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Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 

 



Podpora obcí a měst z OPŽP 2007 - 2013 

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

2007 – 2013 (srpen 2015) 

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

1 1353 40 541 641 918 

2 1054 2 663 629 536 

3 4649 17 226 846 046 

4 1745 7 802 110 049 

5 6 55 646 875 

6 2611 5 944 556 696 

7 325 784 818 755 

celkem 11743 75 019 249 875 

2 



Konec financování OPŽP 2007-2013 

• 31.12.2015 = konec způsobilosti výdajů OPŽP 2007-2013 

(tj. datum vystavení faktury a datum uhrazení faktury 

dodavateli musí proběhnout do 31.12.2015). 

• Předpokládaný termín pro podání posledních Žádostí o 

platbu je konec listopadu 2015. 

• Počátkem roku 2016 bude výjimečně možné podat  ŽoP 

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

12/2015 a uhrazené dodavateli do 31.12.2015. 

• Do konce roku 2015 je nezbytné vyrovnat veškeré závazky 

příjemců podpory vůči dodavatelům ve smyslu Závazných 

pokynů pro žadatele a příjemce podpory, kapitoly „Zásady 

financování – náležitosti Žádosti o platbu“. 
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Aktuální stav OPŽP 2014-2020 

• OPŽP schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015. 

 

• Pravidla pro žadatele a příjemce podpory včetně 

Harmonogramu výzev jsou zveřejněny na 

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

 

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

 

• Vyhlášení druhého souboru výzev – 14.10.2015. 
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Prioritní osy pro období 2014 - 2020 

• PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika  

   povodní 
 

• PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských  

   sídlech 
 

• PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické  

    zátěže a rizika 
 

• PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
 

• PO 5: Energetické úspory 

 
5 



Alokace pro jednotlivé prioritní osy pro období 

2014-2020 

Prioritní osa mil. EUR % 

1 768 29 

2 453 17 

3 458 17,6 

4 351 13,6 

5 529 20 

Celkem (vč. TA) 2 636 100 
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Prioritní osa 1 

7 

SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i 

podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 

povrchových a podzemních vod 

• Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 

odpadních vod v aglomeraci. 

 

• Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

 

• Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod 

živinami (eutrofizace vod). 

21.výzva s příjmem žádostí od 15.10.2015 do 5.1.2016 



Prioritní osa 1 
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SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

• Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů 

pitné vody. 

 

• Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 

včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. 
 

 

22.výzva s příjmem žádostí od 15.10.2015 do 5.1.2016 



Prioritní osa 1 
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SC 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

• Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních 

toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. 

 

• Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další 

využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. 

 

• Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace 

vodních děl sloužící povodňové ochraně (výstavba poldrů, …). 

 

• Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, 

majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových 

nestabilit“. 

 

3.výzva s příjmem žádostí od 14.8.2015 do 13.11.2015 



Prioritní osa 1 
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SC 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

• Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření (zpracování podkladů, studií a map). 

 

• Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, 

předpovědních a výstražných systémů na celostátní a lokální 

úrovni, digitální povodňové plány. 

 

 

 

 

4.výzva s příjmem žádostí od 14.8.2015 do 13.11.2015 



Prioritní osa 2 

11 

SC 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se 

na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude: 

 

• Výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za   

tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační 

kotel. 

 

• Instalace solárně – termických soustav pro přitápění nebo 

přípravu TV. 

 

• Mikroenergetická opatření  



Prioritní osa 2 
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SC 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek 

• Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních 

zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a 

VOC a pořízení dodatečných technologií a změny technologických 

postupů vedoucí ke snížení těchto emisí. 

 

• Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů 

hospodářských zvířat. 

 

• Omezování prašnosti z plošných zdrojů.  

 

• Rozšiřování a rekonstrukce soustav CZT. 

8.výzva s příjmem žádostí od 14.8.2015 do 13.11.2015 



Prioritní osa 2 

13 

SC 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje 

kvality ovzduší a meteorologických aspektů 

• Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a 

souvisejících meteorologických aspektů. 

 

• Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality 

ovzduší. 

 

• Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování. 

 

17.výzva s příjmem žádostí od 15.10.2015 do 14.10.2016 



Prioritní osa 3 
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SC 3.1 - Prevence vzniku odpadů 

• Předcházení vzniku komunálních odpadů (budování sběrných 

míst např. pro nábytek, textil, BRKO, atd.). 

 

• Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace 

technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve 

výrobě).  

 

 

 



Prioritní osa 3 
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SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 

odpadů.  

 

• Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. 

 

• Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů.  

 

• Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 

odpady včetně zdravotnických odpadů. 

 

 5.výzva s příjmem žádostí od 14.8.2015 do 13.11.2015 

23.výzva s příjmem žádostí od 15.10.2015 do 5.1.2016 (bioplynové stanice) 

 



Prioritní osa 3 
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SC 3.3 - Rekultivovat staré skládky 

• Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně 

zabezpečených) - provoz před účinností zákona č. 238/1991 Sb. 

nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona 

č. 238/1991 Sb. 

 

 

24.výzva s příjmem žádostí od 15.10.2015 do 5.1.2016 



Prioritní osa 3 
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SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

• Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 

míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle 

závažnosti*. 

 

• Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik. 

 

• Sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

 

 

 
6.výzva s příjmem žádostí od 14.8.2015 do 15.1.2016 

23.výzva s příjmem žádostí od 14.8.2015 do 13.11.2015 



Prioritní osa 3 
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SC 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

• Náhrada nebo rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení 

bezpečnosti provozu. 

 

• Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW 

nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v 

managementu chemických látek a prevenci závažných 

chemických havárií. 

 

• Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik . 

 

• Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení 

průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).  

 

 

 
18.výzva s příjmem žádostí od 15.10.2015 do 14.10.2016 

 



Prioritní osa 4 
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SC 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 

významných chráněných území 

 

SC 4.2 - Posílit biodiverzitu 

 

SC 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

 

SC 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 

 
 



Prioritní osa 5 
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SC 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit 

využití obnovitelných zdrojů energie 

• Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. 

 

• Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 

MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro 

vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající 

biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo 

zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající 

obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a 

instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 

 

 



Prioritní osa 5 
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SC 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 

veřejných budov 

• vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v 

případě výstavby nových budov.  

 

 

23.výzva s příjmem žádostí od 15.10.2015 do 14.10.2016 



Pravidla  pro žadatele a příjemce (PRŽAP) 

• část A – obecné informace 
 

• část B – obecná pravidla (způsobilost výdajů, přijatelnost 

projektů – obecná část + jednotlivé PO)  
 

• část C – proces administrace 
 

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

podpora, indikátory) 
 

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

• příloha č. 4 – přílohy k veřejné podpoře 
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Způsobilé výdaje 

• Přímé realizační výdaje. 

 

• Projektová příprava. 

 

• Technický a autorský dozor. 

 

• Daň z přidané hodnoty (plátce/neplátce). 

 

• Pořízení nemovitostí. 

 

• Propagační opatření. 

 

 
23 



Webové stránky OPŽP 2014-2020 
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Informace k MS2014+ 

• MS2014+ v rámci všech operačních programů. 

 

• Uživatelé systému neinstalují do počítače žádný program – 

veškerá administrace probíhá v okně internetového prohlížeče 

(portál IS KP14+). 

 

• Elektronické podání žádosti o podporu (prostřednictvím 

elektronického podpisu). 

 

• Veškerá komunikace mezi uživateli bude probíhat 

elektronicky (tzv. interní depeše). 
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Kontakty 

Web: www.opzp.cz 

 

Zelená linka: 800 260 500 

 

SFŽP ČR Krajské pracoviště Zlín 

Budova 51, J. A. Bati 5645, Zlín 

 

Miroslav Zmeškal: 577 222 762 
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Kontakty AOPK (PO4) 

AOPK - Detašované pracoviště Zlín 

Zarámí 88 

760 01 Zlín 

(budova Ministerstva Zemědělství ČR, 5.patro) 

tel:  577 653 512 

 

Petr Šandor:   577 653 562 

Klára Buchwaldková: 577 119 627 
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Děkuji za pozornost! 

Ing. Miroslav Zmeškal 
Projektový manažer 

Oddělení Střední Morava 

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz 


