2008. Výroční zpráva shrnuje a popisuje stav OP Životní prostředí 
k 31.12.2008.  
 
Data pro tuto zprávu byla čerpána z IS MSC2007, IS SFŽP Central pro OPŽP, vlastních 
zdrojů MŽP a SFŽP a statistických údajů. Zdroj dat je uveden u jednotlivých tabulek. 
Finanční údaje uvedené v této zprávě jsou přepočteny kurzem 26,630 Kč/EUR (tj. kurzem 
převzatým z MSC2007 pro měsíc leden 2009). 
 

1.3. Charakteristika OP Životní prostředí  
 
Operační program Životní prostředí (dále jen OP Životní prostředí) je jedním ze sektorových 
programů ČR schválených Evropskou komisí pro programové období 2007–2013. OP Životní 
prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. 
Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového 
znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování 
infrastruktury pro enviromentální osvětu. OP Životní prostředí byl vypracován Ministerstvem 
životního prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu 
Národního rozvojového plánu České republiky pro léta 2007–2013.  
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Globálním cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí 
jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je 
základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. 
Důsledkem investiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale zejména 
konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v regionech. 
 
Strategickým cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí 
jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních 
předpisů ES v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních 
závazků České republiky. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň 
přispívá ke zvyšování atraktivity území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem 
investiční atraktivity území je zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného 
hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také 
zásadními tématy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 
v programovém období 2007–2013. Zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst 
zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb 
a zachováním či navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí je jedním 
z nejdůležitějších prvků Strategických obecných zásad Společenství na období 2007–20131. 
 
OP Životní prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být 
spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) a Fondu 
soudržnosti (dále jen FS), jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního 
prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost 
v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. 
 
OP Životní prostředí tvoří 8 prioritních os, které jsou dále rozděleny na oblasti podpory. 
Základní strukturu prioritních os v rámci OP Životní prostředí uvádí následující tabulka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013 – 

COM(2005) 0299, Brussels  05. 07. 2005 
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Tabulka č. 1: Struktura OP Životní prostředí včetně finančního plánu (EUR) 

Číslo 
prioritní 

osy/oblasti 
podpory 

Název prioritní osy  / oblasti podpory Fond 
Podíl 

na 
alokaci 

Příspěvek EU 
Veřejné 

prostředky 
celkem 

1 Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní  FS 40,44% 1 988 552 501 2 339 473 531 

1.1. Snížení znečištění vod 74,81% 30,25% 1 487 725 975 1 750 265 855 
1.2. Zlepšení jakosti pitné vody 20,15% 8,15% 400 661 221 471 366 142 
1.3. Omezování rizika povodní 5,04% 2,04% 100 165 305 117 841 534 

2 Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí FS 12,89% 634 146 020 746 054 141 
2.1. Zlepšení kvality ovzduší 54,95% 7,09% 348 432 008 409 920 009 
2.2. Omezování emisí 45,05% 5,81% 285 714 012 336 134 132 

3 Udržitelné využívání zdrojů energie  FS 13,68% 672 971 287 791 730 926 
3.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce 

stávajících zařízení s cílem zvýšení 
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a elektřiny 54% 7,37% 362 591 123 426 577 792 

3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla  46% 6,31% 310 380 164 365 153 134 

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických zátěží FS 15,79% 776 505 331 913 535 684 

4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady 67% 10,58% 520 258 572 612 068 908 
4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží 33% 5,21% 256 246 759 301 466 776 

5 Omezování průmyslového znečištění a 
snižování environmentálních rizik  ERDF 1,23% 60 605 709 71 300 834 

5.1. Omezování průmyslového znečištění 100% 1,23% 60 605 709 71 300 834 
6 Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF 12,19% 599 423 825 705 204 500 

6.1. Implementace a ochrana území soustavy 
NATURA 2000 5% 0,61% 29 971 191 35 260 225 

6.2. Podpora biodiverzity 19% 2,32% 113 890 527 133 988 855 
6.3. Obnova krajinných struktur 13% 1,58% 77 925 097 91 676 585 
6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny 37,5% 4,57% 224 783 934 264 451 687 
6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny 14,5% 1,77% 86 916 455 102 254 653 
6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, 

monitorování geofaktorů a následků 
hornické činnosti a hodnocení 
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 
zdrojů podzemních vod 11,0% 1,34% 65 936 621 77 572 495 

7 Rozvoj infrastruktury pro environment. 
vzdělávání, poradenství a osvětu ERDF 0,86% 42 452 678 49 944 327 

7.1. Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích programů, 
poskytování environmentálního poradenství 
a environmentálních informací  100% 0,86% 42 452 678 49 944 327 

8 Technická pomoc FS 2,91% 143 209 747 168 482 055 
8.1. Technická pomoc při přípravě, realizaci, 

monitorování a kontrole operací OP Životní 
prostředí 66% 1,92% 94 518 433 111 198 156 

8.2. Ostatní výdaje TP  OP ŽP 34% 0,99% 48 691 314 57 283 899 

Celkem 100% 4 917 867 098 5 785 725 998 
Z toho FS 85,72% 4 215 384 886 4 959 276 337 

Z toho ERDF 14,28% 702 482 212 826 449 661 
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1.4. Vazba OP Životní prostředí na další dokumenty 
 
Národní strategický referenční rámec (NSRR) 
OP Životní prostředí přispěje především k naplnění strategického cíle NSRR „Atraktivní 
prostředí“, a to prostřednictvím priority Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí. 
Investice mají přímý vliv na kvalitu života obyvatel v území, ovlivňují jeho zdraví, přispívají 
ke zvýšení atraktivity prostředí pro investory snížením externích nákladů (záporných 
externalit), přispívají k využívání progresivních, environmentálně a energeticky úsporných 
technologií. 
 
Mimo to bude OP Životní prostředí přispívat k naplnění dalších strategických cílů: 
„Konkurenceschopná česká ekonomika“ prostřednictvím vytváření podmínek pro podnikání 
a investice a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby fosilních primárních 
energetických zdrojů, „Vyvážený rozvoj území“ prostřednictvím zlepšení životních podmínek 
a dostupnosti ve znevýhodněných regionech a k cíli „Otevřená, flexibilní a soudržná 
společnost“ prostřednictvím vytvoření kvalitních podmínek pro práci a život.  
 
Strategie regionálního rozvoje ČR, Integrovaný plán rozvoje měst 

Projekty realizované v rámci regionů strukturálně postižených, strukturálně slabých či regionů 
s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle usnesení vlády ČR o Strategii regionálního 
rozvoje ČR č. 560/2006 ze dne 17.5.2006 nebo projekty realizované v rámci Integrovaných 
plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13.8.2007 jsou  při hodnocení 
bonifikovány 10 % z celkových obdržených bodů. 

 

Národní Lisabonský program 

Národní Lisabonský program 2005–2008 (Národní program reforem – NPR), který zpracoval 
Úřad vlády ve spolupráci s relevantními resorty a zájmovými skupinami, stanoví priority 
a opatření ČR pro dané období v oblasti makroekonomické, mikroekonomické 
a zaměstnanosti s cílem dosáhnout vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování 
principů udržitelného rozvoje. Realizace NPR přispěje k naplňování cílů revidované 
Lisabonské strategie. Podkladem pro zpracování programu byly Integrované směry EK pro 
růst a pracovní místa pro léta 2005–2008. OP Životní prostředí přispěje k naplňování cílů jak 
v makroekonomické, tak i mikroekonomické oblasti (např. ke snižování materiálové 
a energetické náročnosti či podpoře environmentálních technologií). Důraz bude kladen na 
zvyšování účinnosti užití energie, na využití obnovitelných zdrojů energie, využití druhotných 
energetických zdrojů v průmyslu, rozvoj energetického využití komunálních odpadů, výrobu 
tepla z biomasy. 

 

1.5. Popis základních dokumentů OP Životní prostředí 
 
Programový dokument 
Programový dokument OP Životní prostředí byl schválen Evropskou komisí dne 20.12.2007.  
 
Implementační dokument 
Implementační dokument svým obsahem navazuje na programový dokument OP Životní 
prostředí a rozpracovává jeho programové principy do sady pravidel pro implementaci 
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(realizaci) a monitorování programu na operační úrovni prioritních os a oblastí podpory. Jsou 
v něm specifikovány okruhy možných příjemců pro jednotlivé oblasti podpory, zaměření 
podporovaných projektů, sledované indikátory aj. Implementační dokument byl tvořen 
souběžně s Programovým dokumentem OP Životní prostředí a následně aktualizován.  
 
Na 3. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí byla dne 17.4.2008 schválena 
změna Implementačního dokumentu. Další změna byla schválena procesem „per rollam“ dne 
23.6.2008.  
 
Na 4. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí byla dne 10. listopadu 2008 
schválena změna Implementačního dokumentu. V dokumentu vznikla nová kapitola „Etický 
kodex“ a došlo k zásadním změnám v kapitole „Veřejná podpora“ a „Způsobilé výdaje“.  
 
Manuál pracovních postupů 
Manuál pracovních postupů pro OP Životní prostředí je společný pro Řídící orgán (ŘO) 
a Zprostředkující subjekt (ZS). V Manuálu jsou popsány veškeré činnosti vykonávané při 
implementaci programu. První vydání Manuálu bylo schváleno dne 17.9.2007. Na základě 
připomínek z auditu shody byl Manuál dopracován a 31.3.2008 byla vydána 2. verze. 
V souvislosti s postupnou implementací programu došlo následně k dalším 3 aktualizacím, při 
kterých byly upraveny jednotlivé kapitoly Manuálu, a to k 30.6.2008 - kapitola 7, k 15.9. 
2008 - kapitoly 4, 8, 9, 10, 14 a k 26.11. - kapitoly 8, 12, 13. 
 
Směrnice MŽP  o předkládání žádostí a poskytování podpory 
Předkládání žádostí v OP Životní prostředí se řídí směrnicí MŽP pro předkládání žádostí 
a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OP Životní prostředí včetně 
spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu 
České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí). 
Dne 30.5. 2008 byla vydána nová směrnice MŽP č. 5/2008, která nahradila směrnici č. 7/2007 
ze dne 29.6.2007 včetně Dodatku č. 1 Směrnice ze dne 29.10.2007. 
Dne 23.12.2008 byla vydána aktualizována směrnice MŽP č. 5/2008 spolu s Dodatkem č. 1 
ke Směrnici č.5/2008.  
 
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory 
Pokyny pro žadatele obsahují návod pro zpracování projektové žádosti a pro příjemce 
pravidla pro zadávání zakázek, povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním 
opatřením pro veřejnost, zásady financování, pravidla pro archivaci dokumentů 
a monitorování projektů. Tento dokument byl aktualizován ke dni 10.10.2008. 
 
Příručka pro žadatele o dotace 
Tato příručka je základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele 
projektových žádostí do OP Životní prostředí. Zahrnuje prvotní fázi identifikace konkrétního 
projektového záměru, jeho převedení do písemné žádosti, její předložení dle požadavků 
a pravidel Zprostředkujícího subjektu a následný proces hodnocení v rámci stanovených 
procedur, včetně nástinu klíčových procedur při realizaci akce. Dokument byl aktualizován 
k říjnu 2008. 
 
Zvláštní pozornost je zaměřena na vodohospodářské projekty. Jako pomůcky slouží 
žadatelům o dotace následující materiály: 
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Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů 
Metodika je určena pro žadatele, jejichž infrastruktura je provozována v rámci oddílného 
modelu formou provozní smlouvy s provozovatelem. Tento dokument rovněž zohledňuje 
obecné právní akty evropského práva týkající se poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu, z nichž vychází i požadavky stanovené v OP Životní prostředí. 
 
Vstupní katalog výkonových parametrů pro oblast pitné a odpadní vody, včetně parametrů 
kvality služeb, a identifikace parametrů vhodných pro uplatňování sankcí a návrhu 
monitoringu 
Tento Katalog slouží jako pomocný nástroj pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, 
kteří stojí před řešením úpravy stávajících provozních smluv nebo před zahájením procesu 
přípravy zadávání provozování vodohospodářské infrastruktury. Výkonové ukazatele a jejich 
monitoring patří k obecně akceptovaným způsobům, které se stále více prosazují při 
posuzování dosažení požadované úrovně kvality vodohospodářských služeb na odpovídající 
úrovni v definovaném rozsahu a ve vztahu k určité cílové skupině.  
 
Finanční model pro vlastníky a provozovatele VH infrastruktury  

• Finanční model a Manuál k finančnímu modelu 
Finanční model byl vytvořen s ohledem na specifikované podmínky uvedené 
v dokumentu „Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OP Životní prostředí 
v programovacím období 2007−2013“ týkající se problematiky výpočtu ceny pro vodné 
a stočné. 

• Vyrovnávací nástroj pro tvorbu cen pro vodné a stočné a Manuál k vyrovnávacímu 
nástroji 

Vyrovnávací nástroj je doporučen pro používání tzv. „oddílného“ modelu provozování, kde 
vlastníci majetku vodohospodářské infrastruktury očekávají čerpání dotací z OP Životní 
prostředí  v letech 2007−2013. Tento nástroj slouží pro následnou (ex-post) úpravu tarifů na 
základě původního plánu (ex-ante), který je vytvořen ve „Finančním modelu pro vlastníky 
a provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Manuál slouží jako východisko nastavení 
tarifů, přizpůsobený primárně pro existující smlouvy. 
 
Oba finanční modely se vzájemně doplňují a měly by být používány společně. 
 

1.6. Potenciální příjemci podpory 
OP Životní prostředí je určen především pro příjemce z oblasti veřejné sféry. Příjemci mohou 
být  např. obce, města, kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, 
organizační složky státu, církve a náboženské společnosti, nevládní neziskové organizace, 
v některých oblastech podpory také podnikatelské subjekty a fyzické osoby. 
 

1.7. Rozdělení kompetencí mezi Řídící orgán a Zprostředkující 
subjekt 

Řídícím orgánem OP Životní prostředí je na základě usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 
22. února 2006 Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které odpovídá za provádění 
programu. Řídící orgán deleguje (na základě Dohody o delegování některých činností 
a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako Řídícího orgánu Operačního programu 
Životní prostředí na Státní fond životního prostředí ČR podepsané dne 4. prosince 2007) 
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výkony některých činností na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), kterému bylo 
svěřeno zajištění operativní úrovně řízení OP Životní prostředí ve funkci Zprostředkujícího 
subjektu pro období 2007–2013. 
 
Výkonem funkce Řídícího orgánu OP Životní prostředí v rámci Ministerstva životního 
prostředí byl pověřen odbor fondů EU. Řídící orgán vykonává řídící funkci a je odpovědný 
zejména za přípravu a předložení OP, zajištění metodické podpory, reportuje výsledky 
o provádění  OP Komisi a nese celkovou odpovědnost za implementaci OP Životní prostředí. 

Na Zprostředkující subjekt  jsou delegovány operativní funkce, kontakt se žadateli a příjemci, 
administrace žádostí o podporu, funkce platební a funkce kontrolní dle čl. 60, písm. b) 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  
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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO 
PROGRAMU 

2.1. Dosažený pokrok a jeho analýza 

2.1.1. Výzvy k podávání žádostí 

V roce 2008 byly v rámci OP Životní prostředí vyhlášeny 4 výzvy k podávání žádostí, a to 
v pořadí 4. - 7. Čtvrtá výzva byla pro žádosti o podporu tzv. velkých projektů. Začátkem roku 
2008 také ještě pokračoval příjem žádostí ze 2. a 3. výzvy, které byly vyhlášeny v roce 2007 
na individuální projekty. Příjem žádostí z 3. výzvy pro velké projekty pokračoval až do 
19.12.2008. Příjem žádostí ze 7. výzvy, která byla vyhlášena v prosinci roku 2008, pokračoval 
až do února 2009. Přehled vyhlášených výzev je uveden v tabulce č. 2. 
 
Velký zájem žadatelů byl zřejmý již od 1. výzvy. Největší počet projektových žádostí byl 
předložen v rámci 6. výzvy. Porovnání počtu podaných žádostí v rámci jednotlivých výzev 
znázorňuje graf č. 1. 
 
K 31.12.2008 bylo v rámci Prioritních os 1-7 podáno 3 567 projektových žádostí o podporu 
v celkové výši 2 617, 04 mil. EUR. 
 
 
Graf č. 1: Porovnání počtu podaných žádostí v rámci jednotlivých výzev 
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Tabulka č. 2: Přehled vyhlášených výzev 

Předložené žádosti 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

Datum 
zahájení 
příjmu 
žádostí 

Datum 
ukončení 
příjmu 
žádostí 

Oblast 
podpory 

Alokace 
na výzvu 
v EUR Počet 

Objem  
podpory 

z ERDF/FS     
v EUR 

1.1. N/A 96 275 339 390 

1.2 N/A  5 16 437 032 
2.1 N/A 12 2 409 185 
2.2 N/A 13 3 298 071 
3.1 N/A 28 14 884 879 
3.2 N/A 358 238 124 072 
4.1 N/A  161 58 413 094 
4.2 N/A 14 33 003 998 

I. 28.6.2007 3.9.2007 26.10.2007 

7.1 N/A 18 16 281 687 
6.1 N/A 7 1 612 655 
6.2 N/A 39 7 939 365 
6.3 N/A  66 3 919 592 
6.4 N/A 363 80 078 316 
6.5 N/A 143 19 484 473 

II. 29.10.2007 19.11.2007 31.1.2008 

6.6 N/A 26 4 285 605 
III. 21.12.2007 31.1.2008 3.2 N/A 681 247 938 767 

III.ind. 3.3.2008 30.4.2008 1.1 N/A  299 884 415 908 
III.velké 3.3.2008 19.12.2008 1.1 N/A 5 422 617 757 
III.velké 

21.12.2007 

3.3.2008 19.12.2008 1.2 N/A 1 22 977 694 
2.1 N/A 0 0 
2.2 N/A 0 0 IV.velké 25.7.2008 1.8.2008 18.12.2009 
3.1 N/A  0 0 
4.1 N/A 328 89 279 600 
4.2 N/A 24 12 904 975 V. 4.8.2008 11.8.2008 10.10.2008 
5.1 N/A 8 561 835 
1.1 N/A 2 5 750 382 
1.3 N/A  26 9 312 930 
6.1 N/A 10 13 796 695 
6.2 N/A 60 19 085 635 
6.3 N/A 90 5 642 328 
6.4 N/A  445 77 073 683 
6.5 N/A 210 22 007 443 

VI. 15.9.2008 17.9.2008 13.11.2008 

6.6 N/A 25 3 649 898 
VII. 8.12.2008 15.12.2008 23.2.2009 1.1 N/A 4 4508135 

Celkem 3 567 2 617 035 079 
Pozn.: ind. - výzva na individuální projekty (tj. projekty s celkovými náklady < 25 mil. EUR) 
 velké - výzva na velké projekty (tj. projekty s celkovými náklady > 25 mil. EUR)  
 Výzvy jsou vyhlašovány na souhrnné veřejné prostředky.   
 Pro OP Životní prostředí není definována alokace na výzvu  
 Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR  
 Projekty předložené v rámci 5. až 7. výzvy byly schvalovány až v roce 2009. 
 Zdroj: SFŽP-Central, stav k  13.1.2009  
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2.1.2. Nedostatky v projektových žádostech a následné administraci 
projektů  

Nejcitlivější fází z projektového řízení je etapa přípravy a vlastní podání žádosti. Za 
nejzávažnější a těžko odstranitelné chyby lze považovat vzájemný nesoulad v předložené 
projektové dokumentaci a také nadhodnocený rozpočet projektu. Tyto chyby nejčastěji 
vznikají, když žadatel o dotaci uzavře smlouvu na zpracování žádosti s externím dodavatelem 
a deleguje veškerou zodpovědnost na něj. 
 
Často podceňovanou oblastí je výběr zhotovitele projektu. Příjemce podpory je povinen 
postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., Směrnicí 
MŽP a  Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce.  
 
Vlastní realizace projektu a financování je monitorována jako nejméně problémová etapa 
projektového řízení. Jako nejvíce problematické se ukazuje ze strany příjemce zdlouhavé 
dodávání podkladů nezbytných pro vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, zejména jde 
o dokumenty týkající se zadávacího řízení na všechny požadované způsobilé výdaje. Žadatel 
si tak zbytečně komplikuje situaci, realizace projektu již často běží, ale kvůli nedodání všech 
potřebných dokladů nemůže poskytovatel dotace zahájit jeho financování. 
 
Nejčastější chyby v žádostech a projektech včetně doporučení pro žadatele/příjemce jsou 
uvedeny v příloze č. 1 
 

2.1.3. Věcný pokrok operačního programu 

Věcný pokrok operačních programů se sleduje pomocí indikátorů, které jsou nastavovány při 
tvorbě a vyjednávání operačního programu. V současné době probíhá v rámci OP Životní 
prostředí evaluační projekt zaměřený na nastavený systém indikátorů (více viz kapitola 2.7.3. 
Evaluační aktivity), jehož výstupem budou doporučení na úpravu nastavené indikátorové 
soustavy. Již nyní je z předběžných výsledků patrné, že indikátory čerpající z statistických 
údajů Českého statistického úřadu, České inspekce životního prostředí, Informačního systému 
odpadového hospodářství a dalších institucí nejsou vhodně zvoleny, a to zejména vzhledem 
nemožnosti získání aktuálních informací k danému datu a nemožnosti stanovit podíl 
příspěvku na dané hodnotě ze strany OP Životní prostředí. Většina zde uváděných hodnot 
indikátorů představuje hodnotu odpovídající roku 2007, jelikož data za rok 2008 nejsou ještě 
k dispozici. Na základě výstupů z projektu se plánuje úprava indikátorové soustavy, tak aby 
většina indikátorů byla naplňována přímo od příjemce podpory. V předložené zprávě se 
vychází ještě z dosud platné indikátorové soustavy. 
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Tabulka č. 3: Indikátory na úrovni programu 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená 
13,923   
(2004) 

14,4 
(2006) 

N/A 
14,4 

(2006) 

Výchozí 
13,923   
(2004) 

13,923   
(2004) 

N/A 
13,923   
(2004) 

Dopad    
Core 30   
21 02 00 

Snížení 
skleníkových emisí 
(CO2 ekv. a kt) 

t CO2 

ekv. na 
obyvatele 

za rok 

MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 13,505 13,505 

Dosažená 
66   

(2005) 
32  

(2007) 
N/A 

32  
(2007) 

Výchozí 
66   

(2005) 
66   

(2005) 
N/A 

66   
(2005) 

Dopad     
21 17 00 

Expozice 
obyvatelstva 
nadlimitním 
koncentracím PM10 

% 
obyvatel 

MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 602 602 

Dosažená 
20 613   
(2005) 

17 246 
(2007) 

N/A 
17 246 
(2007) 

Výchozí 
20 613   
(2005) 

20 613   
(2005) 

N/A 
20 613   
(2005) 

Výsledek    
23 11 00 

Hmotnost 
vypouštěného 
znečištění u 
zpoplatněných 
zdrojů CHSKCr 

t/rok 
ČIŽP   
(ČSÚ) 

Plánovaná1 N/A N/A 18 000 18000 
Pozn: 
1  Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 
2 Cílového stavu 60 % obyvatel indikátoru Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10 je dosaženo 
pouze přispěním OP Životní prostředí. 
 
Celkové emise skleníkových plynů 14,4 tun CO2 ekv. na jednoho obyvatele představují mírný 
nárůst ve srovnání s předchozími lety. Vzhledem k tomu, že ČR patří k průmyslovým zemím 
s výrazným podílem energeticky náročných výrob (výroba železa a oceli, chemický průmysl, 
výroba cementu a vápna, atd.), vysokým podílem využití tuhých paliv při výrobě elektrické 
energie i tepla a relativně nízkým (34,8 %) podílem jaderných elektráren a OZE, patří v EU 
mezi státy s nejvyššími měrnými emisemi skleníkových plynů. Další dva indikátory na úrovni 
programu zároveň představují indikátory PO 1 a PO 2 (viz. text). 
 

Tabulka č. 4: Kontextové indikátory 
Druh 

indikátoru 
Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená  
1,91   

(2004) 
2,0     

(2006) 
N/A 

2,0     
(2006) Kontext        

27 03 00 

Podíl výdajů na 
ochranu životního 
prostředí na HDP 

% ČSÚ 

Výchozí 
1,91     

(2004) 
1,91    

(2004) 
N/A 

1,91     
(2004) 

Dosažená  
52,96 
(2004) 

63,45 
(2006) 

N/A 
63,45 
(2006) Kontext        

27 01 00 

Výdaje na ochranu 
životního prostředí 
celkem 

mld. 
Kč/rok 

ČSÚ 

Výchozí 
52,96 
(2004) 

52,96 
(2004) 

N/A 
52,96 
(2004) 
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Statisticky sledované výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují pořízené investice 
(hmotné investice) a neinvestiční náklady (tj. provozní náklady včetně např. mzdových 
nákladů, nájemného apod.) na ochranu životního prostředí, které se vztahují k aktivitám, 
jejichž hlavním účelem je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence 
a eliminace znečišťujících látek. Celkové výdaje na ochranu životního prostředí v roce 2006 
dosáhly 63,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 26,9 %. Z hlediska programového 
zaměření bylo v roce 2006 nejvíce prostředků vynaloženo na nakládání s odpady (28,8 mld. 
Kč), nakládání s odpadními vodami (14,3 mld. Kč) a na ochranu ovzduší (7,45 mld. Kč). 
Podíl celkových výdajů na ochranu životního prostředí na HDP se z 1,6 % v roce 2003 zvýšil 
na 2 % v roce 2006. 
 

2.1.4. Finanční pokrok na úrovni programu 

 
Finanční plán operačního programu je uveden jako tab. č. 1 v kapitole 1.3.  Standardní 
monitorovací tabulka je uvedena jako příloha č. 2. 
 
K 31.12.2008 bylo schváleno 1 430 projektů v celkové výši 1 151,821 mil. EUR. Nejvíce 
prostředků bylo proplaceno v Prioritních osách 3 a 4. V Prioritní ose 5 nebyl k 31.12.2008 
schválen žádný projekt, nedošlo tedy k čerpání finančních prostředků. V Prioritní ose 8 se 
projekty realizovaly (podrobně viz kap. 5), žádosti o platbu však neprošly administrativním 
procesem, proto jsou v tabulce uvedeny nuly. K certifikaci nebyly předloženy zatím žádné 
prostředky. Počet schválených námětů na projekt v rámci Prioritní osy 8 – Technická pomoc 
v roce 2008 činil 69. Částka schválená v těchto námětech na projekt činila 212 078 150 Kč, 
tedy 7 963 881 EUR. 
 

Tabulka č. 5: Prioritní osy podle zdrojů financování (EUR) 

Prioritní osa 

Výdaje zaplacené 
příjemcem 
zahrnuté 

v žádostech 
o platby zaslaných 

ŘO 

Výdaje 
zaplacené 
subjektem 

odpovědným 
za platby 

příjemcům = 
(příslušný 
příspěvek 

z veřejných 
zdrojů) 

Celkové platby 
obdržené 

od EK 

1   Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní 
- výdaje typu FS 299 096 299 096 125 009 797 
2  Zlepšování kvality ovzduší a snižování 
emisí 
- výdaje typu FS 35 055 35 055 39 846 100 
3  Udržitelné využívání zdrojů energie 
- výdaje typu FS 4 072 954 4 072 954 42 288 181 
4  Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických zátěží 
- výdaje typu FS 1 863 603 1 863 603 48 810 700 
5  Omezování průmyslového znečištění a 
environmentálních rizik 
- výdaje typu ERDF 0 0 3 802 227 
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6  Zlepšování stavu přírody a krajiny 
- výdaje typu ERDF 434 466 434 466 37 682 231 
7  Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a 
osvětu 
- výdaje typu ERDF 16 649 16 649 2 658 468 
8  Technická pomoc  
- výdaje typu FS 0 0 8 995 512 
OP Životní prostředí celkem 6 721 823 6 721 823 309 124 128 
Úhrn v regionech bez přechodné podpory v 
celkovém součtu 0 0 0 
Výdaje typu ESF  v celkovém součtu, je-li 
program spolufinancován ERDF 0 0 0 
Výdaje typu ERDF  v celkovém součtu, je-
li program spolufinancován ESF 0 0 0 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 

 

Seznam obdržených zálohových plateb 

Platební a certifikační orgán obdržel v roce 2008 pro OP Životní prostředí dvě zálohové 
platby v celkové výši 309 124 128,19 EUR. Rozpis zálohových plateb je uveden v následující 
tabulce. V roce 2008 nebyly obdrženy žádné průběžné platby. 
 
Tabulka č. 6: Obdržené zálohové platby 

Datum přijetí platby Fond Přijatá částka (EUR) 

FS 105 384 622,15 
23.1.2008 

ERDF 14 049 644,24 

FS 168 615 395,44 
14.4.2008 

ERDF 21 074 466,36 

Celkem 309 124 128,19 
Pozn: Výše třetí-poslední zálohy odpovídá finanční hodnotě 1. zálohy. Obdržení poslední zálohy se předpokládá 
v roce 2009. Celková výše zálohových plateb bude tedy činit 428 558 394,58 EUR. 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
 

 
Pravidlo N+3 / N+2 (do roku 2010) 

Veškeré závazky z projektů na daný program budou ze strany Evropské komise (dále jen EK) 
zrušeny následující den po uplynutí období n+3/n+2, přičemž „n“ je počáteční rok alokace. 
Pro čerpání alokace na rok 2007 platí pravidlo n+3, což znamená, že tyto finanční prostředky 
z EU lze vyčerpat oproti certifikaci do konce roku 2010. Všechny závazky, které nebudou 
pokryty ze zálohové platby a nebude na ně předložena žádost o platbu z pohledu EK 
zaniknou.  
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Tabulka č. 7: Pravidlo N+3 / N+2 (do roku 2010) (EUR) 

 
Jestliže alokaci roku 2007 v celkové výši 610,175 mil. EUR ponížíme o 3 zálohové platby ve 
výši 428,558 mil. EUR, zbývá do konce roku 2010 podat do Evropské komise žádosti 
o platbu v minimální výši 181,617 mil. EUR. V takovém případě zvládneme do konce roku 
2010 alokaci roku 2007 vyčerpat.  
 
K 31.12.2008 nebyly certifikovány žádné výdaje, nicméně byly evidovány závazky ze 
schválených projektových žádostí v celkové hodnotě 30 673 mil. Kč, tj. 1 152 mil. EUR. 
Proplaceno bylo více než 179 mil. Kč, tj. 6 722 mil. EUR. Největší podíl na Rozhodnutích 
i proplacených finančních prostředcích mají Prioritní osy 3 a 4. 
 
Popis plánování certifikovaných výdajů 

K 31.12.2008 nebyly předloženy žádné finanční prostředky k certifikaci. První – a to 
„mimořádná“ certifikace by měla být vyhlášena pravděpodobně v září roku 2009. Jedním ze 
závažných důvodů proč certifikace dosud nebyla vyhlášena je fakt, že útvary Evropské 
Komise stále ještě neschválily Zprávu dle čl. 71 nařízení  Rady (ES) č. 1083/2006  popisující 
posouzení souladu řídících a kontrolních systémů pro OP Životní prostředí. Z výše uvedeného 
vyplývá, že proces certifikace může být zahájen v okamžiku schválení výše uvedené zprávy. 
Mechanizmy důležité pro rychlé zahájení a úspěšný průběh certifikace jsou již nastaveny a 
připraveny. 
 
Křížové financování 

Využití nástroje křížového financování na základě čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 je umožněno v rámci Prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.. Křížové financování je možné využít pro 
investiční projekty týkající se nákupu, rekonstrukce, výstavby center a poraden a projektů 
investičního charakteru na jejich technické vybavení jako doplňková podpora neinvestičního 
charakteru na úhradu osobních nákladů při realizaci environmentálních vzdělávacích 
programů v oblasti dalšího vzdělávání pro různé cílové skupiny (zejména pro veřejnost, 
veřejnou správu, malé a střední podniky aj.). Tohoto nástroje nebylo k 31.12.2008 využito. 

2.1.5. Informace o rozpisu využití fondů 

 
V následující tabulce je uvedena kategorizace pomoci OP Životní prostředí pro období 2007–
2013 včetně předpokládaného příspěvku EU. Tato kategorizace vychází ze schváleného OP 
Životní prostředí. V rámci programu bylo čerpáno nejvíce finančních prostředků v prioritních 
tématech 43 - Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií, 44 - Nakládání 
s domácím a průmyslovým odpadem, 51 - Podpora biodiverzity a ochrana přírody (včetně 
projektu Natura 2000) a 50 - Sanace průmyslových areálů a kontaminové půdy. 

Pravidlo N+3  do roku 2010 - Operační program Životní prostředí  

Finanční 
alokace 2007–

2013 
ERDF/FS 

Finanční 
alokace 

2007 
ERDF/FS 

Vyplacená 
záloha 

ERDF/FS 

Prahová 
hodnota 

vzhledem k 
N+3 

ERDF/FS 

Certifikováno 
ERDF/FS 

Zůstatek  
ERDF/FS 

Výše 
certifikovaných 
výdajů k 31.12. 

2008 
ERDF/FS 

Minimální 
plnění 

pravidla 
N+3 se 

započtením 
zálohové 
platby 

ERDF/FS 
A B C D = B - C E F = D - E G H = F - G 

4 917 867 098 610 175 305 428 558 395 181 616 910 0 181 616 910 0 181 616 910 
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Tabulka č. 8: Prioritní témata 

Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 

Prioritní téma 
Forma 
finan-
cování 

Typ 
území 

Hospodář-
ská činnost 

Zeměpis-
ná poloha 

 
Příspěvek EU 

(EUR) 

Dosažená 
hodnota1 

(EUR) 

06 - Pomoc malým a středním 
podnikům při prosazování 
výrobků a výrobních postupů 
šetrných k životnímu 
prostředí 1 01,05 21 

CZ0 
kromě 
CZ01 158 614 627 0 

12 - Informační a 
komunikační technologie 1 01,05 21 

CZ0 
kromě 
CZ01 11 030 239 0 

39 - Obnovitelná energie: vítr 1 01,05 8,21 CZ0 18 129 385 0 
40 - Obnovitelná energie: 
solární 1 01,05 8,21 CZ0 54 388 155 

 
103 078,85 

41 - Obnovitelná energie: 
biomasa 1 01,05 8,21 CZ0 235 682 275 

 
0 

42 - Obnovitelná energie: 
hydroelekrická geotermální a 
další 1 01,05 8,21 CZ0 54 388 155 748 009,78 
43 - Energetická účinnost, 
kogenerace, hospodaření s 
energií 1 01,05 21 CZ0 565 383 317 50 437 135,10 

44 - Nakládání s domácím a 
průmyslovým odpadem 1 01,05 21 CZ0 520 258 572 26 903 036,41 

45 - Hospodaření s vodou a 
její rozvod (pitná voda) 1 01,05 9 CZ0 400 661 221 255 973,28 
46 - Úprava vody (odpadní 
voda) 1 01,05 9 CZ0 1 344 868 832 16 082 791,19 

47 - Kvalita ovzduší 1 01,05 8,21 CZ0 252 317 000 403 400,19 

48 - Integrovaná prevence a 
kontrola znečištění 1 01,05 8,21 CZ0 160 647 006 0 

50 - Sanace průmyslových 
areálů a kontaminové půdy 1 01,05 21 CZ0 256 246 759 20 272 484,26 
51 - Podpora biodiverzity a 
ochrana přírody (včetně 
projektu Natura 2000) 1 01,05 21 

CZ0 
kromě 
CZ01 599 423 825 21 678 205,49 

53 - Předcházení rizikům 1 01,05 21 CZ0 100 165 305 0 

75 - Vzdělávací infrastruktura 1 01,05 21 

CZ0 
kromě 
CZ01 42 452 678 611 036,14 

85 - Příprava, provádění, 
monitorování a kontrola 1 01,05 0 CZ0 94 518 433 4 122 912,56 

86 - Hodnocení a studie; 
informace a komunikace 1 01,05 0 CZ0 48 691 314 2 007 187,01 

Celkem     4 917 867 098 143 369 276,98 
Pozn.: Kódy dle přílohy II, části A, Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 
1 Dosažená hodnota představuje objem finančních prostředků projektů od stavu v realizaci (jedná se o stav 
P 45). Vzhledem k tomu, že pokyn ke způsobu uvádění dat o kategorizaci pomoci byl EK vydán ve 2. čtvrtletí 
roku 2009, jsou v této tabulce uvedeny údaje k 16.6.2009. Zdroj: SFŽP-Central.  
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 06/2009 tj. 26,761 Kč/EUR. 
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2.1.6. Pomoc podle cílových skupin 

 
V rámci OP Životní prostředí se přihlíží k regionům se soustředěnou podporou státu (tj. 
regionům strukturálně postiženým, hospodářsky slabým a s nadprůměrnou nezaměstnaností), 
které jsou vymezeny schválenou Strategií  regionálního  rozvoje  ČR  na  období 2007–2013 
v souladu  s Usnesením  vlády  č.  560  ze  dne  17.5.2006.  Tyto  regiony jsou při hodnocení 
projektových žádostí zvýhodněny 10 % bodovou bonifikací. Stejným způsobem jsou 
zvýhodněny projekty, které jsou začleněny do IPRM. 
 

2.1.7.  Vrácená nebo znovu použitá pomoc 

 
K 31.12.2008 nebyly vráceny žádné finanční prostředky v důsledku porušení pravidla 
udržitelnosti operací či vlivem nesrovnalostí. 
 
Nesrovnalosti 
 
Subjekty zapojené do implementace OP Životní prostředí jsou povinny veškerá podezření na 
nesrovnalost bezodkladně oznámit  Řídícímu orgánu OP Životní prostředí. 
  
Pokud na základě provedené kontroly trvá podezření na nesrovnalost nebo pokud je na 
základě této kontroly zjištěno nové podezření na nesrovnalost, vypracuje Řídící orgán 
v MSC2007 hlášení nesrovnalosti, které je nejpozději do 15. dne následujícího měsíce od 
ukončení kontroly písemně zasláno Platebnímu a certifikačnímu orgánu (PCO), Auditnímu 
orgánu (AO), odboru Kontrola Ministerstva financí a pracovníkovi sítě AFCOS. 
  
Řídící orgán dále vypracovává souhrnné čtvrtletní přehledy veškerých nově zjištěných 
podezření na nesrovnalost (resp. potvrzených nesrovnalostí) a přehledy o vývoji šetření 
případů již nahlášených nesrovnalostí (dále jen „čtvrtletní hlášení nesrovnalostí“). Tato 
čtvrtletní hlášení nesrovnalostí jsou nejpozději do 15. dne po ukončení kalendářního čtvrtletí 
písemně zasílána pracovníkovi sítě AFCOS a v kopii Ministerstvu financí - AO, odboru 
Kontrola a PCO a to v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského 
fondu na programové období 2007–2013. 
  
Kontrolním orgánům a Platebnímu a certifikačnímu orgánu musí být hlášena jakékoliv 
neoprávněné použití prostředků, i když prozatím nemá povahu nesrovnalosti. 

 
K 31. 12. 2008 nebylo v OP Životní prostředí identifikováno žádné podezření na 
nesrovnalost. 
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2.1.8. Kvalitativní analýza 

2.1.8.1.Analýza dosažených výsledků 

K 31.12.2008 bylo schváleno celkem 1 430 projektů v souhrnné výši poskytnutých prostředků 
1 151 822 195 EUR. Největší počet projektů byl schválen v rámci Prioritní osy 3 Udržitelné 
využívání zdrojů energie, a to 585. Objem schválených prostředků byl nejvyšší v rámci 
Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, kde 
bylo schváleno 222 projektů v celkové výši 727 700 272 EUR. K 31.12.2008 nebyl ukončen 
žádný projekt. Probíhala intenzivní propagace OP a různá školení pro žadatele (viz kapitola 6 
a Příloha č.3 Plnění ročního komunikačního plánu OP Životní prostředí 2008). 
 
Tabulka č. 9: Stav schválených a ukončených projektů OP Životní prostředí 
k 31.12.2008 

Schválené projekty Ukončené projekty 
Prioritní osa počet v EUR počet v EUR 

% podíl všech ukončených 
projektů na alokaci 

1 222 727 700 272 0 0 0 

2 11 2 529 057 0 0 0 

3 585 247 345 314 0 0 0 

4 152 97 755 088 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 393 64 500 331 0 0 0 

7 3 2 794 035 0 0 0 

8 64 9 198 099 0 0 0 

Celkem OP ŽP 1 430 1 151 822 195 0 0 0 
Pozn.: Finanční prostředky zahrnují souhrnné veřejné prostředky, tj. EU a národní zdroje. 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 
 

2.1.8.2.Přínos OP Životní prostředí k horizontálním cílům, naplňování dohod 
o partnerství a Lisabonské strategie 

 
Rovné příležitosti (čl. 16 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) 
 
Operační program je koncipován tak, aby byly zaručeny zásady rovných příležitostí mezi 
muži a ženami a nediskriminace obecně pro všechny navržené oblasti intervence v rámci 
programu. Rovné příležitosti mezi muži a ženami v jejich sociálním a profesním rozvoji, resp. 
rovné příležitosti bez ohledu na rasu, etnický původ, náboženské či světové vyznání, 
zdravotní postižení apod. jsou důležitým elementem sociální dimenze udržitelného rozvoje.  
 
OP Životní prostředí není přímo svým charakterem zacílen na problematiku rovných 
příležitostí, nicméně i zde je toto průřezové téma bráno v úvahu a během realizace programu 
nedojde k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. V rámci 
projektové žádosti se při jejím hodnocení sleduje, zda projekt má pozitivní či neutrální vliv na 
rovné příležitosti. 
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Udržitelný rozvoj (čl. 17 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) 
 
Na životní prostředí, jako hlavní téma udržitelného rozvoje, je operační program přímo 
zaměřen. Jedná se především o snižování znečištění vod,  zkvalitnění nakládání s odpady, 
snižování energetické náročnosti, zavádění nových a současně environmentálně šetrných 
technologií a podporu environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Naplňování těchto 
cílů je uvedeno v kapitolách o pokroku jednotlivých prioritních os. 
 
Obě horizontální témata představují průřezové oblasti, které se prolínají celou strategií 
operačního programu. 
 
Principy  partnerství (čl. 11 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) 
 
Úzké spolupráce s ostatními orgány veřejné moci, nevládními organizacemi i Evropskou 
komisí je dosaženo zejména činností Monitorovacího výboru, jehož členy jsou zástupci MŽP 
a SFŽP, zástupci dalších ministerstev (např. MMR, MPO, MF, MD, MZe), dále delegovaný 
zástupce regionů, zástupce Úřadu vlády, zástupce nevládních organizací, případně další. 
Jednání Monitorovacího výboru se mohou zúčastnit i zástupci Evropské komise a zástupci 
EIB a EIF. 
 
V souvislosti s plněním principu partnerství plní důležitou funkci v implementační struktuře 
Krajské pracovní skupiny, které jsou ustavovány na úrovni všech regionů NUTS III v ČR. 
Členy Krajské pracovní skupiny jsou zástupci regionální správy, MŽP, SFŽP a případně 
dalších resortů. Krajské pracovní skupiny se vyjadřují k akceptovaným žádostem dle 
regionálního členění, a to z hlediska jejich souladu s rozvojovými prioritami a potřebami na 
regionální úrovni. 
 
Výdaje související s Lisabonským programem 
 
Česká republika si je vědoma potřeby konkurenceschopné EU a důležitosti kohezní politiky 
pro podporu Lisabonského programu. V souvislosti s orientačním rozdělením prostředků 
z fondů na každou kategorii, uvedeným v OP Životní prostředí, bude na lisabonský typ výdajů 
připadat pouze přibližně 22,32 % podpory Společenství. Důvodem pro takto relativně nízké 
vyhrazení prostředků pro lisabonský typ výdajů je na jedné straně skutečnost, že mnoho 
environmentálních aktivit (zejména energetická účinnost) klasifikovaných jako lisabonský typ 
výdajů bude prováděno v rámci jiných programů, a na straně druhé skutečnost, že OP Životní 
prostředí počítá s požadavky na regionální rozvoj, zejména v oblastech čištění vod, znečištění, 
ochraně biodiverzity a kvality ovzduší, které nemusí být nutně klasifikovány jako lisabonský 
typ výdajů. 
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Tabulka č. 10: Výdaje související s Lisabonským programem 

Kód Název prioritního tématu 
Alokace v EUR 

2007–2013 

Vyčerpáno 
2008 v % 
vzhledem 
k alokaci 

2007–2013 
06 Pomoc malým a středním podnikům při prosazování 

výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu 
prostředí 

158 614 627 0 

12 Informační a komunikační technologie 11 030 239 0 
39 Obnovitelná energie: vítr 18 129 385 0 
40 Obnovitelná energie: solární 54 388 155 0 
41 Obnovitelná energie: biomasa 235 682 275 0 
42 Obnovitelná  energie: hydroelekrická geotermální a další 54 388 155 0 
43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s 

energií 
565 383 317 0 

Celkem  1 097 616 153 0 
Podíl na celkovém příspěvku EU 22, 32 % 0 

Pozn.: Prioritní téma se vztahuje na přílohu IV nařízení 1083/2006 „Kategorie výdajů“ (čl. 9 odst. 3 nařízení 
1083/2006). 
Informace „Vyčerpáno“ představuje objem finančních prostředků finančně ukončených projektů (dle IS MSC 
2007 se jedná o stav P6) a ukazuje kumulativní hodnotu do konce roku 2008. 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
 
 
K 31.12. 2008 nebyl v OP Životní prostředí doposud finančně ukončen žádný projekt, proto je 
čerpání vzhledem k Lisabonskému programu prozatím nulové. 
 

2.2. Informace o souladu s právními předpisy Společenství 

2.2.1. Pravidla hospodářské soutěže 

 
Prostředky, které jsou poskytovány na realizaci programů financovaných ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti, jsou veřejnými prostředky a na jejich poskytování se vztahují 
příslušná pravidla týkající se veřejné podpory. Základní pravidla poskytování veřejné podpory 
vyplývají přímo z článků 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění 
Lisabonské smlouvy pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské 
unie (dále jen „Smlouva“). V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli 
formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se 
společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto 
základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o ES. 
 
Při implementaci OP Životní prostředí je kladen velký důraz na to, aby všechny finanční 
operace proběhly v souladu se Smlouvou a s nástroji přijatými podle této Smlouvy v oblasti 
hospodářské soutěže.  
 
U každé podpory požadované v rámci OP Životní prostředí je posuzováno, zda povahou 
podléhá podmínkám veřejné podpory. Povaha podpory se posuzuje vždy jak z hlediska 
konkrétního projektu (tj. z hlediska předpokládané investice, např. budované infrastruktury a 
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s ní související ekonomické činnosti), tak z hlediska všech aktivit žadatele ve vztahu k trhu. Je 
třeba odpovědět na otázku, zda může realizace konkrétního projektu ovlivnit hospodářskou 
soutěž, tj. zda může mít dopad na potenciální záměry, možnosti a výsledky konkurentů 
žadatele na daném trhu. 
 
Posouzení otázky veřejné podpory je prvním krokem v postupu stanovení výše podpory  
v rámci OP Životní prostředí. Pravidla pro poskytování veřejné podpory v rámci OP Životní 
prostředí se řídí obecně platnými předpisy. Každý projekt podléhá individuálnímu posouzení. 
Individuální posouzení bude použito zejména v případech, kdy žadatelem bude jiný subjekt 
než orgány státní správy a samosprávy. Pokud projekt podléhá podmínkám veřejné podpory, 
je přípustná intenzita podpory stanovena na základě předpisu relevantního pro daný druh 
projektu. Lze očekávat, že tato intenzita bude výrazně nižší než maximální možná míra 
podpory stanovená dle obecných pravidel operačního programu.  
 
V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě podezření na porušení pravidel hospodářské soutěže budou tyto operace 
konzultovány s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ČR, který je ústředním orgánem 
státní správy zajišťujícím dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže. 
 

2.2.2. Zadávání veřejných zakázek 

 
Zadávání veřejných zakázek v rámci všech subjektů v implementační struktuře OP Životní 
prostředí se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES a současně 
podle doplňujících pravidel OP.  
 
Hlavní principy zákona vycházejí především ze Smlouvy o založení Evropského společenství 
a z výše uvedených směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Jedná se zejména o princip: 
� transparentnosti,  
� zákazu diskriminace,  
� rovného zacházení,  
� vzájemného uznávání a proporcionality. 
 
Instrukce pro příjemce týkající se zadávání veřejných zakázek jsou součástí „Závazných 
pokynů pro žadatele a doplňujících informací pro příjemce podpory“. Pro příjemce byla 
rovněž vydána „Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách a Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU“. 
 
Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z EU je dodržení povinností vyplývajících 
z právní úpravy veřejných zakázek. Dodržování povinností stanovených příslušnými právními 
předpisy v oblasti veřejných zakázek ze strany příjemců podpory je předmětem kontroly ze 
strany SFŽP. Dodržení těchto povinností je v zájmu příjemců podpory, neboť zjištěné 
porušení povinností při nakládání s poskytnutými finančními prostředky může být hodnoceno 
jako porušení rozpočtové kázně a může následně vést ke vzniku povinnosti poskytnuté 
finanční prostředky vrátit (povinnost odvodu finančních prostředků). Z těchto důvodu SFŽP 
doporučuje příjemcům podpory, aby důsledně postupovali v souladu s „Metodikou zadávání 
veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Metodikou 
zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU“ v platném znění, která je přístupná na 
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www.opzp.cz. V případě zakázek zadávaných mimo režim zákona jsou příjemci povinni 
respektovat závazné pokyny pro žadatele vydané SFŽP. 
 
Při zadávání veřejných zakázek v rámci Technické pomoci postupuje Řídící orgán dle 
Směrnice MŽP č. 15/2007 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v podmínkách aparátu Ministerstva životního 
prostředí a dále dle Manuálu pracovních postupů pro OP Životní prostředí. Zprostředkující 
subjekt postupuje podle vnitřních metodických pokynů, které jsou v souladu se Zákonem  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ a také dle Manuálu pracovních postupů pro OP 
Životní prostředí. 
 

2.2.3. Ochrana životního prostředí 

 
Politika ES v oblasti ochrany životního prostředí představuje stěžejní východisko pro OP, což 
se jasně promítá do formulace globálního cíle. Přijetí principů udržitelného rozvoje a tedy 
i ochrany a zkvalitňování životního prostředí je základním předpokladem pro realizaci 
rozvojových aktivit s regionálním, národním i evropským dopadem. Environmentální 
aspekty představují jedno ze zásadních kritérií pro výběr projektů. Důraz je kladen na 
zachování a obnovu přírodního bohatství, prevenci rizik v oblasti životního prostředí, 
ekologickou stabilitu krajiny, zvýšení environmentálního povědomí občanů a jejich zapojení 
do rozhodovacího procesu takovým způsobem, aby se respektovaly principy udržitelného 
rozvoje a přibližování ke standardům EU. Důraz je kladen na dodržování principu 
„znečišťovatel platí“.  
 
V mezinárodním měřítku operační program vychází především z: 

- Implementačního plánu Světového summitu o udržitelném rozvoji, 
- Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie, 
- 6. Akčního programu ES pro životní prostředí, 
- Lisabonské strategie, 
- tématických strategií EU, 
- Strategických obecných zásad Společenství.  
 

V souvislosti s legislativou ES v oblasti ochrany životního prostředí jde především o zajištění 
dodržování směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (92/43/EHS), směrnice o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS), 
směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí 
– EIA (85/337/EHS) a směrnice o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí 
(2002/49/ES). V rámci OP Životní prostředí nebude podpořen projekt, u kterého nebude 
provedeno posouzení EIA, případně zjišťovací řízení, vyžaduje-li tuto povinnost zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zároveň nebude podpořen projekt s nesouhlasným stanoviskem EIA. Celý operační program 
byl také podroben procesu SEA. 
 

2.2.4. Regionální politika 

 
Regionální politika je v implementační struktuře zohledněna zejména činností Krajských 
pracovních skupin, kde se projednávají projektové žádosti z hlediska potřeb příslušných 
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regionů, a také zahrnutím zástupců regionů do výborů operačního programu (Řídící 
i Monitorovací výbor).  
 
Regionální hledisko je také zohledněno při  hodnocení jednotlivých projektových žádostí, kdy 
se bere v úvahu vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2007–2013 
schválené usnesením vlády České republiky č. 560 z 17. května 2006 o Strategii regionálního 
rozvoje České republiky. Mezi tyto regiony patří regiony strukturálně postižené 
a hospodářsky slabé a regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. 
 
 
V roce 2008 nebyly při provádění OP zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy 
Evropského společenství. 
 

2.3. Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření 
k jejich odstranění 

 
Popis řídících kontrolních systémů a zpráva dle článku 71 nařízení (ES) č. 1083/2006 
Řídící orgán ve spolupráci se Zprostředkujícím subjektem a dalšími orgány zapojenými do 
implementace OP Životní prostředí vypracoval popis řídících a kontrolních systémů dle 
článku 71 nařízení (ES) č. 1083/2006. Tento dokument obsahuje zejména popis organizační 
struktury a hlavních funkcí všech subjektů zapojených do implementace OP Životní prostředí, 
způsob nastavení řídících a kontrolních systémů a přehled vydaných pravidel a pokynů. Popis 
řídících a kontrolních systémů společně se zprávou Auditního orgánu uvádějící výsledky 
posouzení souladu zavedených systémů s články 58 až 62 nařízení (ES) č. 1083/2006 byl 
Evropské komisi předložen dne 26.11.2008.  
 
Podpora fyzických osob v Prioritní ose 2 a 3 
Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu ovzduší v České republice, jehož jednou z hlavních příčin 
jsou lokální zdroje tepla, usiloval Řídící orgán o začlenění podpory fyzických osob 
do Prioritní osy 2 a 3 OP Životní prostředí. V návrhu „Guidance note on eligibility of energy 
efficiency and renewable energies interventions under the ERDF and the Cohesion Fund 
(2007–2013) in the building sector including housing“, který Evropská komise předložila na 
zářijový výbor COCOF (výbor koordinující fondy EU), se s takovým výkladem, který by tuto 
podporu umožňoval, nepočítalo, nicméně v návrhu nařízení o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, který reflektuje změnu hospodářských a sociálních podmínek v EU 
v souvislostí s ekonomickou krizí, Evropská komise za určitých podmínek tuto podporu bude 
umožňovat. Pro Řídící orgán OP životní prostředí by to znamenalo po schválení tohoto 
návrhu upravit operační program.   
 
Informační systém 
V průběhu roku 2008 byly dopracovávány jednotlivé moduly informačního systému IS SFŽP 
Central pro OPŽP (části jednotného monitorovacího systému strukturálních fondů 
v programovém období 2007–2013) tak, aby byl zachycen celý projektový cyklus. Probíhaly 
také úpravy na webovém rozhraní Bene-Fill za účelem zjednodušit podávání žádostí o dotace 
na velké projekty a umožnit tak předat veškeré materiály v elektronické podobě. Zároveň 
probíhalo ladění exportu údajů o velkých projektech pro potřeby přenosu dat do IS EK za 
účelem schválení projektů. Průběžně také probíhalo testování jednotlivých částí systému, 
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které na sebe navazují. Na rok 2009 je naplánováno provedení celkové analýzy veškerých 
polí/dat, která se přenášejí do MSC2007. 
 
Administrativní kapacity 
Zájem žadatelů z prvních výzev ukázal, že počet administrovaných projektových žádostí 
a posléze schválených projektů bude několikanásobně převyšovat počet žádostí 
v OP Infrastruktura. Řídící orgán a zejména Zprostředkující subjekt proto navýšily 
administrativní kapacity. Zároveň k vyššímu počtu pracovníků Zprostředkujícího subjektu 
a omezeným kapacitám stávající budovy Státního fondu životního prostředí ČR, bylo 
vybíráno nové místo, kam by SFŽP mohl přesunout své rozšířené kapacity. 
 
Kurz Kč/EUR při předkládání velkých projektů do Evropské komise 
Nastavená pravidla ze strany Evropské komise neumožňují určit velký projekt podle 
aktuálního směnného kurzu Kč/EUR při registraci žádosti. Toto je problém hlavně u projektů, 
které jsou předkládány těsně pod hranicí 25 mil. EUR, ale vlivem pohybu směnného kurzu se 
projekt může stát velkým. Na jednáních s Ministerstvem financí bylo vyjasněno, že bude 
použit směnný kurz platný v okamžiku rozhodnutí Řídícího orgánu o schválení podpory 
projektu. Na základě této informace byly v rámci OP Životní prostředí nastaveny postupy a 
proběhlo jejich zapracování do manuálu pracovních postupů. 
 
Nevyhovující nastavení indikátorů OP Životní prostředí a jejich sledování. 
Během počáteční fáze implementace programu se ukázalo, že je potřeba upřesnit definice 
indikátorů na programové úrovni (což vyplynulo i z reakce Evropské komise v pozičním 
dokumentu k OP Životní prostředí) a systém indikátorů na projektové úrovni. Na konci roku 
byl proto vypsán evaluační projekt, jehož výstupem bude revize indikátorů externím 
subjektem a zhodnocení jejich provázanosti.  
 
Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů, jejichž infrastruktura je provozována 
v rámci oddílného modelu provozování 
Řídící orgán za účelem rozvedení dohody s Evropskou komisí do úrovně podrobných pravidel 
a návodů ustavil pracovní skupinu složenou ze zástupců zainteresovaných ministerstev 
a odborné veřejnosti. S cílem zajistit účinné a obhajitelné plnění této dohody byly 
vypracovány dokumenty jako Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OP 
Životní prostředí, Katalog výkonových parametrů nebo Finanční model, které reflektují 
relevantní části podmínek přijatelnosti. Během celého roku 2008 Řídící orgán 
i Zprostředkující subjekt intenzivně spolupracovali s žadateli o podporu i odbornou 
vodohospodářskou veřejností tak, aby praktická implementace podmínek přijatelnosti byla 
úspěšná. 
 

2.4. Případné změny v souvislosti s prováděním operačního 
programu 

 
Do konce roku 2008 nedošlo k žádným legislativním změnám nebo neočekávaným 
skutečnostem, které by měly vliv na provádění operačního programu. 
 
Ve sledovaném období nebyla v OP Životní prostředí v souvislosti s finanční a hospodářskou 
krizí přijata žádná konkrétní opatření.  
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2.5. Případná podstatná změna podle čl. 57 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 

 
V roce 2008 nebyla zaznamenána žádná podstatná změna podle čl. 57 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 
 

2.6. Doplňkovost s jinými nástroji 

2.6.1. Vazba OP Životní prostředí na finanční nástroje Společenství 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – EAFRD 
 
V rámci Programu rozvoje venkova, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství, 
budou financovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova projekty ve 
venkovských oblastech s důrazem na údržbu krajiny v zemědělském a lesním hospodářství, 
ochranu vod a vodních zdrojů, některé projekty související s ochranou přírodních zdrojů, 
ochranou životního prostředí a kompenzace v souvislosti s implementací soustavy Natura 
2000.  
 
V souladu s NSRR jsou demarkační linie mezi Evropským zemědělským fondem pro rozvoj 
venkova určeny následovně: 

• v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsou v rámci EAFRD podporováni zemědělští 
podnikatelé, 

• v oblasti vodohospodářské infrastruktury, budování a rekonstrukce vodovodních 
a kanalizačních sítí včetně čistíren odpadních vod, pro sídla do 2 000 ekvivalentních 
obyvatel (EO) jsou v rámci EAFRD podporovány projekty mimo území vyžadující 
zvláštní ochranu definovaná v OP Životní prostředí, 

• v oblasti rozvoje ostatní technické infrastruktury, které by se týkalo nakládání 
s odpady, nebudou v rámci Programu rozvoje venkova podporovány žádné projekty, 

• v oblasti vodohospodářských opatření v krajině jsou v rámci EAFRD podporovány 
pozemkové úpravy, kdy příjemcem podpory jsou Pozemkové úřady, 

• v oblasti lesního hospodářství jsou v rámci EAFRD podporovány subjekty hospodařící 
v lesích soukromých osob a obcí. 

 
Evropský rybářský fond – EFF 
 
V souladu s NSRR jsou demarkační linie mezi Evropským rybářským fondem určeny 
následovně: 

• v oblasti rybničního hospodaření jsou v rámci EFF podporovány vodní nádrže 
v souladu článkem 29 nařízení o EFF, 

• v oblasti rybích migračních tras jsou v rámci EFF podporovány právnické osoby, 
jejichž příjmy pochází z podnikání provozovaného vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost a riziko, 

• v oblasti třecích míst pro ryby jsou v rámci EAFRD podporovány operace, jejichž 
způsobilé výdaje nepřekročí 1 mil. Kč. 

 
OP Životní prostředí není provázán s jinými finančními nástroji EU, jako je EIB, EAGF apod.  
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Iniciativa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Region) 
 
Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro obnovu a rozvoj 
a Evropské investiční banky. Iniciativa poskytuje formou bezplatné technické pomoci svých 
odborníků podporu členským státům pro kvalitní zpracování velkých infrastrukturních 
projektů nejen v přípravné fázi, ale také v průběhu hodnocení těchto projektů na národní 
úrovni. JASPERS nabízí pokrytí zejména technických, ekonomických a finančních aspektů 
projektu. 
 
Pomoc JASPERS v OP Životní prostředí je možné charakterizovat ve dvou hlavních rovinách 
– pomoc pro žadatele a pomoc pro řídící orgán.  
  
Žadatelé mohou služeb expertního týmu využívat především před předložením žádosti na 
Státní fond životního prostředí ČR pro přípravu či posouzení studie proveditelnosti, 
vypracování finanční a ekonomické analýzy projektu, posouzení technického řešení projektu 
z hlediska nákladovosti, spolupráci na přípravě samotné žádosti do OP Životní prostředí apod. 
Environmentální specialisté expertního týmu se rovněž zabývají problematikou NATURA 
2000 a EIA v rámci posuzovaných projektů. 
 
Řídící orgán OP Životní prostředí využívá iniciativu JASPERS pro posouzení všech projektů, 
které přesahují hranici 25 miliónů EUR (tzv. velké projekty) a vybrané projekty individuální 
(celkové náklady nepřesahují hranici 25 miliónů EUR). Po předložení projektu na Státní fond 
životního prostředí ČR je dále žádost na velký projekt včetně příslušné dokumentace 
posuzována experty ve dvou stupních a to před akceptací projektu a následně po jeho 
akceptaci, avšak před schválením projektu na Řídícím výboru. Výstup posouzení žádosti 
experty JASPERS, tzv. Action Completion Note, je součástí žádosti odesílané ke schválení 
Evropské komisi. V případě individuálních projektů se předává projektová žádost na 
posouzení pouze v odůvodněných případech a na základě rozhodnutí Řídícího orgánu. 
 
Od doby zahájení práce týmu JASPERS v České republice v sektoru životní prostředí již 
konzultační práce expertů JASPERS proběhla na více jak desítce velkých projektů, přičemž 
největší důraz činnosti expertů byl kladen především na posouzení variantního řešení 
projektu, vyhodnocení nákladovosti, posouzení projektových cílů (z hlediska ekonomického, 
sociálního, přínosu pro ŽP apod.) a přepracování projektových žádostí Fondu soudržnosti dle 
metodik OP Životní prostředí a požadavků Evropské komise pro období 2007 – 2013. 
 
Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM) 

Projekty realizované v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR 
č. 883/2007 ze dne 13.8.2007 jsou  při hodnocení bonifikovány 10 % z celkových obdržených 
bodů.  K 31.12.2008 nebyla tato zvýhodněná bonifikace využita u žádného projektu. 

 

2.6.2. Nastavení technického rozhraní OP Životní prostředí 
a ostatních operačních programů 

Regionální operační programy 
 
OP Životní prostředí má několik vazeb na regionální operační programy. V oblasti 
brownfields bude OP Životní prostředí podporovat ty operace, které přispějí k odstranění 
kontaminovaných lokalit. Pokud lokalita nebude vážně kontaminována, revitalizaci je možné 
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podpořit z regionálních operačních programů nebo v rámci OP Podnikání a inovace. Zda je 
lokalita kontaminována či nikoli, zjišťuje patřičný útvar MŽP. Z regionálních operačních 
programů se budou hradit operace v oblasti veřejné zeleně prováděné ve městech a na 
venkově, které posilují biodiverzitu v urbanizovaném prostředí. OP Životní prostředí řeší 
ostatní aspekty životního prostředí. 
 
Tématické operační programy 
 
Vazba na OP Podnikání a inovace existuje v oblasti brownfields, kde záleží na tom, zda-li je 
lokalita vážně kontaminována či nikoli, což zjišťuje MŽP. Dále zde existuje vazba na podporu 
v oblasti energetické účinnosti. Z OP Podnikání a inovace budou podporovány podnikatelské 
subjekty. V oblasti ochrany ovzduší, zaměřené na snižování emisí a zlepšování kvality 
ovzduší budou z OP Životní prostředí podporovány projekty zaměřené primárně na ochranu 
životního prostředí. 
 
Z OP Technická pomoc budou hrazeny aktivity, které budou realizovány pro všechny 
operační programy bez rozdílu. Technická pomoc v rámci OP Životní prostředí je určena pro 
specifické potřeby tohoto operačního programu. 
 
V rámci energetických úspor existuje souvislost s Integrovaným operačním programem, který 
je ovšem nastaven úplně jiným směrem než OP Životní prostředí. Zatímco Integrovaný 
operační program je zaměřen na revitalizaci panelových domů, OP Životní prostředí je 
zaměřen na snížení emisí znečišťujících látek a zlepšení kvality ovzduší. 
 
V OP Životní prostředí se uvažuje s rozvojem infrastruktury pro environmentální vzdělávání 
a osvětu. Pro přímé zajištění environmentálního vzdělávání a provázanosti s investicemi do 
této infrastruktury se přistoupilo k využití nástroje křížového financování. Ostatní aktivity ve 
vzdělávání budou spadat pod OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
Konkrétní vztahy a vazby na uvedené operační programy a vymezení jejich rozhraní jsou 
uvedeny v Programovém dokumentu OP Životní prostředí u relevantních oblastí podpory. 
 

2.6.3. Synergické vazby mezi OP Životní prostředí a ostatními 
operačními programy 

 
OP Životní prostředí je v Prioritní ose 7 zaměřen na budování infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích programů. Tyto investiční projekty mohou být vhodně 
doplněny aktivitami realizovanými v rámci prioritních os OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OPVK).  

Opatření v oblastech podpory těchto dvou programů mohou být zrealizována nezávisle na 
sobě, ale aby došlo k synergii, musí být nejprve zrealizovány aktivity z OP Životní prostředí 
(infrastruktura pro environmentální vzdělávání a poradenství) a následně z OPVK (vzdělávací 
aktivity). 

Na pracovní úrovni bylo dohodnuto, že Řídící orgány operačních programů si vymění 
informace o realizovaných projektech majících synergickou vazbu a umístí informaci 
o synergiích do publikovaných výzev. 
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2.7. Opatření k monitorování a průběžné evaluace 
 
Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem 
monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci programů, resp. projektů 
a porovnávání získaných informací s výchozím přepokládaným plánem. Monitorování je na 
rozdíl od hodnocení soustavnou činností, která probíhá během celého trvání programu. 
Monitorovací data jsou nezbytným východiskem pro provedení všech typů evaluací. Systém 
pro měření plnění je vytvořen na principu stanovení měřitelných ukazatelů, které umožňují 
monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům.  
 

2.7.1. Monitorovací systém 

 
Pro monitoring OP a výměnu dat s EK je využíván jednotný monitorovací systém 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti zajišťující monitorování na všech úrovních 
implementace (centrální, výkonné, žadatele/příjemce). Základním prostředkem zajištění 
jednotnosti monitorovacího systému je stanovení rozsahu závazných dat a závazných postupů 
pro jejich pořizování a předávání na všech úrovních implementace, které jsou vymezeny 
Metodikou monitorování programů SF a FS pro programové období 2007–2013. 
 
Monitorovací systém je koncipován jako tříúrovňový celek vzájemně komunikujících 
informačních systémů. Na centrální úrovni je to informační systém MSC2007, na výkonné 
úrovni a úrovni příjemce IS SFŽP Central pro OPŽP. Centrální úroveň monitorovacího 
systému je provozována na technických prostředcích NOK, výkonná úroveň a úroveň 
příjemce na technických prostředcích SFŽP. Elektronická výměna dat mezi ČR a EK je 
zajišťována přenosem dat z informačního monitorovacího systému MSC2007 do databáze EK 
SFC2007. 
 
IS SFŽP Central pro OPŽP je budován tak, aby vyhověl požadavkům Metodiky monitorování 
programů SF a FS pro programové období 2007–2013 a zároveň sloužil i specifickým 
potřebám Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu OP Životní prostředí na řízení tohoto 
operačního programu. Systém umožňuje prostřednictvím webového rozhraní Bene-Fill 
podávání žádostí a operativní komunikaci mezi příjemci a pracovníky zprostředkujícího 
subjektu. Unikátní funkcí IS SFŽP Central pro OPŽP je graficky zpracované workflow 
projektu zobrazující přesný stav projektu včetně všech vazeb a návazných činností 
souvisejících s administrací projektu a zároveň umožňující komunikaci zainteresovaných 
pracovníků přímo v prostředí informačního systému. 
 
Během roku 2007 probíhalo nastavování jednotlivých modulů monitorovacího systému na 
výkonné úrovni a testování přenosu dat. I přes tuto skutečnost bylo při ostrém provozu 
v průběhu roku 2008 nutné provést několik úprav IS SFŽP Central pro OPŽP za účelem 
zvýšení kvality dat předávaných na centrální úroveň. Během roku 2008 probíhaly úpravy na 
webovém rozhraní Bene-Fill za účelem zjednodušit podávání žádostí o dotace na velké 
projekty a umožnit tak předat veškeré materiály v elektronické podobě. Zároveň probíhalo 
ladění exportu údajů o velkých projektech pro potřeby přenosu dat do IS EK za účelem 
schválení projektů. 
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2.7.2. Monitorovací výbor 

 
V roce 2008 proběhla dvě zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí.  
 
Třetí zasedání Monitorovacího výboru se uskutečnilo dne 17. dubna 2008. Během tohoto 
jednání byla schválena změna Implementačního dokumentu. Byly prezentovány dosavadní 
aktivity uskutečněné v rámci Technické pomoci a představen plán čerpání finančních 
prostředků Technické pomoci OP Životní prostředí na rok 2008. Dalším bodem programu 
bylo představení prezentace týkající se Zprávy o průběhu realizace OP Životní prostředí. Stav 
implementace programu byl zhodnocen jako pozitivní a probíhající v mimořádném tempu. 
Dále byl pro informaci představen návrh Komunikačního plánu OP Životní prostředí, který 
byl posléze odeslán na schválení do EK. 
 
Čtvrté zasedání se konalo 10. listopadu 2008. V úvodu jednání byly schváleny změny 
v Jednacím řádu MV OP Životní prostředí a Implementačním dokumentu OP Životní 
prostředí. Dále byly předneseny informace o Indikativním ročním Evaluačním plánu OP 
Životní prostředí na rok 2009. Uvedený plán byl členy schválen konsensuálně. V rámci 
shrnutí stavu realizace OP Životní prostředí byla předložená Zpráva o průběhu realizace OP 
Životní prostředí k 15.9.2008. Stav implementace OP byl označen za velmi dobrý. V dalším 
bodu programu byl schválen plán čerpání Technické pomoci OP Životní prostředí na rok 2009 
a předneseny informace o dosavadních projektech a čerpání finančních prostředků Prioritní 
osy 8. Na závěr zástupkyně MŽP přednesla prezentaci k Evropskou komisí schválenému 
Komunikačnímu plánu OP Životní prostředí, představila komunikační aktivity za rok 2008 
a Komunikační plán OP Životní prostředí na rok 2009. 
 

2.7.3. Evaluační aktivity OP Životní prostředí za rok 2008 

 
Na Monitorovacím výboru dne 10.11.2008 byl projednán a schválen Indikativní roční 
Evaluační plán OP Životní prostředí pro rok 2009, kde je uveden seznam a stručný popis 
plánovaných evaluačních aktivit. 
 
Podpisem smlouvy dne 17.12.2008 byl zahájen projekt s názvem „Indikátory OP Životní 
prostředí“. Za řešitele tohoto projektu byla na základě veřejného výběrového řízení vybrána 
firma DHV CR, spol. s r.o. Projekt má dvě fáze, výstupem první části projektu bude 
dokument obsahující přesné definice indikátorů na všech úrovních OP Životní prostředí. 
Součástí této etapy bude také detailnější zpracování tzv. environmentálních indikátorů, včetně 
uvedení příkladů typů projektů a činností, které tyto indikátory naplňují. Výstupem druhé fáze 
projektu bude dokument obsahující sumarizaci hodnotící současný systém indikátorů 
a doporučení k úpravě současné soustavy indikátorů, včetně kompletního dopracování 
agregační mapy. 
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3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS  

3.1. Prioritní osa 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ 
INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 

 

3.1.1. Globální a specifické cíle prioritní osy  

 
Globálním cílem pro období 2007–2013 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, 
zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní. 
 
Specifické cíle prioritní osy jsou následující: 
 
1. Povrchové a podzemní vody 
Specifickým cílem je významné snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových 
i podzemních vod.  
 
Cíl bude realizován snížením vypouštěného znečištění výstavbou, modernizací a intenzifikací 
čistíren odpadních vod, související výstavbou a rekonstrukcemi kanalizací a omezováním 
vlivu plošných a difúzních zdrojů znečištění na úroveň jakosti vod, umožňující jejich 
bezproblémové využití pro lidskou spotřebu a pro život vodních ekosystémů. Pro volbu 
efektivních návrhů opatření a kontrolu jejich účinnosti budou vybudovány a/nebo 
modernizovány monitorovací systémy množství a jakosti vod včetně podpory zajištění 
přístrojového vybavení pro moderní metody chemických a biologických analýz, včetně 
budování informačních a hodnotících systémů.  
 
2. Pitná voda 
Specifickým cílem je zabezpečení dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.  
 
Cíl bude realizován rozšířením a rekonstrukcí úpraven vod, přivaděčů a rozvodných sítí. 
 
3. Omezování rizika povodní 
Specifickým cílem je snižování rizika povodní.  
 
Cíl bude realizován zpracováním map povodňových rizik a plánů jejich zvládání, rozšířením 
a zkvalitněním hlásného předpovědního a výstražného systému a realizací protipovodňových 
opatření v krajině přírodě blízkým způsobem, včetně budování a modernizace provozních 
informačních systémů. 
 

3.1.2. Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza 

3.1.2.1.Výzvy pro Prioritní osu 1 

 
K 31.12.2008 byly pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 1 vyhlášeny 
celkem 4 výzvy (2  roce 2007 a 2 v roce 2008). V roce 2008 se jednalo o 6. a 7. výzvu. Bližší 
informace ohledně vyhlášených výzev jsou uvedeny v kapitole 2.1.1. 
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3.1.2.2.Věcný pokrok Prioritní osy 1 

 
Následující tabulka uvádí indikátory pro Prioritní osu 1, jejichž sledování bylo stanoveno 
v programovém dokumentu OP Životní prostředí. Indikátory ukazují naplňování cílů prioritní 
osy. Jak již bylo popsáno v kapitole 2.3.1., u některých indikátorů nelze získat aktuální 
hodnoty, jsou u nich tedy uvedeny dostupné hodnoty spolu s údajem, z jakého roku pocházejí. 
 
Tabulka č. 11: Indikátory Prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená 
20 613   
(2005) 

17 246 
(2007) 

N/A 
17 246 
(2007) 

Výchozí 
20 613   
(2005) 

20 613   
(2005) 

N/A 
20 613   
(2005) 

Výsledek 
23 11 00 

Hmotnost 
vypouštěného 
znečištění u 
zpoplatněných 
zdrojů CHSKCr 
(metodika 2005)2 

t/rok 
ČIŽP 
(ČSÚ) 

Plánovaná1 N/A N/A 18 000 18000 

Dosažená 
18 200   
(2005) 

0    
(2007) 

N/A 
0    

(2007) 

Výchozí 
18 200   
(2005) 

18 200   
(2005) 

N/A 
18 200   
(2005) 

Výsledek 
23 12 00 

Hmotnost 
vypouštěného 
znečištění u 
zpoplatněných 
zdrojů – Fosfor 
celkový (metodika 
2005)2 

kg/rok 
ČIŽP 
(ČSÚ) 

Plánovaná1 N/A N/A 15 000 15000 

Dosažená 
8,215   
(2006) 

8,344 
(2007) 

N/A 
8,344 
(2007) 

Výchozí 
8,215   
(2006) 

8,215   
(2006) 

N/A 
8,215   
(2006) 

Výsledek 
Core 26    
23 02 00 

Počet obyvatel nově 
připojených na 
kanalizaci 

počet v 
mil. 

obyv. 

ČSÚ 
(MŽP) 

Plánovaná1 N/A N/A 8,956 8,956 

Dosažená 
9,483   
(2006) 

9,525 
(2007) 

N/A 
9,525 
(2007) 

Výchozí 
9,483   
(2006) 

9,483   
(2006) 

N/A 
9,483   
(2006) 

Výsledek 
Core 25    
23 01 00 

Počet obyvatel nově 
připojených na 
vodovod 

počet v 
mil. 

obyv. 

ČSÚ 
(MŽP) 

Plánovaná1 N/A N/A 9,618 9,618 

Dosažená 
0    

(2005) 
0 N/A 0 

Výchozí 
0    

(2005) 
0    

(2005) 
N/A 

0    
(2005) 

Výsledek 
23 06 00 

Počet nových, 
rekonstruovaných a 
intenzifikovaných 
ČOV nad 2000 EO 

počet 
ČOV 

ČSÚ 
(MŽP) 

Plánovaná1 N/A N/A 350 350 

Dosažená 
0    

(2005) 
6,595 N/A 6,595 

Výchozí 
0    

(2005) 
0    

(2005) 
N/A 

0    
(2005) 

Výsledek 
23 07 00 

Délka nových a 
rekonstruovaných 
kanalizačních řadů 

km 
ČSÚ 

(MŽP) 

Plánovaná1 N/A N/A 120 120 
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Dosažená 
0    

(2005) 
0 N/A 0 

Výchozí 
0    

(2005) 
0    

(2005) 
N/A 

0    
(2005) 

Výsledek 
23 08 00 

Počet 
rekonstruovaných a 
nových úpraven 
pitné vody 

počet 
ČSÚ 

(MŽP) 

Plánovaná1 N/A N/A 10 10 

Dosažená 
20   

(2006) 
N/A N/A N/A 

Výchozí 
20   

(2006) 
20   

(2006) 
N/A 

20   
(2006) 

Výstup     
23 21 00 

Počet povodňových 
orgánů (komisí) 
napojených na 
systém přenosu 
hlásných a 
varovných 
informací pro řízení 
povodní 

počet 
komisí 

MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 100 100 

Dosažená 
0      

(2007) 
0 N/A 0 

Výchozí 
0      

(2007) 
0      

(2007) 
N/A 

0      
(2007) 

Výstup 
Core 31   
26 01 00 

Počet projektů 
(zaměřené 
k omezení 
povodňového rizika) 

počet MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 200 200 
Poznámky:  
1   Operační program nemá definované hodnoty ročně, ale na celé období. 
2  Indikátory Hmotnost vypouštěného znečištění u zpoplatněných zdrojů CHSKCr a Hmotnost vypouštěného znečištění 
u zpoplatněných zdrojů – Fosfor celkový jsou zjišťovány dle resortního Ročního výkazu o znečištění vodních toků – 
Vod (MŽP) 3-01. Jsou zde uváděny hodnoty jen za zdroje zpoplatněné za daný ukazatel, uváděná hmotnost znečištění 
je tedy jen částí znečištění vypouštěného z těchto zdrojů. 
Limity zpoplatnění stanovené vodním zákonem č. 254/2001 Sb., jsou nastaveny tak, že při splnění stanovených 
koncentračních a hmotnostních limitů (dosažení dobrého stavu čištění odpadních vod) již příslušný ukazatel není 
zpoplatněn.  

CORE indikátor 32 (260200) – Počet obyvatel chráněných protipovodňovými opatřeními nebyl zařazen, protože 
neexistuje statistický údaj pro tento indikátor. 

 

Množství vypouštěného znečištění v odpadních vodách má v České republice klesající 
tendenci, což je patrné jak v ukazateli CHSKCr tak i ukazateli fosfor celkový u zpoplatněných 
zdrojů. Znečištění se stává zpoplatnitelným, pokud dosáhne limitů daných přílohou č. 2 
zákona 254/2001 Sb. Jedná se o minimální hmotnostní a koncentrační limit (nutno dosáhnout 
obou zároveň) (3000 kg/rok a 3 mg/l). V případě vypouštěného znečištění (fosfor celkový) 
došlo k situaci, že v roce 2007 žádný ze zdrojů tyto limity nepřekročil, proto je u množství 
zpoplatněného znečištění fosforem uvedena nula. Z hlediska statistických údajů za celou ČR 
došlo v roce 2007 k nárůstu nově napojených obyvatel na vodovod oproti předešlému roku, 
což odpovídá dlouhodobému růstu. Stejný trend představuje i počet nově napojených obyvatel 
na kanalizaci, který v roce 2007 představoval 80,8 % obyvatel ČR. Hodnota indikátoru 
„Délka nových a rekonstruovaných kanalizačních řadů“ již vychází z údajů přímo 
z projektových žádostí, přestože je v operačním programu ještě jako zdroj chybně uveden 
ČSÚ. K 31.12.2008 nebyl schválen žádný projekt zaměřený k omezení povodňového rizika. 
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3.1.2.3.Finanční provádění Prioritní osy 1 

 

Tabulka č. 12: Indikativní rozdělení finanční alokace příspěvku EU v rámci Prioritní 
osy 1 do jednotlivých oblastí podpory 

Oblast 
podpory 

Název oblasti podpory Fond 
EU 

mil. EUR 

1.1 Snížení znečištění vod FS 1  487,726 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody FS 400,661 
1.3 Omezování rizika povodní FS 100,165 
1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury                 

a snižování rizika povodní 
FS 1 988,552 

 
 
Tabulka č. 13: Finanční realizace Prioritní osy 1 vztažená k celkové alokaci 
(EU+národní zdroje) (EUR) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 
podpory 

2007–2013 

Prostředky 
kryté 

Rozhodnutím / 
Smlouvou z 

alokace 2007–
2013 

Realizované 
výdaje z 

alokace na 
roky 2007–

2013 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Prostředky 
předložené 
k certifikaci 

Certifikované 
výdaje 

předložené EK 

1.1  1 750 265 855 690 685 954 299 096 299 096 0 0 

1.2  471 366 142 37 014 317 0 0 0 0 

1.3  117 841 534 0 0 0 0 0 

Celkem PO 1  2 339 473 531 727 700 272 299 096 299 096 0 0 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 
 
Celková alokace Prioritní osy 1 činí 2 339,5 mil. EUR, přičemž největší část připadá na 
Oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, což je způsobeno potřebou investic do výstavby a 
rekonstrukce čistíren odpadních vod za účelem splnění požadavků Směrnice 91/271/EHS. 
V této oblasti podpory došlo také k největšímu pokroku čerpání finančních prostředků, byly 
již schváleny projekty ve výši téměř 40 % z alokace této oblasti podpory na celé období. 
V rámci celé PO 1 byly schváleny projekty ve výši 31% z celkové alokace PO 1. Realizované 
a proplacené výdaje činí 0,01 % z celkové alokace PO 1. Výzva pro projekty z Oblasti 
podpory 1.3. byla vyhlášena až v září roku 2008 a do koce roku nebyl ukončen schvalovací 
proces. 
 

3.1.2.4.Charakteristický projekt Prioritní osy 1 

Název projektu: Kanalizace Kublov 
Žadatel: obec Kublov 
 
Popis projektu: Obec Kublov je situována v západní části okresu Beroun a je součástí 
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Projekt řeší vybudování nové splaškové kanalizace 
o celkové délce 9,044 km a nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 
1000 EO. Stoková síť bude tvořena novými úseky splaškové gravitační kanalizace. Projektem 
budou odvedeny a následně vyčištěny odpadní vody v množství 700 EO. 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 – 2013 
 

 37 

Aktuální stav projektu: V současné době probíhají intenzivní práce zejména na čistírně 
odpadních vod, byly provedeny zemní práce a byla dokončena výstavba monobloku ČOV, 
technologie ČOV bude dodána v průběhu května, následná montáž a zprovoznění technologie 
bude ukončeno v listopadu 2009. V rámci výstavby kanalizace zatím probíhá pouze výstavba 
povodí stoky S1, která je nyní realizována v rozsahu 536 m. 
 
Období realizace: 12/2008 – 2/2010 
 
Celkové náklady: 68 015 058,80 Kč 
Uznatelné náklady: 67 083 356,48 Kč 
Podpora FS/ERDF: 57 020 853,00 Kč 
Podpora SFŽP/SR: 3 354 167,82 Kč 
Proplacené prostředky: 0 Kč 
 
Indikátory projektu: 
 
Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Délka nových kanalizačních sítí km 0,536 9,044 
Kapacita ČOV  EO N/A 1 000 
Počet EO nově napojených na ČOV EO N/A 700 
Množství vypouštěných odpadních vod tis. m3/rok N/A 52,20 
Snížení vypouštěného znečištění 
v ukazateli BSK5 

t/rok N/A 21,25 

Snížení vypouštěného znečištění 
v ukazateli CHSKCr 

t/rok N/A 42,43 

Snížení vypouštěného znečištění 
v ukazateli NL 

t/rok N/A 18,76 

Snížení vypouštěného znečištění 
v ukazateli Ncelk. 

t/rok N/A 1,05 

Snížení vypouštěného znečištění 
v ukazateli Pcelk. 

t/rok N/A 0,61 

 
Výstavba železobetonových konstrukcí 
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3.1.2.5.Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

 
Nebyly zaznamenány žádné závažné problémy.
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3.2. Prioritní osa 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 
A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

 

3.2.1. Globální a specifické cíle prioritní osy 

Globálním cílem pro období 2007–2013 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení 
emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních 
environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor. 
 
Specifické cíle prioritní osy jsou následující: 

• snížit expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10 a koncentracím PM2,5, 
• snížit celkovou expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, 
• omezit acidifikaci ekosystémů a vegetace, 
• omezit emise primárních částic prekurzorů troposférického ozonu a sekundárních 
částic. 

 

3.2.2. Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza 

3.2.2.1.Výzvy pro Prioritní osu 2 

 
K 31.12.2008 byly pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 2 vyhlášeny 
celkem 2 výzvy (v  roce 2007 výzva pro individuální projekty a v roce 2008 výzva pro velké 
projekty). V roce 2008 se jednalo o 4. výzvu. Bližší informace ohledně vyhlášených výzev 
jsou uvedeny v kapitole 2.1.1. 
 

3.2.2.2.Věcný pokrok Prioritní osy 2 

 
Následující tabulka uvádí indikátory pro Prioritní osu 2, jejichž sledování bylo stanoveno 
v programovém dokumentu OP Životní prostředí. Indikátory ukazují naplňování cílů prioritní 
osy. Jak již bylo popsáno v kapitole 2.3.1., u některých indikátorů nelze získat aktuální 
hodnoty, jsou u nich tedy uvedeny dostupné hodnoty spolu s údajem, z jakého roku pocházejí. 
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Tabulka č. 14: Indikátory Prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená 
66   

(2005) 
32   

(2007) 
N/A 

32   
(2007) 

Výchozí 
66   

(2005) 
66   

(2005) 
N/A 

66   
(2005) 

Dopad     
21 17 00 

Expozice 
obyvatelstva 
nadlimitním 
koncentracím PM10 

% 
obyvatel 

MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 60 60 

Dosažená 
468   

(2005) 
472,6 
(2007) 

N/A 
472,6 
(2007) 

Výchozí 
468   

(2005) 
468   

(2005) 
N/A 

468   
(2005) 

Výsledek 
21 23 00 

Emise primárních 
částic a prekurzorů 
sekundárních částic 

kt/rok (v 
potenciálu 

tvorby 
částic) 

MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 434 434 

Dosažená 
0    

(2007) 
11 N/A 11 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výstup 
Core 28   
21 01 00 

Počet projektů projekt MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 607 607 
 Poznámka: 
1  Operační program nemá definované hodnoty ročně, ale na celé období. 
 
Tato prioritní osa je charakterizována dvěma indikátory naplňovanými ze statistických údajů. 
V roce 2007 bylo exponováno nadlimitním koncentracím PM10 32 % populace ČR. Ve 
srovnání s rokem 2006 (62 %) představuje tato hodnota výrazný pokles, což bylo 
pravděpodobně způsobeno příznivějšími meteorologickými a rozptylovými podmínkami 
v roce 2007. Hodnota emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic představuje za 
rok 2006 o něco vyšší číslo než v roce 2005, přestože cílem je snížení emisí těchto látek. 
Nutno podotknout, že hodnota v roce 2006 zahrnuje rovněž emise z přeshraniční dopravy 
a emise tuhých znečišťujících látek z chovů hospodářských zvířat. Celkem bylo  k 31.12.2008  
podpořeno 11 projektů zaměřených na zvýšení kvality ovzduší.  
 

3.2.2.3.Finanční provádění Prioritní osy 2 

 
Tabulka č. 15: Indikativní rozdělení finanční alokace příspěvku EU v rámci Prioritní 
osy 2 do jednotlivých oblastí podpory 

Oblast 
podpory 

Název oblasti podpory Fond 
EU 

mil. 
EUR 

2.1 Zlepšování kvality ovzduší FS 348,432 
2.2 Omezování emisí FS 285,714 
2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí FS 634,146 
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Tabulka č. 16: Finanční realizace Prioritní osy 2 vztažená k celkové alokaci 
(EU+národní zdroje) (EUR) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 
podpory 

2007–2013 

Prostředky 
kryté 

Rozhodnutím / 
Smlouvou z 

alokace 2007–
2013 

Realizované 
výdaje z 

alokace na 
roky 2007–

2013 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Prostředky 
předložené 
k certifikaci 

Certifikované 
výdaje 

předložené EK 

2.1 409 920 009 1 865 484 35 055 35 055 0 0 

2.2 336 134 132 663 573 0 0 0 0 

Celkem PO 2  746 054 141 2 529 057 35 055 35 055 0 0 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 
 
Celková alokace Prioritní osy 2 činí 746 mil. EUR. Vyššího pokroku bylo dosaženo v Oblasti 
podpory 2.1, kde podíl schválených prostředků na alokaci této oblasti podpory na celé 
programové období činí 0,5 %. V rámci celé PO 2 byly schváleny projekty ve výši 0,3 % 
z celkové alokace PO 2. Realizované a proplacené výdaje činí prozatím malý podíl. 
 

3.2.2.4.Charakteristický projekt Prioritní osy 2 

Název projektu: Plynofikace kotelny a regulace vytápěcího zařízení v Základní škole 
Kralovice 
Žadatel: Město Kralovice 
 
Popis projektu: Předmětem podpory byla realizace snížení emisí a úspor energie v objektu 
samostatně stojící kotelny Základní školy Kralovice. Navrhované opatření spočívalo 
v kompletní rekonstrukci hnědouhelné kotelny. Zdrojem tepla pro vytápění jsou nově dva 
kotle na zemní plyn. Součástí předmětu podpory byla také regulace, měření a stavební úpravy 
kotelny. 
 
Aktuální stav projektu: projekt je stavebně dokončen 
 
Období realizace: 7/2008 – 12/ 2008 
 
Celkové náklady: 4 960 610 Kč 
Uznatelné náklady: 4 162 138 Kč 
Podpora FS/ERDF: 3 537 817 Kč 
Podpory SFŽP/SR: 208 106 Kč 
Proplacené prostředky: 3 745 923 Kč 
 
Indikátory projektu: 
Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Nově dosahovaná koncentrace NOx mg/m3 80 80 
Nový instalovaný výkon zdroje MW 0,88 0,88 
Snížení emisí CO t/rok N/A 15,27 
Snížení emisí NOx t/rok N/A 0,87 
Snížení emisí primárních částic a 
prekurzorů sekundárních částic 

t/rok N/A 5,74 
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Pohled na kotelnu          Třítahový nízkoteplotní kotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.5.Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

Nebyly zaznamenány žádné závažné problémy. 
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3.3. Prioritní osa 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ 
ENERGIE 

 

3.3.1. Globální a specifické cíle prioritní osy  

Globálním cílem pro období 2007–2013 je udržitelné využívání zdrojů energie, zejména 
obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení 
využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla. 
 
Specifické cíle prioritní osy jsou následující:  

• zvýšení kapacity pro výrobu tepla a elektřiny z OZE,  
• zvýšení využití odpadního tepla a úspor energie,  
• snížení spotřeby energie na vytápění, 
• náhrada spalování fosilních paliv a snížení znečištění životního prostředí. 
 

3.3.2. Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza 

3.3.2.1.Výzvy pro Prioritní osu 3 

 
K 31.12.2008 byly pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 3 vyhlášeny 
celkem 3 výzvy (2  roce 2007 pro individuální projekty a 1 v roce 2008 pro velké projekty). 
V roce 2008 se jednalo o 4. výzvu. Bližší informace ohledně vyhlášených výzev jsou uvedeny 
v kapitole 2.1.1. 
 

3.3.2.2.Věcný pokrok Prioritní osy 3 

 
Následující tabulka uvádí indikátory pro Prioritní osu 3, jejichž sledování bylo stanoveno 
v programovém dokumentu OP Životní prostředí. Indikátory ukazují naplňování cílů prioritní 
osy.  
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Tabulka č. 17: Indikátory Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená 
0    

(2007) 
0,508 N/A 0,508 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výsledek 
Core 24    
36 03 00 

Zvýšení kapacity na 
výrobu energie z 
OZE 

MW ČSÚ 

Plánovaná1 N/A N/A 600 600 

Dosažená 
0    

(2007) 
47,044 N/A 47,044 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výsledek  
36 40 30   

Snížení spotřeby 
energie  

TJ/rok MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 430 430 

Dosažená 
0    

(2007) 
585 N/A 585 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výstup 
Core 23     
36 01 00 

Počet projektů počet MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 1 500 1500 
Poznámka: 
1  Operační program nemá definované hodnoty ročně, ale na celé období. 
 
Údaj představující zvýšení kapacity na výrobu energie z OZE v současné době není 
k dispozici, nicméně je přímo z podpořených projektů známa hodnota „Zvýšení instalovaného 
tepelného výkonu z OZE“, a to 0,508 MW. Hodnota „Snížení spotřeby energie“ naplňovaná 
přímo z podpořených projektů k 31.12.2008 představuje hodnotu 47,04 TJ/rok. V rámci 
Prioritní osy 3 bylo ke konci roku 2008 podpořeno celkem 585 projektů zaměřených na 
zvýšení kapacit pro výrobu energie z OZE. 
 

3.3.2.3.Finanční provádění Prioritní osy 3 

 
Tabulka č. 18: Indikativní rozdělení finanční alokace příspěvku EU v rámci Prioritní 
osy 3 do jednotlivých oblastí podpory 

Oblast 
podpory 

Název oblasti podpory Fond 
EU 

mil. 
EUR 

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 
s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a elektřiny 

FS 362,591 

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry 

FS 310,380 

3 Udržitelné využívání zdrojů energie FS 672,971 
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Tabulka č. 19: Finanční realizace Prioritní osy 3 vztažená k celkové alokaci 
(EU+národní zdroje) (EUR) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 
podpory 

2007–2013 

Prostředky 
kryté 

Rozhodnutím / 
Smlouvou z 

alokace 2007–
2013 

Realizované 
výdaje z 

alokace na 
roky 2007–

2013 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Prostředky 
předložené 
k certifikaci 

Certifikované 
výdaje 

předložené EK 

3.1 426 577 792 6 873 144 66 752 66 752 0 0 

3.2 365 153 134 240 472 170 4 006 202 4 006 202 0 0 

Celkem PO 3  791 730 926 247 345 314 4 072 954 4 072 954 0 0 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 
 
Celková alokace Prioritní osy 3 činí 791,7 mil. EUR. V Oblasti podpory 3.2. byl zaznamenán 
velký pokrok v čerpání finančních prostředků, byly již schváleny projekty ve výši 66 % 
z alokace této oblasti podpory na celé období. Tento pokrok byl způsoben velkým zájmem 
o podporu na zateplování škol a veřejných budov. V této oblasti podpory došlo také 
k nejvyššímu podílu realizovaných výdajů a proplacených prostředků vůči alokaci dané 
oblasti podpory v rámci celého OP Životní prostředí, a to ve výši 1,1 %.  
 

3.3.2.4.Charakteristický projekt Prioritní osy 3 

Název projektu: Stavební úpravy základní školy 
Žadatel: Obec Starovičky 
 
Popis projektu: Záměrem projektu je provést stavební úpravy Základní školy ve 
Starovičkách, za účelem snížení tepelných ztrát u budovy. Stavební úpravy jsou zaměřeny na 
zlepšení tepelně technických vlastností budovy - výměna stávajících oken a dveří, zateplení 
obvodového pláště a zateplení stropu nad 2. nadzemním podlažím. 
 
Aktuální stav projektu: projekt je stavebně dokončen 
 
Období realizace: 7/2008 – 11/2008  
 
Celkové náklady: 3 457 288 Kč  
Uznatelné náklady: 2 874 036 Kč 
Podpora FS/ERDF: 2 442 930 Kč  
Podpory SFŽP/SR: 143 701 Kč  
Proplacené prostředky: 2 586 631 Kč 
 
Indikátory projektu: 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Plocha zateplení konstrukce(výplně 
otvorů + obvodové zdivo + střechy) 

m2 1438 1 438 

Snížení spotřeby energie GJ/rok N/A 288 
Snížení emísí CO2 t/rok N/A 15,58 
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Stavební práce při zateplování základní školy    Realizace zateplení ukončena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2.5.Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

 
Nebyly zaznamenány žádné závažné problémy. 
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3.4. Prioritní osa 4 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 

 

3.4.1. Globální a specifické cíle prioritní osy  

Globálním cílem pro období 2007–2013 je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce 
odpadů  a odstraňování starých ekologických zátěží. 
 
Specifické cíle prioritní osy jsou následující: 

• snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, 
• maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů, 
• minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání 

s odpady, 
• odstraňování závažných starých ekologických zátěží. 

 

3.4.2. Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza 

3.4.2.1.Výzvy pro Prioritní osu 4 

 
K 31.12.2008 byly pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 4 vyhlášeny 
celkem 2 výzvy (1  roce 2007 a 1 v roce 2008). V roce 2008 se jednalo o 5. výzvu. Bližší 
informace ohledně vyhlášených výzev jsou uvedeny v kapitole 2.1.1. 
 

3.4.2.2.Věcný pokrok Prioritní osy 4 

 
Následující tabulka uvádí indikátory pro Prioritní osu 4, jejichž sledování bylo stanoveno 
v programovém dokumentu OP Životní prostředí. Indikátory ukazují naplňování cílů prioritní 
osy. Jak již bylo popsáno v kapitole 2.3.1., u některých indikátorů nelze získat aktuální 
hodnoty, jsou u nich tedy uvedeny dostupné hodnoty spolu s údajem, z jakého roku pocházejí. 
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Tabulka č. 20: Indikátory Prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologických zátěží 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Zdroj 
dat 

Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 

Dosažená 
61   

(2004) 
80,8 

(2007) 
N/A 80,8 

Výchozí 
61   

(2004) 
61   

(2004) 
N/A 

61   
(2004) 

Dopad      
22 03 00 

Podíl 
recyklovaných 
odpadů 

% ISOH 

Plánovaná1 N/A N/A 75 75 

Dosažená 

0 
(2007)/14 

(OPI 
2006) 

0 N/A 0 

Výchozí 

0 
(2007)/14 

(OPI 
2006) 

0 
(2007)/14 

(OPI 
2006) 

N/A 

0 
(2007)/14 

(OPI 
2006) 

Výsledek  
24 02 00 

Plocha 
odstraněných 
starých 
ekologických 
zátěží 

ha MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 100 100 

Dosažená 
4000   

(2006) 
3846 

(2007) 
N/A 3846 

Výchozí 
4000   

(2006) 
4000   

(2006) 
N/A 

4000   
(2006) 

Výsledek  
22 04 00 

Objem 
komunálního 
odpadu 
(produkce) 

1000/t/rok ISOH 

Plánovaná1 N/A N/A 5 000 5000 

Dosažená 
29,5   

(2006) 
30,7 

(2007) 
N/A 30,7 

Výchozí 
29,5   

(2006) 
29,5   

(2006) 
N/A 

29,5   
(2006) 

Výsledek  
22 08 00 

Podíl 
využitého 
komunálního 
odpadu 

% 
z celkové 

roční 
produkce 

KO 

ISOH 

Plánovaná1 N/A N/A 50 50 

Dosažená 
28   

(2004) 
143 N/A 143 

Výchozí 
28   

(2004) 
28   

(2004) 
N/A 

28   
(2004) 

Výstup  
Core 27     
22 01 00 

Počet projektů 
(Prioritní osa 
4.1) 

projekt SFŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 250 250 

Dosažená 
2    

(2004) 
9 N/A 9 

Výchozí 
2    

(2004) 
2    

(2004) 
N/A 

2    
(2004) 

Výstup     
24 02 01 

Počet projektů 
(Prioritní osa 
4.2) 

projekt MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 50 50 
Poznámka: 
1  Operační program nemá definované hodnoty ročně, ale na celé období. 
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V roce 2007 bylo v ČR využito 80,8 % odpadů z celkové produkce odpadů z toho materiálové 
využití (recyklace) činilo 78,7 %. Využívání odpadů v ČR v letech 2002 – 2006 mělo výrazně 
vzestupný trend a došlo ke zvýšení využívání odpadů o více než 40 %. V roce 2007 nastal 
nevýrazný pokles, který lze považovat za potvrzení vývoje v oblasti nakládání s odpady. 
V období let 2002 - 2007 došlo k propadu celkové produkce odpadů a stejně tak došlo 
i k poklesu produkce komunálního odpadu. Produkce komunálního odpadu za toto období 
klesla z 4 615 tis. t v roce 2002 na 3 846 tis. t v roce 2007. Naopak oproti roku 2006 celkový 
podíl využitých komunálních odpadů v roce 2007 mírně  stoupl a představoval hodnotu  
30,7 % z celkové produkce odpadů. Z toho 21 % činilo materiálové využití (recyklace)  
a energetické využití 9,7 % z celkové produkce odpadů. Ke konci roku 2008 byla evidována 
nulová hodnota představující plochu odstraněných starých ekologických zátěží. V rámci PO 4 
bylo k 31.12.2008 podpořeno 143 projektů zaměřených na nakládání s odpady a 9 projektů 
zaměřených na odstraňování starých ekologických zátěží.   
 

3.4.2.3.Finanční provádění Prioritní osy 4 

 
Tabulka č. 21: Indikativní rozdělení finanční alokace příspěvku EU v rámci Prioritní 
osy 4 do jednotlivých oblastí podpory 

Oblast 
podpory 

Název oblasti podpory Fond 
EU 

mil. 
EUR 

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady FS 520,258 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží FS 256,247 
4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží 
FS 776,505 

 
 
Tabulka č. 22: Finanční realizace Prioritní osy 4 vztažená k celkové alokaci 
(EU+národní zdroje) (EUR) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 
podpory 

2007–2013 

Prostředky 
kryté 

Rozhodnutím / 
Smlouvou z 

alokace 2007–
2013 

Realizované 
výdaje z 

alokace na 
roky 2007–

2013 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Prostředky 
předložené 
k certifikaci 

Certifikované 
výdaje 

předložené EK 

4.1  612 068 908 61 715 364 1 764 607 1 764 607 0 0 

4.2  301 466 776 36 039 723 98 996 98 996 0 0 

Celkem PO 4  913 535 684 97 755 088 1 863 603 1 863 603 0 0 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 
 
Celková alokace Prioritní osy 4 činí 913,536 mil. EUR. V rámci celé PO 4 byly schváleny 
projekty ve výši 11 % z celkové alokace PO 4. Realizované a proplacené prostředky 
představují prozatím malý finanční objem. 
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3.4.2.4.Charakteristický projekt Prioritní osy 4 

 
Název projektu: Sběrný dvůr odpadů Hrušovany u Brna 
Žadatel: Obec Hrušovany u Brna 
 
Popis projektu: Výstavba sběrného dvora včetně dodání vybavení. Jedná se o dodání 
kontejnerů, univerzálního nakladače čelního a štěpkovače. 
 
Aktuální stav projektu: stavba byla zkolaudována, zahájen provoz  
 
Období realizace: 7/2008 – 4/2009 
 
Celkové náklady:16 764 055,75 Kč 
Uznatelné náklady: 16 764 055,75 Kč 
Podpora FS/ERDF: 14 249 447,00 Kč 
Podpory SFŽP/SR: 838 202,75 Kč 
Proplacené prostředky: 15 087 649,75 Kč 
 
Indikátory projektu: 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Kapacita sběrného dvora t/rok 360 360 
Plocha sběrného dvora m2 1967 1909 
 
 
Vybavení sběrného dvora – štěpkovač       Interiér sběrného dvora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2.5.Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

 
Nebyly zaznamenány žádné závažné problémy. 
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3.5. Prioritní osa 5 – OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO 
ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH 
RIZIK 

 

3.5.1. Globální a specifické cíle prioritní osy  

Globálním cílem pro období 2007–2013 je omezování průmyslového znečištění a snižování 
environmentálních rizik. 
 
Specifické cíle prioritní osy jsou následující: 

• rozvoj a inovace technologií přispívající ke snižování průmyslového znečištění, 
• rozvoj informačních systémů o znečišťování životního prostředí. 
 

3.5.2. Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza 

3.5.2.1.Výzvy pro Prioritní osu 5 

 
K 31.12.2008 byla pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 5 vyhlášena 1 
výzva, a to 5. výzva vyhlášená v roce 2008. Bližší informace ohledně vyhlášených výzev jsou 
uvedeny v kapitole 2.1.1. 

3.5.2.2.Věcný pokrok Prioritní osy 5 

 
Následující tabulka uvádí indikátory pro Prioritní osu 5, jejichž sledování bylo stanoveno 
v programovém dokumentu OP Životní prostředí. Indikátory ukazují naplňování cílů prioritní 
osy. Vzhledem ke skutečnosti, že k 31.12.2008 nebyl podpořen žádný projekt z prioritní osy 
5, jsou vyplněny nulové hodnoty. 
 
Tabulka č. 23: Indikátory Prioritní osy 5 – Omezování průmyslového znečištění 
a snižování environmentálních rizik 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená 
0    

(2007) 
0 N/A 0 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výsledek   
26 05 00 

Počet zařízení 
aplikujících 
metodiky vytvořené 
v rámci 
podpořených 
projektů  

zařízení 
MŽP 

CENIA 

Plánovaná1 N/A N/A 300 300 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výstup     
26 07 00 

Počet projektů projekt MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 250 250 
Poznámka:  1 Operační program nemá definované hodnoty ročně, ale na celé období. 
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3.5.2.3.Finanční provádění Prioritní osy 5 

 
Tabulka č. 24: Indikativní rozdělení finanční alokace příspěvku EU v rámci Prioritní 
osy 5 do jednotlivých oblastí podpory 

Oblast 
podpory 

Název oblasti podpory Fond EU mil. EUR 

5.1 Omezování průmyslového znečištění ERDF 60,606 
5 Omezování průmyslového znečištění a snižování 

environmentálních rizik 
ERDF 60,606 

 
 
Tabulka č. 25: Finanční realizace Prioritní osy 5 vztažená k celkové alokaci 
(EU+národní zdroje) (EUR) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 
podpory 

2007–2013 

Prostředky 
kryté 

Rozhodnutím / 
Smlouvou z 

alokace 2007–
2013 

Realizované 
výdaje z 

alokace na 
roky 2007–

2013 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Prostředky 
předložené k 

certifikaci 

Certifikované 
výdaje 

předložené EK 

5.1  71 300 834 0 0 0 0 0 

Celkem PO 5  71 300 834 0 0 0 0 0 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 
 
Celková alokace Prioritní osy 5 činí 71,3 mil. EUR. Pro PO 5 byla doposud vyhlášena pouze 
1 výzva, ve které bylo předloženo 8 projektových žádostí. K 31.12 nebylo vydáno žádné 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy žádný z projektů nebyl doposud schválen. Z výše 
uvedeného důvodu je finanční realizace této osy nulová. 
 

3.5.2.4.Charakteristický projekt Prioritní osy 5 

 
K 31.12.2008 nebyl v této prioritní ose schválen žádný projekt. 
 

3.5.2.5.Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

 
Nebyly zaznamenány žádné závažné problémy. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 – 2013 
 

 53 

3.6. Prioritní osa 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY 
A KRAJINY 

 

3.6.1. Globální a specifické cíle prioritní osy  

Globálním cílem pro období 2007–2013 je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení 
ekologické stability krajiny 
 
Specifické cíle prioritní osy jsou následující: 

• implementace soustavy Natura 2000, 
• obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných 

a živočišných druhů, 
• obnova ekologické stability krajiny, 
• optimalizace vodního režimu krajiny, 
• regenerace urbanizované krajiny, 
• prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 
činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně podzemních vod. 

 

3.6.2. Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza 

3.6.2.1.Výzvy pro Prioritní osu 6 

 
K 31.12.2008 byly pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 6 vyhlášeny 
celkem 2 výzvy (1  roce 2007 a 1 v roce 2008). V roce 2008 se jednalo o 6. výzvu. Bližší 
informace ohledně vyhlášených výzev jsou uvedeny v kapitole 2.1.1. 
 

3.6.2.2.Věcný pokrok Prioritní osy 6 

 
Následující tabulka uvádí indikátory pro Prioritní osu 6, jejichž sledování bylo stanoveno 
v programovém dokumentu OP Životní prostředí. Indikátory ukazují naplňování cílů prioritní 
osy. 
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Tabulka č. 26: Indikátory Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená 

0 
(2007)/   

0,7 
(OPI 
2006) 

4,52 N/A 4,52 

Výchozí 

0 
(2007)/   

0,7 
(OPI 
2006) 

0 
(2007)/   

0,7 
(OPI 
2006) 

N/A 

0 
(2007)/   

0,7 
(OPI 
2006) 

Výsledek    
Core 29   
24 01 00 

Plocha 
revitalizovaných 
území 

km2 
MŽP   

AOPK 

Plánovaná1 N/A N/A 10 10 

Dosažená 
0    

(2007) 
3,01 N/A 3,01 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výsledek   
25 09 00 

Procento evropsky 
významných 
lokalit, které  jsou 
připraveny 
k vyhlášení jako 
ZCHÚ či smluvní 
ochraně, 
z celkového počtu 
českých evropsky 
významných lokalit 
zařazených do 
evropského 
seznamu 

% 
MŽP   

AOPK 

Plánovaná1 N/A N/A 80 80 

Dosažená 
0    

(2007) 
209 N/A 209 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výstup      
25 01 00 

Obnova stabilního 
vodního režimu 
krajiny a prvků 
ekologické stability  

projekt MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 15 15 

Dosažená 
0    

(2007) 
393 N/A 393 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výstup      
26 08 00 

Počet projektů projekt MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 150 150 
Poznámka: 
1  Operační program nemá definované hodnoty ročně, ale na celé období. 
 
Indikátor „Plocha revitalizovaných území“ představuje součtový indikátor za 8 dílčích 
indikátorů OP Životní prostředí. K 31.12.2008 má tento údaj hodnotu  4,52 km2. Indikátor 
charakterizující podíl evropsky významných lokalit představoval ke konci roku hodnotu 
3,01 %. K 31.12.2008 bylo podpořeno 209 projektů zaměřených na obnovu stabilního 
vodního režimu krajiny a prvků ekologické stability, celkem bylo v PO 6 podpořeno 393  
projektů.  
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3.6.2.3.Finanční provádění Prioritní osy 6 

 
Tabulka č. 27: Indikativní rozdělení finanční alokace příspěvku EU v rámci Prioritní 
osy 6 do jednotlivých oblastí podpory 

Oblast 
podpory 

Název oblasti podpory Fond 
EU 

mil. 
EUR 

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 ERDF 29,971 
6.2 Podpora biodiverzity ERDF 113,891 
6.3 Obnova krajinných struktur ERDF 77,925 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny ERDF 224,784 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny ERDF 86,916 
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů 

a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných 
přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

ERDF 65,937 

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF 599,424 
 
 
Tabulka č. 28: Finanční realizace Prioritní osy 6 vztažená k celkové alokaci 
(EU+národní zdroje) (EUR) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 
podpory 

2007–2013 

Prostředky 
kryté 

Rozhodnutím / 
Smlouvou z 

alokace 2007–
2013 

Realizované 
výdaje z 

alokace na 
roky 2007–

2013 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Prostředky 
předložené 
k certifikaci 

Certifikované 
výdaje 

předložené EK 

6.1  35 260 225 1 897 241 0 0 0 0 

6.2  133 988 855 7 347 694 64 834 64 834 0 0 

6.3  91 676 585 2 932 760 4 241 4 241 0 0 

6.4  264 451 687 38 515 132 344 839 344 839 0 0 

6.5  102 254 653 12 288 369 14 233 14 233 0 0 

6.6  77 572 495 1 519 135 6 319 6 319 0 0 

Celkem PO 6  705 204 500 64 500 331 434 466 434 466 0 0 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 
 
Celková alokace Prioritní osy 6 činí 705,205 mil. EUR. Schválené projekty představují 9 % z 
celkové alokace prioritní osy. Tento pokrok je způsoben zájmem žadatelů o projekty z oblasti 
podpory 6.4 (podíl schválených projektů na alokaci oblasti podpory na celé programové 
období je 14,6 %) a 6.5 (podíl schválených projektů na alokaci oblasti podpory na celé 
programové období je 12 %). Jedná se o projekty zabývající se optimalizací vodního režimu 
krajiny, především výstavbou a obnovou retenčních prostor a také regenerací urbanizované 
krajiny. Ostatní finanční ukazatele realizace PO jsou prozatím nízké. 
 

3.6.2.4.Charakteristický projekt Prioritní osy 6  

 
Název projektu: Revitalizace Hostákovského potoka 
Žadatel: Lesy České republiky, s.p. 
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Popis projektu: Předmětem podpory je vybudování průtočné vodní nádrže v k.ú. Hostákov. 
V rámci realizace akce bude vybudována vodní nádrž se zemní hrází, bezpečnostním přelivem 
a výpustným zařízením. V prostoru nad vodní nádrží budou vybudovány vodní tůně 
a revitalizován drobný vodní tok. Akce bude doplněna o výsadbu dřevin. 
 
Aktuální stav projektu: projekt je stavebně ukončen 
 
Období realizace: 8/2008 – 1/2009 
 
Celkové náklady: 2 287 376,00 Kč 
Uznatelné náklady: 1 896 742,00 Kč 
Podpora FS/ERDF: 1 612 230,70 Kč 
Podpory SFŽP/SR: 94 837,10 Kč 
Proplacené prostředky: 1 707 067,80 Kč 
 

Indikátory projektu:  

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Celková délka revitalizovaného toku m 100 100 
Celkový objem akumulačního prostoru 
vodní nádrže nebo poldru při HMAX 

m3 18 480 18 480 

Celková vodní plocha obnovených nebo 
zakládaných vodních nádrží při HMAX 

ha 0,875 0,875 

Celková plocha obnovených nebo 
zakládaných mokřadních biotopů 

ha 0,025 0,025 

 
 
Tůň a revitalizovaný vodní tok           Detail hráze rybníka 
s vysázenými břehovými porosty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2.5.Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

 
Nebyly zaznamenány žádné závažné problémy.
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3.7. Prioritní osa 7 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO 
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ 
A OSVĚTU 

 

3.7.1. Globální a specifické cíle prioritní osy  

Globálním cílem pro období 2007–2013 je vybudování plošné a dostupné sítě center 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních 
poraden a další rozvoj environmentálních poradenských aktivit. 
 
Specifický cíl prioritní osy: 
Zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálně-technického zázemí) pro realizaci programů 
environmentálního vzdělávání, pro environmentální poradenství a pro poskytování 
environmentálních informací a zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu a plošná realizace environmentálního 
poradenství v ČR. 
 

3.7.2. Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza 

3.7.2.1.Výzvy pro Prioritní osu 7 

 
K 31.12.2008 byla pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 7 vyhlášena 1 
výzva, a to 1. výzva vyhlášená v roce 2007. Bližší informace ohledně vyhlášených výzev jsou 
uvedeny v kapitole 2.1.1. 
 

3.7.2.2.Věcný pokrok Prioritní osy 7 

 
Následující tabulka uvádí indikátory pro Prioritní osu 7, jejichž sledování bylo stanoveno 
v programovém dokumentu OP Životní prostředí. Indikátory ukazují naplňování cílů prioritní 
osy. 
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Tabulka č. 29: Indikátory Prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená 
0    

(2007) 
1 N/A 1 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výsledek  
26 11 00 

Počet koupených, 
vybudovaných, 
zrekonstruovaných a 
vybavených objektů 
center 

centrum MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 30 30 

Dosažená 
0    

(2007) 
3 N/A 3 

Výchozí 
0    

(2007) 
0    

(2007) 
N/A 

0    
(2007) 

Výstup  
Core 36     
06 01 00 

Počet projektů projekt 
MŽP     
SFŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 70 70 
Poznámka: 
1  Operační program nemá definované hodnoty ročně, ale na celé období. 
 
K 31.12.2008 bylo v rámci Prioritní osy 7 zrealizováno 1 centrum ekologické výchovy, 
zároveň byly celkem podpořeny 3 projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání.  
 

3.7.2.3.Finanční provádění Prioritní osy 7 

 
Tabulka č. 30: Indikativní rozdělení finanční alokace příspěvku EU v rámci Prioritní 
osy 7 do jednotlivých oblastí podpory 

Oblast 
podpory 

Název oblasti podpory Fond 
EU 

mil. 
EUR 

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních 
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního 
poradenství a environmentálních informací 

ERDF 42,453 

7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu 

ERDF 42,453 

 
V rámci této prioritní osy je umožněno využít nástroje křížového financování. Podrobněji viz 
kapitola 2.1.4. Tohoto nástroje nebylo k 31.12.2008 využito. 
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Tabulka č. 31: Finanční realizace Prioritní osy 7 vztažená k celkové alokaci 
(EU+národní zdroje) (EUR) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 
podpory 

2007–2013 

Prostředky 
kryté 

Rozhodnutím / 
Smlouvou z 

alokace 2007–
2013 

Realizované 
výdaje z 

alokace na 
roky 2007–

2013 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Prostředky 
předložené k 

certifikaci 

Certifikované 
výdaje 

předložené EK 

7.1  49 944 327 2 794 035 16 649 16 649 0 0 

Celkem PO 7  49 944 327 2 794 035 16 649 16 649 0 0 
Zdroj: MSC2007, stav k 7.1.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009 tj. 26,630 Kč/EUR 
 
Celková alokace Prioritní osy 7 činí 49,944 mil. EUR. Byly schváleny projekty s celkovým 
podílem 5,6 % na alokaci prioritní osy na celé programové období. Realizované výdaje 
a proplacené prostředky tvoří prozatím velice nízký podíl. 
 

3.7.2.4.Charakteristický projekt Prioritní osy 7 

 
Název projektu:  Krajské středisko ekologické výchovy – II. etapa 
Žadatel: Ekocentrum Paleta, o.s. 
 
Popis projektu: V Pardubickém kraji se od r. 2003 buduje Krajské pobytové středisko 
ekologické výchovy. V květnu 2007 byla dokončena I. etapa. Tento projekt řeší další fázi 
budování střediska - vybudování nezbytného venkovního zázemí pro provádění 
ekovýchovných programů a ekoporadenství. Jedná se o samostatnou budovu venkovní učebny 
a nezbytných souvisejících prostor spolu s fotovoltatickou střechou a terénními úpravami 
okolí.  
 
Aktuální stav projektu: projekt je stavebně dokončen 
 
Období realizace: 5/2008 – 12/ 2008 
 
Celkové náklady: 8 380 100 Kč 
Uznatelné náklady: 8 380 100 Kč 
Podpora FS/ERDF: 7 123 085 Kč 
Podpory SFŽP/SR: 419 005 Kč 
Proplacené prostředky: 5 206 964 Kč 
 
Indikátory projektu: 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Počet koupených, budovaných, 
rekonstruovaných objektů 

ks 1 1 

Užitná plocha rekonstruovaná m2 161,350 161,350 
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Celkový pohled na středisko ekologické výchovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.2.5.Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

 
Nebyly zaznamenány žádné závažné problémy. 
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4. VELKÉ PROJEKTY  
 
V oblasti životního prostředí jsou velké projekty definovány jako výdaje na operaci složenou 
z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné 
hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíli, jejichž celkové náklady přesahují 
25/50 milionů EUR. 
 
Při přípravě velkých projektů je využívána iniciativa JASPERS, podrobnosti jsou uvedeny 
v kapitole 2.8.1.  
 
V roce 2008 bylo na národní úrovni Řídícím orgánem schváleno 5 velkých projektů. 
Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 32. Žádný ze schválených projektů nebyl k 31.12.2008 
předložen EK ke schválení.  
 
Aktualizovaný Indikativní seznam velkých projektů na celé období je přílohou č. 4. 
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Tabulka č. 32: Přehled velkých projektů schválených Řídícím orgánem k 31.12.2008 

PO 
Obl. 

podp. 
Výzva 

Název 
projektu 

Datum 
schválení 
ŘO 

Celková cena 
(Kč) 

Aktuál. 
kurz 
EUR 

Přepočet 
na EUR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

4 4.2 
1. výzva 
individuální 
projekty 

Sanace a 
rekultivace 
staré ekologické 
zátěže státního 
podniku 
DIAMO na 
lokalitě 
Mydlovary – 
chemická 
úpravna a 
odkaliště 
K IV/D 

23.1.2008 702 935 983 26,58 26 446 049 587 001 899 

1 1.1 
3. výzva 
individuální 
projekty 

Chebsko-
environmentální 
opatření 

24.11.2008 646 156 125 24,48 26 395 266 425 594 261 

1 1.1 
3. výzva 
individuální 
projekty 

Modernizace 
BČOV 
Pardubice 

24.11.2008 641 903 850 24,48 26 221 563 429 882 811 

1 1.1 
3. výzva 
velké 
projekty 

Projekt ochrany 
vod povodí řeky 
Dyje - II. etapa 

11.12.2008 1 709 203 415 25,18 67 879 405 1 209 613 815 

1 1.1 
3. výzva 
velké 
projekty 

Zlepšení kvality 
vod horního 
povodí řeky 
Moravy - II. 
fáze 

11.12.2008 1 934 848 198 25,18 76 840 675 1 362 735 694 
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5. TECHNICKÁ POMOC 

5.1. Úvod 
Prioritní osa 8 - Technická pomoc 
 
Globálním cílem prioritní osy 8 pro období 2007–2013 je zajistit řádnou implementaci OP 
Životní prostředí. Technická pomoc se realizuje v souladu s postupy danými kapitolou 16 
Manuálu pracovních postupů pro OP Životní prostředí. 
 
V rámci Technické pomoci jsou v OP Životní prostředí realizovány dvě oblasti podpory: 
 
Oblast podpory 8.1.: Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole 
operací OP Životní prostředí 
 
Tato oblast podpory se zaměřuje na financování aktivit, které podporují efektivní řízení 
a monitorování realizace OP Životní prostředí, zajištění podkladů pro reporting Evropské 
komisi, zajištění kvantifikovaných vstupů pro evaluaci ex-ante, ongoing a ex-post hodnocení 
a pomoc při přípravě a hodnocení projektů tak, jak jsou definovány v článku 46 Nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006.  
 
Specifickým cílem oblasti podpory je dosáhnout odpovědné a účinné správy programu, 
maximalizovat kvalitu programu a účinnost jeho implementace, kontrolovat pokrok 
a zabezpečit pravidelné podávání zpráv o realizaci programu.  
 
V rámci oblasti podpory je možno podporovat projekty zaměřené na: 

1) přípravu a implementaci, 
2) monitoring, 
3) audity a kontroly. 

 
 
Oblast podpory 8.2.:  Ostatní výdaje Technické pomoci OP Životní prostředí 
 
Tato oblast podpory se zaměřuje na financování aktivit jako evaluace, studie, informovanost  
a komunikace v rámci programu tak, jak jsou definovány v článku 46 Nařízení Rady (ES)  
č. 1083/2006.  
 
Specifickým cílem oblasti podpory je zabezpečit účinnou technickou pomoc pro všechny 
relevantní aktéry procesu.  
 
V rámci oblasti podpory je možno podporovat projekty zaměřené na: 

1) informace a propagace, organizace seminářů, 
2) hodnocení, posudky, studie, 
3) monitorovací systém, 
4) ostatní výdaje. 

 
Podpora v rámci Prioritní osy 8 je poskytována formou dotace z prostředků Fondu soudržnosti 
s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. Konečnými příjemci podpory jsou 
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR.  
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Finanční alokace se dělí mezi MŽP a SFŽP v poměru 1:1. Rozdělení finanční alokace v rámci 
Prioritní osy 8 znázorňuje následující tabulka. 
 
Tabulka č. 33: Rozdělení finanční alokace v rámci Prioritní osy 8 

Organizace Přidělené prostředky  
2007–2013 celkem  

(mil. EUR) 

Fond EU  
(mil. EUR) 

Národní 
spolufinancování 

(mil. EUR) 
MŽP 47,259 40,170 7,089 
SFŽP 47,259 40,170 7,089 
Celkem Oblast podpory 8.1 94,518 80,340             14,178 
MŽP 24,346 20,694 3,652 
SFŽP 24,346 20,694 3,652 
Celkem Oblast podpory 8.2 48,691 41,387 7,304 
Celkem Prioritní osa 8              143,210         121,728              21,481 
 
Podíl finanční alokace určený na Prioritní osu 8 činí 2,48 % celkové alokace OP Životní 
prostředí na období 2007–2013.  
K 31.12.2008 se na implementaci OP Životní prostředí v rámci ŘO podílelo 36 pracovníků 
(přepočteno na plné úvazky). Tito pracovníci jsou průběžné vzděláváni ve všech oblastech 
spojených s implementací OP Životní prostředí. 
 

5.2. Čerpání Technické pomoci v roce 2008 
 
Celková alokace Technické pomoci OP Životní prostředí na programové období 2007–2013 
činí 143 209 000 EUR. 

- V souladu s Manuálem pracovních postupů byly zahájeny práce na 22 projektech 
v působnosti Zprostředkujícího subjektu (SFŽP).  

- V působnosti Řídícího orgánu (MŽP) byla zahájena realizace 47 projektů 
 
Počet schválených námětů na projekt v roce 2008 činil 69 (47 za MŽP a 22 za SFŽP). Částka 
schválená v těchto námětech na projekt činila 212 078 150 Kč (142 763 500 Kč za MŽP 
a 69 314 650 Kč za SFŽP), tedy 7 963 881 EUR. Z celkově přidělených prostředků pro 
Prioritní osu 8 (2007–2013) bylo v roce 2008 požadováno 5,56 %.  
 
Počet uzavřených smluv/objednávek2 činil 61 (41 za MŽP, 20 za SFŽP). Suma proplacená  
z prostředků MŽP/ SFŽP činila celkem 92 272 494 Kč (38 899 324 Kč za MŽP a 53 373 170 
Kč za SFŽP), tedy 3 464 983 EUR.  
V roce 2008 bylo z Fondu soudržnosti refundováno 55 374 9263 Kč za SFŽP, 0 Kč za MŽP, 
tedy 2 079 419 EUR. 
 

                                                 
 
2 Počet projektů, u kterých byla již podepsána smlouva, objednávka, resp. bylo jiným způsobem zahájeno 
čerpání prostředků (např. rozpočtové opatření u čerpání prostředků na mzdy). 
3 V roce 2008 byla refundována i část prostředků proplacených v roce 2007. 
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5.2.1. Oblast podpory 8.1: Technická pomoc při přípravě, realizaci, 
monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí 

5.2.1.1.Jednotlivé náměty na projekt v rámci Oblasti podpory 8.1 schválené 
v roce 2008 

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny náměty na projekt schválené v roce 2008 
v Oblasti podpory 8.1 Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem. 
 
Tabulka č. 34: Náměty na projekt v rámci Oblasti podpory 8.1 schválené v roce 2008 
(MŽP) 

Název projektu 
Předpokládané náklady 

(Kč vč. DPH) 
Administrativní zabezpečení – I. etapa 50 000 000 
Zajištění překladů pro OP Životní prostředí v letech 2007-2010 1 900 000 
Pořízení automobilu kategorie SUV, os. automobilu nižší střední třídy a 
úhrada nákladů na provoz 

3 570 000 

Právnické služby, poradenství a zastupování při organizaci výběrových 
řízení v letech 2008 - 2013 

4 500 000 

Studie environmentálních dopadů stacionárních spalovacích zdrojů a 
stanovení jejich technických a emisních parametrů 

590 000 

Analýza dostupnosti finančních zdrojů - vodohospodářské smlouvy 1 260 000 
Studie environmetálních přínosů opatření navržených v rámci oblasti 
podpory 2.2. Omezování emisí 

950 000 

Zajištění seminářů k vytvoření potřebné absorpční kapacity pro OPŽP, 
prioritní osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. 

600 000 

Studie zajišťující nákladově efektivní čerpání finančních prostředků na 
ochranu ovzduší 

2 368 100 

Studie možností rekonstrukce stávajících elektrárenských a 
teplárenských provozů s ohledem na požadavky stanovené pro BAT. 

500 000 

Optimalizace snižování emisí CO2 prostřednictvím obnovitelných 
zdrojů energie. 

350 000 

Studie potenciálu větrné energetiky v ČR a problematika napojení 
větrných elektráren do distribuční a přenosové soustavy. 

350 000 

Portál - informace v oblasti odpadového hospodářství (vč. kalkulačky 
pro starosty) 

250 000 

Zajištění právních služeb v letech 2008 - 2010 1 200 000 
Informační a technická podpora zavádění separovaného sběru 
biologicky rozložitelných odpadů a výstavby zařízení pro využití 
biologicky rozložitelných odpadů pro zajištění řádné implementace 
OPŽP - prioritní osy 4.1. 

1 900 000 

Zhodnocení úprav Implementačního dokumentu a hodnotících kritérií 
pro oblasti zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje 

190 400 

Provozní výdaje AOPK v procesu administrace OPŽP v 2008 1 350 000 
Analýza konkurenceschopnosti obnovitelných zdrojů energie pro 
výrobu tepla 

500 000 

Vypracovávání expertních stanovisek k žádostem o podporu z OPŽP – 
prioritní osy 1 

238 000 

Odb. podpora pro AOPK (příp. SFŽP) pro hodnocení navrhovaných 
opatření fin. z prioritní osy 1 a 6 

1 500 000 

Studie potřebnosti a Metodiky pro přípravu, hodnocení, schvalování a 
realizaci IPRÚ ŽP 

1 000 000 

Odborná stanoviska ČGS k žádostem o poskytování finančních 1 990 000 
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prostředků z Prioritní osy 6 a 1 pro projekty z OPŽP 
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území 
České republiky  

1 900 000 

Nákup kancelářských potřeb v letech 2008 - 2010 1 750 000 
Nastavení optimalizace řídící kontroly projektů financovaných z OPŽP  3 927 000 
Indikátory OPŽP 300 000 
Videokonference 650 000 
Poradenství v oblasti publicity a propagace Operačního programu 
Životní prostředí 

3 700 000 

Celkem  89 283 500 
Zdroj: MŽP, SFŽP 

 
 
Tabulka č. 35: Náměty na projekt v rámci Oblasti podpory 8.1 schválené v roce 2008 
(SFŽP) 

Název projektu 
Předpokládané náklady 

(Kč vč. DPH) 
Aktualizace modelů pro zpracován finanční a ekonomické analýzy 2 380 000 
Zajištění dodavatele pro výběr nových prostor SFŽP 238 000 
Odborné hodnocení žádosti OPŽP – I. Etapa  1 650 000 
Revize postupů hodnocení žádostí o dotaci v prioritní ose 6 OPŽP 238 000 

Celkem  4 506 000 
Zdroj: MŽP, SFŽP 

 

5.2.1.2.Čerpání finanční alokace Technické pomoci v rámci Oblasti podpory 
8.1 

Celková výše alokace pro Oblast podpory 8.1 určená na roky 2007–2013 činí 94 518 000 
EUR (MŽP + SFŽP). V roce 2008 bylo v Oblasti podpory 8.1 zahájeno 32 projektů  
(28 projektů za MŽP a 4 projekty za SFŽP) s rozpočtovými náklady 93 789 500 Kč  
(89 283 500 Kč za MŽP a 4 506 000 Kč za SFŽP), tedy 3 521 949 EUR. Z celkové alokace 
Oblasti podpory 8.1 bylo požadováno 3,73 % prostředků. 

 
Celková výše vyfakturovaných prostředků v Oblasti podpory 8.1 v roce 2008 činila  
61 769 418 Kč (28 412 726 Kč za MŽP a 33 356 692 Kč za SFŽP), tedy 2 319 543 EUR.  
 

5.2.2. Oblast podpory 8.2:  Ostatní výdaje Technické pomoci 
OP Životní prostředí 

5.2.2.1.Jednotlivé náměty na projekt v rámci Oblasti podpory 8.2 schválené 
v roce 2008 

 
V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny náměty na projekt schválené v roce 2008 
v Oblasti podpory 8.2 Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem. 
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Tabulka č. 36: Náměty na projekt v rámci Oblasti podpory 8.2 schválené v roce 2008 
(MŽP) 

Název projektu 
Předpokládané náklady 

(Kč vč. DPH) 
Drobné výdaje spojené s implementací OPŽP 1 000 000 
Drobné výdaje spojené s implementací OPŽP v letech 2009-2011 4 000 000 
Nákup IT  pro hodnocení projektů podaných v rámci osy 6 a řízení, impl., 
monitor. a kontrolu OPŽP 

3 500 000 

Nákup SW potřebného k řízení, kontrole, monitorování a implementaci 
OP ŽP 

1 800 000 

Pořízení datového produktu „Agregovaná vrstva erozní ohroženosti půd 
ČR včetně vytvoření uživ. prostředí geoinf. systému SOWAC GIS 

2 142 000 

Živé srdce Evropy 3 831 800 
Náklady na provoz mobilních telefonů a mob. připojení k internetu (2008-
2013) 

3 600 000 

Ochrana před povodněmi Brno 2008  1 985 000 
Zajištění realizace: "Vytvoření webové aplikace pro využití Formuláře 
pro kategorizace priority staré ekologické zátěže při podávání žádostí o 
stanovisko MŽP v rámci OPŽP" 

600 000 

Podklady pro sledování a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu 
životní prostředí 

2 270 000 

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na 
území České republiky 

1 900 000 

Audit a ověření výstupu MottMacDonald 476 000 
Návrh na zřízení funkce nezávislého regulátora v oblasti 
vodohospodářských služeb v České republice 

238 000 

Provoz webové prezentace OP Infrastruktura 50 000 
Metodika zpracování ekonomické analýzy u projektů prioritní osy 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osy 3 - Udržitelné 
využívání zdrojů energie. 

238 000 

Dodání předmětů určených k propagaci Operačního programu Životní 
prostředí 

1 500 000 

Informační centrum OPŽP 10 100 000 
Vzdělávání zaměstnanců v období 2009 - 2011  12 750 000 
Semináře na podporu a propagaci oblasti podpory 4.2 - Odstraňování 
starých ekologických zátěží OPŽP 

1 500 000 

Celkem  53 480 800 
Zdroj: MŽP, SFŽP 

 
 
Tabulka č. 37: Náměty na projekt v rámci Oblasti podpory 8.2 schválené v roce 2008 
(SFŽP) 

Název projektu 
Předpokládané náklady 

(Kč vč. DPH) 
Komunikace a propagace OPŽP – 2. etapa: Výstavy a veletrhy  4 736 200 
Komunikace a propagace OPŽP – 2. etapa: Inzerce 15 470 000 
Komunikace a propagace OPŽP – 2. etapa : Tisk 2 618 000 
Ekoprůkopníci – cyklus pořadů na propagaci opatření OPŽP v České 
televizi 

1 900 000 

Aktualizace knihovního fondu SFŽP ČR 160 000 
Komunikace a propagace OP ŽP – II. Etapa 3 070 200 
Nákup GPS navigací 200 000 
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Komunikace a propagace OPŽP – II. Etapa – Partnership 908 000 
Realizace seminářů pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu a NNO 684 250 
Metodická příručka pro posouzení stokových systémů 650 000 
Zajištění konzultací pro vývoj a optimalizaci informačního systému OP 
ŽP 1. etapa 

2 000 000 

Kvalitní technické zázemí zprostředkujícího subjektu jako předpoklad 
kvalitní implementace OP ŽP 

16 000 000 

Řešení servisu horké zálohy ORACLE pro IS OPŽP 3 510 500 
Dokončení a následný provoz aplikace SFŽP Central OPŽP 7 735 000 
Příručka – Nucené větrání s možností zpětného získávání odpadního tepla 
v objektech pro vzdělávání 

238 000 

Příručka – Příprava a výstavba kompostáren 170 500 
Příručka - Příprava a výstavba komunálních bioplynových stanic 
s využitím zkušeností z Vysokého Mýta 

238 000 

TISK – Propagace a publicita III. Etapa 4 520 000 
Celkem  64 808 650 

Zdroj: MŽP, SFŽP 

 

5.2.2.2.Čerpání finanční alokace Technické pomoci v rámci Oblasti podpory 
8.2  

Celková výše alokace pro Oblast podpory 8.2 určená na roky 2007–2013 činí 48 691 000 
EUR (MŽP + SFŽP). V roce 2008 bylo v Oblasti podpory 8.2 zahájeno 37 projektů (19 za 
MŽP a 18 za SFŽP) s rozpočtovými náklady 118 289 450 Kč (53 480 800 Kč za MŽP 
a 64 808 650 Kč za SFŽP), což představuje 4 441 962 EUR. Z celkové alokace Oblasti 
podpory 8.2 bylo požadováno 9,12 %. 
 
Celková výše vyfakturovaných prostředků v Oblasti podpory 8.2 v roce 2008 činila 
30 503 076 Kč (10 486 598 Kč za MŽP a 20 016 478 Kč za SFŽP), tedy 1 145 440 EUR.  
 

5.3. Příklady úspěšných projektů 
 
MŽP: Analýza dostupných finančních zdrojů k pokrytí deficitu zdrojových možností 
vyplývajících z dojednaných podmínek k vodohospodářským smlouvám s Evropskou 
komisí na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí u subjektů, 
mající provozní smlouvy na období po roce 2022 
 
Žádost o financování projektu byla podepsána dne 17.3.2008. Hlavními cíli projektu bylo: 

• Analýza problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám v OP Životní prostředí 
s ohledem na délku provozních smluv (tj. provozní smlouvy přesahující rok 2022) 
a s ohledem na plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, 

• Analýza dostupnosti finančních zdrojů pro problematické aglomerace mimo OP Životní 
prostředí se zaměřením na rozpočtové možnosti vlastníků infrastruktury, přímé účasti 
provozovatelů na investici, státního rozpočtu, SFŽP, Evropských fondů (při resp. možností 
jednotlivých rozpočtových kapitol), 

• Analýza sociální únosnosti ceny vody, 
• Rámcová analýza současně platné cenové regulace oboru VaK,     

• Prověřit akce hl. m. Prahy a možnost odděleného provozního řešení ÚČOV. 
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Na základě provedené analýzy byl MŽP předložen materiál pro schůzi vlády vyčíslující 
celkovou výši dotačních prostředků, které nemohou být poskytnuty z OP Životní prostředí 
z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti, který schválila vláda usnesením č. 1481 ze dne 
24.11.2008. 
Předpokládané  náklady: 1 260 000 Kč 
Konečné způsobilé výdaje: 1 253 070 Kč 
 
SFŽP: Komunikace a propagace OPŽP – 2. etapa: Výstavy a veletrhy 
 
Námět projektu Komunikace a propagace OP Životní prostředí projednala porada vedení 
SFŽP ČR 4. února 2008. Lokalizací pro realizaci projektu bylo určeno území České 
republiky. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zajistit řádnou implementaci operačního 
programu Životní prostředí zejména v oblasti podpory 8.2 pro zvýšení informovanosti 
a komunikace v rámci programu.  
 
Konkrétními cíli projektu bylo zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o OP Životní 
prostředí v období únor – leden 2009, prezentace OP na vybraných veletrzích a výstavách 
v roce 2008/2009. Mezi realizované veletrhy patří: FOR WASTE (duben 2008) – Praha 
Letňany, ENVI (květen 2008) – Brno, INFOTHERMA (leden 2009) – Ostrava . 
 
 
Tabulka č. 38: Veletrhy, na kterých byl prezentován OP Životní prostředí 

Veletrh Popis veletrhu 
Počet dní 

prezentace 
Indikátory veletrhů 

FOR WASTE 
3. mezinárodní veletrh nakládání 
s odpady, recyklace, průmyslové a 
komunální ekologie 

3 
Počet vystavovatelů: 311 
Počet návštěvníků: 10 730 

ENVI Brno 
Ekologické veletrhy Brno, 14. 
mezinárodní vodohospodářská 
výstava 

3 
Počet vystavovatelů: 317 
Počet návštěvníků: 9278 

 INFOTHERMA 

16. ročník mezinárodní výstavy 
zaměřené na vytápění, úspory 
energie a využívání obnovitelných 
zdrojů energie v malých a 
středních objektech 

4 
Počet vystavovatelů: 351 
Počet návštěvníků: 25 900 

Zdroj: MŽP, SFŽP 

 

Předpokládané náklady celkem: 3 980 000 Kč 
Konečné způsobilé výdaje :   2 449 445,72 Kč 
Refundováno z ERDF - 85%:  2 083 813,86 Kč 
Refundováno z SFŽP  - 15%: 367 731,86 Kč 
 
V rámci projektu Komunikace a propagace OP Životní prostředí – 2. etapa: Výstavy               
a veletrhy se úspěšně podařilo dosáhnout obecně stanovených cílů. Na základě propagace OP  
Životní prostředí na výše jmenovaných mezinárodních veletrzích a výstavách se povedlo 
navýšit celkovou informovanost veřejnosti a docílit tak zvýšeného zájmu odborné i laické 
veřejnosti o OP  Životní prostředí. Návštěvnost na výše uvedených veletrzích a výstavách je 
každoročně vysoká. Tyto mezinárodní veletrhy v roce 2008 navštívila i řada významných 
osobností a hostů, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.  
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5.4. Indikátory Prioritní osy 8 
Tabulka č. 39: Indikátory Prioritní osy 8 

Druh 
indikátoru 

Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

dat 
Hodnota 2007 2008* 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Dosažená 
MŽP 

2 43 N/A 43 

Dosažená 
SFŽP 11 31 N/A 31 

Dosažená 
celkem 

13 74 N/A 74 

Výchozí 0 12 N/A N/A 

Výstup        
48 01 00 

Počet projektů2 projekt MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 140 N/A 
Dosažená 

MŽP 0,650 39,549 N/A 39,549 

Dosažená 
SFŽP 

42,129 95,502 N/A 95,502 

Dosažená 
celkem 

42,779 135,051 N/A 135,051 

Výchozí 0 42,779 N/A 0 

Výsledek      
48 02 00 

Celkové 
realizované výdaje 
na realizaci 
projektů technické 
pomoci3 

mil. Kč MŽP 

Plánovaná1 N/A N/A 4 000 4 000 
Poznámka: 
1  Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 
2   Indikátor „Počet projektů“ uvádí počet projektů, u kterých došlo k čerpání, tedy u kterých bylo fakturováno. 
3 Indikátor „Celkové realizované výdaje na realizaci projektů technické pomoci“ uvádí částku, která byla 
v rámci TA čerpána, tj. vyfakturována. 
* hodnoty uvedené ve sloupci „2008“ představují výsledné hodnoty kumulativně za období 2007 – 2008. 
 

5.5. Čerpání Technické pomoci za období 2007 – 2008 
 
Celková alokace Technické pomoci OP Životní prostředí na programovací období 2007–2013 
činí 143 209 000 EUR. 
 
Počet schválených námětů na projekt v období 2007 - 2008 činil 89 (50 za MŽP a 39 za 
SFŽP). Částka schválená v těchto námětech na projekt činila 395 424 150 Kč (145 363 500 
Kč za MŽP a 250 060 650 Kč za SFŽP), tedy 14 848 823 EUR. Z celkově přidělených 
prostředků pro Prioritní osu 8 (2007–2013) bylo v období 2007 - 2008 požadováno 10,37 %.  
 
Počet uzavřených smluv/objednávek4 činil 74 (43 za MŽP, 31 za SFŽP). Suma proplacená  
z prostředků MŽP/ SFŽP činila celkem 135 052 084 Kč (39 549 533 Kč za MŽP a 95 502 551 
Kč za SFŽP), tedy 5 071 426 EUR.  
V období 2007 - 2008 bylo z Fondu soudržnosti refundováno 55 374 9265 Kč za SFŽP, 0 Kč 
za MŽP, tedy 2 079 419 EUR. 
                                                 
 
4 Počet projektů, u kterých byla již podepsána smlouva, objednávka, resp. bylo jiným způsobem zahájeno 
čerpání prostředků (např. rozpočtové opatření u čerpání prostředků na mzdy). 
5 V roce 2008 byla refundována i část prostředků proplacených v roce 2007. 
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6. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE 
 

6.1. Úvod 
Článek 69 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních stanovuje členskému 
státu povinnost poskytovat informace o operacích a spolufinancovaných programech a zajistit 
jejich propagaci. Řídící orgán OP Životní prostředí vypracoval Komunikační plán OP Životní 
prostředí a dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ho předložil ke schválení Evropské komisi 
do čtyř měsíců od schválení operačního programu. Evropská komise zaslala ke 
komunikačnímu plánu své připomínky, ty byly zapracovány a Komunikační plán OP Životní 
prostředí (dále jen „KoP OPŽP“) byl schválen Evropskou komisí dne 20. srpna 2008. 
 
KoP OPŽP vymezuje cíle informování a propagace OP Životní prostředí, cílové skupiny, 
nástroje komunikace a postupy vyhodnocení účinnosti. Je návodem, jak informovat žadatele, 
příjemce podpory a další cílové skupiny o možnostech nabízených společnou pomocí 
Evropské unie a členských států a dále, jak informovat širokou veřejnost o úloze, kterou hraje 
Evropská unie spolu s členskými státy v poskytované pomoci a o jejích výsledcích. 
 
Článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 stanoví Řídícímu orgánu povinnost 
elektronického nebo jiného zveřejnění seznamu příjemců, názvů operací a výše částky 
financování přidělené operacím z veřejných zdrojů. Tyto informace jsou zveřejňovány na 
webových stránkách www.opzp.cz v sekci „Přijaté a schválené žádosti“. 
 

6.2. Plnění Komunikačního plánu 
Aktivity Ministerstva životního prostředí jako Řídícího orgánu OP Životní prostředí 
a Státního fondu životního prostředí České republiky jako Zprostředkujícího subjektu OP 
Životní prostředí v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 jsou popsány v následující kapitole 
a v příloze č.3. 
 

6.2.1. On line komunikace 

Webové stránky: 

Hlavním zdrojem informací o OP Životní prostředí jsou pro všechny cílové skupiny webové 
stránky www.opzp.cz. Provoz webových stránek byl zahájen v roce 2007 a jsou zde 
publikovány aktuální informace o realizaci OP Životní prostředí, výzvy k podávání žádostí 
o podporu, veškeré dokumenty související s implementací programu, informace o podaných 
projektových žádostech a schválených projektech, informace o seminářích a školeních, zápisy 
z Monitorovacích a Řídících výborů včetně statutů, jednacích řádů a seznamů členů, vydané 
publikace, apod. Žadatelé a široká veřejnost zde naleznou přímé kontakty na ŘO a ZS a ke 
svým dotazům mohou využít emailové adresy dotazy@sfzp.cz. 
 
Počet unikátních návštěv, tj. počet návštěvníků, kteří si prohlédli alespoň jednu stránku 
www.opzp.cz je průměrně 8 tisíc za měsíc. Počet návštěv za měsíc, tj. každý přístup na 
alespoň jednu stránku návštěvníkem, který se minimálně jednu hodinu nepřipojil, je 
v průměru téměř 25 tisíc a bylo shlédnuto 176 tis. webových stránek. Za rok 2008 proběhlo 
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téměř 100 tisíc unikátních návštěv a 298 tisíc návštěv. Celkově bylo shlédnuto 2,11 milionu 
stránek. 
 
Přímý odkaz na webové stránky OP Životní prostředí je možné nalézt na stránkách MŽP 
www.mzp.cz, SFŽP www.sfzp.cz a také na stránkách týkajících se minulého programového 
období www.opinfrastruktura.cz. 
 
Na webových stránkách Rámce podpory společenství www.strukturalni-fondy.cz je průměrný 
počet návštěv za měsíc 55 tis. Na záložce OP Životní prostředí je to pak 2 490 návštěv. 

 
Informační webové portály: 

O OP Životní prostředí průběžně informuje deset informačních webových portálů, které si 
pravidelně stahují novinky z webu OP Životní prostředí (např. www.enviweb.cz, 
www.dotaceonline.cz,  www.edotace.cz,). 
 

6.2.2. Mediální komunikace 

Tiskové konference: 

Ve sledovaném období proběhla jedna tisková konference a to 1.4.2008 ke 100 dnům OP 
Životní prostředí. 
 
Tiskové zprávy: 

Ve sledovaném období bylo uveřejněno 17 tiskových zpráv. Všechny jsou dostupné na 
webových stránkách OP Životní prostředí. 
 
Propagace v tisku: 

V roce 2008 byly v Hospodářských novinách uveřejněny 2 přílohy (jedna týkající se 
vodohospodářství a druhá týkající se OZE). Dále bylo vydáno 6 inzerátů k propagaci výzev. 
 
Podle monitoringu tisku vyšlo týdně 10 – 20 článků, které se týkají OP Životní prostředí. 
 
Mediální kampaně: 

Ve sledovaném období neproběhla žádná mediální kampaň. V televizním a rozhlasovém 
zpravodajství vystoupili ředitel Státního fondu životního prostředí, náměstci SFŽP ČR 
a ředitel odboru fondů EU MŽP k dílčím tématům OP Životní prostředí. 
 

6.2.3. Publikační aktivity 

Programové dokumenty, metodiky, pokyny a příručky: 

Pro potřeby potenciálních žadatelů o dotaci a odborné veřejnosti bylo vytištěno 1 000 ks 
Programového dokumentu a 3 000 ks Příručky pro žadatele.  

Všechny platné dokumenty jsou k dispozici elektronicky na webu www.opzp.cz. Během roku 
2008 byly zveřejněny elektronické verze těchto dokumentů: 

• Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů 
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• Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
a Manuál k Finančnímu modelu 

• Aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele 

• Závazné modely pro zpracování finanční případně ekonomické analýzy pro 
vodohospodářské projekty 

 

Letáky, plakáty a brožury: 

Pro distribuci na veletrzích a propagačních a vzdělávacích akcích bylo připraveno 8 druhů 
letáků k Prioritním osám 1-7 a obecně k OP Životní prostředí, kterých bylo celkově vytištěno 
190 tisíc. Dále bylo vytištěno 30 tisíc vizitek Call centra OP Životní prostředí. Pro zahraniční 
návštěvy byly připraveny letáky v anglickém jazyce (300 ks).  
 
Zprávy, studie, analýzy: 

Ve sledovaném období nebyly publikovány žádné zprávy, studie ani analýzy. 
 

Časopis: 

Časopis PRIORITA je určen pro starosty obcí, státní správu a samosprávu, právnické 
i fyzické osoby, kteří chtějí čerpat dotace z OP Životní prostředí. Cílem časopisu je 
informovat o nových možnostech čerpání dotací, nabídnout čtenářům zkušenosti měst 
s čerpáním dotací a provést případné žadatele úskalími legislativy srozumitelnou formou. 
Časopis Priorita je distribuován zdarma a zájemci se mohou zaregistrovat k jeho odběru na 
webových stránkách OP Životní prostředí. 
 
V roce 2008 vyšla 4 čísla časopisu Priorita. V dubnu to bylo první číslo v nákladu 10 tis. ks 
a proběhl jeho dotisk v počtu 3 tis. ks. Toto číslo bylo věnováno zejména vodohospodářské 
infrastruktuře, tedy Prioritní ose 1. Druhé číslo časopisu Priorita vyšlo v červnu v nákladu 
10 tis. ks a zaměřilo se především na prioritní osu 4. V říjnu vyšlo třetí číslo zaměřené na 
Prioritní osy 6 a 3, opět v nákladu 10 tis. kusů. Rovněž zde byly uvedeny odpovědi na 
nejčastější kladené dotazy. Poslední číslo roku 2008 vyšlo ve stejném nákladu před Vánoci 
a bylo zaměřeno na Prioritní osu 1, problematiku veřejných zakázek a navíc uvádělo analýzu 
schválených projektů dle krajů České republiky.    
 

6.2.4. Přímá komunikace 

Databázový mailing: 

Na webu www.opzp.cz je registrováno 2 264 uživatelů, kterým jsou automaticky rozesílány 
informace o OP Životní prostředí. Během roku 2008 bylo rozesláno 107 informačních emailů. 

 
Zelená linka: 

Každý pracovní den nabízí SFŽP bezplatnou telefonickou a e-mailovou poradnu pro zájemce 
o dotace z OP Životní prostředí. Výstupy z této poradny (nejčastější dotazy a odpovědi) jsou 
k dispozici na adrese http://www.opzp.cz/sekce/180/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi/. 
 
V roce 2008 zodpověděli pracovníci Call centra 13 504 telefonických a 3 307 e-mailových 
dotazů. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 – 2013 
 

 74 

Infocentra na krajských pracovištích: 

Čtrnáct krajských pracovišť SFŽP je oficiálním místem pro příjem žádostí a kontrolu formální 
správnosti podaných žádostí. Krajská pracoviště také podávají základní informace k OP 
Životní prostředí. 
 
Ve sledovaném období byl uskutečněn pilotní projekt tzv. Regionálních poradenských 
a informačních míst (RPIM), jejichž hlavní náplní bylo vyhledávat potencionální žadatele 
zejména z řad malých obcí, pomoci jim s přípravou nových projektů a poskytovat jim odborné 
poradenství. Jejich celkový počet je 22 a jejich služby byly poskytovány zdarma. 
 
Jednání a koordinační schůzky: 

Dne 14.4.2008 se konalo první jednání Pracovní skupiny pro publicitu, propagaci 
a technickou pomoc. Náplní jednání byla koordinace informačních a propagačních aktivit 
a dále vzájemné informování o projektech financovaných z Prioritní osy 8 – Technické 
pomoci OP Životní prostředí. Další jednání se uskutečnila 30.6. a 12.9.2008. Na posledním 
jednání došlo k rozdělení pracovní skupiny. Pracovní skupina pro posouzení projektů 
technické asistence se poté sešla 6.10.2008 a Pracovní skupina pro Technickou pomoc 
v rámci OP Životní prostředí zasedala 29.10. Mezi ŘO a ZS proběhlo dále velké množství 
jednání na pracovní úrovni.  

 
Interní vzdělávání: 

Všichni zaměstnanci odboru fondů EU MŽP byly proškoleni v informačních systémech 
MSC2007 a SFŽP Central pro OPŽP. Dle potřeby absolvovali zaměstnanci kurzy týkající se 
strukturálních fondů, veřejných zakázek a měkkých dovedností. Zaměstnanci navštěvují 
jazykové kurzy a kurzy práce na PC. 
 
Zaměstnanci SFŽP absolvovali školení na informační systém SFŽP Central pro OPŽP a dále 
byli proškoleni v oblastech veřejných zakázek, stavebního zákona, ISO norem, prezentačních 
dovedností, modelu finanční analýzy, předsednictví ČR v Radě EU, metodik pro žadatele 
a technického dozoru investora. 
 
Účast zástupců na konferencích, výstavách a veletrzích: 

V květnu 2008 se zástupci MŽP a SFŽP zúčastnili veletrhu ENVI Brno s expozicí 
a poradenským střediskem OP Životní prostředí. Stánek OP Životní prostředí nabídl osobní 
konzultace a poradenství, semináře zaměřené na témata, které žadatele nejvíce tíží 
a přednášky v rámci doprovodných programů veletrhu. Veletrh byl zaměřen především na 
oblast vodního hospodářství a nakládání s odpady, nicméně stánek OP Životní prostředí 
nabídl podrobné informace i k tématu zlepšování stavu přírody a krajiny. 
 
V polovině dubna proběhl v pražských Letňanech největší odpadářský veletrh v České 
republice FOR WASTE. Zástupci SFŽP zde vytvořili poradenské centrum OP Životní 
prostředí a vystoupili na seminářích. 
 
Ve dnech 21. – 26. srpna se konal v Českých Budějovicích veletrh Země živitelka, na kterém 
SFŽP společně s MŽP prezentoval možnosti čerpání z OP Životní prostředí. Odborníci SFŽP 
poskytovali zájemcům osobní konzultace. 
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Konferenci na téma evropských fondů pro životní prostředí, která se konala 28. února v Brně, 
pořádaly Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, Sdružení obcí, 
vlastníků vodohospodářské infrastruktury a VUT. 
Dále pracovníci SFŽP vystoupili na těchto akcích: 

• ve dnech 21. a 22. dubna v Ostravě 8. ročník konference „Odpady 21 - odpadové 
hospodářství středoevropských zemí“, na které byla představena možnost čerpat 
dotace na odpadářské projekty z OP Životní prostředí; 

• seminář „Energetika – efektivně a udržitelně“, kterou pořádala Národní síť Zdravých 
měst 13. května; 

• 4. celostátní konference „Asociace energetických auditorů“ 20. a 21. května v Praze, 
nazvaná Úspory energie – hlavní úkol pro energetické auditory; 

• „Seminář pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury“ dne 20. 6.; 

• seminář „Operační program Životní prostředí - Stávající stav a připravované výzvy na 
rekonstrukce zdrojů a budov" 22. července v sídle Zlínského kraje, který uspořádala 
Energetická agentura Zlínského kraje; 

• seminář „Možnosti podpory podnikatelských subjektů – Operační program Životní 
prostředí a Program rozvoje venkova“ konaný 28. srpna v Hradci Králové, který byl 
určen pro podnikatele a pořádala jej Hospodářská komora ČR; 

• konference "Peníze EU pro české obce v období 2007-13" pořádaná Regionální 
poradenskou agenturou a Sdružením místních samospráv 11. září v Telnici u Brna; 

• „Seminář o dotacích na rekonstrukce škol a školek“ pořádaný v rámci mezinárodní 
konference Pasivní domy 2008 Centrem pasivního domu ve spolupráci se SFŽP 30. 
října v Brně na Výstavišti;  

• konference s mezinárodní účastí „Provoz vodovodních a kanalizačních sítí“, která se 
konala 4. – 5. listopadu v Liberci; 

• konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2008“, která se konala 25. – 26. 
listopadu v Hradci Králové;  

• seminář „Dotační příležitosti pro obce do 2000 obyvatel“, který pořádala Hospodářská 
a sociální rada Chomutovska 11. prosince v Chomutově; 

• workshop „Regionální rozvojový marketing“ pořádaný 17. prosince Správou 
Národního parku a CHKO Šumava v Kašperských Horách. 

 

V srpnu 2008 byla v rámci mezinárodního filmového festivalu mladých filmařů Fresh Film 
Fest v Karlových Varech vybrána audiovizuální znělka OP Životní prostředí. Znělka bude 
používána jako vizuální doplněk tiskových konferencí, odborných seminářů, prezentačních 
a propagačních akcí či krátkých TV spotů. 

 

Vlastní pořádané workshopy, semináře, besedy: 

Ministerstvo životního prostředí uskutečnilo 5 seminářů zaměřených na podporu absorpční 
kapacity v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (Kladno – 29. 
července, Ústní nad Labem – 14. srpna, Ostrava – 21. srpna, Hradec Králové – 26. srpna, 
Brno – 28. srpna). 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 – 2013 
 

 76 

Státní fond životního prostředí ČR uspořádal: 

• 6. března konferenci „Evropské fondy pro vodu vzduch a přírodu“, která se zaměřila 
zejména na Operační program Životní prostředí a zúčastnilo se jí téměř 200 zástupců 
obcí a firem.  

• semináře pro 3 kraje a jejich veřejnou správu, neziskové organizace i podnikatele 
„Dotace z Operačního programu Životní prostředí pro Zlínský / Ústecký / Středočeský 
kraj“, které se konaly 26. srpna v Otrokovicích, 11. září 2008 v Ústí nad Labem, resp. 
25. září v Milovicích n/L. Tématy semináře byly připravované výzvy pro r. 2008 
a 2009, zkušenosti z prvního roku OP Životní prostředí, informace a praktické rady 
pro žadatele z konkrétního kraje, ukázka vzorových projektů a osobní konzultace.  

• 9. října v Liberci seminář pro zástupce samospráv v Libereckém kraji o možnostech 
čerpání dotací z OP Životní prostředí.  

• seminář „OPŽP jako efektivní zdroj podpory“ pořádaný pro zástupce veřejné správy, 
podnikatele a neziskové organizace, který se konal 14. října ve Znojmě.  

• seminář „OPŽP pro neziskové a církevní organizace“ 4. listopadu v Praze, 2. prosince 
v Brně. 

• seminář „OPŽP pro podnikatele“ v Praze dne 4. listopadu, Brně dne 12. listopadu 
a Ostravě dne 18. listopadu. 

 

6.2.5. Další nástroje 

Propagační předměty: 

Státním fondem životního prostředí bylo vytvořeno téměř 66 tisíc propagačních předmětů, 
jako jsou propisovací tužky, bloky, látkové a papírové tašky a stojany na letáky. Dále bylo 
vytvořeno 95 tisíc menších předmětů, jako jsou samolepky, vizitky zelené linky a papírky na 
žvýkačky. 
 
Vlajka EU: 

Vlajka Evropské unie byla před budovou Řídícího orgánu MŽP vyvěšena dle Nařízení 
1828/2006 článku 7 odstavce 2.c) na jeden týden ode dne 9.května. 
 
Digitální média: 

Pro jednání Monitorovacích a Řídících výborů jsou připravovány podklady na CD. 
 
Jednotný grafický styl: 

Grafický manuál publicity pro OP Životní prostředí byl zveřejněn 19. 6. Obsahuje závazné 
vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie a loga OP Životní 
prostředí a zároveň definuje použití grafických prvků pro zajištění jednotného vizuálního 
stylu. 
 
Pro většinu tištěných materiálů (pozvánky, tiskové zprávy apod.) je používán tzv. informační 
banner, který obsahuje všechny povinné znaky publicity (logo OP Životní prostředí, symbol 
EU a slogan operačního programu „Pro vodu, vzduch a přírodu“). Bannery i loga jsou k 
dispozici v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webové stránce www.opzp.cz. 
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Pro příjemce dotace jsou povinnosti publicity a propagace závazně formulovány v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory a v Grafickém 
manuálu publicity pro OP Životní prostředí. 
 

Ostatní: 
SFŽP připravil krátký film o OP Životní prostředí, který nabízí úvodní stručné informace 
o operačním programu a je ke stažení na webových stránkách OP Životní prostředí. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 
AFCOS Anti Fraud Co-ordination Structure 
AO Auditní orgán 
AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
BAT nejlepší dostupné techniky (z angl. „Best Available Techniques“) 
BSK5 biologická spotřeba kyslíku 
ČGS Česká geologická služba 
ČR Česká republika 
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EAGF Evropský zemědělský záruční fond 
EIA Posuzování vlivů na životní prostředí 
EIB Evropská investiční banka 
EIF Evropský investiční fond 
EK Evropská komise 
EO ekvivalentní obyvatel 
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 
ES Evropská Společenství 
EU Evropská unie 
FS  Fond soudržnosti 
CHSKCr chemická spotřeba kyslíku 
IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 
IPRÚ ŽP Integrovaný plán rozvoje území se zaměřením na životní prostředí 
IS informační systém 
IT informační technologie 
KoP OPŽP Komunikační plán OP Životní prostředí 
MD Ministerstvo dopravy 
MF Ministerstvo financí 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MV Monitorovací výbor 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NL nerozpuštěné látky 
NNO nevládní nezisková organizace 
NOK Národní orgán pro koordinaci  
NPR Národní program reforem   
NSRR Národní strategický referenční rámec 
OP Operační program 
OPVK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OPŽP Operační program Životní prostředí 
OZE Obnovitelné zdroje energie 
PCO Platební a certifikační orgán 
PO Prioritní osa 
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RPIM Regionální poradenská a informační místa 
ŘO Řídící orgán 
SEA Posuzování vlivů strategie(dokumentu, plánu) na životní prostředí 
SF Strukturální fondy 
SFŽP Státní fond životního prostředí ČR 
SOWAC GIS název geoinformačního portálu (z angl. „Geoinformation System for Soil and 

Water Conservation“) 
SUV sportovní užitkové vozidlo (z angl. „Sport Utility Vehicle“) 
SW  software 
TP  Technická pomoc 
ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod 
VaK Vodovody a kanalizace  
ZS Zprostředkující subjekt 
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8. PŘÍLOHY   
 
Příloha č. 1 Nejčastější chyby v žádostech a projektech včetně doporučení pro 

žadatele/příjemce 
Příloha č. 2 Standardní monitorovací tabulka 
Příloha č. 3 Plnění Komunikačního plánu 
Příloha č. 4 Indikativní seznam velkých projektů 


