
Státní fond životního prostředí ČR 

Krajské setkání svazu měst a obcí ČR 

Mělník  8. 9. 2016 

 

Zbyněk Drbal 
vedoucí oddělení Střední Čechy 



Dotační možnosti SFŽP ČR 

Mezi stěžejní dotační programy patří:  

Operační program Životní prostředí 2014–2020 

Nová zelená úsporám 

Národní program Životní prostředí 
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Operační 

program  

Životní prostředí  

2014–2020 



Operační program Životní prostředí 2014–2020 

• OPŽP 2014–2020 zaměřením navazuje na OPŽP 2007–2013 

• Využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a 

kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí. 

• Více koncentrován na identifikované prioritní problémy, zejména v 

PO 2 (snížení emisí z lokálního vytápění domácností) a PO 5 (snížení 

energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 

energie). 

• MMR – NOK (Národní orgán pro koordinaci). 

• MŽP – řídící orgán. 

• SFŽP ČR, AOPK – zprostředkující subjekty. 
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Operační program Životní prostředí 2014–2020 

• Oprávnění žadatelé  -  obce, města, organizace státní zprávy a    

                                       samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy,  

                                       fyzické osoby podnikající a neziskové org, 

 

• Výše podpory  - až 85% způsobilých výdajů 

     - podmínka spolufinancování z vlastních zdrojů    

                                žadatelů 

• Podání žádosti  - na základě vyhlášené výzvy 
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OPŽP 2014–2020 celkem rozdělí přes 2 636 mil. eur 

6 

Operační program Životní prostředí 2014–2020 

Prioritní osa 1 

Zlepšování kvality vody  

a snižování rizika povodní 

Prioritní osa 2 

Zlepšování kvality ovzduší 

v lidských sídlech 
Prioritní osa 3 

Odpady a materiálové toky,  

ekologické zátěže a rizika 

Prioritní osa 4 

Ochrana a péče  

o přírodu a krajinu 

Prioritní osa 5 

Energetické úspory 

529 mil. eur  

20 % 768 mil. eur  

29 % 

453 mil. eur  

17 % 458 mil. eur  

17,5 % 

351 mil. eur  

13,5 % 
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Operační program Životní prostředí 2014–2020 

Příjem žádostí 

• Na základě vyhlašovaných výzev. V současné době 

vyhlášeno již 41 výzev ve všech prioritních osách. 

• Harmonogram výzev zveřejněn na webových stránkách 

www.opzp.cz včetně střednědobého výhledu, v současné 

době jsou například vyhlášeny výzvy na zateplování, 

předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady. 

• Příjem žádostí prostřednictvím jednotného  

systému pro všechny Operační programy. 

 

 

 

 

http://www.opzp.cz/


Informační systém pro podávání žádostí 
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Operační program Životní prostředí 2014–2020 

Možnost posílení vlastních zdrojů žadatele – půjčka 

ze SFŽP 

 

• č. 7/2015 „Půjčky Voda“  

Příjem žádostí do 31.12.2016 

• č. 8/2015 „Půjčky Veřejné budovy“  

Příjem žádosti do 31. 12. 2016 

 

• č. 1/2016 na spolufinancování až do 100% způsobilých nákladů v rámci 41.výzvy 

OPŽP (nakládání s odpady) 
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Národní  

program 

Životní prostředí 



Doplňkový program k předchozím programům 

NPŽP nahradilo původní národní programy SFŽP ČR, podporuje 

projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí.  

Prioritní oblasti: 

• Voda 

• Ovzduší 

• Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 

• Příroda a krajina 

• Životní prostředí ve městech a obcích 

• Environmentální prevence 
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Národní program Životní prostředí 



Aktuální výzvy NPŽP 

 

• č. 2/2016 „Zavádění nízkoemisních zón v obcích - studie“  

Příjem žádostí do 30.11.2016 

• č. 9/2016 „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ 

Příjem žádostí do 31.10.2016 

• č. 6/2015 „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

• č. 6/2016  „Odstraňování nelegálních skladů odpadů“   

• č. 8/2016  „ Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody -  program    

                   zaměřený na “ boj proti suchu 

• č. 5/2016  „Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového     

                  využívání autovraků 
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Připravované výzvy NPŽP 

• Likvidace nepotřebných vrtů. 

• Geologické průzkumy pitné vody pro obce. 

• Ochrana ozonové vrstvy. 

• Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“  a řešení 

starých ekologických zátěží. 

• Podpora denních, pobytových výukových programů a školení pro 

žáky MŠ, ZŠ a SŠ. 

• Finanční podpora nákupu vozidel na alternativní pohon. 

• Zeleň do měst.   
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• Žádost je špatně vyplněná nebo neúplná (nedoložené přílohy, chybí 

podpisy, nesoulad údajů). 

• Žádost není podepsána statutárním zástupcem, případně 

zplnomocněncem, ale jinou osobou. 

• Shodný název projektů ve všech prohlášeních a stanoviscích. 

• Nedodržení řádného způsobu a místa podání žádosti. 

• Nedodržení termínu při administraci projektu (podání, doplnění, 

podklady k ROPD, doložení realizace, ZVA). Termín odeslání nebo 

doručení. 

• Nedodržení předepsaných formátů (elektronická verze žádosti na CD 

není doložena v požadovaných formátech, přílohy k žádosti u OPŽP v 

IS pdf nebo xls, krycí listy NZÚ, fyzicky doručené apod.)   
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Nejčastější chyby 



• Nesoulad mezi dokumenty – údaje z žádosti neodpovídají údajům    

v projektové dokumentaci, v rozpočtech, v posudcích, údajům ve 

stavebním řízení, ve stanoviscích doložených k žádosti.  

• Doklady právně perfektní (nabytí právní moci rozhodnutí) např.   

dokumenty u OPŽP k ukončení výzvy. 

• Nesplnění podmínek výzvy (omezení subjektů apod.). 

• Nesplnění kritérií přijatelnosti: nedostatečné prostudování základních 

dokumentů a podmínek dané výzvy. 

• Nezpůsobilost nákladů – projekt obsahuje v nákladech i nezpůsobilé 

výdaje. 

• Nenechávat vše na poslední chvíli a nebát se včas konzultovat. 

• Nepodceňovat realizační fázi projektu (udržitelnost, ekologické 

efekty). 
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Nejčastější chyby 



Shrnutí  

• Studium materiálů k danému programu. 

• Zajištění vlastních zdrojů. 

• Shoda v předkládaných dokladech. 

• Konzultace před podáním žádosti SFŽP ČR, MŽP, AOPK. 

• Dobrá příprava projektu. 

• Nejčastější chyby.  

• Nelze vyzvat dvakrát k opravě na stejnou věc. 

• Nepodávat žádost poslední den příjmu. 

• Pozvání na semináře.  
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Nová zelená úsporám  

Rodinné a bytové domy   

 

Zelená úsporám  

Budovy veřejného sektoru 

 

Nová zelená úsporám  



3. výzva pro rodinné domy 

Rodinné domy (2015+) oblasti podpory: 

• Oblast podpory A - Snižování energetické 

náročnosti stávajících RD (zateplení, výměna výplní) 

• Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi nízkou 

energetickou náročností 

• Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie 

(výměna zdrojů tepla, instalace solárních systémů, 

větrání se zpětným získáváním tepla) 
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Nová zelená úsporám - RD 
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2. výzva pro bytové domy 

Bytové domy v Praze (2015+) oblasti podpory: 

• Oblast podpory A - Snižování energetické 

náročnosti stávajících BD (zateplení, výměna výplní) 

• Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie 

(výměna zdrojů tepla, instalace solárních systémů, 

větrání se zpětným získáváním tepla) 

Příjem žádostí od 15. 3. 2016 do 31. 12. 2021 

Určena pouze pro Hlavní město Praha – ostatní 

žadatelé mohou využít dotační program IROP 

Nová zelená úsporám – bytové domy 



INFORMACE 

Webové stránky jednotlivých programů a institucí 

 

Ministerstvo životního prostředí  www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí www.sfzp.cz 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.ochranaprirody.cz 

Operační program Životní prostředí www.opzp.cz 

Nová zelená úsporám www.novazelenausporam.cz 

Call centrum:  800 260 500  dotazy@sfzp.cz 
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http://www.mzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.opzp.cz/
http://www.novazelenausporam.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz


Krajská pracoviště 

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, 

Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, 

Olomouc, Zlín, Jihlava 

Konzultační hodiny 

Pondělí 9.00 – 17.00 hod. 

Středa 9.00 – 17.00 hod. 

Pátek 9.00 – 12.00 hod. 
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KONTAKTY 
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Děkuji za pozornost 

Zbyněk Drbal 

vedoucí oddělení Střední Čechy 

Státní fond životního prostředí České republiky 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4, 

tel.: +420 267 994 300 

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


