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Operační program Životní prostředí 

Prioritní osa 3 

 



• PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

• 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit 

dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství  

• 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 

• 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  

• 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

• PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

• 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 

znečišťujících látek 

• 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících 

látek  

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

Země 

• PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

• 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 

• 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

• 3.3 Rekultivovat staré skládky 

• 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 

• 3.5 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

• PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

• 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR ve správě rezortních organizací ČR 

• 4.2 Posílit biodiverzitu  

• 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

• 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

• PO 5: Energetické úspory 

• 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 



  Název specifického cíle Alokace v EUR dle PO  Alokace v CZK dle PO 
Alokace v % dle 
specifických cílů 

  

PO3 

SC 3.1: Prevence vzniku 
odpadů 

435 731 044 € 11 764 738 188 Kč 

14 

SC 3.2: Zvýšit podíl 
materiálového a 
energetického využití 
odpadů 

56,5 

SC 3.3: Rekultivovat staré 
skládky 3 

SC 3.4: Dokončit 
inventarizaci a odstranit 
ekologické zátěže 

26,5 

Alokované prostředky FS na SC 3.1 až 3.4 



Specifický cíl 3.4 
Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

 

• aktivita 3.4.1. – inventarizace kontaminovaných a 

potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit 

kontaminovaných míst podle závažnosti, 

 

• aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací (včetně 

doprůzkumů), analýzy rizik, 

 

• aktivita 3.4.3 – sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

 



Podporované aktivity 

• Realizace komplexní inventarizace všech 

kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 

lokalit, výstupem bude databáze těchto lokalit, 

• Realizace průzkumných a doprůzkumných prací               

a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo 

potenciálně kontaminovaných lokalit, 

• Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit,                       

u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace 

představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či 

ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, 

eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití 

intenzifikačních sanačních technologií. 



Plánované výzvy 

Číslo 

výzvy 
Aktivita 

Plánované 

datum 

vyhlášení 

výzvy 

Předpokládané 

datum zahájení 

přijmu žádostí  

Předpokládané 

datum 

ukončení 

příjmu žádostí 

Celková 

alokace (Kč) 

Z toho 

příspěvek Unie  

(Kč) 

36 3.4.2 a 3.4.3 14. 3. 2016 1.4.2016 30.6.2016 705 882 353 600 000 000 

44 3.4.2 a 3.4.3 16. 9. 2016 1.10.2016 31.12.2016 588 235 294 500 000 000 



Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

 

Část B - Způsobilé náklady: projektová příprava + TDI 6-10%, 

nemovitosti do 10%, propagace 

Část B - výše podpory: max  85% FS, mimo veřejnou podporu, 

Veřejná podpora (de minimis, regionální podpora, GBER), 

Část B - způsobilí příjemci: podnikatelské i veřejné subjekty (ne 

fyzické osoby) 

Část B - Kritéria přijatelnosti projektů a hodnocení:  

Část C – procesy a administrace: žádost, příprava RoPD, financování, 

ZVA 

Část D: publicita, ZVZ, Veřejná podpora 

 

Příloha č.1 - Přílohy k žádosti:  el. podání 

 



Vybrané přílohy k žádosti 

• Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení 

• Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní 

rozhodnutí) 

• Stanovisko místně příslušného krajského úřadu 

• není stanovisko ČIŽP 

• Závazné stanovisko OEREŠ MŽP 

• Analýza rizika dle metodického pokynu MŽP č. 12/2005 

• Doklady prokazující, že žadatel ekologickou zátěž 

nezpůsobil a že původce zátěže ani jeho právní nástupce 

neexistuje, případně není znám 

 



Na co si dát pozor 

• Mít s projektem kontakt, i když máte dobrého 

konzultanta 

• Dobrý projekt, změny stavby v průběhu akce jsou 

rizikem 

• Analýza potenciálu odpadů: evidence odpadů, reálná 

čísla, osnova 

• Zadávací řízení: dobrá ZD, změny legislativy, korekce 

 

• Znát podmínky rozhodnutí, termíny, závazné ukazatele 

 

• držitelnost projektu: 5 let od uvedení do provozu 

 



Děkuji za pozornost! 

Ing. Monika Špačková 
ředitelka Odboru KP Morava 

monka.spackova@sfzp.cz 

 

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz 

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


