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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 

 
 

1.2. Zpracování zprávy o průběhu realizace 
 

Cílem zprávy o průběhu realizace Operačního programu Životní prostředí ke dni 30. září 2009 
je podat souhrnné informace o stavu programu a dění v rámci jednotlivých prioritních os 
a oblastí podpory v období od 1.4.2009 do 30.9.2009. Tato Zpráva navazuje na Zprávu 
o průběhu realizace OP Životní prostředí ke dni 31.3.2009. 
 
Zpráva o průběhu realizace OP Životní prostředí ke dni 30.9.2009 je vypracována pro potřeby 
6. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí konaného dne 3.12.2009. Zpráva je 
předkládána členům Monitorovacího výboru OP Životní prostředí na vědomí a k vyjádření. 
 
Data pro tuto zprávu byla čerpána z MSC2007, IS OPŽP a vlastních zdrojů MŽP a SFŽP. 
Zdroj dat je uveden u jednotlivých tabulek a grafů. Finanční údaje uvedené v této zprávě jsou 
přepočteny kurzem 25,180 Kč/EUR (tj. kurzem Evropské centrální banky platným pro měsíc 
říjen). 
 

1.3. 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 
(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.  
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Ve sledovaném období byly provedeny dvě aktualizace Implementačního dokumentu, obě 
byly schváleny procedurou per rollam. 
 
Dne 24.7.2009 byla schválena změna Implementačního dokumentu, která představovala 
úpravu minimálních způsobilých výdajů na projekt a realokaci finančních prostředků v rámci 
Prioritní osy 3 . 
 
Při další aktualizaci Implementačního dokumentu, schválené dne 26.8.2009, došlo 
k rozsáhlejším změnám, např. úpravě finanční alokace u oblastí podpory 1.2. a 1.3, snížení 
minimálních výdajů na projekt u oblasti podpory 1.3.1 a mnohým dalším změnám a doplnění 
textu Implementačního dokumentu. 
 
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). 
Ve sledovaném období byla platná směrnice MŽP č. 5/2008 spolu s Dodatkem č. 1 ke 
Směrnici č.5/2008 ze dne 23.12. 2008.  
 
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory 
Pokyny pro žadatele obsahují návod pro zpracování projektové žádosti a pro příjemce 
pravidla pro zadávání zakázek a povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním 
opatřením pro veřejnost. Tento dokument byl aktualizován ke dni 2.4.2009. 
 
Manuál pracovních postupů 
Manuál pracovních postupů pro OP Životní prostředí je společný pro Řídící orgán 
a Zprostředkující subjekt. V Manuálu jsou popsány veškeré činnosti vykonávané při 
implementaci programu. Dne 25. června 2009 bylo schváleno 3. aktualizované vydání 
Manuálu pracovních postupů Operačního programu Životní prostředí. V reakci na připomínky 
Platebního a certifikačního orgánu (PCO) byla upravena většina kapitol a příloh. Hlavní důraz 
byl kladen na soulad Manuálu OPŽP s legislativou a terminologií strukturálních fondů. Nad 
rámec připomínek PCO byly významně upraveny kapitoly týkající se administrace žádostí, 
nesrovnalostí a finančních oprav, informovanosti a publicity a informačních systémů.  
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2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU 
 

2.1. Finanční pokrok na úrovni programu 
 
Graf č. 1: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci OP Životní prostředí 
(veřejné prostředky celkem – EU+národní) 
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Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené 
k certif ikaci

Certif ikované výdaje předložené EK
 

Zdroj: MSC2007, stav k 15.10.2009 
Finanční objemy v EUR jsou přepočítány kurzem platným pro 10/2009, tj. 25,180 Kč/EUR 
U PO 5 a PO 7 je velký rozdíl mezi daty vykazovanými pro schválené projekty v MSC2007 a IS OPŽP - blíže viz 
kapitoly o finančním pokroku PO 5 a PO 7 
 
K 30.9.2009 bylo v rámci Prioritních os 1-7 podáno 5544 projektových žádostí o podporu 
v celkové výši 4 379,2 mil. EUR, z toho bylo schváleno 2020 projektových žádostí v celkové 
výši 1 646,5 mil. EUR (29,3 % z alokace na PO 1-7 na celé programové období). Největší 
počet projektů byl schválen v rámci Prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny v počtu 
898. Objem schválených prostředků byl naopak nejvyšší v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní s celkovým počtem 304 
schválených projektů o finančním objemu 944,0 mil. EUR.  Příjemcům byly v proplaceny 
prostředky ve výši 116,7 mil. EUR (2,1 % z alokace). Největší pokrok v proplácení 
prostředků byl v rámci Prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, kde již bylo 
proplaceno 50,3 mil. EUR (6,3 % z alokace této prioritní osy na celé období). Platebnímu 
a certifikačnímu orgánu byly předloženy prostředky ve výši 107, 6 mil. EUR (1,9 % 
z alokace). Certifikované výdaje předložené EK jsou nulové. 
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V rámci Prioritní osy 8  - Technická pomoc bylo schváleno 153 projektů v celkové výši 28,7 
mil. EUR, z Fondu soudržnosti bylo refundováno 5,1 mil. EUR.  

Podrobnější údaje pro prioritní osy 1-7 jsou uvedeny v příloze č.1 Údaje o stavu čerpání 
finančních prostředků. Pro Prioritní osu 8 jsou detailní údaje uvedeny v příloze č. 4 a 5.  
 
 

2.2. Věcný pokrok operačního programu 
  
Indikátory určené pro kvantifikaci cílů na úrovni programu jsou odvozeny od globálního cíle 
a od specifických cílů stanovených operačním programem. Tyto indikátory čerpají data ze 
statistik, které jsou zveřejňovány za kalendářní roky.  Dle Pokynu NOK pro tvorbu a obsah 
Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor mají být v této zprávě 
vykazovány pouze indikátory naplňované přímo od příjemců podpory, proto zde hodnoty 
indikátorů na úrovni programu nejsou uvedeny. Hodnoty budou uvedeny ve Výroční zprávě 
OP Životní prostředí za rok 2009. 
 

2.3. Hlavní aktivity v období 1.4.2009 - 30.9.2009 

2.3.1. Nově vyhlášené výzvy k podávání žádostí 
V období 1.4.2009 - 30.9.2009 byly v rámci OP životní prostředí vyhlášeny další 3 výzvy, 
v pořadí 10. - 12. 

2.3.1.1. Desátá výzva k podávání žádostí 
Desátá výzva k  podávání žádostí v rámci OP Životní prostředí byla vyhlášena 22.4.2009.  
Výzva byla zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů 
energie a úspory energie. Žádosti o podporu v Oblastech podpory 1.3, 3.1. a 3.2 byly 
přijímány od 4. května 2009 do 30. června 2009. 
 

2.3.1.2. Jedenáctá  výzva k podávání žádostí 
Jedenáctá výzva k  podávání žádostí v rámci OP Životní prostředí byla vyhlášena 28.7.2009. 
Výzva byla zaměřena na udržitelné využívání zdrojů energie, odpady a staré ekologické 
zátěže. Žádosti o podporu v Oblastech podpory  3.1., 3.2, 4.1 a 4.2 byly přijímány  od 3. srpna 
2009 do 30. září 2009. 
 

2.3.1.3. Dvanáctá  výzva k podávání žádostí 
Dvanáctá výzva k  podávání žádostí v rámci OP Životní prostředí byla vyhlášena 14.8.2009. 
Výzva byla zaměřena na zlepšování vodohospodářské infrastruktury. Žádosti o podporu 
v Oblastech podpory 1.1 a 1.2 byly přijímány od 24. srpna 2009 do 15. října 2009.
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2.3.2.  Řídící výbor OP Životní prostředí 
V období od 1.4. - 30.9.2009 proběhla dvě zasedání Řídícího výboru OP Životní prostředí. 
 
6. zasedání Řídícího výboru OP Životní prostředí dne 10. července 2009 
Na tomto zasedání byly projednány žádosti z 8. výzvy z Prioritní osy 2 – Oblast podpory 2.1 
a 2.2 a z Prioritní osy 5 – Oblast podpory 5.1. Znovu byly předloženy a projednány projekty 
z 5. výzvy z Prioritní osy 5 – Oblast podpory 5.1 a z 6. výzvy z Prioritní osy 6 – Oblast 
podpory 6.5.  V jednotlivých oblastech podpory byl ke schválení doporučen následující počet 
projektů: 2.1 -  29, 2.2. – 25, 5.1 – 6 a 6.5. – 3. Celkem bylo Řídícím výborem doporučeno ke 
schválení 63 individuálních projektů. 
 
 
7. zasedání Řídícího výboru OP Životní prostředí dne 3. září 2009 
Na sedmém zasedání byly projednány žádosti předložené v rámci 7. výzvy z Prioritní osy 1 – 
Oblast podpory 1.1. a v rámci 8. výzvy z Prioritní osy 7 – Oblast podpory 7.1. V Oblasti 
podpory 1.1. bylo ke schválení doporučeno 54 projektů, v Oblasti podpory 7.1 bylo 
doporučeno 14 projektů. Celkem bylo Řídícím výborem doporučeno ke schválení 68 
individuálních projektů. 
 

2.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci 
programu, a přijatá opatření Řídícího orgánu 

 
Průběh čerpání finančních prostředků 

OP Životní prostředí v porovnání s ostatními tématickými operačními programy patří 
z hlediska počtu schválených projektů a objemu finanční alokace, která na ně připadá, mezi 
nejúspěšnější programy. Z pohledu čerpání finanční prostředků však OP Životní prostředí 
mezi nejúspěšnější programy již nepatří.  

Hlavním důvodem je zejména dodržování zákonných lhůt v rámci projektové přípravy (př. 
výběrové řízení na dodavatele zpracování dokumentace pro stavební povolení, výběrové 
řízení na dodavatele stavby, odvolání neúspěšných žadatelů), která je ve většině případů 
zahájena až po schválení projektu Řídícím orgánem. Průměrná doba projektové přípravy 
infrastrukturního projektu tak zpravidla trvá až 15 měsíců, doba, kdy je do procesu 
zahájeného schválením projektu až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zapojen 
Zprostředkující subjekt případně Řídící orgán, pak trvá přibližně 3 měsíce. V případě OP 
Životní prostředí se jedná zejména o projekty z Prioritní osy 1, kde se realizují rozsáhlé 
infrastrukturní stavby. Tato prioritní osa zahrnuje cca 40% celkové alokace OP Životní 
prostředí. 

Opakuje se tak situace z programového období 2004-2006, kde i na začátku tohoto období 
bylo v případě OP Infrastruktura nízké čerpání finančních prostředků, avšak po skončení 
výběrových řízení a zahájení vlastních stavebních prací naběhlo proplácení prostředků 
příjemcům rychlým tempem.  

Příjemce by mohl s výběrem dodavatele začít již před schválením projektu, je to pro něj však 
riziko, že nakonec projekt schválen nebude, nebo že se dopustí při výběru dodavatele chyb 
a dotace mu bude krácena. Proto ve většině případů příjemci vyčkávají, až je jim projekt 
schválen a výběr odkontrolován Zprostředkujícím subjektem. 
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Přestože časová náročnost projektové přípravy infrastrukturních projektů výrazně ovlivňuje 
opticky nízké čerpání, není však jediným faktorem, který čerpání zpomaluje, což vedlo Řídící 
orgán k realizaci řady opatření na urychlení čerpání finančních prostředků OPŽP.  

Byl zrychlen harmonogram výzev (do harmonogramu byla navíc začleněna výzva 
pro Prioritní osu 1), došlo k přealokování prostředků z Oblasti podpory 1.2 do 1.3 (na 
omezování rizika povodní) a z Oblasti podpory 3.1 do 3.2 (na realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla) a v současné době se provádí příprava výzvy v rámci Prioritní osy 
1 pro obce pod 2000 ekvivalentních obyvatel. 

V zájmu urychlení čerpání finančních prostředků, eliminování dopadů hospodářské krize, 
z podnětů žadatelů a na doporučení některých orgánů státní správy byl v rámci OPŽP 
proveden procesní audit „Analýza procesu administrace žádostí OPŽP na SFŽP“. Z výstupů 
auditní zprávy a na základě doporučení Řídícího orgánu OPŽP je realizováno několik opatření 
na zefektivnění implementace OPŽP týkajících se zejména zkvalitnění a urychlení klíčových 
činností prováděných SFŽP, srozumitelnějších instrukcí pro žadatele, zajištění vyšší 
transparentnosti procesů, zavedení uskutečňování vybraných činností (př. kontrol) 
prostřednictvím jiných subjektů, nastavení efektivnější alokace kontrol, přijetí vyššího stupně 
důvěry směrem k žadateli, případné zavedení paralelního přístupu hodnocení při administraci 
projektů a zkvalitnění finančního řízení programu.  

Níže jsou uvedeny konkrétní příklady přijatých opatření za účelem urychlení čerpání. 

Příklady opatření v rámci administrace žádostí: 
� doplnění informačního systém Zprostředkujícího subjektu o  možnost nastavení termínů 

a lhůt; 
� zavedení monitoringu upozorňování na blížící se termíny; 
� vypracování metodického návodu pro uživatele informačního systému; 
� zobrazení stavu administrace projektu ve všech etapách realizace včetně zveřejnění 

výsledků bodového hodnocení na webových stránkách OPŽP (www.opzp.cz). 

Několik přijatých opatření je zaměřeno přímo na žadatele: 
� příprava projektu „Zajištění zpětné vazby od žadatelů a příjemců dotací“, který má za cíl 

formou dotazníkového šetření identifikovat bariéry přístupu žadatelů k podávání žádostí 
a realizaci projektů včetně stanovení hlavních problémových oblastí a konkrétních 
problémů v jednotlivých fázích projektového cyklu; 

� zavedení  databáze stížností žadatelů, která rovněž zpětnou vazbou od žadatelů přispěje 
ke zkvalitnění implementace programu; 

� revize formuláře žádosti (odstranění nadbytečných příloh, zjednodušení, srozumitelnější 
nápověda); 

� příprava realizace workshopů s cílem přípravy kvalitnějších žádostí; 
� zajištění lepšího fungování regionálních poradenských informačních míst. 

Cílem části realizovaných opatření je optimalizace činností prováděných SFŽP: 
� přenesení kontroly přijatelnosti projektů a dílčího hodnocení na krajská pracoviště; 
� provádění kontroly veřejných výběrových řízení u zakázek pod určitou hranicí externím 

způsobem; 
� zavedení doporučených pravidel pro vyhlašování veřejného výberového řízení (váha 

nabídkové ceny, nepřípustná hodnotící kritéria); 
� přesunutí posouzení ekonomické schopnosti žadatele realizovat projekt do fáze před 

vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 
� nastavení závazných lhůt pro žadatele pro dodání podkladů k vydání Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace; 
� k vyhlašovaným výzvám uvádět výši alokace, která může být přidělena projektům; 
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� re-alokace a optimalizace vybraných procesů/kontrol v rámci Zprostředkujícího subjektu; 
� efektivnější nastavení kontrol na místě (méně časté, avšak detailnější kontroly). 

Výše uvedená opatření představují hlavní kroky Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu 
OP Životní prostředí realizované v rámci procesu urychlení čerpání alokovaných finančních 
prostředků  a eliminování dopadů hospodářské krize. 
 
Indikátory OP Životní prost ředí 
 
V důsledku změny indikátorové soustavy OPŽP, která proběhla na základě evaluačního 
projektu, je nutné nastavit monitorovací systém IS OPŽP. Tento monitorovací systém kromě 
evidence hodnot indikátorů musí také relevantní data přenášet do MSC2007 a rovněž 
poskytovat pracovníkům Zprostředkujícího subjektu a Řídícího orgánu potřebné informace. 
Tento proces je prováděn pomocí sestav. V době zpracování monitorovací zprávy právě 
probíhalo donastavování přenosů dat mezi IS OPŽP a MSC2007 a rovněž se dopracovávala 
finální podoba sestav pro sledování indikátorů v IS OPŽP. 
 
Vykazování schválených projektů v rámci OPŽP 
 
Během měsíce září proběhlo jednání mezi ŘO OPŽP a NOK, které mělo vyjasnit pojem 
„schválený projekt“ tak, jak je reportován NOK v měsíčních monitorovacích zprávách. 
Z pohledu NOK znamená, že projekt je schválen tehdy, když má vydaný dokument, na 
základě kterého může žádat ŘO o proplacení prostředků. Z pohledu OPŽP je toto ovšem 
nevyhovující, neboť to nezachycuje skutečnost, že od doby, kdy ŘO rozhodne o přidělení 
podpory, probíhají výběrová řízení, která se můžou v případě infrastrukturních projektů 
protáhnout až na několik měsíců (důvodem je například dodržování lhůt na základě zákona o 
zadávání veřejných zakázek). Vzniká zde tedy časový nesoulad a ŘO OPŽP v uvedené zprávě 
vykazoval nízký objem přidělených prostředků na schválené projekty. Během září byl 
informační systém upravován tak, aby se vykazovaly nasmlouvané prostředky v souladu 
s dohodou mezi ŘO a NOK. Do konce září se ovšem informační systém finálně nastavit 
nepodařilo, a proto vzniká nesoulad v datech vykazovaných IS OPŽP a MSC2007.  
 

2.5. Monitorovací výbor 

2.5.6. Aktivity monitorovacího výboru 
V období od 1.4.2009 do 30.9.2009 proběhlo dne 28. května 2009 páté zasedání 
Monitorovacího výboru OP Životní prostředí. 
 
V úvodu jednání byly schváleny změny ve Statutu MV OP Životní prostředí a dále byla 
s navrhovanými doplněními schválena Výroční zpráva OP Životní prostředí za rok 2008. 
V rámci shrnutí stavu realizace OP Životní prostředí byla předložena Zpráva o průběhu 
realizace OP Životní prostředí k 31.3.2009. V dalším bodu programu byla podána informace 
o protikorupčním auditu na SFŽP ČR a puštěna videoprezentace OPŽP. Poté zástupkyně MŽP 
přednesla informace o realizaci Komunikačního plánu OPŽP. Na závěr byly předneseny 
informace o dosavadním čerpání finančních prostředků z Prioritní osy 8 a projektech 
Technické pomoci OP Životní prostředí.  
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2.5.7. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání monitorovacího 
výboru 

Na základě úkolů stanovených na 5. zasedání Monitorovacího výboru byla přijata následující 
opatření: 

I. Statut MV OP ŽP 
• Aktualizovaný statut byl vydán příkazem ministra ke dni 24.8.2009. 

II.  Implementační dokument OPŽP 
• Aktualizace Implementačního dokumentu OPŽP byla členům MV rozeslána dvakrát 

k projednání formou „per rollam“ a schválena ke dni 24.7.2009 a 26.8.2009. 
• Návrh Asociace krajů ČR do ID OPŽP je v řešení a jeho podoba bude známa 

v únoru 2010. 
III.  Výroční zpráva OPŽP za rok 2008 

• Výroční zpráva za rok 2008 byla doplněna dle závěrů MV. Evropskou komisí byla 
VZ přijata dne 16.7.2009. Finální verze Výroční zprávy byla elektronicky rozeslána 
členům MV dne 28.7.2009. 

IV.  Zpráva o průběhu realizace OPŽP 
• Označení sloupců v tabulce Přílohy 1 bylo upřesněno. 
• Predikce vývoje čerpání jsou dle „Pokynu pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci 

operačního programu pro Monitorovací výbor“ vydaného NOK zahrnuty v kapitole 
2.7. 

• Byla zpracována analýza průměrné délky vyřizování žádostí dle jednotlivých 
prioritních os a statistika dle typu žadatelů a jejich úspěšnosti v rámci jednotlivých 
prioritních os. (viz Příloha č.  7 a 8.) 

• Analýza častých chyb je všem žadatelům k dispozici v rámci časopisu Priorita 
(č.3/2009) dostupného i na webových stránkách OPŽP. 

V. Informace o protikorupčním auditu na SFŽP 
• Zpracovaná zpráva s jejími doporučeními bude dne 19.11.2009 rozeslána zástupcům 

EK a členům MV spolu s podklady pro 6. zasedání Monitorovacího výboru. 
 

2.6. Plnění pravidla N+3 / N+2 (k 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.  
 
Tabulka č. 1: Pravidlo n+3 k roku 2010 (mil. EUR) 

Pravidlo N+3  k 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 
k 30.9.2009 
ERDF/FS 

 

Zůstatek  
ERDF/FS 

 

A B C D = B - C E F = D - E 
4 917, 867  610, 175 505,839 104,336 0 104,336 
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Jestliže alokaci roku 2007 v celkové výši 610,175 mil. EUR ponížíme o 3 zálohové platby ve 
výši 505,839 mil. EUR, zbývá do konce roku 2010 podat do Evropské komise žádosti 
o platbu v minimální výši 104,336 mil. EUR. V takovém případě zvládneme do konce roku 
2010 alokaci roku 2007 vyčerpat.  
 
K 30.9.2009 nebyly certifikovány žádné výdaje, nicméně byly evidovány celkové závazky 
z projektových žádostí v hodnotě 38 333 mil. Kč (1508,0 mil. EUR). Disponibilní alokace 
k 30.9.2009 je již 1901,165 mil. EUR (alokace roku 2007, 2008 a 2009), což při současném 
kurzu 25,420 CZK/EUR znamená 48,328 mld. Kč. Z daného pohledu je tedy k dispozici 
dostatečné množství finančních prostředků, kterou mohou být uvolňovány oproti 
certifikovaným výdajům a následným žádostem o platby do EK. Nezbývá tedy než přikročit k 
certifikaci výdajů již realizovaných projektů. První certifikace proběhne v říjnu 2009 
v předpokládaném objemu 2,560 mld. Kč. Proplaceno bylo 3 016,42 mil. Kč v rámci PO 1-8 
(119,8 mil. EUR). Po započtení všech přijatých zálohových plateb od EK do alokace roku 
2007 se jeví předpoklad jejího vyčerpání velmi reálně. Největší podíl na Rozhodnutích 
i proplacených projektech mají prioritní osy 1, 3, 4 a 6. 
 

2.7. Predikce vývoje čerpání a rizika čerpání 
 
Tabulka č. 2: Předpoklad čerpání - proplácení podpory z ERDF a FS příjemcům podle 
jednotlivých prioritních os (mil. K č) 

Prior. osa 
Předpoklad 
profinancování 
k 31.12.2009 

Předpoklad 
profinancování 
k 31.3.2010 

Předpoklad 
profinancování 
k 30.6.2010 

Předpoklad 
profinancování 
k 30.9.2010 

Předpoklad 
profinancování 
k 31.12.2010 

PO 1 369,175 2 283,474 5 228,549 9 646,161 15 094,550 
PO 2 13,068 49,812 106,342 191,136 295,716 
PO 3 1 553,693 1 894,340 2 418,413 3 204,522 4 174,057 
PO 4 1 083,420 1 415,208 1 925,651 2 691,316 3 635,636 
PO 5 0,000 18,466 46,876 89,491 142,049 
PO 6 656,349 977,854 1 472,477 2 214,412 3 129,465 
PO 7 13,977 40,988 82,543 144,875 221,752 
PO 8 126,740 152,280 191,572 250,509 323,198 
Celkem mil Kč 3 816,422 6 832,422 11 472,423 18 432,422 27 016,423 
Celkem mil. EUR 151,57 271,34 455,62 732,03 1072,93 
Zdroj: IS OPŽP 
Všechna čísla v tabulce jsou kumulativní, tzn. v rámci řádků obsahují vždy i čísla předchozí. 
 
Pro splnění pravidla n+3 zbývá do konce roku 2010 podat do Evropské komise žádosti 
o platbu v minimální výši 104,336 mil. EUR. Při předpokládaném vývoji profinacování 
prostředků bude alokace roku 2007 ke konci roku 2010 vyčerpána. 
 
Rizika čerpání ve vztahu k budoucímu pokroku v implementaci OPŽP  
 
1) pomalá administrace a součinnost orgánů státní správy,  
2) započtení všech zálohových plateb do prvního roku alokace a tím velké změkčení pravidel 
na začátku, které může být na vrub následujícím rokům alokace,  
3) případný nedostatek projektových žádostí (zájmu žadatelů) pro určitou prioritní osu (PO) - 
možno v krajním případě řešit převodem alokace dané PO na jiné PO. 
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2.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev 
 
Do konce roku 2009 bude možné předkládat žádosti o podporu v rámci prioritních os 1, 5, 6 
a 7. Příjem žádostí se předpokládá během října a listopadu. Do 30.9.2009 nebyl k dispozici 
harmonogram výzev pro rok 2010, jeho konečná podoba bude známa koncem listopadu, poté 
bude zveřejněn na webu OPŽP. 
 

2.9. Přehled schválených projektů 
 
Přehled schválených projektů je zveřejněn na webu OPŽP v sekci Přehledy finanční podpory 
na následujících adresách: 
http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu-ke-stazeni/ 
http://www.opzp.cz/sekce/526/uplny-prehled-podporenych-projektu/ 
 

2.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů 
 
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 (Joint Assistance to Support 
Projects in European Region). 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, 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 i 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 pro posouzení 
všech projektů, které přesahují hranici 25 miliónů EUR (tzv. velké projekty) a vybrané 
projekty individuální (celkové náklady nepřesahují hranici 25 miliónů EUR).  
 
K 30.9.2009 bylo podáno 9 žádostí, které splňují kritéria velkého projektu. Detailní informace 
o projektech lze nalézt v Příloze č. 2 „Indikativní přehled velkých projektů 2009“. Z toho bylo 
na národní úrovni Řídícím orgánem schváleno 6 velkých projektů (viz Příloha č. 3). 
K 30.9.2009 byly Evropské komisi předloženy ke schválení 4 projekty z nichž zatím byl 
schválen jeden projekt - „Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové 
Mlýny“. 

2.11. Vrácená nebo znovu použitá pomoc  
V období od 1.4 – 30.9.2009 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. 
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3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ 
PODPORY 

 

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

 

3.1.1. Zaměření prioritní osy 

3.1.1.1. Cíle Prioritní osy 1 
 
Hlavním cílem Prioritní osy 1 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení 
kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní. 

3.1.1.2. Příklady podporovaných typových projektů/aktivit 
Níže je uveden stručný výčet příkladů podporovaných projektů, úplný výčet je uveden 
v Implementačním dokumentu. 

• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV 
• výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě 
• výstavba zařízení určených k čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod 

s obsahem dané zvlášť nebezpečné látky 
• technická a biologická opatření vedoucí k trvalému snížení eutrofizace povrchových 

vod 
• budování a podpora systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových 

a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů, 
• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody, výstavba, 

rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 
• budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné 

povodňové služby 
• úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu prováděná přírodě blízkým 

způsobem, výstavba poldrů 
 

3.1.1.3. Výčet typových oprávněných příjemců 
Níže je uveden stručný výčet příkladů příjemců podpory, detailní soupis přijatelných příjemců 
podpory je uveden v Implementačním dokumentu. 
 

• územní samosprávné celky a jejich svazky 
• společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji 
• obcemi a kraji zřízené organizace 
• správci povodí, vodních toků, nádrží 
• správci a majitelé rybníků, vodních děl 
• zpracovatelé plánů opatření 
• nevládní neziskové organizace 
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• státní organizace a státní podniky 
• provozovatelé systému předpovědní povodňové služby 
• organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace 
• průmyslové podniky (včetně malých a středních) 

 

3.1.2. Výzvy v rámci Prioritní osy 1 
Ve sledovaném období byly pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 1 
vyhlášeny 2 výzvy. Desátá výzva byla zaměřena na projekty z oblasti podpory 1.3., alokace 
pro tuto oblast podpory byla 1 mld. Kč, dvanáctá výzva na projekty z oblasti podpory 1.1 
a 1.2. Bližší informace ohledně vyhlášených výzev jsou uvedeny v kapitole 2.3.1. 
 

3.1.3. Finanční pokrok Prioritní osy 1 
 
Tabulka č. 3: Indikativní rozd ělení finanční alokace v rámci Prioritní osy 1 do 
jednotlivých oblastí podpory (prostředky EU) 

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 
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Graf č. 2: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci Prioritní osy 1 (veřejné 
prostředky celkem – EU+národní) 
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Zdroj: MSC2007, stav k 15.10.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 10/2009 tj. 25,180 Kč/EUR 
* v oblasti podpory 1.2 jsou realizovány projekty , které mají překryv v oblasti podpory 1.1 

 

Celková alokace Prioritní osy 1 činí 2 339,47 mil EUR, příspěvek EU 1 988,55 mil. EUR. 
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 bylo z 492 podaných žádostí schváleno 287 
projektů ve výši 932,5 mil. EUR (53,3 % z alokace této oblasti podpory na celé období). 
Proplacené prostředky příjemcům činí 13,5 mil. EUR (0,8 % z alokace). V oblasti podpory 
1.3 Omezování rizika povodní bylo z 34 podaných žádostí podpořeno 17 projektů ve výši 
11,6 mil. EUR (3,9 % z alokace). V oblasti podpory 1.2. nebyl dosud schválen žádný projekt. 

Celkem bylo v rámci PO 1 z 638 podaných žádostí schváleno 304 projektů ve výši 944 mil. 
EUR (40,4 % z alokace PO 1), příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 13,5 mil. EUR 
(0,6 % z alokace PO 1), Platebnímu a certifikačnímu orgánu byly předloženy výdaje  ve výši 
9,9 mil. EUR (0,4 % z alokace PO 1). Detailní informace o finančním pokroku v rámci 
jednotlivých oblastí podpory jsou uvedeny v Příloze 1. 
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3.1.4. Věcný pokrok Prioritní osy 1 

Tabulka č. 4: Indikátory Prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní 

Druh 
indikátoru 
Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(rok) 

Cílová 
hodnota 

2015 

Závazek 
ze schválených 

projekt ů 

Dosažená 
hodnota 

Výsledek 
230600 

Počet nových, 
rekonstruovaných a 
intenzifikovaných ČOV 
nad 2000 EO 

počet 
0          

(2007) 
350 6 0 

Výstup 
230700 

Délka nových a 
rekonstruovaných 
kanalizačních řadů 

km 
0          

(2007) 
120 186 57 

Výstup 
230800 

Počet rekonstruovaných a 
nových úpraven pitné vody 

počet 
0          

(2007) 
10 0 0 

Výstup 
232100 

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

počet 
0          

(2007) 
100 0 0 

Výstup 
260100 

(Core 31) 

Počet projektů zaměřených 
na ochranu proti povodním 
nebo lesním požárům, 
případně na další ochranná 
opatření 

počet 
0          

(2007) 
200 29 1 

Zdroj: IS OPŽP, stav k 11.11.2009 
 
Vyplněná hodnota „Závazek ze schválených projektů“ přestavuje hodnotu za projekty, které 
mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukazatel „Dosažená hodnota“ vychází z hodnot  
uvedených v průběžných monitorovacích zprávách nebo závěrečných monitorovacích 
zprávách, které již byly odsouhlaseny projektovými manažery. 
 

3.1.5. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; 
pozitivní charakteristiky prioritní osy 

Největším problémem v PO 1 je dlouhá doba od přípravy k realizaci převážně liniových 
staveb, u kterých je poměrně složitá  projektová příprava a administrace zejména dle zák. 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon). Tyto procesy 
jsou mimo vliv Řídícího orgánu a nelze je  zkrátit.   
S ohledem na stávající „stáří“ a stav zanedbání  vodohospodářské infrastruktury v Čechách je  
zájem o dotaci zejména v podoblasti 1.1.1. - Snížení znečištění z komunálních zdrojů  v každé 
výzvě vysoký.   
Vzhledem k počtu aglomerací pod 2000 EO, které nemají vyřešené čištění odpadních vod, 
bude alokace vyčerpána. 
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3.1.6. Charakteristický projekt Prioritní osy 1 

 
Název projektu: Aglomerace Dolní Lhota - odkanalizování 
  
Žadatel: Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota 
 
Popis projektu:  
 
Předmětem podpory je výstavba nové oddílné gravitační splaškové kanalizace v obcích Dolní 
Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné v celkové délce 30,05 km a výstavba společné 
mechanicko-biologické ČOV v obci Dolní Lhota o kapacitě 2870 EO. Po realizaci akce bude 
na novou ČOV připojeno 2870 EO. 
 
Aktuální stav projektu: 
K 30.09.2009 bylo vystavěno 3,1 km nové kanalizační sítě, z toho 0,15 km veřejných částí 
kanalizačních přípojek. Na ČOV byly provedeny betonáže zahloubené části ČOV a nyní 
probíhá vyzdívání prvního nadzemního patra. 
Akce je nyní ve stavu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (příjemce podpory 
dodává ekonomické podklady na Fond). 
 
Termín zahájení projektu:  06/2009 
Termín ukončení projektu: 12/2011 
 
Celkové náklady:  285 886 730,- Kč 
Uznatelné náklady: 195 576 600,- Kč 
Podpora FS/ERDF: 166 240 110,- Kč 
Podpory SFŽP/SR: dotace: 9 778 830,- Kč 
                                  půjčka 13 690 362,- Kč  
Proplacené prostředky: 0 
 
Indikátory projektu: 
 
Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Kapacita ČOV nově budovaných o 
velikosti nad 2000 EO 

EO 0 
 

2 870 
 

Množství vypouštěných čištěných 
odpadních vod 

tis. m3/rok 0 
 

136,145 
 

Počet ekvivalentních obyvatel nově 
napojených na vyhovující ČOV 

EO 0 2 870 

Počet nových ČOV nad 2000 EO počet 0 1 
Snížení N-NH4

+ ve vypouštěných 
odpadních vodách 

t/rok 0 4,59 
 

Délka nových kanalizačních řadů km 2,95 27,154 
Délka nových kanalizačních sítí km 3,1 30,054 
Snížení BSK5 ve vypouštěných 
odpadních vodách 

t/rok 0 47,68 
 

Snížení vypouštěného znečištění v t/rok 0 89,51 
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ukazateli CHSKCr 
Snížení nerozpuštěných látek ve 
vypouštěných 
odpadních vodách 

t/rok 0 42,60 

Snížení Ncelk ve vypouštěných 
odpadních vodách 

t/rok 0 6,80 

Snížení vypouštěného znečištění v 
ukazateli Pcelk. 

t/rok 0 1,28 

 
Betonáže zahloubených částí ČOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokládka kanalizace ložené podél komunikace 
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3.2. Prioritní osa 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 
A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

 

3.2.1. Zaměření prioritní osy 

3.2.1.1. Cíle Prioritní osy 2 
Hlavním cílem Prioritní osy 2 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. 
 

3.2.1.2. Příklady podporovaných typových projektů/aktivit 
Níže je uveden stručný výčet příkladů podporovaných projektů, úplný výčet je uveden 
v Implementačním dokumentu. 

• pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, 
který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení 
energetických vlastností obálky budov 

• výstavba případně rekonstrukce centrálního zdroje tepla včetně rozvodů tepla 
• výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových 

staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené 
pro tento účel v územně plánovací dokumentaci. 

• výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku 
• projekty zaměřené na omezování emisí NOX a SO2, VOC, NH3 a prachu ze zdrojů 

znečišťování ovzduší 
 

3.2.1.3. Výčet typových oprávněných příjemců 
Níže je uveden stručný výčet příkladů příjemců podpory, detailní soupis přijatelných příjemců 
podpory je uveden v Implementačním dokumentu. 
 

• územní samosprávné celky a jejich svazky 
• obecně prospěšné společnosti 
• právnické osoby 
• veřejné výzkumné instituce 
• nadace a nadační fondy 
• příspěvkové organizace 
• občanská sdružení a církve 
• malé a střední podniky, průmyslové podniky 
• organizace zřízené na základě zvláštního zákona 
• organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace 

3.2.2. Výzvy v rámci Prioritní osy 2 
Ve sledovaném období nebyla pro Prioritní osu 2 vyhlášena žádná nová výzva. 
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3.2.3. Finanční pokrok Prioritní osy 2 
 

Tabulka č. 5: Indikativní rozd ělení finanční alokace 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 

 

Graf č. 3: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci Prioritní osy 2 (veřejné 
prostředky celkem – EU+národní) 
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Zdroj: MSC2007, stav k 15.10.2009 
Finanční objemy v EUR  jsou přepočítány kurzem platným pro 10/2009, tj. 25,180 Kč/EUR 
 

Celková alokace Prioritní osy 2 činí 746,05 mil EUR, příspěvek EU 634,15 mil. EUR. Mírně 
vyššího pokroku bylo dosaženo v Oblasti podpory 2.1. Celkem bylo v rámci PO 2 z 112 
podaných žádostí schváleno 61 projektů ve výši 20,3 mil. EUR (2,7 % z alokace PO 2), 
příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 0,4 mil. EUR (0,1 % z alokace PO 2), 
Platebnímu a certifikačnímu orgánu byly předloženy výdaje  ve výši 0,5 mil. EUR (0,1 % 
z alokace PO 2). Detailní informace o finančním pokroku v rámci jednotlivých oblastí 
podpory jsou uvedeny v Příloze 1. 
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3.2.4. Věcný pokrok Prioritní osy 2 
 
Tabulka č. 6: Indikátory Prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

Druh 
indikátoru 
Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(rok) 

Cílová 
hodnota 

2015 

Závazek 
ze schválených 

projekt ů 

Dosažená 
hodnota 

Výstup 
2110100 
(Core 28) 

Počet projektů zaměřených 
na zvýšení kvality ovzduší 

počet 
0           

(2007) 
607 9 0 

Zdroj: IS OPŽP, stav k 11.11.2009 
 
Vyplněná hodnota „Závazek ze schválených projektů“ přestavuje hodnotu za projekty, které 
mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukazatel „Dosažená hodnota“ vychází z hodnot  
uvedených v průběžných monitorovacích zprávách nebo závěrečných monitorovacích 
zprávách, které již byly odsouhlaseny projektovými manažery. 
 

3.2.5. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; 
pozitivní charakteristiky prioritní osy 

V PO 2 nedochází k dostatečnému čerpání prostředků OPŽP. Nejčastějšími problémy, které 
způsobují bariéry v čerpání jsou: nízká míra dotace, nezájem potencionálních žadatelů 
a nedůvěra žadatelů. 
Na ŘO MŽP se v současné době provádí analýza dosavadní úspěšnosti PO 2 s výstupem 
návrhu dalšího postupu, který zabezpečí efektivní čerpání (a dočerpání) prostředků EU.  
 

3.2.6. Charakteristický projekt Prioritní osy 2 
 

Název projektu:   Mateřská škola Bezdružice, Fučíkova 249 - projekt úspor energie 
  
Žadatel: město Bezdružice 
 
Popis projektu: Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Mateřské školy, 
Fučíkova 249 v obci Bezdružice rekonstrukcí otopného systému, při kterém budou kotle na 
tuhá paliva nahrazena dvěma kotli na zemní plyn. 
 
Aktuální stav projektu:  Akce je stavebně ukončena, probíhá zkušební provoz. 
 
Termín zahájení projektu: 24.06.2008 
Termín ukončení projektu: 31.07.2009 
 
Celkové náklady:               2 336 578,00 Kč 
Uznatelné náklady:            1 805 248,00 Kč  
Podpora FS/ERDF:           1 534 460,80 Kč 
Podpory SFŽP/SR:                 90 262,40 Kč 
Proplacené prostředky:     1 624 349,20 Kč 
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Indikátory projektu: 
Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Nově dosahovaná koncentrace CO mg/m3 26,66  
Nově dosahovaná koncentrace NOx mg/m3 133,00  
Nový instalovaný výkon zdroje MW 0,088  
Snížení emisí CO t/rok 2,42  
Snížení emisí SO2 t/rok 1,13  
Snížení emisí NOx t/rok 0,12  
Snížení emisí TZL t/rok 0,68  
Cílový stav bude znám po vyhodnocení ročního povozu. 
 
kotle 

 
 
rozvody 
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3.3. Prioritní osa 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ 
ENERGIE 

3.3.1. Zaměření prioritní osy 

3.3.1.1. Cíle Prioritní osy 3 
Hlavním cílem Prioritní osy 3 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, vyšší využití odpadního tepla a náhrada spalování fosilních 
paliv a snížení znečištění životního prostředí. 
 

3.3.1.2. Příklady podporovaných typových projektů/aktivit 
Níže je uveden stručný výčet příkladů podporovaných projektů, úplný výčet je uveden 
v Implementačním dokumentu. 
 

• výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE (centrální a blokové kotelny, 
lokální zdroje tepla) 

• výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE (fotovoltaické systémy, 
malé vodní elektrárny, elektrárny větrné, geotermální, na biomasu) 

• výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla 
využívajících OZE 

• snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budov 

• aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na 
využití odpadního tepla apod.) 

3.3.1.3. Výčet typových oprávněných příjemců 
Níže je uveden stručný výčet příkladů příjemců podpory, detailní soupis přijatelných příjemců 
podpory je uveden v Implementačním dokumentu. 
 

• územní samosprávné celky a jejich svazky 
• nadace a nadační fondy 
• občanská sdružení a církve 
• příspěvkové organizace 
• obecně prospěšné společnosti 
• organizace zřízené na základě zvláštního zákona 
• organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace 
• neziskové organizace 
• právnické osoby vlastněné veřejnými subjekty 

 

3.3.2. Výzvy v rámci Prioritní osy 3 
Ve sledovaném období byly pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 3 
vyhlášeny 2 výzvy, a to desátá a jedenáctá. Obě výzvy byly vyhlášeny pro Oblasti podpory 
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3.1. i 3.2.  Alokace pro PO 3 byla při obou výzvách 5 mld. Kč. Bližší informace ohledně 
vyhlášených výzev jsou uvedeny v kapitole 2.3.1. 

3.3.3. Finanční pokrok Prioritní osy 3 

Tabulka č. 7: Indikativní rozd ělení finanční alokace 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 
 
 
Graf č. 4: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci Prioritní osy 3 (veřejné 
prostředky celkem – EU+národní) 
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Zdroj: MSC2007, stav k 15.10.2009 
Finanční objemy v EUR jsou přepočítány kurzem platným pro 10/2009, tj. 25,180 Kč/EUR 
 

Celková alokace Prioritní osy 3 činí 791,73 mil EUR, příspěvek EU 672,97 mil. EUR. 
Výrazný pokrok byl zaznamenán v oblasti podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla. Z 2045 podaných žádostí bylo schváleno 396 projektů ve výši  235,9 mil. 
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EUR (47,5 % z alokace). Na finančním pokroku PO 3 se oblast podpory 3.1 podílí velice 
málo. Z 188 podaných žádostí bylo schváleno 7 projektů ve výši 2,3mil. EUR (0,8 % 
z alokace na celé období).  
Celkem bylo v rámci PO 3 z 2233 podaných žádostí schváleno 403 projektů ve výši 238,2 
mil. EUR (30,1 % z alokace PO 3), příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 50,3 mil. 
EUR (6,3 % z alokace PO 3), Platebnímu a certifikačnímu orgánu byly předloženy výdaje  ve 
výši 47,2 mil. EUR (6 % z alokace PO 3). Detailní informace o finančním pokroku v rámci 
jednotlivých oblastí podpory jsou uvedeny v Příloze 1. 

 

3.3.4. Věcný pokrok Prioritní osy 3 
Tabulka č. 8: Indikátory Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

Druh 
indikátoru 
Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(rok) 

Cílová 
hodnota 

2015 

Závazek 
ze schválených 

projekt ů 

Dosažená 
hodnota 

Výsledek 
360300 

(Core 24) 

Zvýšení kapacit na výrobu 
energie z obnovitelných 
zdrojů 

MW 
0           

(2007) 
600 3,023 0,704 

Výsledek 
364300 

Snížení spotřeby energie GJ/rok 
0          

(2007) 
430000 323 619 86 561 

Výstup 
360100 

(Core 23) 

Počet podpořených 
projektů zaměřených na 
zvýšení kapacit pro výrobu 
energie z OZE a úspory 
energie 

počet 
0           

(2007) 
1500 384 4 

Zdroj: IS OPŽP, stav k 11.11.2009 
 
Vyplněná hodnota „Závazek ze schválených projektů“ přestavuje hodnotu za projekty, které 
mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukazatel „Dosažená hodnota“ vychází z hodnot  
uvedených v průběžných monitorovacích zprávách nebo závěrečných monitorovacích 
zprávách, které již byly odsouhlaseny projektovými manažery. 
 
 

3.3.5. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; 
pozitivní charakteristiky prioritní osy 

O podporu projektů v oblasti podpory 3.2 byl značný zájem a po XI. výzvě již byly vyčerpány 
veškeré alokované prostředky (v rámci XI. výzvy bylo podáno 968 žádostí o podporu).   
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3.3.6. Charakteristický projekt Prioritní osy 3 

 
Název projektu: Instalace tepelných čerpadel a solárních kolektorů – Městys Lukavec 
  
Žadatel: Městys Lukavec 
 
Popis projektu: Instalace nového zdroje tepla – dvě tepelná čerpadla země – voda, každé 
s min. jmenovitým výkonem 67 kW a solární soustava pro přípravu teplé vody – 20 ks 
plochých kapalinových kolektorů. Jako bivalentní zdroj je využit stávající zdroj na lehké 
topné oleje. 
 
Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena, financování projektu ukončeno, 
Závěrečné vyhodnocení akce: 30.12.2009. 
 
Termín zahájení projektu: 30.6.2008 
Termín ukončení projektu: 30.12.2008 
 
Celkové náklady: 11 681 048 Kč  
Uznatelné náklady: 8 903 953 Kč  
Podpora FS/ERDF: 7 568 360,05 Kč  
Podpory SFŽP/SR: 445 197,65 Kč  
Proplacené prostředky: 8 903 953 Kč 
 
Indikátory projektu: 
Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Snížení spotřeby energie GJ/rok 569,171 869,171 
Snížení emisí CO2 t/rok 36,66 36,66 
 
Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo 
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Tepelná čerpadla 

 
 
 
Solární panely 
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3.4. Prioritní osa 4 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 

 

3.4.1. Zaměření prioritní osy 

3.4.1.1. Cíle Prioritní osy 4 
Hlavním cílem Prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů 
a odstraňování starých ekologických zátěží. 

3.4.1.2. Příklady podporovaných typových projektů/aktivit 
Níže je uveden stručný výčet příkladů podporovaných projektů, úplný výčet je uveden 
v Implementačním dokumentu. 
 

• integrované systémy nakládání s odpady 
• systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady 
• zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci 

odpadů 
• rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek 
• inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace 

priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci; 
• realizace průzkumných prací, analýz rizik 
• sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není 

původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost 
je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely 
zřízenou) 

 

3.4.1.3. Výčet typových oprávněných příjemců 
Níže je uveden stručný výčet příkladů příjemců podpory, detailní soupis přijatelných příjemců 
podpory je uveden v Implementačním dokumentu. 

 
• neziskové organizace 
• územní samosprávné celky a jejich svazky 
• občanská sdružení a církve 
• fyzické osoby 
• podnikatelské subjekty 
• příspěvkové organizace 
• organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace 
• právnické osoby státem pro tyto účely zřízené 
• státní podniky 
• nadace a nadační fondy 
• organizace zřízené na základě zvláštního zákona 
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3.4.2. Výzvy v rámci Prioritní osy 4 
Ve sledovaném období byla pro Prioritní osu 4 vyhlášena 1 výzva, a to jedenáctá pro obě 
oblasti podpory. Alokace pro PO 4 byla ve výši 3 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč na oblast 
podpory 4.1 a 1,5 mld. Kč na oblast podpory 4.2. Bližší informace ohledně vyhlášených 
výzev jsou uvedeny v kapitole 2.3.1. 
 

3.4.3. Finanční pokrok Prioritní osy 4 
 
Tabulka č. 9: Indikativní rozd ělení finanční alokace 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 Zkvalitn ění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží 
FS 776,505 

 
 
Graf č. 5: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci Prioritní osy 4 (veřejné 
prostředky celkem – EU+národní) 
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Zdroj: MSC2007, stav k 15.10.2009 
Finanční objemy v EUR jsou přepočítány kurzem platným pro 10/2009, tj. 25,180 Kč/EUR 
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Celková alokace Prioritní osy 4 činí 913,54 mil EUR, příspěvek EU 776,50 mil. EUR. 
V  oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady bylo z 1048 projektových žádostí 
schváleno 303 projektů ve výši 168,8 mil EUR (27,6 % z alokace). Do oblasti podpory 4.2 
Odstraňování starých ekologických zátěží bylo podáno 928 projektový žádostí, z toho bylo 
schváleno 28 projektů ve výši 52,1 mil. EUR (17,3 % z alokace).Celkem bylo v rámci PO 4 z 
1140 podaných žádostí schváleno 331 projektů ve výši 220,9 mil. EUR (24,2 % z alokace PO 
4), příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 32,7 mil. EUR (3,6 % z alokace PO 4), 
Platebnímu a certifikačnímu orgánu byly předloženy výdaje ve výši 31,4 mil. EUR (3,4 % 
z alokace PO 4). Detailní informace o finančním pokroku v rámci jednotlivých oblastí 
podpory jsou uvedeny v Příloze 1. 

 

3.4.4. Věcný pokrok Prioritní osy 4 
 
Tabulka č. 10: Indikátory Prioritní osy 4 – Zkvalitn ění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologických zátěží 

Druh 
indikátoru 
Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(rok) 

Cílová 
hodnota 

2015 

Závazek 
ze schválených 

projekt ů 

Dosažená 
hodnota 

Výsledek 
240200 

Plocha odstraněných 
starých ekologických zátěží 

m2 
0          

(2007) 
1000000 473 783 3 883 

Výstup 
220100 

(Core 27) 

Počet projektů zaměřených 
na nakládání s odpady 

počet 
0           

(2007) 
250 137 28 

Výstup 
240201 

Počet projektů zaměřených 
na odstraňování starých 
ekologických zátěží 

počet 
0          

(2007) 
50 6 1 

Zdroj: IS OPŽP, stav k 11.11.2009 
 
Vyplněná hodnota „Závazek ze schválených projektů“ přestavuje hodnotu za projekty, které 
mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukazatel „Dosažená hodnota“ vychází z hodnot  
uvedených v průběžných monitorovacích zprávách nebo závěrečných monitorovacích 
zprávách, které již byly odsouhlaseny projektovými manažery. 
 

3.4.5. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; 
pozitivní charakteristiky prioritní osy 

 
Aktuální úprava Implementačního dokumentu ve vazbě na úpravu Plánu odpadového 
hospodářství ČR umožňuje podporu energetického využití komunálního odpadu. Vzhledem 
k objemu plánovaných projektů bude alokace vyčerpána. V rámci Prioritní osy 4 se prováděla 
notifikace u Oblasti podpory 4.2 - Odstranění starých ekologických zátěží pro žadatele z řad 
podnikatelských subjektů. Notifikační řízení bylo uzavřeno v červnu 2009. Nyní se podpora 
na odstranění SEZ poskytuje i žadatelům z řad podnikatelských subjektů. 
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3.4.6. Charakteristický projekt Prioritní osy 4  

 
Název projektu: "Sběrný dvůr města Javorníku" - ulice Havlíčkova 
  
Žadatel: Město Javorník 
 
Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora pro sběr a 
shromažďování odpadů. 
 
Aktuální stav projektu: Po termínu závěrečného vyhodnocení akce 
 
Termín zahájení projektu:  13. 9. 2008 
Termín ukončení projektu: 31. 3. 2009  
 
Celkové náklady:  4 761 439,- Kč 
Uznatelné náklady: 4 726 882, - Kč  
Podpora FS/ERDF: 4 017 849,70 Kč 
Podpory SFŽP/SR:  236 344,10 Kč 
Proplacené prostředky: 4 726 862,50 Kč 
 
Indikátory projektu: 
Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Kapacita sběrného dvora t/rok 101,6 101,6 

Plocha sběrného dvora m2 1500 1500 
 
kontejnery 
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3.5. Prioritní osa 5 – OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO 
ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ 
ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK 

 

3.5.1. Zaměření prioritní osy 

3.5.1.1. Cíle Prioritní osy 5 
Hlavním cílem Prioritní osy 5 je rozvoj a inovace technologií přispívající k omezování 
průmyslového znečištění, snižování environmentálních rizik a rozvoj informačních systémů 
o znečišťování životního prostředí. 
 

3.5.1.2. Příklady podporovaných typových projektů/aktivit 
Níže je uveden stručný výčet příkladů podporovaných projektů, úplný výčet je uveden 
v Implementačním dokumentu. 
 

• vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na 
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů 

• rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění 
jednotlivých složek životního prostředí 

• rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění 
(souvislost s BAT a IPPC) 

• vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií 
• výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry 

rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 
Sb.), 

• vytvoření výukových a expertních center REACH 
• vytvoření celostátního informačního systému sběru a hodnocení znečištění životního 

prostředí 
 

3.5.1.3. Výčet typových oprávněných příjemců 
Níže je uveden stručný výčet příkladů příjemců podpory, detailní soupis přijatelných příjemců 
podpory je uveden v Implementačním dokumentu. 
 

• územní samosprávné celky a jejich svazky 
• příspěvkové organizace 
• veřejné výzkumné instituce 
• občanská sdružení 
• neziskové organizace 
• podnikatelské subjekty 
• státní podniky 
• státní organizace 
• správci povodí a vodních toků 
• organizační složky státu 
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• provozovatelé systému předpovědní povodňové služby 
 

3.5.2. Výzvy v rámci Prioritní osy 5 
Ve sledovaném období nebyla pro Prioritní osu 5 vyhlášena žádná nová výzva. 
 

3.5.3. Finanční pokrok Prioritní osy 5 
Tabulka č. 11: Indikativní rozdělení finanční alokace 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 

 
 

Graf č. 6: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci Prioritní osy 5 (veřejné 
prostředky celkem – EU+národní) 
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Finanční objemy v EUR jsou přepočítány kurzem platným pro 10/2009, tj. 25,180 Kč/EUR 
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Celková alokace Prioritní osy 5 činí 71,30 mil EUR, příspěvek EU 60,61 mil. EUR. Tato 
prioritní osa zahrnuje pouze 1 oblast podpory – 5.1. Omezování průmyslového znečištění. 
V rámci PO 5 bylo z 15 podaných žádostí schváleno 9 projektů ve výši 3,9 mil. EUR (5,5 % 
z alokace PO 5)1, příjemcům dosud nebyly byly proplaceny žádné prostředky. Detailní 
informace o finančním pokroku v rámci PO 5 jsou uvedeny v Příloze 1. 

 

3.5.4. Věcný pokrok Prioritní osy 5 
 
Tabulka č. 12: Indikátory Prioritní osy 5 – Omezování průmyslového znečištění 
a snižování environmentálních rizik 

Druh 
indikátoru 
Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(rok) 

Cílová 
hodnota 

2015 

Závazek 
ze schválených 

projekt ů 

Dosažená 
hodnota 

Výstup 
Doplňkový 

Počet vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných BAT 
nebo REACH center 

ks 
0            

(2007) 
5 0 0 

Výstup 
260700 

Počet podpořených 
projektů zaměřených na 
omezování průmyslového 
znečištění a snižování 
environmentálních rizik 

počet 
0            

(2007) 
60 0 0 

Zdroj: IS OPŽP, stav k 11.11.2009 
 
Vyplněná hodnota „Závazek ze schválených projektů“ přestavuje hodnotu za projekty, které 
mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukazatel „Dosažená hodnota“ vychází z hodnot  
uvedených v průběžných monitorovacích zprávách nebo závěrečných monitorovacích 
zprávách, které již byly odsouhlaseny projektovými manažery. 
 

3.5.5. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; 
pozitivní charakteristiky prioritní osy 

 
Pokrok v rámci PO 5 je zatím malý. V současné době se připravuje projekt pracoviště Centra 
chemické bezpečnosti. Předpokládá se, že náklady na investiční část projektu budou hrazeny 
v rámci oblasti podpory 5.1.  
 

3.5.6. Charakteristický projekt Prioritní osy 5 
V této prioritní ose není v současné době žádný projekt v průběhu realizace. 
 
 

                                                 
1 U Prioritní osy 5 je velký rozdíl mezi daty vykazovanými pro schválené projekty v MSC2007 a daty 
z IS OPŽP. Důvodem jsou problémy blíže popsané v kapitole 2.4. Dle IS OPŽP byly schváleny 
prostředky ve výši 11,9 mil. EUR (16,7 % z alokace PO 5). 
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3.6. Prioritní osa 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY 
A KRAJINY 

3.6.1. Zaměření prioritní osy 

3.6.1.1. Cíle Prioritní osy 6 
 
Hlavním cílem Prioritní osy 6 je zastavení poklesu biodiverzity  a zvýšení ekologické stability 
krajiny. 

 

3.6.1.2. Příklady podporovaných typových projektů/aktivit 
Níže je uveden stručný výčet příkladů podporovaných projektů, úplný výčet je uveden 
v Implementačním dokumentu. 

 
• opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 
• opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů 
• zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí 
• předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin 

a živočichů 
• zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních 

stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur 
(vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy 

• realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí 
ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených 
odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní 

• opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků 
povrchového odtoku vody 

• opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové 
skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel 

 

3.6.1.3. Výčet typových oprávněných příjemců 
Níže je uveden stručný výčet příkladů příjemců podpory, detailní soupis přijatelných příjemců 
podpory je uveden v Implementačním dokumentu. 
 

• územní samosprávné celky a jejich svazky 
• fyzické osoby 
• právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně 

prospěšné společnosti, 
• podnikatelské subjekty 
• občanská sdružení a církve 
• příspěvkové organizace 
• organizační složky státu (mimo pozemkové úřady) 
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• státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy 
umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního 
zákoníku 

• právnické osoby, jímž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu 
• správci vodních toků 
• správci povodí 
• veřejné výzkumné instituce 

 

3.6.2. Výzvy v rámci Prioritní osy 6 
Ve sledovaném období nebyla pro Prioritní osu 6 vyhlášena žádná nová výzva. 
 

3.6.3. Finanční pokrok Prioritní osy 6 
 
Tabulka č. 13: Indikativní rozdělení finanční alokace 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 
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Graf č. 7: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci Prioritní osy 6 (veřejné 
prostředky celkem – EU+národní) 
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Zdroj: MSC2007, stav k 15.10.2009 
Finanční objemy v EUR jsou přepočítány kurzem platným pro 10/2009, tj. 25,180 Kč/EUR 
 

Celková alokace Prioritní osy 6 činí 705,20 mil EUR, příspěvek EU 599,42 mil. EUR. 
Největší část alokace připadá na oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny 
a 6.2 Podpora biodiverzity. V Oblasti podpory 6.4 bylo schváleno nejvíce projektů – z 791 
podaných žádostí bylo podpořeno 472 projektů ve výši 125,8 mil. EUR (47,6 % z alokace). 
Nejvyšší pokrok v objemu schválených finančních prostředků vůči alokaci dané oblasti 
podpory byl zaznamenán v Oblasti podpory 6.1. Implementace a ochrana území soustavy 
NATURA 2000, kde již byly schváleny prostředky ve výši 54,3 % alokace.  

Celkem bylo v rámci PO 6 z 1456 podaných žádostí schváleno 898 projektů ve výši 216,2 
mil. EUR (30,7 % z alokace PO 6), příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 19,5 mil. 
EUR (2,8 % z alokace PO 6), Platebnímu a certifikačnímu orgánu byly předloženy výdaje  ve 
výši 18,2 mil. EUR (2,6 % z alokace PO 6). Detailní informace o finančním pokroku v rámci 
jednotlivých oblastí podpory jsou uvedeny v Příloze 1. 
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3.6.4. Věcný pokrok Prioritní osy 6 
 
Tabulka č. 14: Indikátory Prioritní osy 6 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní 

Druh 
indikátoru 
Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(rok) 

Cílová 
hodnota 

2015 

Závazek 
ze schválených 

projekt ů 

Dosažená 
hodnota 

Výstup 
240100 

(Core 29) 

Plocha revitalizovaných 
území 

ha 
0           

(2007) 
1000 10 986 10 650 

Dopad 
250900 

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

% 
0            

(2007) 
80 0 0 

Výstup 
250100 

Obnova stabilního vodního 
režimu krajiny a prvků 
ekologické stability 

počet 
0            

(2007) 
15 0 0 

Výstup 
260800 

Počet projektů zaměřených 
na zlepšování stavu přírody 
a krajiny 

počet 
0            

(2007) 
150 445 47 

Zdroj: IS OPŽP, stav k 11.11.2009 
 
Vyplněná hodnota „Závazek ze schválených projektů“ přestavuje hodnotu za projekty, které 
mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukazatel „Dosažená hodnota“ vychází z hodnot  
uvedených v průběžných monitorovacích zprávách nebo závěrečných monitorovacích 
zprávách, které již byly odsouhlaseny projektovými manažery. 
 

3.6.5. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; 
pozitivní charakteristiky prioritní osy 

V Oblasti podpory 6.4 byla z velké části vyčerpána alokace na odbahňování rybníků a malých 
vodních nádrží. Tento problém byl vyřešen vyčleněním alokace na říční revitalizace se 100% 
podporou, jako kompenzace jsou rybníky dotovány pouze 70 %. 
Dalším problém, který se vyskytuje u projektů z PO 6 je překročení měrných nákladů podle 
ceníku Nákladů obvyklých opatření nebo ceníku stavebních prací URS, což má za následek 
neschválení žádosti. Žadatelé jsou proto upozorňováni na stanovené ceníky při naceňování 
položek v projektu. 
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3.6.6. Charakteristický projekt Prioritní osy 6  

 
Název projektu: Obnova historických alejí a rondelů v barokní zahradě v Miloticích 
  
Žadatel: Národní památkový ústav 
Popis projektu: Předmětem podpory je obnova původní struktury aleje a rondelu v barokní 
zahradě v k. ú. Milotice. V rámci realizace budou odstraněny havarijní stromy a vysazeny 
nové dřeviny. 
 
Aktuální stav projektu: realizace ukončena 
 
Termín zahájení projektu: 28. 1. 2009 
Termín ukončení projektu: 31. 8.  2009 
 
Celkové náklady: 4 293 990.89,- Kč 
Uznatelné náklady: 4 288 770,- Kč 
Podpora FS/ERDF:  3 645 545,- Kč 
Podpory SFŽP/SR: 214 438,- Kč 
Proplacené prostředky: 3 859 893,- Kč 
 
Indikátory projektu: 
Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Celková plocha zakládané a 
regenerované zeleně 

ha 0,3 0,3 

Celkový počet ošetřených dřevin ks 8 8 
Celkový počet vysazených dřevin ks 159 159 
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Vstup do areálu barokní zahrady v Miloticích 

 
 
Obnovená alej v barokní zahradě v Miloticích 
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3.7. Prioritní osa 7 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO 
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ 
A OSVĚTU 

 

3.7.1. Zaměření prioritní osy 

3.7.1.1. Cíle Prioritní osy 7 
Hlavním cílem Prioritní osy 7 je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden a další 
rozvoj environmentálních poradenských aktivit. 
 

3.7.1.2. Příklady podporovaných typových projektů/aktivit 
Níže je uveden stručný výčet příkladů podporovaných projektů, úplný výčet je uveden 
v Implementačním dokumentu. 
 

• rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden 
• nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba objektů za účelem vzniku nových 

center a poraden 
• technické vybavení center a poraden investičního charakteru 
• venkovní učebny s maximální preferencí přírodních materiálů 
• tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru 

 

3.7.1.3. Výčet typových oprávněných příjemců 
Níže je uveden stručný výčet příkladů příjemců podpory, detailní soupis přijatelných příjemců 
podpory je uveden v Implementačním dokumentu. 
 

• územní samosprávné celky a jejich svazky 
• církve 
• neziskové organizace 
• příspěvkové organizace 
• organizační složky státu 
• další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž 
činnost 

• není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku 
 

3.7.2. Výzvy v rámci Prioritní osy 7 
Ve sledovaném období nebyla pro Prioritní osu 7 vyhlášena žádná nová výzva. 
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3.7.3. Finanční pokrok Prioritní osy 7 
 
V rámci této prioritní osy je umožněno využít nástroje křížového financování 
 
Tabulka č. 15: Indikativní rozdělení finanční alokace 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 vzd ělávání, 
poradenství a osvětu 

ERDF 42,453 

 

Graf č. 8: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci Prioritní osy 7 (veřejné 
prostředky celkem – EU+národní) 
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Zdroj: MSC2007, stav k 15.10.2009 
Finanční objemy v EUR jsou přepočítány kurzem platným pro 10/2009, tj. 25,180 Kč/EUR 
 

Celková alokace Prioritní osy 7 činí 49,94 mil EUR, příspěvek EU 42,45 mil. EUR. Tato 
prioritní osa zahrnuje pouze 1 oblast podpory – 7.1. Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství 
a environmentálních informací. V rámci PO 7 bylo z 50 podaných žádostí schváleno 14 
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projektů ve výši 2,9 mil. EUR (5,9 % z alokace PO 7)2, příjemcům byly proplaceny 
prostředky ve výši 0,4 mil. EUR (0,8 % z alokace PO 7), Platebnímu a certifikačnímu orgánu 
byly předloženy výdaje ve výši 0,4 mil. EUR (0,8 % z alokace PO 7).  Detailní informace 
o finančním pokroku v rámci PO 7 jsou uvedeny v Příloze 1. 

 

3.7.4. Věcný pokrok Prioritní osy 7 

Tabulka č. 16: Indikátory Prioritní osy 7 – Rozvoj Infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu 

Druh 
indikátoru 
Kód EU  
Kód NČI 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(rok) 

Cílová 
hodnota 

2015 

Závazek 
ze schválených 

projekt ů 

Dosažená 
hodnota 

Výstup 
261100 

Počet koupených, 
vybudovaných, 
zrekonstruovaných a 
vybavených objektů center 

počet 
0            

(2007) 
30 1 1 

Výstup 
60100 

(Core 36) 

Počet projektů v oblasti 
celoživotního vzdělávání 

počet 
projektů 

0           
(2007) 

70 3 0 

Zdroj: IS OPŽP, stav k 11.11.2009 
 
Vyplněná hodnota „Závazek ze schválených projektů“ přestavuje hodnotu za projekty, které 
mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukazatel „Dosažená hodnota“ vychází z hodnot  
uvedených v průběžných monitorovacích zprávách nebo závěrečných monitorovacích 
zprávách, které již byly odsouhlaseny projektovými manažery. 
 
 

3.7.5. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; 
pozitivní charakteristiky prioritní osy 

 
U několika projektových záměrů se objevil problém "ekonomické/podnikatelské" činnosti 
v rámci environmentálního centra (např. prodej přebytků energie z fotovoltaických panelů do 
veřejné rozvodné sítě nebo zřízení restaurace atd.), což není v PO 7 přípustné. Jedním 
z důvodů jsou potíže s následným financováním chodu ekocentra, což má za následek i menší 
zájem o realizaci těchto akcí. Proto byly v ID OPŽP nastaveny podmínky doplňkových 
činností ekocenter tak, aby se předešlo podnikatelským záměrům a současně bylo v rámci 
pravidel OPŽP alespoň částečně umožněno financování chodu ekocentra. 

                                                 
2 U Prioritní osy 7 je velký rozdíl mezi daty vykazovanými pro schválené projekty v MSC2007 a daty 
z IS OPŽP. Důvodem jsou problémy blíže popsané v kapitole 2.4. Dle IS OPŽP byly schváleny 
prostředky ve výši 15 mil. EUR (30,0  % z alokace PO 7). 
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3.7.6. Charakteristický projekt Prioritní osy 7 

 
Název projektu: Centrum environmentálního vzdělávání 
  
Žadatel: Muzeum Říčany 
 
Popis projektu: Rekonstrukce budovy 
 
Aktuální stav projektu: Stavba je ukončena, není zkolaudována 
 
Termín zahájení projektu: 1.1.2009 
Termín ukončení projektu: 30.11.2009 
 
Celkové náklady: 11 048 447,2 Kč 
Uznatelné náklady: 10 857 474,12 Kč 
Podpora FS/ERDF:  9 228 853,0 Kč 
Podpory SFŽP/SR: 542 873,7 Kč 
Proplacené prostředky: 8 717 905,7 Kč 
 
Indikátory projektu: 
Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Aktuální 
hodnota 

Cílový stav 

Užitná plocha rekonstruovaných 
kapacit 

m² x 281,520 

Užitná plocha přistavěných kapacit m² x 15,520 
 
 
Pohled na centrum environmentálního vzdělávání 
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3.8. Prioritní osa 8 - TECHNICKÁ POMOC 

3.8.1. Úvod 
 
Prioritní osa 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti 
 
Globálním cílem prioritní osy 8 pro období 2007-2013 je zajistit řádnou implementaci 
Operačního programu Životní prostředí. 
 
V rámci prioritní osy 8 jsou realizovány následující 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 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. 
 
Specifickým cílem 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: 

• přípravu a implementaci; 
• monitoring; 
• audity a kontroly. 

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

• informace a propagace, organizace seminářů; 
• hodnocení, posudky, studie; 
• monitorovací systém; 
• ostatní výdaje. 
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3.8.2. Forma a výše podpory 
Podpora v rámci Prioritní osy 8 je poskytována formou dotace z prostředků Fondu soudržnosti 
s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů. 
 
Tabulka č. 17: Rozdělení finanční alokace v rámci Prioritní osy 8 do jednotlivých oblastí 
podpory 

Oblast 
podpory 

Název oblasti podpory Fond 
EU 

mil. 
EUR 

8.1 Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a 
kontrole operací OP Životní prostředí 

FS 94,518 

8.2 Ostatní výdaje technické pomoci OP Životní prostředí FS 48,691 
8 Technická pomoc financovaná z FS FS 143,209 
 

3.8.3. Příjemci podpory 
V Oblasti podpory 8.1 – Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole 
operací OP Životní prostředí i 8.2 – Ostatní výdaje technické pomoci OP Životní prostředí 
jsou příjemci podpory tyto subjekty: 

• Ministerstvo životního prostředí, 
• Státní fond životního prostředí ČR. 

 
Tabulka č. 18: Rozdělení finanční alokace mezi Ministerstvo životního prostředí ČR 
a Státní fond životního prostředí ČR v poměru 1:1 

Organizace Celkové zdroje 
2007 - 2013   

(EUR) 

Příspěvek EU 
(EUR) 

Národní 
spolufinancování 

(EUR) 
MŽP 55 599 078 47 259 217 8 339 862 
SFŽP 55 599 078 47 259 217 8 339 862 
Celkem Opatření 8.1. 111 198 156 94 518 433 16 679 723 
MŽP 28 641 950 24 345 657 4 296 293 
SFŽP 28 641 950 24 345 657 4 296 293 
Celkem Opatření 8.2. 57 283 899 48 691 314 8 592 585 
Celkem Prioritní osa 8 168 482 055 143 209 747 25 272 308 
 

3.8.4. Čerpání Technické pomoci 
Celková alokace Technické pomoci OP Životní prostředí na programovací období 2007 – 
2013 činí 168 482 055 EUR. 
 
Čerpání prostředků z Technické asistence OP Životní prostředí začalo v druhé polovině roku 
2007. V souladu s Manuálem pracovních postupů pro OPŽP bylo dosud schváleno 81 
projektových žádostí a námětů v působnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP) a 72 
v působnosti Zprostředkujícího subjektu (SFŽP). V období od 1.4.2009 do 30.9.2009, za které 
je tato Zpráva o průběhu realizace OP ŽP sledována, bylo schváleno 26 projektů v působnosti 
MŽP a 17 projektů v působnosti SFŽP. 
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Částka schválená v těchto projektových žádostech činila 723 314 427 Kč (220 351 210 Kč 
za MŽP a 502 963 217 Kč za SFŽP), tedy 28 725 752 EUR. Z celkově přidělených prostředků 
pro Prioritní osu 8 (2007 – 2013) bylo dosud požadováno 17 %.   
 
Počet projektů, u kterých došlo k předložení žádosti o platbu  činil celkem 44 (13 za MŽP 
a 31 za SFŽP). Z Fondu soudržnosti bylo refundováno 4,31 mil. EUR, tj. 3 % finančních 
prostředků.  
 
Tabulka č. 19: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v Prioritní ose 8 – 
Technická pomoc k 30.9.2009 (veřejné prostředky celkem – EU+národní) (mil. EUR) 

PO/Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 

podpory za 
2007-2013  Schválené  projekty  

Předložené 
žádosti o platbu  

Proplacené 
prostředky 
příjemcům  

Prostředky 
předložené k 
certifikaci  

Certifikované 
výdaje 

předložené  

  financování  počet financování % financování  % 
financování 

(EU) % 
financování 

(EU) % 
financování 

(EU) % 

8.1 111,20 67 15,33 13,79 3,81 3,42 3,24 3,42 3,23 3,41 0,00 0,00 

8.2 57,28 86 13,40 23,38 1,26 2,20 1,07 2,20 0,72 1,48 0,00 0,00 

8 168,48 153 28,73 17,05 5,07 3,01 4,31 3,01 3,95 2,76 0,00 0,00 

 

3.8.4.1. 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 111 198 156 
EUR (MŽP + SFŽP). K 30.9.2009 bylo v Oblasti podpory 8.1 schváleno celkem 67 projektů 
(44 projektů za MŽP a 23 projektů za SFŽP). Ve sledovaném období bylo schváleno 10 
projektů v působnosti MŽP a 5 projektů v působnosti SFŽP. 
 
Rozpočtové náklady činily 386 025 200 Kč (127 897 100 Kč za MŽP a 258 128 100 Kč 
za SFŽP), tedy 15 330 627 EUR.  Z celkové alokace Oblasti podpory 8.1 bylo požadováno 
13,8 %.  
 
Počet projektů, u kterých došlo k předložení žádosti o platbu v Oblasti podpory 8.1.  činil 
celkem 21 (8 za MŽP a 13 za SFŽP). Celková výše refundovaných prostředků v Oblasti 
podpory 8.1. dosud činí 3,24 mil. EUR, tj. 3,42 %.  

 

3.8.4.2. 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 57 283 899 
EUR (MŽP + SFŽP). Dosud bylo v Oblasti podpory 8.2 schváleno 86 projektů (37 za MŽP a 
49 za SFŽP). Ve sledovaném období bylo schváleno 16 projektů v působnosti MŽP a 12 
projektů v působnosti SFŽP. Rozpočtové náklady činily 337 289 227 Kč (92 454 110 Kč za 
MŽP a 244 835 117 Kč za SFŽP), což představuje 13 395 124 EUR. Z celkové alokace 
Oblasti podpory 8.2 bylo požadováno 23,4 %. 
Počet projektů, u kterých došlo k předložení žádosti o platbu v Oblasti podpory 8.2. činil 
celkem 23 (5 za MŽP a 18 za SFŽP). Celková výše refundovaných prostředků v Oblasti 
podpory 8.2. dosud činí 1,07 mil. EUR, tj. 2,2 %.  
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3.8.4.3. Indikátory Technické pomoci 

Tabulka č. 20: Stav indikátorů Prioritní osy 8 k 30.9.2009 
Kvantifikace Název 

indikátoru  
Druh 

indikátoru  
Charakteristika 

indikátoru 
Měrná 

jednotka Stav 
k 30.9.2009 

Cílový 
stav 

Zdroj dat  

Počet 
projektů 

Výstup 
48 01 00 

Počet 
podpořených 
projektů 

projekt 

 
      81 (MŽP) 

72 (SFŽP) 
153 celkem 

 

140 
SFŽP 
MŽP 

Celkové 
realizované 
výdaje na 
realizaci 
projektů 
Technické 
asistence 

Výsledek 
48 02 00 

Celkové 
realizované 
výdaje na 
informační, 
poradenské a 
konzultační 
služby a na 
monitorování a 
evaluační a 
analytické práce 
a další činnosti 
TA 

mil. Kč 
193,251 (MŽP) 
210,920 (SFŽP) 
404,171 celkem 

4 000 
mil. Kč 

SFŽP 
MŽP 

Pozn.: Indikátor Počet projektů uvádí počet projektů, u kterých došlo k čerpání, tedy u kterých bylo fakturováno. 
Indikátor Celkové realizované výdaje na realizaci projektů Technické asistence uvádí částku, která byla v rámci 
TA čerpána, tj. vyfakturována. 
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3.8.4.4. Charakteristické projekty Prioritní osy 8 

Příklad realizovaného projektu MŽP 
 
Název projektu: Zajištění překladů pro OPŽP - II. etapa 
 
Období realizace: 2009 - 2013 
 
Popis projektu: Předmětem projektu je spolupráce s dodavatelem překladatelských služeb 
z českého do anglického jazyka a naopak na období let 2009 – 2013. Jedná se  o překlady 
dokumentů, které se svým obsahem vztahují k aktivitám Evropské unie a odpovídajících 
českých orgánů (zprávy, korespondence, právní předpisy atd. spjaté s řízením, realizací, 
monitorováním  a kontrolou operací Operačního programu  Životní prostředí). 
 
Aktuální stav projektu : Projekt se realizuje. Jednotlivé překlady dokumentů jsou 
objednávány na základě objednávek dle rámcové smlouvy uzavřené s dodavatelem. 
 
 
Finanční náklady:  
Celkové náklady projektu: 7 500 000,- Kč 
Uznatelné náklady projektu 7 500 000,- Kč 
Náklady FS: 6 375 000,- Kč 
Náklady SR: 1 125 000,- Kč 
 
 
Příklad realizovaného projektu SFŽP 
 
Název projektu: Propagace OPŽP – koše na tříděný odpad do domácností 
 
Popis projektu: Hlavní cíl projektu je v souladu se zaměřením Prioritní osy č. 8 Technické 
asistence, Oblasti podpory 8.2. – zvýšení informovanosti a komunikace v rámci programu. 
Projekt vychází z Komunikačního plánu OPŽP. 
 
Konkrétní cíle projektu jsou: 

• zvýšení povědomí u laické veřejnosti, zejména u potencionálních žadatelů, o OPŽP, 
Prioritní ose 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. 

• propagace OPŽP formou propagačních předmětů s praktickou užitnou hodnotou. 
 

Stručný postup realizace: 
1. Zpracování projektu, žádost o podporu z TA OPŽP 
2. Realizace výběrového řízení dle platné legislativy a pravidel OPŽP (TA OPŽP) na 

dodavatele sady košů 
3. Distribuce cílovým skupinám 

 
Bude pořízeno 50 000 ks sad košů na tříděný odpad do domácností, jako propagačního 

předmětu OPŽP. Sady jsou vhodné pro umístění do kuchyňských linek a menších kanceláří.   
Sada košů na tříděný odpad se skládá ze tří samostatných fragmentů: na plast, papír a sklo 
(žlutý, modrý, zelený). V podstatě se jedná o tři skládatelné tašky, které jsou po rozložení 
samostojné.  Mezi sebou jsou spojeny suchým zipem.   
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Potisk košů bude propagovat OPŽP a Evropskou unii a dále informovat o správném 
třídění odpadů a jeho významu pro ochranu ŽP. Propagační předměty tak budou praktické 
i edukativní. 

Cílovými skupinami jsou potenciální žadatelé a příjemci dotací OPŽP. Distribuce 
bude řešena ve spolupráci s externí firmou, na výstavách, veletrzích a akcích, kde MŽP 
a SFŽP prezentuje OPŽP. 
 
Výchozí stav:  V současné době je propagace OPŽP realizována v souladu s Komunikačním 
plánem OPŽP. Projektový záměr navazuje na úspěšné projekty z minulého období, kdy byly 
v oblasti nakládání s odpady realizovány projekty, které napomohly třídění odpadu ve školách 
(31 000 kontejnerů na tříděný odpad – projekt TA OPI, který realizovalo MŽP) a do výuky na 
ZŠ zavedly téma třídění odpadu, zejména elektrošrotu (3 000 výukových sad – projekt TA 
OPI, který realizoval SFŽP). Předložený projekt se zaměřuje na žadatele o dotaci v rámci 
OPŽP.  
  
Období realizace: 7/2009 – 2/2010 
 
Aktuální stav projektu : V současné době probíhá vyhodnocení výběrového řízení. Následuje 
podpis smlouvy s vybraným uchazečem a výroba propagačních předmětů. 
 
Finanční náklady: 
Celkové výdaje na projekt: 2 975 000,- Kč 
Celkové způsobilé výdaje: 2 975 000,- Kč 
Náklady FS: 2 528 750,- Kč 
Náklady SR/SFŽP: 446 250,- Kč 
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4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠT ĚNÍ PROGRAMU 

 

4.1. Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních 
kontrol 

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 
Evropskou komisí bez výhrad přijat dne 6.8.2009, čímž byla splněna jedna z hlavních 
podmínek pro zahájení průběžných plateb z EK. 

4.1.1. Kontroly na místě 
Kontrola na místě nebo-li kontrola fyzické realizace projektu znamená kontrolu finančních, 
technických a administrativních požadavků. 
 
Kontroly fyzické realizace dle čl. 60 Nařízení EK 1083/2006 provádí v rámci OP Životní 
prostředí Státní fond životního prostředí ČR. Zprostředkující subjekt je povinen provádět 
kontrolu v objemu, který na něj byl delegován Řídícím orgánem na základě delegační dohody 
mezi MŽP a SFŽP. 
 
Ve sledovaném období proběhlo 733 kontrol na místě, které byly zaměřeny na kontrolu 
skutečného stavu fyzické realizace projektu a dodržování národních předpisů a předpisů ES. 

4.1.2. Informace o výsledcích auditů 
 
Ve sledovaném období proběhly 4 audity OP Životní prostředí. Všechny audity byly 
provedeny Pověřeným auditním subjektem. 
 
Audit 1/2009 „Audit klíčových řídících a kontrolních mechanizmů; Systém administrace 
žádostí o poskytnutí podpory“ 
 
Audit se uskutečnil v období od 16.2.2009 do 29.5.2009 na MŽP, SFŽP a AOPK. Cílem 
auditu bylo prověřit, zda jsou uspokojivě aplikovány požadavky obsažené v přímo 
použitelných právních předpisech ES, a to při nastavení a v dodržování postupů pro podávání 
a posuzování žádostí o poskytnutí podpory, při výběru projektů a schvalování podpory na 
všech úrovních implementace OPŽP.  
 
Závěry auditu 
 
Systém administrace žádostí o podporu z OPŽP umožňuje administrovat žádosti o podporu 
z OPŽP způsobem, který neohrožuje splnění cílů OPŽP. Auditem nebyly zjištěny nedostatky, 
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které by mohly být bezprostřední příčinou nesrovnalostí. Zjištěné nedostatky ale mírně snižují 
celkovou schopnost systému eliminovat ex ante možnost vzniku nesrovnalostí.  

 
Audit 2/2009 „Postupy pro zajištění správnosti a řádnosti výdajů vykazovaných v rámci 
OPŽP“  
 
Audit proběhl v období od 6.4.2009 do 30.6.2009 na MŽP, SFŽP a AOPK. Cílem bylo ověřit 
nastavení a dodržování postupů pro zajištění správnosti a řádnosti výdajů na technickou 
pomoc vynakládaných v rámci OP Životní prostředí na úrovni ŘO a ZS. Dále byl na 
vybraném vzorku projektů prověřen celý proces zpracování projektu, tj. správnost, řádnost, 
účelnost a hospodárnost vynaložených výdajů. 
 
Závěry auditu 
 
Řídící a kontrolní systém v auditovaném období fungoval v souladu s příslušnými nařízeními. 
Výjimkou byly nepodstatné nedostatky zjištěné v nastavení systému a nedostatky při 
praktické realizaci postupů nastavených v řídící dokumentaci.  
 
Audit 3/2009 Audit klíčových řídících a kontrolních mechanizmů; Výběr dodavatelů  
 
Audit byl proveden v období od 15.6.2009 do 18.9.2009 na MŽP a SFŽP. Cílem auditu bylo 
ověřit, zda jsou řádně nastaveny postupy zaručující dodržení aplikovatelných národních 
a komunitárních předpisů pro zadávání veřejných zakázek - zejména, zda: 

a) nastavení řídícího systému nutí zadavatele k dodržování obecných principů zadávání 
zakázek, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o založení Evropského společenství; 
b) nastavení řídícího systému je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách;  
c) do řídícího systému byly řádně aplikovány Závazné postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (dále jen „Závazné postupy“); 
d) kontrolní systém je nastaven tak, aby mohl odhalit pochybení zadavatelů zakázek, která 
by mohla vést k nesrovnalostem. 

Skutečná funkce systému byla ověřena u deseti náhodně vybraných příjemců podpory 
z OPŽP.   
 
Závěry auditu 
 
Řídící a kontrolní systémy ve sledovaném období fungují efektivně a v souladu s příslušnými 
nařízeními Rady (ES) č. 1083/2006 a Komise (ES) č. 1828/2006 ve znění pozdějších předpisů 
a nařízení s výjimkou ne zcela přesného nastavení povinností vyplývajících z čl. 9 nařízení 
Komise (ES) č. 1828/2006.  
 
Audit 4/2009 „Audit systému řízení lidských zdrojů OPŽP“ 
 
Audit byl zahájen dne 1.9.2009 a ke dni 30.9.2009 nebyl ukončen. 
 
Ke zjištěním uvedeným v auditních zprávách přijaly auditované subjekty na základě 
doporučení auditorů nápravná opatření. Plnění opatření je sledováno  pravidelnou čtvrtletní 
aktualizací akčních plánů, které jsou přílohou auditních zpráv. Aktualizace akčních plánů 
k auditům 5/2008, 1/2009 a 2/2009 byla provedena k 30.9.2009. 
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4.2. Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti 
publicity 

4.2.1. 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. 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. 

 

4.2.2. Plnění Komunikačního plánu a charakteristické projekty 
 
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. 4. 2009 do 30. 9. 2009 jsou uvedeny v Příloze č. 6. Hlavní 
informační aktivitou pro rok 2009 byla účast na konferenci Watenvi Brno, která se 
uskutečnila za účasti odborné i široké veřejnosti ve dnech 20. – 22.5.2009.  

 
Příklad realizovaného projektu MŽP 
 

Název projektu: Dejte šanci bioodpadu – získejte finanční prostředky z OPŽP 
 
Období realizace: 11/ 2008 – 3/ 2009: příprava kampaně 

   3/ 2009 – 5/ 2009: realizace kampaně 
 
Aktuální stav projektu: Projekt je ukončen. 
 
Popis projektu: Cílem tohoto projektu byla informační a technické podpora zavádění 
separovaného sběru biologicky rozložitelných odpadů a výstavby zařízení pro využití 
biologicky rozložitelných odpadů pro zajištění řádné implementace Operačního programu 
Životní prostředí - prioritní osy 4.1. V rámci tohoto projektu bylo v období března až května 
uspořádáno 5 seminářů v krajských městech, kterých se zúčastnilo celkem 436 účastníků. 
Cílovou skupinou byly potenciální žadatelé o podporu z OPŽP. Oslovení cílových skupin 
probíhalo pomocí přímého oslovení dopisy, inzerce v odborných časopisech a na oborových 
webových stránkách. Na každém semináři byly prezentovány příklady dobré praxe z čerpání 
dotací OPŽP a byly zodpovídány dotazy na podávání žádostí. Rovněž byl vytvořen 
a účastníkům distribuován sborník příspěvků.      
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Finanční náklady:  
Celkové náklady projektu: 1 625 766,- Kč 
Uznatelné náklady projektu: 1 625 766,- Kč 
Náklady FS: 1 381 901,- Kč 
Náklady SR: 243 565,- Kč 

 

 

Příklad realizovaného projektu SFŽP ČR 
 

Název projektu: Hra Dotace! 
 
Období realizace: 12/2008-8/2009 
 
Aktuální stav projektu: Projekt je ukončen. Hra dotace byla distribuována na akcích SFŽP 
ČR a MŽP. Po vyčerpání zásob bude hra pro velký úspěch přiobjednána.  
 
Popis projektu: Státní fond životního prostředí připravil pro žadatele o dotace z Operačního 
programu Životní prostředí společenskou hru Dotace!, jejímž cílem je zájemce provést 
úskalími až k úspěšnému získání financí. Hra nejen propaguje OPŽP, ale i realisticky 
reflektuje jeho administraci. V dubnu 2009 vyhrála hra Dotace! 1. místo v soutěži Hvězda 3D 
reklamy v kategorii Reklamní a dárkové předměty pro sport, hobby a volný čas.  
 
Finanční náklady:  
Celkové náklady projektu:  
417 636,- Kč 
Uznatelné náklady projektu:  
417 636,- Kč 
Náklady FS: 354 991,- Kč 
Náklady SR: 62 645,- Kč 
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4.3. Provedené evaluace a studie 
V souladu s indikativním evaluačním plánem na rok 2009 byly realizovány následující 
evaluační projekty: 
 
Indikátory OP Životní prost ředí 
Přibližně od prosince 2008 do května 2009 byl realizován projekt s názvem  „Indikátory OP 
Životní prostředí“, zpracovatel projektu provedl celkové posouzení vhodnosti nastaveného 
systému indikátorů OP Životní prostředí a stanovil přesné definice zvolených indikátorů 
(přičemž zvláštní důraz byl kladen na tzv. environmentální indikátory). Zároveň byla 
dokončena Agregační mapa indikátorů OPŽP, do které byly zaneseny všechny indikátory 
používané v rámci OPŽP. Hodnotitel úzce spolupracoval se zástupci NOK MMR 
a zadavatelem včetně zástupců ZS. Hodnotitel byl zároveň realizátorem evaluačního projektu 
NOK MMR, který měl za cíl vytvořit aktualizovanou verzi Národního číselníku indikátorů. 
Návrhy zpracovatele na úpravu sytému indikátorů byly průběžně diskutovány a případně 
zapracovány. Na základě tohoto projektu byla aktualizována soustava indikátorů, která byla 
následně zapracována rovněž do informačního systému SFŽP a IS MSC a Implementačního 
dokumentu OPŽP.     
 
Procesní analýza administrace žádostí Operačního programu Životní prostředí v roli 
žadatele, zprostředkujícího subjektu (SFŽP) a Řídícího orgánu 
V prvním čtvrtletí roku 2009 byl realizován projekt, jehož cílem byla identifikace klíčových 
procesů ovlivňujících přípravu a realizaci projektů na straně žadatele a vlastní administraci 
a implementaci celého programu na straně Zprostředkujícího subjektu. Hlavním výstupem 
projektu pak pro tyto klíčové činnosti bylo navrhnout opatření, která zajistí zvýšení 
transparentnosti celého procesu, snížení administrativní náročnosti a pokud možno zrychlení 
celého systému administrace žádostí. Nezbytnou podmínkou navržených řešení byl jejich 
soulad s obecně závaznými požadavky na administraci projektů financovaných z evropských 
fondů. Navržená opatření jsou v současné době realizována. 
 
Analýza procesu administrace žádostí OPŽP na SFŽP 
V zájmu urychlení čerpání finančních prostředků, eliminování dopadů hospodářské krize, 
z podnětů žadatelů a na doporučení některých orgánů státní správy byl ve druhém čtvrtletí 
roku 2009 v rámci OPŽP proveden procesní audit „Analýza procesu administrace žádostí 
OPŽP na SFŽP“. Z výstupů auditní zprávy vyplynulo několik opatření na zefektivnění 
implementace OPŽP týkající se zejména zkvalitnění a urychlení klíčových činností 
prováděných SFŽP, srozumitelnějších instrukcí pro žadatele, zajištění vyšší transparentnosti 
procesů, zavedení uskutečňování vybraných činností (př. kontrol) prostřednictvím jiných 
subjektů, nastavení efektivnější alokace kontrol, přijetí vyššího stupně důvěry směrem 
k žadateli, případné zavedení paralelního přístupu hodnocení při administraci projektů 
a zkvalitnění finančního řízení programu. Navržená opatření v současné době představují 
hlavní kroky ŘO a  ZS OP Životní prostředí realizované v rámci procesu urychlení čerpání 
alokovaných finančních prostředků a eliminování dopadů hospodářské krize. Konečná 
realizace všech opatření se předpokládá koncem roku 2009. 
 
Nastavení optimalizace řídící kontroly projekt ů financovaných z OPŽP včetně zajištění 
ad hoc kontrol výběrových řízení na vyžádání řídícího orgánu OPŽP 
V současné době je dokončován projekt „Nastavení optimalizace řídící kontroly projektů 
financovaných z OPŽP včetně zajištění ad hoc kontrol výběrových řízení na vyžádání řídícího 
orgánu OPŽP“, jehož cílem bylo provedení analýzy a vyhodnocení aktuálního stavu zajištění 
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kontrol ŘO OP Životní prostředí, které sledují, zda je ZS dodržována platná legislativa 
Evropského společenství i České republiky související s implementací OPŽP, zda jsou řádně 
vykonávány činnosti delegované na zprostředkující subjekt (SFŽP) a na Agenturu ochrany 
přírody a krajiny ČR a jsou splněny předpoklady pro certifikaci dle platné Metodiky 
certifikace výdajů pro programovací období 2007 – 2013 Ministerstva financí. Zároveň cílem 
tohoto projektu bylo dopracovat manuály pracovních postupů a kontrolní listy pro vybrané 
oblasti a případné zaškolení pracovníků ŘO do nově nastavených pravidel pro provádění 
kontrol. Zpracovatel provedl posouzení kontrol v rámci OPŽP a navrhl zlepšení, která 
v současné době ŘO již realizuje (př. zavedení hlubších kontrol na vzorku operací, 
přenastavení systému kontrol operačního programu). Předpokládané datum pro implementaci 
vyplývajících doporučení z projektu je počátek roku 2010. 
 
Zároveň v roce 2009 Řídící orgán poskytl plnou součinnost při realizaci na několika 
evaluačních projektů koordinovaných Evaluační jednotkou NSRR. Jednalo se o následující 
projekty: 
 
Zajištění synergických vazeb mezi OP v programovacím období 2007 – 2013 
Cílem projektu bylo na základě komplexní analýzy návaznosti mezi operačními programy 
klasifikovat a identifikovat klíčové vazby z hlediska naplňování cílů NSRR. Výsledkem bylo 
navrhnout odpovídající koordinační mechanismy, které by zajistily návaznost programů 
v průběhu implementace NSRR v období 2007 – 2013.  

 
Roční problémové vyhodnocení 
Toto vyhodnocení představuje souhrnnou analýzu problémů zjištěných při implementaci 
intervencí OP či v rámci uskutečněných evaluací a je prováděno za každý rok 
programovacího období počínaje rokem 2008. Podklady za OPŽP za rok 2008 byly NOK 
MMR předány v únoru 2009. Podklady za rok 2009 poskytne ŘO OPŽP NOK na základě 
zaslaných instrukcí.  
 
Vytvoření podkladů pro Strategickou zprávu ČR 2009 
Výstupy tohoto projektu budou zásadním způsobem přispívat k podkladům pro Strategickou 
zprávu analyzující příspěvek z programů financovaných z Fondů k cílům politiky soudržnosti, 
k naplňování úkolů jednotlivých fondů, k Strategickým obecným zásadám Společenství 
a NSRR a k plnění cílů pro růst a zaměstnanost, která bude do konce roku 2009 předložena 
Evropské komisi. Zpracovateli projektu byly ze strany ŘO OPŽP poskytnuty veškeré 
požadované informace (dotazník k průběhu a výzvám implementace OP, data charakterizující 
věcný pokrok OP ŽP).  

 

Kromě evaluačních aktivit prováděných na úrovni Řídícího orgánu OP Životní prostředí  bylo 
v roce 2009 realizováno několik ad hoc evalučních projektů, vyhlášených na základě 
okamžité potřeby věcně příslušných odborů Ministerstva životního prostředí, které jsou 
gestory jednotlivých prioritních os OP Životní prostředí. 
Příkladem je následující projekt: 
 
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území České 
republiky 
Projekt byl zahájen již koncem roku 2008 a ukončen v prvním čtvrtletí roku 2009, cílem 
projektu bylo zajistit zpracování odborné analýzy potřeb a současného stavu 
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environmentálního poradenství v ČR, které bude využito při aktivitách spjatých s řízením, 
realizací, monitorováním a kontrolou operací Operačního programu Životní prostředí. 
Hlavním úkolem bylo zmapování současného stavu a investičních záměrů možných příjemců 
pro efektivní využití prostředků Oblasti podpory 7.1. OPŽP. 
Výsledkem projektu je studie popisující 57 ekologických poraden, které v současné době 
fungují a splňují definici environmentálního poradenství z Rozvojového programu 
environmentálního poradenství v České republice pro období 2008-2013. Mezi hlavní závěry, 
které z analýzy vyplynuly patří například nedostatečné množství prostředků věnované na 
propagaci poraden, které tak nedostatečně upozorňují na svou vlastní činnost. Jako 
nedostačující se ukázala i propagace na centrální úrovni, zaměřená na existenci 
environmentálního poradenství jako takového. Bylo zjištěno, že klienti ekoporaden 
jednoznačně upřednostňují osobní konzultace, v menší míře telefon nebo e-mailovou 
komunikaci. Není zájem o předem připravené odpovědi na webu (FAQ), jako důležité se 
potvrdila také dostupnost poradny (bezbariérovost, vstup z ulice, označení atd.) 
Předmětem průzkumu byly také obce nad 5000 obyvatel, které žádají z OPŽP o podporu 
svých projektů, případně přímo o podporu při zřízení ekologické poradny (Prioritní osa 7). 
Ukázalo se, že prakticky všechny obce jsou o programu informovány a významná část plánuje 
požádat OPŽP o podporu svých projektů. Řada obcí by uvítala pomoc ekoporaden právě při  
zpracování žádostí. Průzkum zároveň potvrdil velmi dobrou vzájemnou spolupráci poraden a 
obcí.  
 

4.4. Administrativní kapacita subjektů implementační 
struktury OP 

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) 
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.  

 
Řídící orgán – Odbor fondů EU Ministerstva Životního prostředí měl k 30.9.2009 
44 pracovních míst. 
Zprostředkující subjekt – Státní fond životního prostředí ČR měl k 30.9.2009 397 pracovních 
míst. 
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5. ZÁVĚR 

 
K 30.9.2009 bylo v rámci OP Životní prostředí vyhlášeno celkem 12 výzev pro podávání 
žádostí o poskytnutí dotace. Ve sledovaném období byly vyhlášeny 3 výzvy.  
 
V  rámci vyhlášených výzev bylo v prioritních osách 1-7 podáno 5544 projektových žádostí 
o podporu v celkové výši 110 269,0 mil. Kč (4 379,2 mil. EUR), z toho bylo schváleno 2020 
projektových žádostí v celkové výši 41 458,3 mil. Kč (1 646,5 mil. EUR), tj. 29,3 % z alokace 
na PO 1-7 na celé programové období. Největší počet projektů byl schválen v rámci Prioritní 
osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny v počtu 898. Objem schválených prostředků byl 
naopak nejvyšší v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní s celkovým počtem 304 schválených projektů o finančním objemu 
23 771,0 mil. Kč (944,0 mil. EUR).  Došlo k výraznému pokroku v objemu prostředků 
proplacených příjemcům. V rámci po 1-7 byly v proplaceny prostředky ve výši 3 021,6 mil. 
Kč (116,7 mil. EUR), tj. 2,1 % z alokace. Největší pokrok v proplácení prostředků byl v rámci 
Prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, kde již bylo proplaceno 50,3 mil. EUR, tj. 
6,3 % z alokace této prioritní osy na celé období, následuje prioritní osa 4 Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, kde podíl proplacených 
prostředků činí 3,6 % z alokace. Platebnímu a certifikačnímu orgánu byly předloženy 
prostředky ve výši 2 890,0 mil. Kč (107, 6 mil. EUR), tj. 1,9 % z alokace. První certifikace 
proběhne v říjnu 2009. Certifikované výdaje předložené EK jsou tedy zatím nulové. 
 
V rámci Prioritní osy 8  - Technická pomoc bylo schváleno 153 projektů v celkové výši 
723, 3 mil. Kč (28,7 mil. EUR), z Fondu soudržnosti bylo refundováno 127,6 mil. Kč (4,3 
mil. EUR).  

 
Za OP Životní prostředí bylo celkem schváleno 2099 projektových žádostí ve finančním 
objemu 41 964,4 mil. Kč (1 666,6 mil. EUR). 
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6. SEZNAM ZKRATEK 

 
AFCOS Anti Fraud Co-ordination Structure (síť kontaktních bodů AFCOS je 

koordinační systém proti podvodným jednáním) 
AO Auditní orgán 
COCOF Committee of the Coordination of Funds (Výbor pro koordinaci fondů) 
ČOV Čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
EK  Evropská komise 
EO  Ekvivalentní obyvatel 
ES  Evropská společenství 
EU  Evropská unie 
FS  Fond soudržnosti 
IS OPŽP Informační systém Operačního programu Životní prostředí 
KoP  Komunikační plán 
MSC2007 Monitorovací systém central 2007 
MŠ  Mateřská škola 
MV  Monitorovací výbor 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NOK  Národní orgán pro koordinaci 
OIA  Odbor interního auditu 
OP  Operační program 
OPŽP  Operační program Životní prostředí 
OZE  Obnovitelné zdroje energie 
PAS  Pověřený auditní subjekt 
PCO  Platební a certifikační orgán 
PO  Prioritní osa 
SF  Strukturální fondy 
SFŽP  Státní fond životního prostřed 
SR  Státní rozpočet 
TP  Technická pomoc 
ZS  Zprostředkující subjekt 
ZŠ  Základní škola
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7. PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků za individuální projekty 
Příloha č. 2: Indikativní přehled velkých projektů k 30.9.2009 
Příloha č. 3: Pokrok v realizaci velkých projektů 
Příloha č. 4: Přehled projektů Technické pomoci za MŽP 
Příloha č. 5: Přehled projektů Technické pomoci za SFŽP 
Příloha č. 6: Plnění ročního komunikačního plánu OP Životní prostředí v období 1.4. – 30.9.    

2009 
Příloha č. 7: Analýza průměrné délky vyřizování žádostí 
Příloha č. 8: Statistika dle typu žadatelů a jejich úspěšnosti 
 
 


