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Podpora ochrany ovzduší v OPŽP 

Lepší pozdě nežli později 
 

dlouhé porodní bolesti 

 3 roky ztraceného času způsobily nevratné škody 

 v letech 2010 a 2011 se nastartovala skutečně intenzivní 
příprava projektů a jejich podávání 

MŽP i SFŽP jsou maximálně vstřícné 

Došlo k významnému zjednodušení procesu podávání žádostí  

disponibilní prostředky není možné v PO 2 na stávající typy 
projektů vyčerpat 
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Podpora ochrany ovzduší v OPŽP 

Většina žadatelů jsou soukromé 
subjekty a větší projekty  

 

  Problémy ve veřejné podpoře 

  Problémy s délkou schvalování – zadávací řízení 

Hustopeče, 9.11.2011 



Podpora ochrany ovzduší v OPŽP 

Doporučení pro budoucí „OPŽP“ 
 

 Nutnost aktivního vyjednávání o podobě základních předpisů na 
úrovni Evropské Komise 

 Nutnost aktivního vyjednávání o podobě a aplikaci pravidel pro 
veřejnou podporu 

 Nutnost aktivní účasti zástupců znečišťovatelů při tvorbě nového 
programu (svaz průmyslu, teplárenské sdružení, obce) 
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Stav čerpání prostředků v PO 2 OPŽP 

Hustopeče, 9.11.2011 

 Projekty ve 23. až 26. výzvě počet projektů 
investiční náklady 

[mil. Kč] 

lokální zdroje a úspory 97 (50) 300 (60) 

rozvody CZT a plynofikace  14 (9) 180 (18)  

izolační zeleň a čistící vozy  407 (70)  1 300 (106) 

monitoring  3 (0) 13 (0)  

LCP 25 (15)  5 500 (99) 

technologie 37 (16)  5 000 (56) 

snížení VOC  6 (1) 24 (0)  

snížení NH3  199 (60) 663 (84)  

Pozn.: Stav k září 2011, v závorce jsou uvedeny rozpracované žádosti 



Potenciální rizika pro čerpání v PO 2 
OPŽP – Notifikace VP 

Hustopeče, 9.11.2011 

POTENCIÁLNÍ striktní výklad EK k 
veřejné podpoře 

 
Naše interpretace   

Pravidla je třeba vykládat ke konkrétním 
projektům/podnikům a současnému stavu. V případě, že 
podnik již v současné době plní v jakékoliv podobě (tedy 
i minimalistické, tj. při horní hranici) požadavky BREF, 
pak jakoukoliv investici do snížení emisí považujeme za 
adicionalitu. Tvrdíme, že provozovatel není nucen do této 
investice, neboť normy EU již plní. 

  

Potenciální riziková interpretace EK 

Ačkoliv podnik dnes plní BREF (při horní hranici), 
způsobilost investice (adicionalitu) je nutné hledat až 
nad rámec norem EU, tedy rovněž BREF, tj. v praxi pod 
dolními úrovněmi emisí spojenými s aplikací BAT 
uvedenými v BREF. V případě, že investice povede ke 
zlepšení emisních parametrů zařízení z horní hranice 
emisí na dolní hranici emisí popsaných v BREF, investice 
není způsobilá. 

VEDE K PODPOŘE A 
REALIZACI INVESTIC 

NEVEDE K PODPOŘE A 
REALIZACI INVESTIC 
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POTENCIÁLNÍ ohrožení investic v hutnictví a ocelářství ve výši cca 
4,8 mld. Kč (pouze v MSK) 

Investice 

•MSK VÝJIMKA 

    - TŽ, a.s. investice za cca 2,3 mld. Kč - podáno 

    - AMO, a.s. investice až 0,8 mld. Kč -vzniká 

 

•MIMO MSK VÝJIMKU 

     - AMO, a.s. investice cca 1 mld. Kč - podáno 

     - EVRAZ, a.s. investice za cca 0,7 mld. Kč - podáno 

 

•8 dalších menších projektů za cca 40 mil. Kč – podáno 

•vznikají další projekty jak pro MSK výjimku, tam mimo ni 

Potenciální rizika pro čerpání v PO 2 
OPŽP – Notifikace VP 
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Potenciální rizika pro projekty EVO v 
OPŽP - Notifikace VP 

 ČR chtěla využít Pokyny pro ochranu v ŽP v oblasti nakládání s 
odpady z důvodu vyšší míry poskytované dotace 

 EK nechce tento režim připustit s tvrzením, že  pro tyto projekty 
není vhodný a že projekty se do tohoto režimu nekvalifikují 

 EK doporučuje využít režim regionální investiční podpory, který 
vede k nižší míře dotace 



Hustopeče, 9.11.2011 

Povolenky zdarma pro CO2 
- Notifikace VP 

 notifikace poskytnutí veřejné podpory v rámci poskytování bezplatných 

povolenek na emise CO2 pro výrobu elektřiny podle článku 10c směrnice 
2003/87/ES 

 neexistují žádná pravidla 

 vliv poskytování povolenek zdarma na trh s elektřinou, tj. stávající i 
očekávaný podíl výrobců na relevantním trhu s elektřinou, tj. na tuzemské 
výrobě elektřiny netto pro rok 2010 a rok 2020 

  Podíl na tuzemské výrobě elektřiny netto [%] 2010 2020 

Ostatní 
Podíl na trhu - všechna zařízení 20,61 24,18 

Podíl na trhu - zařízení zahrnutá v národním plánu investic 17,14 19,62 

Výrobce A 
Podíl na trhu 72,99 70,93 

Podíl na trhu - zařízení zahrnutá v národním plánu investic 37,13 30,17 

Výrobce B 
Podíl na trhu 4,37 2,99 

Podíl na trhu - zařízení zahrnutá v národním plánu investic 4,37 2,99 

Výrobce C 
Podíl na trhu 2,03 1,90 

Podíl na trhu - zařízení zahrnutá v národním plánu investic 2,03 1,90 



Děkujeme za pozornost 

Hustopeče, 9.11.2011 


