
Ministerstvo životního prostředí n  Státní fond životního prostředí ČR 

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

Operační program Životní prostředí 

Prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.2 

 

Ing. Lukáš Kolařík 



Prioritní osa 4 - oblasti podpory 

 

 

 

V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory: 

 
 

• Oblast podpory 4.1 
– Zkvalitnění nakládaní s odpady (520 mil EUR) 

 

• Oblast podpory 4.2 
– Odstraňování starých ekologických zátěží (256 mil EUR) 

 

 



PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.2 

 

 

• inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 

míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných 

míst k sanaci, 

 

• realizace průzkumných prací, analýz rizik, 

 

• sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

 



SRUKTURA PODPORY 

Celkové způsobilé (uznatelné)  
výdaje projektu            100%                     

 

• Příspěvek Společenství    
výše příspěvku z FS                           max. 85 % 

• Příspěvek SFŽP ČR a SR              max. 5 % 

• Spoluúčast příjemce podpory            min. 10 % 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Mimo rámec VP - projekty negenerující příjmy 

• Pravidla pro poskytování veřejné podpory (de_minimis, Pokyny pro ŽP) 

 



Projektový cyklus 

• příjem žádostí 

• akceptace žádosti po posouzení formálních náležitostí a 
přijatelnosti projektu  

• hodnocení projektu – výběrová kritéria 

– technické (váha 50%) 

– ekologické (váha 50%) 

– Bonus pro projekty v rámci IPRM a strukturálně slabé regiony 

• Registrační list, Rozhodnutí ministra  

• zpracování podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (důraz 
kladen na kvalitní výběrové řízení) 

• Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis Smlouvy o podpoře 

• realizace projektu – průběžné financování a kontroly na místě 

• závěrečné vyhodnocení akce 

 



Nejdůležitější přílohy žádosti 

• Projektová dokumentace s položkovým rozpočtem 

• Stanovisko KÚ 

• Výpis z katastru (vlastnictví, nájem) 

• Studie proveditelnosti (přímé realizační náklady nad 20 mil. bez DPH 

• Analýza rizika dle metodického pokynu MŽP č. 2/2011 

• Závazné stanovisko OEREŠ MŽP 

• Doklady prokazující že žadatel ekologickou zátěž nezpůsobil a že 

původce zátěže ani jeho právní nástupce neexistuje, případně není 

znám.  

 

 



Časté problémy při administraci 

• Záporné stanovisko OEREŠ MŽP (žádost nelze akceptovat) 

• Posouzení ZD – SFŽP + OEREŠ MŽP 

• Průtahy během VŘ, odvolání na ÚOHS 

• Souhlasy s prováděním geologických prací nebo se vstupem na 

pozemky (k Ropd) 

• Vícepráce (JŘBU, více než 20% nové VŘ) 

• Metodické změny – schvaluje OEREŠ MŽP 

• Nakládání s vodami, vodoprávní řízení 

 

 



Výsledky výzev v Prioritní ose 4 

I. Výzva – podzim 2007 

schváleno 9 žádostí (968 mil.Kč celkové náklady) 

 

V. Výzva – podzim 2008 

schváleno 23 žádostí (430 mil.Kč celkové náklady) 

 

XI. Výzva – podzim 2009 

hodnoceno 53 žádostí, schváleno 30 (alokace 1,5 mld Kč) 

 

XIX. Výzva 05/2010 

hodnoceno 47 žádostí, schváleno 44 (alokace 0,5 mld Kč) - zaměřena na projekty AR 

 

XXVII. Výzva od poloviny 05/2011 do poloviny 07/2011   

hodnoceno 36 žádostí, schváleno 34 (alokace 1,5 mld Kč) 

 

XXIX. Výzva (srpen - listopad/2011) 

velké projekty sanací (PKÚ 1,4 mld. z FS) 

 

XXXII. Výzva leden-únor 2012  

Projekty sanací celkem za 740 mil. Kč z FS (Ostrava – Hrušov, Diamo – CHÚ Stráž, Kladno – Dubí) alokace 400 mil. Kč 

 

XL. Výzva 20.7.2012 – 20.9.2012 

4.2 alokace 0,5 mld. Kč – zaměřena pouze na sanace, Hodnoceno a schváleno 16 projektů, celkem za 765 mil. Kč z FS 

 

Poslední Výzva ??? – Alokované prostředky na velké projekty; Přesun prostředků z PO4; Zbývající prostředky (XLV. Výzva, kurz 
EUR, úspory na VŘ, zásobník projektů …) 

 





Předpoklad přípravy OPŽP 2014+ 

Přípravou a řízením OPŽP 2014+ bylo usnesením vlády ČR č.  867 ze dne 28. listopadu 

2012 pověřeno Ministerstvo životního prostředí. 

 

Zpracování bylo zahájeno v návaznosti na přijetí usnesení vlády ČR č. 867/2012 a další 

zpracování se předpokládá v těchto fázích: 

 

• do konce května 2013 předložit 1. draft OPŽP 2014+ včetně ostatních programových 

dokumentů pro informaci vlády, 

• na podzim 2013 bude OPŽP 2014+ dopracován a znovu předložen na jednání vlády, 

• následně bude program předložen a oficiálně projednán s EK, upraven a poté bude 

konečná verze programu předložena EK ke schválení (konec roku 2013), 

• průběžně bude probíhat ex-ante a SEA hodnocení v souladu s čl. 48 návrhu 

obecného nařízení a se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 



Návrh prioritních os OPŽP 2014+ 

• PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

 

• PRIORITNÍ OSA 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

 

• PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika 

 

• PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

 

• PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory 

 

• PRIORITNÍ OSA: Technická pomoc 

 

 



Navržené specifické cíle PO 3 

• 3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů 

• 3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň 

recyklace 

• 3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin 

• 3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady 

•  3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 

• 3.6 Odstraňování a inventarizace ekologických zátěží 

• 3.7 Snižování environmentálních rizik a rozvoj systémů jejich řízení 
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