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Operační program Životní prostředí 2007-2013 

 

Operační program Životní prostředí 2014-2020 

 Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1.2 

 

 

Světový den vody, Znojmo 31.3.2016  



OPŽP 2007-2013 

• 31.12.2015 – limitní termín pro způsobilost výdajů 

(včetně doložení bankovních výpisů) 

• 31.3.2016 – limitní termín pro předložení zúčtovací 

fakturace k zálohovým fakturám 

• 02/2016 obnovení financování  (po schválení FPK); 

neprodleně zadávat fakturaci do IS BENE-FILL, podat 

žádosti o platbu 

• Limitní termín pro předložení ZVA 30.11.2016 

(31.12.2016) 

• Kolaudace stavby » podmínky pro provozování VHI 
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OPŽP 2014 -2020 

Prioritní osa 1:  Zlepšování kvality vody a snižování 

rizika povodní– specifické cíle 

•1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do 

povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a 

vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 

•1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 

množství 

•1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  

•1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
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OPŽP 2014-2020  

Prioritní osa 1 - alokace na specifické cíle  
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PO 1 celkem 768 767 183 EUR 

SC 1.1 45 % 
461 260 310 EUR (17,49 % z celku) 

SC 1.2 15 % 

SC 1.3 30 % 307 506 873 EUR  (11,66 % z celku)  

SC 1.4 10 % 



OPŽP 2014 – 2020 

SC 1.1; SC 1.2 - přehled vyhlášených výzev 

• 1. výzva, 2. výzva  

- nesoutěžní (2. fáze projektů při předchozí realizaci  

1. fáze z OPŽP 2007-2013)  

- zahájení příjmu žádostí 14.8.2015  

- ukončení příjmu žádostí 13.11.2015  

- 11 podaných žádostí 

- zasedání Výběrové komise 1.2.2016; rozhodnutí 

Řídícího orgánu 4.2.2016; vyrozumění žadatelů 

prostřednictvím depeše 5.2.2016  

- vydány Registrace akcí; u některých  projektů RoPD 
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OPŽP 2014-2020 

SC 1.1; SC 1.2 - přehled vyhlášených výzev 

• 21. výzva, 22. výzva  

- soutěžní (kolová); 

- zahájení příjmu žádostí 15.10.2015 

- ukončení příjmu žádostí 5.1.2016  

- 21. výzva: alokace 3 300 mil. Kč; podáno 195 žádostí 

- 22. výzva: alokace 1 600 mil. Kč; podáno 43 žádostí 

- rozhodnutí Řídícího orgánu 06/2016 

- ukončena formální kontrola, probíhá  kontrola věcné 

přijatelnosti 
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OPŽP 2014-2020 

SC 1.1 a 1.2 – plánované výzvy 

•  SC 1.1. aktivita 1.1.3 

-  pouze opatření na ČOV nebo  kanalizaci pro veřejnou potřebu  

- alokace na výzvu 500 mil. Kč 

- příjem žádostí 07/2016  

•  SC 1.1 aktivity 1.1.1, 1.1.2 

- alokace na výzvu 2 600 mil. Kč 

-  příjem žádostí 10/2016 

•   SC 1.2 aktivity 1.2.1, 1.2.2 

-  alokace na výzvu 740 mil. Kč 

-  příjem žádostí 10/2016 

Zaměření na veřejný sektor 

Střednědobý harmonogram výzev 
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OPŽP 2014-2020 

Specifický cíl  1.1  -  aktivity 1.1.1. a 1.1.2.  

• Aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu 

existence vyhovující čistírny odpadních vod v 

aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu 

související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny 

odpadních vod včetně decentralizovaných řešení 

likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních 

vod nebudou podporovány) 

• Aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace 

čistíren odpadních vod 

Není omezeno  velikostí zdroje znečištění (počtu obyvatel 

obce) 
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Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů   

SC  1.1  aktivity 1.1.1. a 1.1.2. 

• Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod - 

vyjádření podniků povodí ve standardizovaném vzoru 

• Soulad s platným PRVKÚK – není plošně vyžadováno 

stanovisko krajských úřadů 

• Dojde k poklesu vypouštěného znečištění nebo 

ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod 

• Podpora kanalizace pro veřejnou potřebu 

• Podpora oddílné kanalizace; jednotná kanalizace pouze 

ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k 

odvedení odpadních vod ze stávající kanalizace (např. 

podchycení volných výustí) 
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Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů   

SC  1.1  aktivity 1.1.1. a 1.1.2. 

• Intenzifikace ČOV se zvýšením kapacity nebo zvýšení 

účinnosti při legislativním požadavku na plnění 

přísnějších limitů 

• Projekty v aglomeraci nad 2000 EO – dodržení emisních 

limitů závazných pro celou aglomeraci 

• Decentralizované řešení jakou součást komplexního 

investičně efektivního řešení likvidace odpadních vod v 

lokalitě 

• Výdaje na individuální čištění odpadních vod  

a bezodtoké jímky realizované u jednotlivých 

nemovitostí jsou nezpůsobilé  

 
10 



OPŽP 2014-2020 

Specifický cíl 1.1 – aktivita 1.1.3 

• Aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení 

povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – 

podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nadrží 

koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží 

- záchytné nádrže na jednotné kanalizaci 

- technologie na odstraňování fosforu u stávajících ČOV 

plnících  limity platného  povolení k vypouštění 

odpadních vod 

- sedimentační nádrže na přítocích do nádrží 

- opatření v nádržích 
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Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů   

SC  1.1  aktivita 1.1.3 

• Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod - 

vyjádření podniků povodí ve standardizovaném vzoru 

• Projet musí mít prokazatelný dlouhodobý efekt na 

snížení eutrofizace povrchových vod; nutnost 

specifikovat cílový stav 

• Realizací technických opatření u stávajících ČOV a 

vodních děl k zachycení sedimentů musí dojít k 

prokazatelnému dlouhodobému snížení vnosu nutrientů 

do nádrží (především fosforu)  
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OPŽP 2014-2020 

Specifický cíl 1.2 – podporované aktivity 

 

•Aktivita 1.2.1:  Výstavba a modernizace úpraven vody a 

zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a 

modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu 

zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, 

sloužících veřejné potřebě 

 

•Aktivita 1.2.2:  Výstavba a dostavba přivaděčů a 

rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů 

sloužících veřejné potřebě 
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Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů   

SC  1.2  

• Soulad s PRVKÚK  

• Projektem dojde k napojení dalších obyvatel na kvalitní 

pitnou vodu (za předpokladu existence nebo 

současného vybudování vyhovujícího systému likvidace 

odpadních vod), ke zlepšení kvality dodávané pitné vody 

do vodovodní sítě nebo ke zvýšení množství dodávané 

pitné vody  

• Úpravny pitné vody –  je třeba prokázat, že zlepšení 

nevyhovující kvality surové vody, která je příčinou 

nedosahování požadované kvality pitné vody, nelze 

dosáhnout zlepšením kvality zdroje (např. jeho 

ochranou) 
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Minimální výše způsobilosti výdajů SC 1.1 a 1.2 

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou 

stanoveny: 

 

•  Aktivita 1.1.1: 4 mil. Kč 

•  Aktivita 1.1.2 : 1 mil. Kč 

•  Aktivita 1.1.3 : 500 tis. Kč (návrh na snížení limitu) 

 

•  SC 1.2:  3 mil. Kč 

 

 

 
15 



Oprávnění žadatelé  SC 1.1 a 1.2 

• Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační 

složky státu, státní podniky, městské části hl. města 

Prahy, příspěvkové organizace, obchodní 

společnosti 

• Upřesnění v rámci výzev – vlastníci vodovodů nebo 

kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. č. 274/2001 

Sb., ve znění  pozdějších předpisů 

• Žadatel = hlavní vlastník vodohospodářské 
infrastruktury 
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Podmínky pro administraci  projektů  

SC 1.1 a 1.2 

• Dokumentace k žádosti ve stupni pro stavební povolení 

• Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě – 

nezpůsobilý výdaj 

• Rozpočtová rezerva – nezpůsobilý výdaj 

• Náklady na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí 

na kanalizaci a vodovod jsou způsobilým  výdajem; (na 

tyto části infrastruktury se   vztahují všechny podmínky 

poskytnutí dotace) 
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Podmínky pro administraci  projektů  

SC 1.1 a 1.2 

Výpočet  výše podpory  

 

•Podpora z FS s maximální hranicí 85 % celkových 

způsobilých výdajů projektu 

•Příjmy projektů odečteny metodou flat rate - 

jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální 

sazbou 25 %; výše podpory z FS pak bude 63,75 % 

•Jednoznačnost výpočtu, podpora více projektů   

•Možnost poskytnutí  půjček ze SFŽP na věcně způsobilé 

výdaje; byla vyhlášena výzva č. 7/2015 v rámci Národního 

programu Životní prostředí   
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Hodnotící kritéria pro SC 1.1 a 1.2 

• Projednána v Tematické pracovní skupině pro   Prioritní  

osu 1, specifický cíl  1.1 a 1.2 

• 14.7.2015 zveřejněn návrh hodnotících kritérií pro SC 1.1 

a 1.2;  do 7.8.2015 možnost uplatnění připomínek 

• 7.9.2015 – jednání u kulatého stolu 

• Připomínky členů MV OPŽP, MMR, EK 

• 21.9.2015 schválena hodnotící kritéria pro SC 1.1 

(aktivita 1.1.1 a 1.1.2) a SC 1.2  

• Na MV OPŽP v 05/2016 budou projednána hodnotící 

kritéria pro aktivitu 1.1.3. 
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Hodnotící kritéria pro SC 1.1 

• Projektová připravenost (bonifikace - vodoprávní 

rozhodnutí; realizační projektová dokumentace; smlouva 

o dílo)   

• Soulad s plánováním v oblasti vod (typy  listů opatření; 

vliv opatření na stav vodního útvaru)  

• Podchycení volných výustí 

• Chráněná území 

• Technická kvalita projektu  

 v ukazateli náklady na kanalizaci Kč/EO je  dán max. limit  

90 000 Kč/EO (trvale bydlící obyvatele nově napojení na 

kanalizaci) 
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Hodnotící kritéria pro SC 1.2 

• Projektová připravenost (bonifikace - vodoprávní 

rozhodnutí; realizační projektová dokumentace; smlouva 

o dílo)   

• Ekologická relevance (překročení ukazatelů pro 

požadovanou kvalitu pitné vody; udělení výjimky nebo 

zákazu k užívání vody k pitným účelům; napojení nových 

obyvatel projektem – kombinace ukazatele dle 

absolutního počtu napojených obyvatel  a dle % podílu 

v řešené oblasti)   

• Technická kvalita projektu  
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OPŽP 2014-2020 Administrace projektů 

• Jednotný monitorovací systém  MS 2014+(ISKP 

2014+) 

• Schválení k financování » Registrace akce » 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace » žádost o platbu 

• Ex ante kontrola zadávacích řízení (kontrola zadávací 

dokumentace) » nadlimitní zakázky + 20% vzorek 

• Možnost zahájit (ukončit) zadávací řízení před 

podáním žádosti o podporu 

• Závaznost indikátorů 
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Informace  

• www.opzp.cz » 2014-2020 

• Obecně závazné dokumenty 

• Pravidla pro žadatele a příjemce (PrŽaP) 

• Harmonogram výzev 

• Uživatelské příručky ISKP 2014+ 
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http://www.opzp.cz/


Děkuji za pozornost!  

Ing. Ivana Vráblíková 
Ředitelka  odboru ochrany vod, Státní fond životního prostředí ČR 

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz 


