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OPŽP – Oblast podpory 4.2

DEFINICE SEZ:

• Stará ekologická zátěţ je závaţná 
kontaminace podzemních vod, 
povrchových vod, horninového prostředí a 
stavebních konstrukcí, která ohroţuje 
zdraví člověka a sloţky ţivotního prostředí. 

• Původce kontaminace neexistuje či není 
znám.



OPŽP – základní dokumenty

 Programový a Implementační dokument

 Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a 
poskytování finančních prostředků pro 
projekty OPŽP

 Závazné pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP

www.opzp.cz



Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých 

ekologických zátěží

Alokace pro 4.2 – 256,247 mil Euro

Výše podpory – aţ 90% uznatelných nákladů

• aţ 85% dotace z Fondu soudrţnosti

• aţ 5% ze státního rozpočtu

• 10% ţadatelé

Minimální způsobilé výdaje na projekt:

0,5 mil. Kč



Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých 

ekologických zátěží

Příjemci podpory (ţadatelé)

• Obce a města, Příspěvkové organizace a organizační sloţky 

obcí a měst

• Svazky obcí

• Kraje, Příspěvkové organizace a organizační sloţky krajů

• Státní podniky

• Občanská sdruţení

• Fyzické osoby – nepodnikatelé

• Podnikatelské subjekty (notifikace nebo dle pravidla de 

minimis)

… www.opzp.cz 



Podporované projekty (1)

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr 

nejzávaţněji kontaminovaných míst k sanaci

• ţádost podaná agenturou CENIA – První etapa Národní Inventarizace 

Kontaminovaných Míst 

• ţádost podána v rámci V. výzvy, probíhá realizace projektu



Podporované projekty (2)

Realizace průzkumných prací, analýz rizik:

• Realizace průzkumných prací, analýz rizik 

konkrétních lokalit

• Realizace průzkumných prací, analýz rizik pro 

problémová území obsahující více neţ jedno 

kontaminované místo



Podporované projekty (3)

Sanace váţně kontaminovaných lokalit:

• Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb, půdy 

(horninového prostředí) a podzemních vod

• Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a 

úloţišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou 

činností

• Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody 

pomocí inovativních sanačních technologií

• Monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst

• Sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti



Podávání ţádostí

na regionální zastoupení SFŢP

dle aktuálních materiálů - Směrnice MŢP pro 

předkládání ţádostí a poskytování finančních 

prostředků pro projekty OPŢP a Pokynů pro 

ţadatele

součástí ţádosti musí být Závazné stanovisko MŢP OEREŠ



Závazné stanovisko MŢP OEREŠ

Stanovisko k poskytnutým informacím, zhodnocení kvality, 
propracovanosti žádosti a  stavu SEZ na lokalitě 

V případě žádosti týkající se doprůzkumu, AR a sanace -
stanovisko k prioritnosti předložené žádosti a její zařazení 
do příslušné kategorie priorit

Stanovení cílů projektu – např. stanovení limitů opatření 
k nápravě závadného stavu (koncentrační, časové limity, 
stanovení opatření), zpracování AR

Stanovení závazných požadavků na zadávací a projektovou 
dokumentaci a realizaci projektu

Podrobnosti poţadavků pro vydání stanoviska

www.mzp.cz

http://www.mzp.cz/


Posuzování jednotlivých ţádostí –

ekologické kritérium

Dle tzv. „kódu priority“

Hodnocení dle Metodického pokynu MŢP 2/2011 k 

plnění databáze SEKM včetně hodnocení priorit

Záznam do databáze SEKM nebo Formulář priority
– vyhodnocení priority – určení naléhavosti provedení 

daného opatření



Základní podmínky pro projekty

Nutnost dodrţení cílů projektu (např. splnění sanačních 

limitů)

Projekty musí řešit ucelené etapy

Podporovány jsou projekty vyuţívající zejména 

inovativní technologie

Moţnost ověřování funkčnosti a vyuţitelnosti 

inovativních technologií v rámci (do)průzkumů



Dosavadní průběh OP 4.2

4 výzvy (2007, 2008, 2009, 2010):

1 projekt inventarizace

82 projektů AR (včetně doprůzkumů)

22 projektů na sanace (včetně 2 monitoringů přirozené 

atenuace)

pátá výzva, resp. XXVII. výzva právě probíhá

(16. květen – 15. červenec 2011) 



Hromadné žádosti na AR

Město Kopřivnice – 10 AR 

- připravována žádost na 1 sanaci 

KÚ Plzeňského kraje – 5 AR

- připravována žádost na 1 sanaci 

KÚ Pardubického kraje – 7 AR

- připravovány žádosti na sanaci 4 lokalit a 1 rekultivace 

Diamo, s.p. – 5 AR

- připravována žádost na sanaci 2 areálů

KÚ Libereckého kraje – 12 AR

 připravovány realizační projekty na AR



AR – identifikace zdroje kontaminace

 přítomnost kontaminace v jímacím území

identifikace zdroje kontaminace

AR Stará Bělá v Ostravě

AR Třebechovice pod Orebem 



Doprůzkumy

doplnění a rozšíření informací z již zpracovaných AR

možnost ověření účinnosti vybraných inovativních 

metod na dané lokalitě 

Olšany

Jetřichov Pasa

Nový Bydžov



Sanace dlouhodobě řešených lokalit

skládka Bukovany

skládka založena na kopci nad jímacím územím v 

opuštěném lomu

galvanické kaly z bývalého s.p. Jawa

dlouhodobě známá kontaminace

probíhá výběrové řízení

Loana

bývalý pletařský podnik využívající ClU k čištění 

výrobků

kontaminace ClU rozšířena do jímacího území

dlouhodobá snaha majitele o řešení kontaminace

probíhá sanace (XI. výzva)



Sanace Klatovy Luby

dlouhodobě řešená lokalita kontaminovaná pesticidy

statek navrácený původním majitelům rodině 

Rychtaříků v restituci, dříve využíván zejména ke 

skladování pesticidů

AR hrazená z prostředků z § 42 

odst. 4 vodního zákona

sanace probíhá (XI. výzva)



Monitoring přirozené atenuace

Nový Rychnov

sanace skládky galvanických kalů

nyní probíhá monitoring přirozené atenuace

Prameniště Bzenec

sanace hrazená ze zvláštního účtu dle §42 odst. 4 

vodního zákona Jihomoravským krajem

projekt je v současné době zahajován



Další uţitečné informace

Webové stránky:

www.opzp.cz

www.mzp.cz

Konzultace:

SFŢP

Odbor environmentálních rizik a ekologických 

škod MŢP
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Děkuji za pozornost!!!

Ivana Vávrová

tel.: 602 380 238, 267 12 2990

ivana.vavrova@mzp.cz

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

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


