
Prioritní osa 2 OPŽP a Národní 
program Životní prostředí

Aktuální stav a výzvy

Ochrana ovzduší ve státní správě

15. - 16. listopadu 2018, Ostrava



Obsah 

• PO 2 OPŽP

➢ SC 2.1.

➢ SC 2.2.

➢ SC 2.3.

➢ SC 2.4.

• NPŽP

➢ Snižování emisí

➢ PZKO

➢ NEZ



• SC 2.1. - finanční podpora k urychlení obnovy kotlů spalujících pevná paliva 
za bezemisní a nízkoemisní zdroje

➢ Celkem na výměnu kotlů cca 10 mld. Kč

➢ Výměna cca 90 000 zařízení

• SC 2.2. - snížení emisí ze stacionárních zdrojů

➢ Celkem alokováno cca 3,5 mld. Kč

• SC 2.3. - zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje 
kvality ovzduší

➢ Celkem alokováno max. 0,5 mld. Kč

Specifické cíle PO 2 OPŽP



SC 2.1 - 16. výzva 

➢ Říjen 2018

➢ Min. počet výměn 22 225

➢ Počet přijatých žádostí 36 642

➢ Počet schválených žádostí 28 266

➢ Počet proplacených žádostí 27 067



SC 2.1 - 16. výzva 



SC 2.1 - 67. výzva 

➢ Říjen 2018

➢ Min. počet výměn 35 000

➢ Počet přijatých žádostí 34 018

➢ Počet schválených žádostí 30 147

➢ Počet proplacených žádostí 11 145



SC 2.1 - 67. výzva 



SC 2.1 – nová výzva

➢ Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, plynový
kondenzační kotel (dle požadavku EK není podporováno spalování uhlí)

➢ Na základě velké poptávky navrženo navýšení alokace o 1 miliardu Kč (musí
ještě schválit EK)

➢ Vyhlášení 3. výzvy pro kraje na začátku roku 2019

➢ Min. počet výměn 30 tisíc

➢ Výše podpory a jejich stropy u jednotlivých zdrojů tepla budou zachovány

➢ Navýšení administrativních nákladů krajů ze 3 na 4 %



SC 2.2 - 89. výzva

➢ Alokace 0,5 mld. Kč, přijímání žádosti ukončeno 31. ledna 2018

➢ Nebylo možno žádat na některé typy podporovaných opatření (zdroje
emitující VOC, projekty na snížení fugitivních emisí u definovaných
stacionárních zdrojů)

➢ Omezení podporovaných opatření u chovů hospodářských zvířat a zařízení
spadajících pod EU ETS

➢ Celkem přijato více než 200 žádostí o podporu v celkové výši požadované
dotace více než 4,5 miliardy Kč

➢ Schváleno 10 projektů v celkové výši požadované dotace cca 1 mld. Kč

➢ 153 projektů bylo umístěno do zásobníku (příspěvek EU cca 3,4 mld. Kč)



SC 2.3. - 79. Výzva

➢ Přijímání žádosti od 9. ledna 2017 do 20. prosince 2017

➢ Alokace 200 mil. Kč

➢ Bez omezení podporovaných opatření

➢ Nejzazší datum realizace do 31. 12. 2023

➢ Celkem 11 žádostí o podporu s požadavkem na dotace ve výši cca 139
milionů Kč

➢ K financování schváleno 9 projektů s požadavkem na dotace ve výši cca 138
milionů Kč, jeden projekt odstoupil, jeden projekt neschválen



SC 2.3. - 98. Výzva

➢ Přijímání žádosti od 1. března 2018 do 20. prosince 2018

➢ Alokace 100 mil. Kč, možnost navýšení dle konečných výsledků 79. výzvy

➢ Nelze podpořit projekty pro identifikaci zdrojů

➢ Nejzazší datum realizace do 31. 12. 2023

➢ Prozatím přijato 8 žádostí o podporu s požadavkem na dotace ve výši cca 114
milionů Kč

➢ Schváleny prozatím 3 projekty s požadavkem na dotace ve výši cca 51 mil. Kč



SC 2.4.

➢ Snížení emisí z průmyslu, energetiky a zemědělství (viz SC 2.2)

➢ Přednostně pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

➢ Předpoklad vyhlášení výzvy v březnu 2019 (závisí na schválení EK)

➢ Podmínky výzvy a hodnotící kritéria totožné se SC 2.2

➢ Využití projektů v zásobníku SC 2.2



OPŽP 2020+

➢ Výměny kotlů a topidel spalujících pevná paliva za bezemisní a nízkoemisní
zdroje

➢ Obměna vozového parku za bezemisní nebo nízkoemisní vozidla, výstavba
infrastruktury pro alternativní paliva

➢ Snížení emisí ze stacionárních zdrojů v energetice, průmyslu a zemědělství

➢Monitoring emisí a imisí znečišťujících látek



NPŽP: Emise ze stacionárních zdrojů

➢ Vyhlášena výzva č. 7/2018

➢ Snižování emisí těžkých kovů a pachových látek

➢ Alokace 30 milionů Kč

➢ Nesoutěžní jednokolová výzva

➢ Podmínky přijatelnosti – soulad se zákonem, garantované snížení emisí (60
resp. 40 %), stížnosti od 1. 1. 2012

➢ Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. října 2018 do 28. února 2019

➢Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových
způsobilých výdajů (max. 10 mil. Kč)



NPŽP: PZKO

➢ Vyhlášena výzva č. 8/2017

➢ Zpracování akčního plánu a realizace opatření, jejichž je žadatel gestorem dle
územně příslušného programu zlepšování kvality ovzduší

➢ Alokace výzvy 100 milionů Kč

➢ Nesoutěžní jednokolová výzva

➢ Žádosti o podporu byly přijímány od 5. 5. 2017 do 20. 10. 2017

➢Maximální výše celkové podpory na jeden projekt 50 % z celkových
způsobilých výdajů

➢ Přijato celkem 9 projektů s požadavkem na dotace ve výši cca 7 mil. Kč

➢ Schváleno všech 9 projektů



NPŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita

➢ Vyhlášena výzva č. 9/2017

➢ Zpracování studií proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón,
Strategického rámce udržitelné městské mobility, Plánu udržitelné městské
mobility a studie proveditelnosti regulačního řádu

➢ Alokace výzvy 10 milionů Kč

➢ Nesoutěžní jednokolová výzva

➢ Žádosti o podporu byly přijímány od 5. 5. 2017 do 27. 9. 2017

➢Maximální výše celkové podpory na jeden projekt byla 80 % z celkových
způsobilých výdajů (max. 1 mil. Kč)

➢ Přijato celkem 8 projektů s požadavkem na dotace ve výši cca 7 mil. Kč

➢ Schváleno všech 8 projektů



NPŽP: Víceletý rámec

➢ Rámec Národního programu Životní prostředí pro období 2018 – 2020

➢ Prioritní téma: Životní prostředí v lidských sídlech a zdraví

➢ Snižování emisí ze stacionárních zdrojů (každoročně 30 mil. Kč ve 3Q)

➢ Čisté ovzduší ve městech a obcích (130 mil. Kč ve 4Q 2018)

➢ Ochrana ozónové vrstvy Země (30 mil. Kč ve 4Q 2018)

➢ Udržitelná doprava – vozidla s alternativním pohonem (2 x 100 mil. Kč)

➢ Ozdravné pobyty (40 mil. Kč ve 3Q 2019)

➢ Tematicky zaměřené kampaně (každoročně ve 2Q)
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