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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 
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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 – říjen 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 
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OPŽP 2014 - 2020 

• Řídící orgán – Ministerstvo životního prostředí ČR 

• Certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí ČR 

• Zprostředkující subjekty: 

- Státní fond životního prostředí ČR 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (PO4) 

• Národní orgán pro koordinaci – MMR ČR 

 

 



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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SC 3.1 – Prevence vzniku odpadů 

Podporované aktivity: 

•aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů 

(např. budování míst pro předcházení vzniku komunálních 

odpadů) 

 

•dotace max. 85% celkových způsobilých výdajů 

 

•podpora projektů v rámci prevence vzniku odpadů musí zajistit 

odklon alespoň jedné složky KO ze systému nakládání s odpady 

 

•minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 3.1 

jsou stanoveny na 500 000 Kč (bez DPH) 
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SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického 

  využití odpadů 

Podporované aktivity: 

•3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a 

úpravu odpadů 
 

•3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové 

využití odpadů 
 

•3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické 

využití odpadů 
 

•3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s 

nebezpečnými odpady 
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SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického 

  využití odpadů 

• dotace max. 85% celkových způsobilých výdajů 

 

• minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci 

SC 3.2 jsou stanoveny na 500 000 Kč (bez DPH) 

 

• projekt musí být v souladu se závaznou částí aktuálního 

POH ČR 
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SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického 

  využití odpadů 

Základní podmínky: 

•u projektů typu sběrných dvorů: je zajištěno minimálně shromažďování 

papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, 

prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení 

 

•u projektů typu kompostárna: budou hodnoceny pouze projekty, které 

budou při zpracování BRO aplikovat výsledný kompost na ZPF 

 

•u projektů zařízení energetického využití odpadů (ZEVO): projekt musí 

splňovat podmínku energetické účinnosti dle směrnice Evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 a žadatel předloží potvrzení budoucích 

odběratelů o záměru zajištění odběru vyrobené energie do odběrných sítí 
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SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického 

  využití odpadů 

Na co si dát pozor: 
 

•nastavit projekt tak, aby bylo možno v budoucnu splnit nastavené 

parametry 
 

•svozový prostředek v rámci projektů odděleného sběru odpadů může být v 

době udržitelnosti projektu použit nad rámec plněné plánované kapacity 

projektu i pro svoz jiných separovaných odpadů, ve výzvě pro předkládání 

žádostí neuvedených, maximálně však do 25 % objemové kapacity projektu 
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SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost budov a 

zvýšit využití OZE 

Podporované aktivity: 

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace 

veřejných budov: 
 

•zateplení obvodového pláště budovy, 
 

•výměna a renovace otvorových výplní, 
 

•realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou 

náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí  
 

•realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 

tepla 
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SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost budov a 

zvýšit využití OZE 

Podporované aktivity: 

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných 

budov: 
 

•realizace systémů využívajících odpadní teplo, 
 

•výměna zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího 

fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroje využívající biomasu, 

tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné 

zdroje nebo zemní plyn, 
 

•instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze 

přípravu TV 
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SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost budov a 

zvýšit využití OZE 

Podporované aktivity: 

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším 

než 5 MW: 
 

 

•výměna zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího 

fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroje využívající biomasu, 

tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné 

zdroje nebo zemní plyn, 
 

•instalace solárně-termických kolektorů 
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SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost budov a 

zvýšit využití OZE 

V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní 

památka nebo budov, které nejsou kulturní památkou, ale 

nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v 

ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 

národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 

památkové zóny, budou podporovány rovněž dílčí aktivity 

vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu 

na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost 

budovy dle příslušných norem. 
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SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost budov a 

zvýšit využití OZE 
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• % dotace celkových způsobilých výdajů bude zveřejněno v 

aktualizovaném PRŽAP 

 

• minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci 

SC 5.1 jsou stanoveny na 100 000 Kč (bez DPH) 

 

• nemohou být podporovány opatření realizovaná v 

bytových a rodinných domech 



SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost budov a 

zvýšit využití OZE 

Základní podmínky: 

•Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické 

náročnosti definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o 

energetické náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných 

budov 

 

•Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných 

stavebních prvků obálky, které jsou předmětem podpory, minimálně na 

doporučených hodnotách dle ČSN 730540-2 (2011) 

 

•Budovy pro výchovu a vzdělávání – musí být navržen systém větrání v 

souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. 

18 



SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost budov a 

zvýšit využití OZE 

Základní podmínky: 

•Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20% oproti 

původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10%. 

 

•Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20% emisí CO2 oproti 

původnímu stavu, u památkově chráněných budov 10%. 

 

•V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30% 

emisí CO2 oproti původnímu stavu 

 

•U projektů musí být žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu 

podpory 
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SC 5.2 – Dosažení vysokého energetického 

standardu nových veřejných budov 

Podporované aktivity: 

•vícenáklady na dosažení pasivního energetického 

standardu v případě výstavby nových budov 

 

•% dotace celkových způsobilých výdajů bude zveřejněno v 

aktualizovaném PRŽAP 

 

•minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 5.1 

jsou stanoveny na 100 000 Kč (bez DPH) 
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SC 5.2 – Dosažení vysokého energetického 

standardu nových veřejných budov 

Podpora bude poskytována formou dotace, maximálně 

však do částky reflektující vícenáklady na dosažení 

pasivního energetického standardu, viz tabulky níže: 
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Budované konstrukce Kč bez DPH/m2 

Obvodové stěny 700 

Podlahy k zemině a střešní 

konstrukce 350 

Výplně otvorů 3000 



SC 5.2 – Dosažení vysokého energetického 

standardu nových veřejných budov 

Vícenáklady na systém nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla: 
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Typ budovy Kč bez DPH/ (m3h-1) 

Budovy pro výchovu a vzdělávání 400 

Ostatní budovy 150 



SC 5.2 – Dosažení vysokého energetického 

standardu nových veřejných budov 

Základní podmínky: 
 

•Nová budova bude dosahovat pasivního standardu daného sadou hodnot 

energetických ukazatelů (po celé programové období), jež se uvedena v 

Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace 

 

•U projektů musí být žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu 

podpory 
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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 
 

Zadávání veřejných zakázek – samostatný dokument 

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

• Věcná způsobilost – spojení s projektem a součást rozpočtu, 

soulad s pravidly programu 

 

• Přiměřenost výdaje – optimální vztah s hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti 

 

• Časová způsobilost – výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v 

období od 1.1.2014 do 31.12.2023 

 

• Místní způsobilost – výdaj projektu je způsobilý, pokud je projekt 

realizován na území ČR 
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Způsobilé výdaje 

Výdaje na přípravu projektu a na činnost odborného 

technického nebo autorského dozoru lze považovat 

za způsobilé maximálně do výše 6 – 10% z celkových 

způsobilých přímých realizačních výdajů projektů.  

 

•10% - výdaje nepřesahují 1 mil. Kč, 

•8% - výdaje nepřesahují 3 mil. Kč, 

•7% - výdaje nepřesahují 10 mil. Kč, 

•6% - výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč.  
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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 
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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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Aktuální výzvy 

• 5. výzva  - SC 3.2 – 14.8. až 13.11.2015 

 

 

Plánované výzvy: 

 

• SC 5.1 – 15.10.2015 až 29.2.2016 

 

• SC 5.2 – 15.10.2015 až 14.10.2016 
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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 

 

Ing. Miroslav Zmeškal: 577 222 762 

31 

http://www.opzp.cz/


Děkuji za pozornost! 

Mgr. Marie Melničuková 

Vedoucí oddělení 

Oddělení Střední Morava 

 

Prezentaci zpracoval:  

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 


