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Obsah prezentace 

1. Aktuální stav a harmonogram přípravy 2014-2020 na 

národní úrovni 

 

2. Operační program Životní prostředí 2014-2020 

 

 

 

 

 



Aktuální stav přípravy 2014-2020  

 Schválení konečné verze nařízení EU a znalost nastavení 

všech klíčových prvků ze strany EU je nutným předpokladem 

pro zpracování konečného dokumentu 

 Dle informací zástupců EK lze schválení legislativy pro ESI 

fondy očekávat na přelomu listopadu a prosince 2013 

 Evropská komise zároveň vydala šablony pro přípravu Dohody 

o partnerství i programů 

 Finální Dohoda o partnerství i jednotlivé programy musí tyto 

šablony respektovat, přičemž jejich podoba dosud stále není 

konečná 

 Oblast veřejné podpory nastavena až v polovině roku 2014 

 

 

 



Dohoda o partnerství 

 Dopracování na základě vstupů: 

 připomínky EK  

 spolupráce a konzultace s ŘO, popř. dalšími partnery 

 Ex-ante hodnocení 

 SEA hodnocení 

 

 probíhají koordinační schůzky mezi SEA a ex-ante hodnotiteli 
DoP a OP 

 

 Obdrženy připomínky EK k poslední verzi DoP – vypořádání a 
zapracování 

 
 

 

 

 



Dohoda o partnerství 

11. 10. 2013 Obdržení připomínek EK k Dohodě 

11. - 12. 11. 2013 
(předběžně) 

Neformální dialog s EK – jednání k připomínkám EK 

20. – 25. 11. 2013 
Zaslání Dohody do meziresortního připomínkového řízení 
(MPŘ) 

5. – 10. 12.2013  
(termín bude 
upřesněn) 

Projednání Dohody na jednání Rady pro fondy SSR 

18. 12. 2013 
Projednání Dohody vládou ČR – pro informaci 
členů vlády 

31. 12. 2013 Zaslání Dohody Evropské komisi 

únor 2014 
Předložení Dohody spolu se stanoviskem SEA 
vládě ČR ke schválení 

únor 2014 Zaslání verze Dohody schválené vládou na EK 

březen 2014 Zahájení formálního vyjednávání s EK 



Příprava na úrovni MŽP 

1. Programový dokument 

 

2. Operační manuál 

 

3. Pokyny pro žadatele a příjemce 

 

4. Nastavení implementační struktury 

 

5. Odpovědnost za plnění předběžných podmínek v gesci MŽP 

 

 

 

 



Programový dokument – 
dopracováno do 3. verze 

 Dopracování analytické části programu 

 Dopřesnění strategické části programu 

 Zpřesnění prioritních os (specifické cíle, aktivity, typy příjemců, 

popis principu pro výběr operací, indikátory, a další) 

 Zpřesnění popisu řízení a implementace OPŽP 

 Zpřesnění mechanismu koordinace mezi fondy a dalšími 

EU a národními nástroji 

 Dopřesnění předběžných podmínek 

 Dopřesnění horizontálních principů 

 

 



Programový dokument –3. verze 

• Navrhuje 6 prioritních os programu: 

 

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 

PO 6: Technická pomoc 

• v rámci PO je připraveno 20 specifických cílů a 52 aktivit 

• probíhá SEA hodnocení, před podepsáním smlouvy s ex-ante 

hodnotitelem 



Prioritní osa 2 

• Specifický cíl 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění 
domácností podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

 

• Specifický cíl 2.2: Snížit emise podílející se na expozici 
obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním 
koncentracím znečišťujících látek 

 

• Specifický cíl 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a 
předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a 
ozonové vrstvy Země 

 



Řídící dokumentace 

 

 

 

 zrušení Implementačního dokumentu -> vznik nových 3 
klíčových dokumentů – Programový dokument, Pokyny 
pro žadatele a příjemce, Operační manuál 

 

 

 

 



Rámcový harmonogram PD 

 

 

 

 

konec října 2013 Výstupy ze zjišťovacího řízení SEA k OPŽP 2014 -2020 

pol. listopadu 2013 Uzavření smlouvy s EX-ante hodnotitelem (SPF Group v.o.s.) 

konec listopadu 
2013 

Zaslání 4. verze OPŽP 2014 -2020 na MMR - NOK 

prosinec 2013 
Projednání návrhu OPŽP 2014 – 2020 – pro informaci 
členů vlády 

prosinec 2013 Zapracování 1. výstupů Ex-ante hodnotitele OPŽP 2014 - 2020 

leden – únor 2014 
Dopracování finální verze OPŽP 2014 – 2020 (včetně zapracování 
výstupů z SEA a EX-ante hodnocení) 

začátek března 2014 Stanovisko SEA hodnocení 

konec března 2014 
Předložení OPŽP 2014 – 2020 se stanoviskem SEA vládě 
ČR ke schválení 

od březen 2014 Zahájení formálního vyjednávání s EK 



Děkuji za pozornost 

 

 

 

 

 


