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1. ÚVOD 

V počátcích evropské integrace se nepočítalo se vznikem regionální politiky. 

V průběhu let a přístupem dalších zemí se zvyšoval tlak na podporu členským zemím, 

které se potýkají s disparitami. Cílem RP je zmírnění nebo úplné odstranění těchto disparit. 

V současnosti je regionální politika druhou nejobjemnější politikou EU a má stále větší 

význam, a to i pro Českou republiku, která společně s dalšími 9 státy vstoupila do EU         

1. května 2004. 

Má bakalářská práce se zaměřuje na přestavení Regionální politiky EU spolu 

s jejími nástroji a operačního programu Životní prostředí. Hlavním cílem práce je 

zpracování projektu v rámci OP ŽP, který se zabývá zlepšením životních podmínek            

a životního prostředí v obci Jezernice. Díky strukturálním fondům RP EU má obec 

Jezernice možnost realizovat plánovaný projekt. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí - kapitol.  První z nich je úvodem, 

který je následován teoretickou druhou kapitolou. Druhá část charakterizuje Regionální 

politiku EU jak z pohledu historie, tak i současného a budoucího programovacího období. 

Spolu s RP EU budou představeny strukturální fondy, které jsou zdroji pro financování 

projektů, které napomáhají k potlačování disparit, instituce spojené s RP EU a programové 

dokumenty, nutné k realizaci RP EU. 

Ve třetí kapitole bude rozebrán Operační program Životní prostředí. OP ŽP se dělí 

na 7 prioritních os plus Prioritní osa 8 – Technická pomoc, která jako jediná není určena 

pro žadatele o podporu na spolufinancování projektu. Každá z prioritních os se skládá 

z oblastí podpory. Počet těchto oblastí podpory není pro všechny prioritní osy stejný. 

Největším počtem oblastí podpory disponuje Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a 

krajiny. V rámci každé prioritní osy je pro příklady uveden a krátce charakterizován 

alespoň jeden projekt, který byl pomocí OP ŽP realizován. V druhé části této kapitoly 

budou stručně popsány etapy, které se odehrávají v procesu schvalování žádosti o podporu 

spolufinancování. 

Předposlední kapitola bude věnována zpracováním projektu „Jezernice – 

kanalizace a ČOV“ a žádosti o podporu.  Tento projekt je kandidátem na podporu 

spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí, první prioritní osy a 

první oblasti podpory. Cílem projektu je výstavba kanalizace a ČOV, která by měla 

zkvalitnit životní podmínky obyvatel obce Jezernice a životního prostředí. Realizací 
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projektu by mělo dojít k naplnění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Zpracování projektu 

spočívá v identifikaci zadavatele/žadatele, zpracovatele žádosti, dále pak v charakteristice 

projektu a také ve stanovení harmonogramu a rozpočtu.  Žádost se bude zpracovávat podle 

elektronického prostředí Bene-fill, který žádost dělí do několika oddělení. Díky tomuto 

rozdělení je vyplňování formuláře žádosti přehlednější a snadnější. Poslední kapitolou 

bude závěr bakalářské práce. 

Při zpracovávání bakalářské práce využiji velké části dostupných materiálů, 

především odborné publikace, publikace vydané pod záštitou Evropské komise, brožury     

a příručky publikovány za účelem pomoci v podání žádosti a především budou využity 

interní zdroje Obecního úřadu Jezernice. 

Projekt „Jezernice – kanalizace a ČOV“ jsem si vybrala, protože v obci Jezernici 

žiji, a proto se mě budování infrastruktury tohoto typu týká a zajímá způsob jeho 

financování.  
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2. REGIONÁLNÍ POLITIKA A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU 

Regionální politika EU je jednou z nejdůležitějších aktivit evropské integrace. 

Z celkového rozpočtu zaujímá kolem 35% výdajů, stává se tak druhou nejobjemnější 

politikou EU
1
. Jedná se o soubor aktivit, nástrojů a prostředků, které mají za cíl podporovat 

nejzaostalejší oblasti integrace. Podporou by se měly vylučovat disparity mezi hospodářskými 

úrovněmi regionů s ohledem na jejich historické, kulturní a geografické rozdílnosti. Mezi 

důvody eliminace disparit můžeme přiřadit důvody ekonomické, sociální, politické nebo také 

ekologické. Sbližování regionů napomáhá k lepší ekonomické výkonnosti, dochází ke zvýšení 

konkurenceschopnosti a navíc je nutná k fungování měnové unie
2
. 

RP EU je tedy zaměřena na regiony. Definice regionu není jednoznačná. Buď se 

jedná o uskupení dvou či více zemí, které spolupracují na různé úrovni integrace, nebo 

geografický celek na národní nebo nadnárodní úrovni. Podle Oxfordského slovníku naučného 

je region oblast, pruh země, prostoru, místa, která má více či méně jasně stanovené hranice 

nebo určité vlastnosti. Protože existují různá vymezení pojmu region, vytvořilo v roce 1988 

Evropské společenství své statistické teritoriální jednotky NUTS pro lepší statistické 

srovnávání. Podle jednotek NUTS se rozdělují finančních prostředky a to na bázi porovnávání 

hospodářských ukazatelů. V tabulce 2.1 je znázorněno dělení statistických jednotek NUTS     

a následně klasifikační kritéria podle počtu obyvatel (tabulka 2.2) s příkladem na České 

republice (tabulka 2.3)
3
. 

Tabulka 2.1: Statistické jednotky NUTS 

STATISTICKÁ JEDNOTKA 

zkratka český ekvivalent 

NUTS 0 stát 

NUTS 1 území 

NUTS 2 region 

NUTS 3 kraj 

NUTS 4 (LAU 1) okres 

NUTS 5 (LAU 2) obec 

  Zdroj: Český statistický úřad; vlastní úprava 

  

                                                
1 MAREK Dan a KANTOR Tomáš, 2009 

2 CHVOJKOVÁ Anna a KVĚTOŇ Viktor, 2007 

3 FIALA Petr a PITROVÁ Markéta, 2010 
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Tabulka 2.2: Klasifikační kritéria NUTS podle počtu obyvatel 

Úroveň Minimum Maximum 

NUTS1 3 000 000 7 000 000 

NUTS2 800 000 3 000 000 

NUTS3 150 000 800 000 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní úprava 

Tabulka 2.3: Jednotky NUTS v České republice 

KÓD NUTS1 NUTS2 NUTS3 

CZ ČESKÁ REPUBLIKA   

CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA   

CZ01  Praha  

CZ010   Hlavní město Praha 

CZ02  Střední Čechy  

CZ020   Středočeský kraj 

CZ03  Jihozápad  

CZ031   Jihočeský kraj 

CZ032   Plzeňský kraj 

CZ04  Severozápad  

CZ041   Karlovarský kraj 

CZ042   Ústecký kraj 

CZ05  Severovýchod  

CZ051   Liberecký kraj 

CZ052   Královéhradecký kraj 

CZ053   Pardubický kraj 

CZ06  Jihovýchod  

CZ061   Vysočina 

CZ062   Jihomoravský kraj 

CZ07  Střední Morava  

CZ071   Olomoucký kraj 

CZ072   Zlínský kraj 

CZ08  Moravskoslezsko  

CZ080   Moravskoslezský kraj 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní úprava 

2.1. Vývoj Regionální politiky EU od 1951 do 2006  

Vývoj RP EU můžeme charakterizovat jako cykly kopírující jednotlivá víceletá 

programovací období. Každý z cyklů je specifický a má různý význam pro RP EU. 

Ze začátku evropské integrace se nepočítalo s RP EU, protože všechny členské 

(zakládající) země byly téměř na stejné ekonomické úrovni bez velkých disparit. ES spoléhalo 

na volný trh, který si měl s lokálními problémy poradit sám. 

Zvýšený zájem o RP nastal s rozšířením ES o VB, Irsko a Dánsko v roce 1973.  

Hlavním iniciátorem byla VB, která při vstupu byla čistým plátcem a chtěla tak nahradit 

ztráty plynoucí ze SZP EU. V roce 1975 vznikl Evropský fond regionálního rozvoje a stal se 
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nejdůležitějším nástrojem pro snižování disparit. V 80. letech nastal tlak na posílení RP EU, 

příčinou byl vstup Řecka (1981) a Španělska s Portugalskem (1986). Tyto tři země navýšily 

počet oblastí s HDP nižším než 50% průměru všech členských zemí o dvojnásobek.  

V březnu 1988 rozhodla Evropská rada v Bruselu vyčlenit 64 miliard ECU
4
 pro 

strukturální fondy v období 1988-1993, což představovalo zdvojnásobení ročních zdrojů pro 

období 1989–93. Rada přijala 24. června 1988 první nařízení, které integrovalo strukturální 

fondy (ERDF, ESF a EAGGF) do zastřešující politiky soudržnosti. Tato přelomová reforma 

zavedla takové klíčové principy, jako soustředění se na nejméně rozvinuté regiony, víceleté 

plánování, strategickou orientaci investic a zapojení regionálních a místních partnerů
5
. 

V roce 1988 bylo odsouhlaseno pět prioritních cílů: 

 Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn v regionech, jejichž rozvoj 

zaostává, 

 Cíl 2: změny v regionech vážně ovlivněných průmyslovým poklesem, 

 Cíl 3: boj s dlouhodobou nezaměstnaností, 

 Cíl 4: usnadnění pracovní integrace mladých lidí, 

 Cíl 5: urychlení změn zemědělských struktur a podpora rozvoje venkovských 

oblastí. 

Na všechny tyto cíle bylo vyčleněno z rozpočtu 64 miliard ECU. Hlavními příjemci 

byli Španělé, Italové, Portugalci a Řekové. Výsledek RP EU za období „88-93“ byl zcela 

pozitivní. Pomocí strukturálních fondů bylo v Portugalsku, Španělsku, Irsku a Řecku 

vytvořeno na 600 000 pracovních míst a průměrný HDP na osobu vzrostl z 68,3% na 

necelých 75% průměru Společenství
6
. 

Rok 1993 přinesl další reformu pro nové programovací období „94-99“. Podle 

Smlouvy o Evropské unii, dohodnutou začátkem roku 1992 v Maastrichtu, byl vytvořen nový 

nástroj RP EU, Fond soudržnosti, a nová instituce, Výbor regionů. V programovacím období 

1994-1999 byl pro fond soudržnosti a strukturální fondy vyčleněno 168 miliard ECU, třetina 

rozpočtu EU.  

                                                
4 Evropská měnová jednotka 

5 inforegio č. 26, 2008 

6 inforegio č.26, 2008 
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V principech a cílech žádná změna nenastala. Až v roce 1995, po přístupu Rakouska, 

Finska a Švédska, přibyl k původním 5 cílům poslední šestý: rozvoj a strukturální změny 

regionů s mimořádně nízkou hustotou obyvatelstva. 

Španělé, Italové, Portugalci byli i v tomto období hlavními příjemci, ale připojili se 

k nim také Němci a Francouzi.  

I po roce 1999 můžeme říci, že předešlé programovací období bylo úspěšné. 

V regionech spadajících pod Cíl 1 bylo vytvořeno na 700 000 pracovních míst. 800 000 

malých a středních podniků obdrželo přímou investiční pomoc, bylo vybudováno nebo 

modernizováno přes 4 000 km dálnic a více než 30 000 km ostatních silnic. Investice do 

železniční infrastruktury vedla ke snížení jízdních dob, atd. 

V období let 2000-2006 se hlavními tématy staly snaha o zjednodušení návrhu         

a procedur politiky soudržnosti a příprava (v podobě „Agendy 2000“, která nastínila další 

základní směry budoucího vývoje EU) na největší rozšíření v historii evropské integrace. 

Výsledkem rozšíření byl nárůst počtu obyvatel EU o 20%, ale jen 5% nárůst HDP EU. 

Celkové území všech přistupujících zemí spadalo do Cíle 1, proto byl rozpočet pro politiku 

soudržnosti navýšen na 213 miliard eur pro patnáct členských států. 

Reforma přinesla mnohé změny týkajících se Cílů a Iniciativ. V roce 1999 byly 

spojeny 4 Cíle, a to Cíl 2 a 5 a Cíle 3 a 4. Byly tak vytvořeny 2 nové cíle: 

 Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává; 

 Cíl 2: následná podpora ekonomické a sociální přeměny oblastní, které se 

potýkají se strukturálním těžkostmi; 

 Cíl 3: podpora úpravy a modernizace politiky a systémů vzdělávání, výcviku    

a zaměstnanosti
7
. 

V tabulce 2.4 jsou znázorněny finanční prostředky pro období 2000-2006 rozdělených podle 

cílů. 

  

                                                
7 Zasedání Evropské rady v Berlíně, 1999 
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Tabulka 2.4: Finanční prostředky pro programovací období 2000-2006 

Cíl Částka (mld. €, ceny r. 1999) Částka v % Zdroje financí 

Cíl 1 151,03 69,7 ESF, ERDF, EAGGF, FIFG 

Cíl 2 22,16 22,5 ESF, ERDF 

Cíl 3 24,16 24,5 ESF 

Zdroj: Europan Commission – DG Regio, vlastní úprava 

Na zasedání Evropské rady v Berlíně (březen 1999) byly vytvořeny nové finanční 

nástroje pro pomoc tehdy ještě kandidátským zemím.  Jednalo se o fondy ISPA a Sapard, ze 

kterých byly financovány projekty na životní prostředí, zemědělství nebo dopravní sítě. Oba 

tyto fondy byly doplňujícími nástroji k programu PHARE. 

2.2. Období let 2007-2013 

Současné sedmileté období je v rámci regionální politiky výjimečné. Na tuto etapu 

bylo vyčleněno necelých 350 mld. eur, do té doby největší investice, kterou kdy EU poskytla 

regionální politice. Takto vysoký rozpočet byl vymezen na podporu většího ekonomického 

růstu a na vytvoření více pracovních míst pro všechny regiony a města, což jsou hlavní témata 

pro období 2007-2013. Finanční prostředky jsou přerozdělovány do třech cílů: 

Cíl 1:Konvergence – první cíl se soustředí na modernizaci a diverzifikaci hospodářských 

struktur a na zachování a vytváření pracovních míst. Opatření se týkají: 

 výzkumu a technologického rozvoje, 

 inovace a podnikání, 

 informační společnosti, 

 životního prostředí, 

 prevence rizik, 

 cestovního ruchu, 

 kultury, 

 dopravy, 

 energetiky, 

 vzdělávání, 

 zdraví
8
. 

                                                
8   Fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj. Regionální politika - inforegio [online]. 2012      [20.12.2012]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_cs.cfm#1 
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Regiony vhodné pro podporu z toho cíle jsou regiony na úrovni NUTS 2, které mají 

HDP/obyv. < 75% průměru EU a členské státy vhodné pro Fond soudržnosti, tzn. HNP < 90% 

průměru EU
9
. Těmto kritériím vyhovují tyto regiony: 

 Bulharsko: celé území, 

 Česká republika: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, 

Jihovýchod, Střední Morava. Moravskoslezsko, 

 Německo: Brandenbutg- Nordost, Mecklenburg- Vorpommern, Chemnitz, 

Dresden, Dessau, Magdeburg, Thüringen, 

 Estonsko: celé území, 

 Řecko: Anatoliki Makedonia, Thraki, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki 

Ellada, Peloponnisos, Voreio Aigaio, Kriti, 

 Španělsko: Galicia, Castilla- La Mancha, Extremadura, Andalucía, 

 Francie: Guadeloupe, Maritinique, Guyana, Réunion, 

 Itálie: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, 

 Lotyšsko: celé území, 

 Litva: celé území, 

 Maďarsko: Közép-Dunántúl, Nyugat- Dunántúl, Dél- Dunántúl, Észak- 

Magyarország, Észak- Alföld, Dél- Alföld, 

 Malta: celý ostrov, 

 Polsko: celé území, 

 Portugalsko: Norte, Centro, Alentejo,  Região Autónoma dos Açores, 

 Rumunsko: celé území, 

 Slovinsko: celé území, 

 Slovensko: Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, 

 Spojené království: Cornwall and Isles of Scilly, West Wales and the Valleys
10

. 

Součástí Cíle Konvergence je přechodný režim cíle tzv. „phasing-out“, do kterého 

patří regiony, které sice nespadají do kategorie HDP < 75% průměru EU, ale nepřekročily 

75% průměru HDP EU-15. Mezi regiony „phasing-out“ řadíme: 

 Belgie: Province du Hainaut, 

 Německo: Brandenburg- Südwest, Lüneburg, Leipzig, Halle, 

                                                
9  REICHBAUER, Ondrej, 2004 

10 PALÁN Josef, 2009 
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 Řecko: Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Attiki, 

 Španělsko: Principado de Asturias, Región de Murcia, Ciudad Autónoma de 

Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, 

 Itálie: Basilicata, 

 Rakousko: Burgeland, 

 Portugalsko: Algavre, 

 Spojené království: Highlands and Islands
11

. 

Cíl 2:Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

V rámci druhého cíle lze pomoc rozdělit do tří priorit: 

 inovace a znalostní ekonomika (technologický rozvoj a inovace, vytváření nových 

finančních nástrojů pro podniky, zvyšování regionálních kapacit pro výzkum), 

 životní prostředí a předcházení rizikům (obnova kontaminované půdy, podpora čisté 

městské hromadné dopravy, rozvoj pánů na prevenci a řešení přírodních                      

a technologických rizik), 

 přístup k dopravním a telekomunikačním službám (posilování železničních uzlů, letišť 

nebo přístavů, podpora místních a regionálních vodních cest, podpora přístupu k sítím 

malými a středními podniky)
12

. 

Kritériem pro zařazení do Cíle 2 je výše HDP > 75% průměru HDP EU-15. 

Cíl 3: Evropská územní spolupráce 

Třetí cíl se zaměřuje na tyto priority: 

 rozvoj příhraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností 

prostřednictvím společným strategií pro udržitelný rozvoj (podpora rozvoje malých    

a středních podniků, podpora kulturního života, cestovního ruchu a přeshraničního 

obchodu), 

 navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi 

pobřežními regiony nezahrnuta v bodě 1, prostřednictvím sítí a opatření přispívajících 

k integrovanému územnímu rozvoji (vytváření a rozvoj technologických a vědeckých 

                                                
11

 PALÁN Josef, 2009 

12
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 
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sítí, ochrana životního prostředí v podobě ochrany a správy povodí řek, pobřežních 

pásem, mořských zdrojů, prevence před povodněmi, suchem nebo požáry, ochrana 

nebo také obnova přírodního dědictví, zlepšení kvality telekomunikačních                   

a dopravních sítí, udržitelná rozvoj měst), 

 posílení účinnosti regionální politiky (podpora meziregionální spolupráce v oblastech 

inovace a znalostní ekonomiky, výměna zkušeností s přenosem a šířením osvědčených 

postupů vedoucích k udržitelnému rozvoji měst)
13

. 

Regionální politika EU je financována ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. 

V tabulce 2.5 je vyobrazeno, jaké fondy se podílejí na financování konkrétních cílů                  

a v následujícím grafu je znázorněno rozdělení finančních prostředků do jednotlivých cílů 

(graf 2.1) a v tabulce 2.6 jsou rozděleny finanční prostředky do jednotlivých členských zemí.  

Tabulka 2.5: Cíle, strukturální fondy 

Cíle Strukturální fondy a nástroje 

Konvergence ERDF ESF Fond soudržnosti 

Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 
ERDF ESF  

Evropská územní spolupráce ERDF   

Zdroj: Fondy Evropské unie 2012; vlastní zpracování 

Graf 2.1: Rozdělení finančních prostředků do jednotlivých cílů (v %)  

 

     Zdroj: Evropská komise; vlastní úprava 

 

                                                
13

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 

81% 

16% 

3% 

Cíl Konvergence 

Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

Cíl Evropská územní spolupráce 
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Tabulka 2.6: Konkrétní finanční prostředky v jednotlivých zemích (v mld. EUR) 

 Celkem Konvergence 

Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

Evropská 

územní 

spolupráce 

Belgie 2,300 0,638 1,400 0,194 

Bulharsko 6,900 6,700 x 0,179 

Česká republika 26,700 25,900 0,419 0,389 

Dánsko 0,613 x 0,510 0,103 

Estonsko 3,450 3,400 x 0,052 

Finsko 1,700 x 1,600 0,120 

Francie 14,300 3,200 10,200 0,872 

Irsko 0,901 x 0,751 0,151 

Itálie 28,800 21,600 6,300 0,846 

Kypr 0,640 0,213 0,399 0,280 

Litva 6,900 6,780 x 0,109 

Lotyšsko 4,600 4,500 x 0,900 

Lucembursko 0,065 x 0,050 0,015 

Maďarsko 25,300 22,900 2,000 0,386 

Malta 0,855 0,840 x 0,015 

Německo 26,300 16,100 9,400 0,851 

Nizozemsko 1,900 x 1,600 0,247 

Polsko 67,300 66,550 x 0,731 

Portugalsko 21,500 20,470 0,938 0,099 

Rakousko 1,460 0,177 1,030 0,257 

Rumunsko 19,700 19,200 x 0,455 

Řecko 20,400 19,600 0,635 0,210 

Slovensko 11,600 10,900 0,449 0,227 

Slovinsko 4,200 4,100 x 0,104 

Spojené království 10,600 2,900 6,900 0,722 

Španělsko 35,200 26,200 8,500 0,559 

Švédsko 1,900 x 1,600 0,265 

  Zdroj: Práce pro regiony, regionální politika EU 2007-2013; vlastní úprava 

 

2.2.1. Principy regionální politiky v období 2007-2013 

RP EU funguje na principech, které nebyly v průběhu fungování politiky konstantní. 

V programovacím období 2007-2013  se jejich počet ustálil na čísle pět. Jedná se o principy 

programování, koncentrace, partnerství, adicionality a monitorování a vyhodnocování. 

 Podle principu programování jsou prostředky fondů alokovány podle jednotlivých 

víceletých programů, které jsou sladěny s cíli a prioritami EU, ne podle jednotlivě 

předložených projektů.  

Princip koncentrace se zakládá v alokaci největšího objemu prostředků do regionů 

s nejvážnějšími problémy. Cílem principu je zamezení rozmělnění prostředků z fondů na 
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menší a méně významné projekty. Výsledkem této alokace je větší efektivita podpory             

a snadnější kontrola. 

  Princip partnerství představuje nutnost spolupráce příslušných orgánů (na evropské, 

místní i regionální úrovni) při řešení všech fází administrace strukturálních fondů, od návrhu, 

přes provádění a řízení, po konečné hodnocení.   

Dalším principem je princip adicionality. Už podle pojmenování tohoto principu je 

patrné, že prostředky z fondů mají doplňkový charakter, tzn., že výše těchto prostředků by 

neměly přesahovat většinu podílu na financování projektu. Účelem tedy není náhrada 

národních zdrojů, ale právě jejich doplnění. 

Posledním principem je princip monitorování a vyhodnocování. Zjednodušeně lze 

říci, že významem monitorování a vyhodnocování je dohled nad využíváním poskytnutých 

prostředků, a tím i zvyšování její efektivnosti
14

.  

 

2.3. Období let 2014-2020 

Návrhy Komise na další směřování politiky soudržnosti po roce 2013 byly 

zveřejněny v říjnu 2011. Nové programovací období nastává v době, kdy k tomu, aby nastal 

ekonomický růst, jsou nutné investice do všech sfér, které podpoří vytvoření nových 

pracovních míst. 

Regionální politika EU by si měla oproti aktuálnímu období finančně pohoršit. 

Návrh na rozpočet počítá s 336 miliardami eur (k 6. 11. 2011), pro léta 2007-2013 bylo 

vyčleněno o 14 miliard eur více. Skoro polovina z prostředků bude alokováno do méně 

rozvinutých regionů, další nemalá část (84 mld. eur) z rozpočtu bude k dispozici ESF na 

podporu pracovních příležitostí a vzdělávání. Návrh také počítá s vytvořením nového nástroje 

a to na propojení Evropy (CEF). Ten bude mít na starosti urychlení rozvoje dopravy, 

informačních technologií nebo energetiky. Pro tento účel bylo vyměřeno 40 mld. eur
15

. 

Důležitou změnou je stanovení nových cílů, které by měly stimulovat zjednodušení   

a zefektivnění realizace politiky a snížení úřednických požadavků. Ke klíčovým změnám 

můžeme přiřadit: 

                                                
14 PALÁN, Josef, 2009 

15 inforegio č.40, 2011/2012 
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 soustředění se na cíle strategie Evropa 2020, 

 podpora kombinování investic, 

 posilování územní soudržnosti, 

 zjednodušení realizací, atd. 

Zjednodušení má také podobu zúžení původních 3 cílů na pouhé 2 cíle, kterými jsou 

„Investice do růstu a zaměstnanosti“ a „Evropská územní spolupráce“. Společně se změnou 

počtu cílů nastává také nová kategorizace regionů. Vznikají tzv. přechodné regiony, které 

zahrnují takové regiony, které sice mají HDP > 75% průměru EU27,ale ještě nedosahují 

minimálně 90% průměru EU27. Tato kategorie bude mít nárok na 60% sazbu financování. 

Další dvě kategorie zůstávají neměnné. Méně rozvinuté regiony nedosahující 75% průměru 

EU27, stále zůstávají hlavní prioritou regionální politiky a sazba financování se pohybuje od 

75-85%. HDP > 90% průměru EU27 je základní charakteristika pro více rozvinuté regiony, 

pro něž byla stanovena sazba 50%
16

. V tabulce 2.7 jsou porovnávány změny cílů období 

aktuálního a období budoucího a v tabulce 2.8 rozdělené finančních prostředků RP EU podle 

návrhu Evropské Komise. 

Tabulka 2.7: Srovnání cílů a jejich zdroj financování 

ARCHITEKTURA POLITIKY SOUDRŽNOSTI 

2007-2013 2014-2020 

Cíle Fondy Cíle 
Kategorie 

regionů 
Fondy 

Konvergence 

ERDF 

ESF 
Investice do 

růstu a 

zaměstnanosti 

Méně rozvinuté 

regiony 

ERDF 

ESF 

Konvergence- 

postupné vyřazování 

Přechodné 

regiony 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost- 

postupné zařazování 

 Fond soudržnosti Fond soudržnosti 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

ERDF 
ESF 

Více rozvinuté 
regiony 

ERDF 
ESF 

Evropská územní 

spolupráce 
ERDF 

Evropská 

územní 

spolupráce 

 ERDF 

  Zdroj: Evropská komise, 2011; vlastní zpracování 

  

                                                
16 Politika soudržnosti 2014-2020 – Investice do růstu a zaměstnanosti, 2011 
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Tabulka 2.8: Rozdělení finančních prostředků Regionální politiky EU na období 2014 – 

2020 dle návrhu Evropské komise 

NAVRŽENÝ ROZPOČET NA OBDOBÍ 2014 - 2020 MLD. EUR 

Méně rozvinuté regiony 162,600 

Přechodové regiony 38,900 

Rozvinutější regiony 53,100 

Evropská územní spolupráce 11,700 

Fond soudržnosti 68,700 

Alokace pro odlehlé a řídce osídlené regiony 0,926 

Celkem (zaokr.) 336,000 

Zdroj: Evropská komise, 2011 

 

2.3.1. Principy regionální politiky v období 2014-2020 

I pro budoucí období byly definovány principy. Jejich počet se snížil, tzn., že RP EU 

v letech 2014-2020 bude realizována na 4 principech: principy strategického zaměřené           

a propojování, podpory fungujícího trhu, podpory kvalitních projektů a princip snadnější 

přípravy a realizace projektů. 

Princip strategického zaměření a propojování 

Podpora budoucích operačních programů musí reagovat na skutečné priority             

a potřeby. Jednotlivé intervence, které musí směřovat k naplňování cílů strategie Evropa 

2020, by se měly vzájemně doplňovat a podporovat, a to nejen tematicky, ale také územně. 

Princip podpory fungujícího trhu 

OP by měly podporovat pouze ty odvětví, které jsou ohroženy selháním trhu, nebo 

trh vůbec neexistuje. Důležité je, aby OP nebyly diskriminační a podporovaly zvýšení 

konkurenceschopnosti dané země. 

Princip podpory kvalitních projektů 

Podporovány budou pouze ty projekty, které naplňují stanovené cíle a priority. 

Pomocí tohoto principu OP lépe zajistí koordinaci a kontrolu a soustředění lidských zdrojů 

pro projektové řízení a analýzy. 
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Princip snadnější přípravy a realizace projektů 

Tento princip zajišťuje zjednodušení administrativy pro žadatele o podporu. 

Smyslem je zpřehlednění systému pro žadatele a cílové uživatele, pro které by měl být projekt 

přínosem 
17

. 

 

2.4. Nástroje regionální politiky po roce 2006 

Strukturální fondy (dále SF) společně s Fondem soudržnosti jsou nástroji                   

k financování RP EU. SF byly vytvořeny za účelem podpory chudším nebo jinak 

znevýhodněným regionům. Mezi takové regiony můžeme zařadit venkovské a problémové 

městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním 

znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční 

regiony
18

.   

Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF 

Počátky ERDF se datují do roku 1974. Účelem ERDF je přispívat k posilování 

hospodářské a sociální soudržnosti tím, že vyrovnává regionální rozdíly podporou rozvoje       

a strukturálních změn regionálních ekonomik, včetně přeměny upadajících průmyslových 

oblastí. Na tyto cíle ERDF byl vyčleněn největší objem finančních prostředků ze všech 

evropských fondů, které realizují investice spojené s vytvářením nových pracovních míst 

nebo investice do dopravní, vzdělávací, zdravotní nebo sociální infrastruktury
19

.           

Evropský sociální fond – ESF 

ESF vznikl podpisem Římské smlouvy Evropské hospodářské společenství z roku 

1957. Jeho úkolem je zmenšování rozdílů v prosperitě a životní úrovně regionů v rámci EU      

a je zaměřena na podporu zaměstnanosti zvyšováním počtu pracovních míst a jejich 

zkvalitněním. Zaměřuje se také na začlenění sociálně znevýhodněných do pracovního 

                                                
17 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ -Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové 

období 2014–2020 

18 Fondy Evropské unie: 26,7 miliard € pro Českou republiku. Strukturální fondy [online]. 2012 [15. 3. 2012]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 

19 EVROPSKÝ PARLAMENT: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 

2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999. [online]. [15. 3. 2013] 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0011:CS:PDF 
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procesu. ESF podporuje posílení sociální soudržnosti, zvýšení produktivity                              

a konkurenceschopnosti a tím i hospodářský růst a udržitelný rozvoj. 

Fond poskytuje prostředky v rámci cílů „Konvergence“ a „regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost“, a to v těchto oblastech: 

 zvyšování přizpůsobování pracovníků, podniků a podnikatelů, 

 přístup k zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání a začlenění ekonomicky 

neaktivních osob, žen, mládeže a migrující pracovníky, podpora aktivního 

stáří a delšího pracovního života, 

 sociální začleňování znevýhodněných osob a boj proti diskriminaci na trhu 

práce, 

 rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím reforem vzdělávacích systémů          

a vytváření sítí vzdělávacích institucí. 

 

Fond soudržnosti 

Vznik FS se datuje do roku 1994 ustanovením v Maastrichtské smlouvě z roku 1993. 

Stejně jako SF, má za úkol podporovat posilování hospodářské a sociální soudržnosti, avšak 

s tím rozdílem, že podpora z Fondu soudržnosti je adresovaná státům, nikoliv regionům. 

Podle Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 fond poskytuje finanční příspěvky státům 

s HNP/obyvatele nižším než 90% průměru Společenství (v paritě kupní síly)
20

. Podobně jako 

ERDF Fond soudržnosti napomáhá k realizaci infrastrukturních projektů, ale jen v oblasti 

dopravní a energetické infrastruktury ve větším rozsahu a ochrany životního prostředí. 

2.4. Hlavní instituce EU a regionální politika 

Regionální politika EU v současnosti nespadá pod společné politiky EU, tzn., že RP 

je řízena ze strany státu. Instituce EU provádějí její harmonizaci a koordinaci.  

2.4.1. Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio) 

Cílem Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku je zvyšování sociální, 

ekonomické a územní soudržnosti, a to pomocí zmenšování rozdílů mezi regiony států EU. 

Pomoc regionům s menší úrovní rozvoje spočívá ve zvyšování konkurenceschopnosti             

a zaměstnanosti, tím se snaží o dosažení lepších výsledků v rámci udržitelného ekonomického 

                                                
20 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti 
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rozvoje. Pomoc DR Regia má podobu rozvoje informační společnosti, podpory investic do 

lidských zdrojů, příspěvků pro budování infrastruktury apod. 

EG Regio je odpovědno za tři velké fondy: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj, 

 Fond soudržnosti, 

 Fond solidarity. 

2.4.2. Výbor pro regionální rozvoj (REGI) 

Tento poradní orgán parlamentu vyjadřuje názory místních i samosprávních celků    

k návrhům evropské legislativy v podobě tzv. stanovisek. Výbor pro regionální rozvoj je 

jeden ze sedmi výborů, zaměřených na různá politická témata např. vzdělávání, životní 

prostředí nebo hospodářská a sociální politika
21

. 

2.4.3. Evropský hospodářský a sociální výbor 

Pomocí EHSV, založený v roce 1957, se mohou zástupci pracujících, zaměstnavatelů 

a jiných vyjádřit k otázkám, které jsou řešeny Komisí, Parlamentem nebo také Radou. EHSV 

stejně jako REGI vydává stanoviska (v průměru 170 ročně)
22

. 344 (12 českých) členů výboru 

je jednomyslně voleno Radou na doporučení Komise. 

2.4.4. Evropská investiční banka 

Úkolem EIB je podpora projektů nejen členských zemí EU, ale také do těch 

kandidátských a partnerských. Projekty se musejí dotýkat rozvoje infrastruktury nebo 

životního prostředí. Peníze, které EIB poskytuje, si půjčuje na kapitálových trzích, nečerpá je 

tedy z rozpočtu EU. Podílníky EIB jsou všechny členské státy
23

. 

2.5. Struktura programových dokumentů pro využívání fondů EU 

Na každé programovací období jsou definovány programové dokumenty pro 

využívání fondů EU. Tyto dokumenty se vytvářejí na národní úrovni, kdy si každý členský 

stát vypracovává své strategické a programové dokumenty, a na úrovni EU.   

                                                
21 Výbor regionů. Evropská unie [online]. 2012 [20. 2. 2012]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/cor/index_cs.htm 

22 Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV). Evropský hospodářský a sociální výbor: Most mezi Evropou a 

organizovanou občanskou společností [online]. 2012 [20. 2. 2012]. Dostupné z: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.cs.home 

23 Evropská investiční banka. Evropská unie [online]. 2012 [20. 2. 2012]. Dostupné z: http://europa.eu/about-

eu/institutions-bodies/eib/index_cs.htm 
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2.5.1. Strategie obecné zásady Společenství (SOZP) 

SOZP obsahuje plán, jakým směrem by se RP měla ubírat (zásady a priority). V SOZP 

jsou doporučovány postupy a metody, jak efektivně využívat finanční rámec vymezený pro 

regionální politiku. SOZP je zpracováván Evropskou komisí a schvalován Evropským 

parlamentem a Radou, kteří jej upraví na finální podobu. Na jeho základě si každá 

z členských zemí sestavuje svůj Národní strategický referenční rámec. SOZP pro období 

2007- 2014 byl představen 13. 7. 2006 a následně schválen v říjnu téhož roku. 

2.5.2. Národní rozvojový plán (NRP) 

NRP popisuje strategii čerpání finančních prostředků a definuje její pravidla. 

Důležitou součástí jsou i vytyčené cíle, které se mají splnit, a priority popisující realizaci cílů. 

NRP je hlavní dokument pro vyjednávání s Evropskou komisí avšak každí země si svůj plán 

zpracovává dobrovolně, není EU vyžadován. 

NRP má šest kapitol. V první z nich se analyzují makroekonomičtí ukazatelé, 

charakterizuje se environmentální a sociální situace a zhodnocuje se dosavadní regionální 

politika. V druhé kapitole se sestavuje SWOT analýza, tedy představení silných a slabých 

stránek. Třetí kapitola se dá pojmenovat jako charakteristika strategie pro programové období. 

Jeho součástí jsou východiska strategie NRP, jeho zásady a výčet prioritních os. Systém 

operačních programů je součástí čtvrté kapitoly. Zde jsou popsány všechny operační 

programy, které jsou pro programové období definovány. V páté kapitole je navrženo 

rozdělení finančních prostředků a poslední kapitola se zaměřuje na řízení a koordinace 

politiky soudržnosti. 

2.5.3. Národní strategický referenční rámec (NSRR) 

NSRR vychází z principu partnerství a tvoří podklad pro operační programy. Na jeho 

základě stát vyjednává o podobě operačních programů s Evropskou komisí. Struktura NSRR 

není náhodná, vychází z legislativy EU. 

 NSRR vymezuje silné a slabé stránky země, definuje problémové oblasti. Také jsou 

analyzovány strategické cíle a formuluje jednotlivé operační programy
24

. 

                                                
24 MAREK Dan a KANTOR Tomáš, 2009, s. 36 
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2.5.4. Operační programy 

Pomocí OP jsou čerpány finanční prostředky, využívá se princip programování. 

Jedná se o strategické dokumenty, které jsou vytvořeny jednotlivě pro konkrétní oblast. 

Význam konkretizace OP se zakládá na poskytování základních informací žadatelům v oblasti 

možnosti získat prostředky z EU. Zvláštností OP je, že nejsou samostatnými dokumenty, ale 

nástroji NRP/NSRR V následujícím schématu (Obrázek 2.1) je vykreslena hierarchie 

strategických dokumentů
25

. 

Obrázek 2.1: Hierarchie strategických dokumentů 

 

Zdroj: Chvojková, Květoň: Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013, s.11 

 

2.6. Operační programy v České republice v letech 2007-2013 

Na programové období 2007-2013 bylo vytvořeno 26 operačních programů, které 

byly definovány na základě NRP a NSRR České republiky. Dělí se na tři skupiny podle cílů 

regionální politiky.  

Cíl „Konvergence“ 

 Do cíle „Konvergence“ bylo přiřazeno 15 OP, které se ještě dále dělí na dvě části, 

tématické a regionální OP. Pod cíl1 spadají všechny regiony soudržnosti ČR kromě Hlavního 

města Prahy. Cíl Konvergence je v rámci regionů soudržnosti (NUTS II) realizován 

prostřednictvím sedmi regionálních OP, na které připadá 4,67 miliard eur. Tématické OP jsou 

zaměřené na oblasti, které jsou stanoveny v NRP v podobě priorit. Oblastmi pro podporu 

                                                
25 CHVOJKOVÁ Anna a KVĚTOŇ Viktor, 2007, s. 11 
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pomocí OP mohou být např. doprava, životní prostředí, podnikání atd. Na osm tematických 

OP bylo pro období 2007-2013 přiděleno 21,23 miliard eur.  V tabulce (tabulka 2.9) níže jsou 

popsány OP spadající do cíle „Konvergence“
26,27

. 

Tabulka 2.9: Operační programy v rámci cíle „Konvergence“ 

 Operační program Řídící orgán 

Finanční 

prostředky 
(v mld. €) 

Zdroje 

financování 

T
É

M
A

T
IC

K
É

 O
P

E
R

A
Č

N
Í 

P
R

O
G

R
A

M
Y

 

OP Doprava Ministerstvo dopravy 5,77 ERDF, ESF 

OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 4,92 ERDF, ESF 

OP Podnikání a inovace 
Ministerstvo průmyslu                  

a obchodu 
3,04 ERDF 

OP Výzkum a vývoj pro 
inovace 

Ministerstvo školství, mládeže   
a tělovýchovy 

2,07 ERDF 

OP Lidské zdroje                       

a zaměstnanost 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 
1,84 ESF 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Ministerstvo školství, mládeže   
a tělovýchovy 

1,83 ESF 

Integrovaný operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 1,53 ERDF 

OP Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 0,23 ERDF 

Celkem za TOP 21,230  

R
E

G
IO

N
Á

L
N

Í 
O

P
 

ROP NUTS II Severozápad Regionální rada Severozápad 0,746 ERDF 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

Regionální rada 

Moravskoslezsko 
0,716 ERDF 

ROP NUTS II Jihovýchod Regionální rada Jihovýchod 0,704 ERDF 

ROP NUTS II Severovýchod Regionální rada Severovýchod 0,656 ERDF 

ROP NUTS II Střední 
Morava 

Regionální rada Střední Morava 0,657 ERDF 

ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada Jihozápad 0,634 ERDF 

ROP NUTS II Střední Čechy Regionální rada Střední Čechy 0,559 ERDF 

Celkem za ROP 4,672  

TOP + ROP 25,902  

            Zdroj: Fondy Evropské unie 2012; vlastní zpracování 

                                                
26

 Tématické operační programy. Ministerstvo pro místní rozvoj - strukturální fondy [online]. 2007 [28. 2. 2013]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy 

27 Regionální operační programy. Ministerstvo pro místní rozvoj - strukturální fondy [online]. 2007                

[28. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-

operacni-programy 
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Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 

Do druhého cíle spadá pouze jediný region soudržnosti ČR, a to Hlavní město Praha. 

Pro tento region bylo vyčleněno více než 340 mil. EUR, které se rozdělí do dvou operačních 

programů: OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. V grafu 2.2  je vidět, jak 

byly prostředky určené pro OP v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost                         

a zaměstnanost“ rozděleny
28

. 

Graf 2.2: Rozdělení finančních prostředků do OP v Cíli 2 

 

Zdroj: Fondy Evropské unie 2012; vlastní zpracování 

 

Cíl „Evropská územní spolupráce“  

Operační programy v rámci třetího cíle jsou určeny pouze pro regiony NUTS II, 

které sousedí se zahraničním regionem NUTS II v rámci EU. Jejich cílem je podpora 

spolupráce mezi regiony na obou stranách státních hranic. Česká republika spolupracuje se 

Slovenskem (OP Přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko), s Polskem (OP Přeshraniční 

spolupráce ČR- Polsko), s Rakouskem (OP Přeshraniční spolupráce ČR- Rakousko)                

a s Německem (OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko a OP Přeshraniční spolupráce ČR- 

Sasko). Zmiňované OP můžeme shrnout jako OP Přeshraniční spolupráce. Dále k poslednímu 

cíli byl vytvořen OP Meziregionální spolupráce (společný pro všechny členské státy spolu 

                                                
28 Regionální operační programy. Ministerstvo pro místní rozvoj - strukturální fondy [online]. 2007                 

[28. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-

operacni-programy 

69% 

31% 
OP Praha Konkurenceschopnost  

OP Praha Adaptabilita 
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s Norskem a Švýcarskem) a OP Nadnárodní spolupráce, kdy je Unie rozdělena na několik 

oblastí podle geografické příslušnosti (ČR se řadí do zóny Střední Evropa). Každý OP v tomto 

cíli disponuje určitou výší finančních prostředků, které jsou znázorněny v grafu 2.3 
29

. 

Graf 2.3: Přerozdělení celkových finančních prostředků v rámci cíle „Evropská územní 

spolupráce“ (v mil. €) 

 

Zdroj: Fondy Evropské unie 2012; vlastní zpracování 

2.7. Operační programy v České republice v letech 2014-2020 

Společně s redukováním počtu cílů RP EU v rámci let 2014-2020, bylo sníženo 

množství OP, úplně odpadá rozdělení OP na tématické a regionální, protože se s ROP do 

dalších let nepočítá. Jedinou oblastí, která se vůči minulému období nezměnila, je zdroj 

financování. Operační programy budou opět čerpat z ERDF, ESF a FS. Tabulka 2.10 

zobrazuje nově definované OP a jejich řídící orgány
30

. 

  

                                                
29 Operační programy Praha. Ministerstvo pro místní rozvoj - strukturální fondy [online]. 2007 [28. 2. 2013]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha 

30 Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012 
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Tabulka 2.10: Vymezení operačních programů v období 2014-2020 

 OPERAČNÍ PROGRAM ŘÍDÍCÍ ORGÁN 

C
íl

 I
n

v
es

ti
ce

 p
ro

 r
ů

st
 a

 

za
m

ěs
tn

a
n

o
st

 

OP „Podnikání a inovace“ Ministerstvo průmyslu a obchodu 

OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 
Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy 

OP „Zaměstnanost“ Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OP „Doprava“ Ministerstvo dopravy 

OP „Životní prostředí“ Ministerstvo životního prostředí 

Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 

Operační program Praha - pól růstu ČR Magistrát hlavního města Prahy 

Operační program Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 

C
íl

 E
v
ro

p
sk

á
 ú

ze
m

n
í 

sp
o
lu

p
rá

ce
 

Operační program přeshraniční spolupráce 

mezi Českou republikou a 

Polskou republikou 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Operační program přeshraniční spolupráce 

mezi Slovenskou republikou 

a Českou republikou 

Operační program přeshraniční spolupráce 

mezi Rakouskou republikou 

a Českou republikou 

Operační program přeshraniční spolupráce 

mezi Svobodným státem 

Bavorsko a Českou republikou 

Operační program přeshraniční spolupráce 

mezi Svobodným státem 

Sasko a Českou republikou 

Operační program nadnárodní spolupráce 

Central Europe 

Operační programy meziregionální 

spolupráce 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012 
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3. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Operační program Životní prostředí, řízeným Ministerstvem ŽP, je jedním 

z tematických OP (druhý největší) a prostředkem k zavádění nebo aplikaci priorit. Základem 

OP ŽP je NSRR, který definuje globální cíl OP: „přeměna socioekonomického prostředí ČR   

v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci 

investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti 

bude dosahováno udržitelného růstu s cílem dosáhnout hospodářské úrovně EU-25. ČR bude 

usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke 

zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva“ (Programový dokument OP ŽP pro období 

2007-2013, s.70). Globálního cíle by mělo být dosaženo pomocí strategických cílů:  

 Konkurenceschopná česká ekonomika,  

 Otevřená, flexibilní a soudržná společnost,  

 Atraktivní prostředí,  

 Vyvážený rozvoj území
31

.  

 

OP ŽP se neřídí pouze globálním cílem, ale také svými specifickými cíly, které 

konkretizují oblasti, ve kterých OP ŽP působí. Mezi tyto oblasti řadíme: 

 vodní hospodářství a protipovodňová ochrana,  

 zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,  

 využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie,  

 odpady a staré ekologické zátěže,  

 omezování průmyslového znečištění a snižování environmentální rizika, popř. 

environmentálních rizik,  

 příroda a krajina,  

 environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta
32

. 

  

OP ŽP je specifický tím, že je otevřen téměř každému, tzn., že o přidělení příspěvku 

může zažádat skoro každý, tedy např. města, obce, výzkumné a vědecké ústavy nebo PO         

a FO. Podpora v rámci OP ŽP se poskytuje dvěma druhům projektů: 

 

                                                
31 Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 

32 Implementační dokument OP Životní prostředí 2007-2013 
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 Individuální projekt je takový projekt, jehož záměr je ucelený a konkrétní                 

s maximálním rozpočtem do 50 mil. EUR.  

 Velký projekt se skládá z řady prací, služeb nebo činností, není tedy ucelený jako 

předchozí typ projektu. Náklady na velký projekt přesahují 50 mil. EUR, kterými jsou 

financovány úkoly s jasně určenými cíly
33

. 

Dotace na tyto projekty může dosahovat až 90% výdajů s podmínkou přispění státu 

v podobě veřejného spolufinancování. Proto, aby projekt byl způsobilý pro získání dotace, 

může bát ve fázi realizace projektu nebo dokonce její přípravy. 

3.1. Prioritní osy 

OP ŽP pracuje se sedmi prioritními osami, které vycházejí z výše uvedených oblastí. 

PO představují závazky stanoveny ve strategických dokumentech jak ČR, tak Evropského 

společenství. Základní strukturu prioritních os v rámci OP Životní prostředí uvádí následující 

tabulka (tabulka 3.1), která zobrazuje alokaci finančních prostředků
34

.  

 

Tabulka 3.1: Alokace financí pro prioritní osy OP ŽP pro období 2007-2013 (v €) 

Číslo 

prioritní osy 
Název prioritní osy Fond 

Podíl na 

celkové 

alokaci 

Příspěvek 

Společenství 

1 

Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika 

povodní 

FS 40,44% 1 988 552 501 

2 
Zlepšení kvality ovzduší                    

a snižování emisí 
FS 12,89% 634 146 020 

3 
Udržitelné využívání zdrojů 

energie 
FS 13,68% 672 971 287 

4 

Zkvalitnění nakládání s odpady         

a odstraňování starých 

ekologických zátěží 

FS 15,79% 776 505 331 

5 

Omezování průmyslového 

znečištění a snižování 

environmentálních rizik 

ERDF 1,23% 60 605 709 

6 
Zlepšování stavu přírody                   

a krajiny 
ERDF 12,20% 599 423 825 

  

                                                
33 Implementační dokument OP Životní prostředí 2007-2013  

34 CHVOJKOVÁ Anna a KVĚTOŇ Viktor, 2007 
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7 

Rozvoj infrastruktury pro 

environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu 

ERDF 0,86% 42 452 678 

8 Technická pomoc FS 2,91% 143 209 747 

Celkem 100,00% 4 917 867 098 

Celkem FS 85,72% 4 215 384 886 

Celkem ERDF 14,28% 702 482 212 

   Zdroj: MŽP; vlastní zpracování 

Níže jsou podrobněji rozebrány konkrétní prioritní osy. Každá z nich má své 

zaměření, globální a specifické cíle, formu a výši podpory, typy podporovaných projektů, 

příjemce podpory a územní zaměření.  

3.1.1. Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 

rizika povodní 

Jak již z názvu vyplývá, globálním cílem OP ŽP je zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury, tzn. zlepšení stavu povrchových i podzemních vod, pitné vody a snížení rizika 

povodní. První prioritní osa má 3 oblasti podpory: 

 Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod,  

Necelých 1,5 mld. EUR je k dispozici projektům, které mají záměr vybudovat ČOV, stokové 

systémy, snižovat počet znečišťovatelů nebo podpořit snížit eutrofizaci
35

. 

 Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody 

Čtvrt miliardy je určeno na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a tím spojené 

bezproblémové zabezpečení zásobování obyvatelům. 

 Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní 

Třetí oblast se zaměřuje na vybudování protipovodňové ochrany a na úpravu koryt způsoben, 

který je co nejvíce v souladu s přírodou
36

. 

 

Rozdělení finančních prostředků do oblastí podpory 1. prioritní osy je znázorněno 

v tabulce 3.2. 

 

                                                
35 Eutrofizace - zvyšování produkce řas v rybnících a vodních nádržích přísunem živin, zejména dusíku a fosforu 

(slovník cizích slov) 

36 Implementační dokument OP Životní prostředí 2007-2013 
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Tabulka 3.2:  Rozdělení finančních prostředků v rámci prioritní osy 1 do oblastí 

podpory 

Oblast podpory Název oblasti podpory 
Fond 

EU 
mil. EUR 

1.1 Snížení znečištění vod FS 1 487,726 

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody FS 250,661 

1.3 Omezování rizika povodní FS 250,165 

1 
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 

a snižování rizika povodní 
FS 1 988,552 

Zdroj:www.opzp.cz; vlastní zpracování 

 

Prioritní osa 1 je určena pro územní samosprávné celky, obcemi a kraji zřízené 

organizace, společnosti vlastněné z více než 50% obcemi a kraji, správce povodí, rybníků, 

vodních děl, povodí, vodních toků a nádrží, nevládním neziskovým organizacím, 

průmyslovým podnikům apod. 

Příkladem projektu, který získal podporu pro svou realizaci v rámci oblasti podpory 

1.1, je vybudování 13-ti kilometrové kanalizace a ČOV v Jablůnce. Hotová výstavba zlepší 

kvalitu ve Vsetínské Bečvě. Nová ČOV vypouští méně nerozpuštěných látek a chemických 

látek do přírody a zabrání tak znečištění pitné vody se zdrojem ve Valašském Meziříčí.  

Příjemcem podpory byla v tomto případě obec Jablůnka, nacházející se ve Zlínském kraji. 

Celkové uznatelné náklady činily 98.093.733 Kč, z toho celková výše podpory zaujímala 

necelých 90%  nákladů ( 88.284.359 Kč = 83.379.673 Kč dotace Fondu soudržnosti plus 

4.904.686 Kč dotace SF ŽP ČR)
37

. 

Dalším projektem, který dosáhl na dotace, je studie popisující průběh povodní na 

řece Odře. Nejedná se tedy o klasický výstavbový projekt, ale o studii, která je podkladem 

např. pro plán zvládání povodňových rizik. Studie se zaměřuje na úsek od Bohumína po 

Polanku (Moravskoslezský kraj) pro případ 500leté vody a na návrhy opatření proti 

povodním. Příjemcem podpory byl státní podnik Povodí Odry (Moravskoslezský kraj), počítá 

se s celkovými uznatelnými náklady ve výši 1.850.000 Kč. Podpora dosáhla výše 1.665.000 

Kč (1.572.500 Kč Fond soudržnosti + 92.500 Kč SF ŽP ČR)
38

. 

 

                                                
37 Kanalizace a ČOV Jablůnka. Mapa projektů [online]. 2012 [3. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/1.1.00/07.00089 

38 Dotace z OPŽP pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní [online]. 2012 [3. 4. 2013]. 

Dostupné z: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/22/6646-OPZP_letak_PO_1_08-2010.pdf 
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3.1.2.  Prioritní osa 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí 

Druhá prioritní osa se zabývá podporou projektů na zlepšování kvality ovzduší          

a omezování vypouštění emisí. Důraz je kladen na šetrnější způsob výroby energie pomocí 

obnovitelných zdrojů. V rámci prioritní osy 2 budou realizovány následující oblasti podpory:  

 Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší 

Necelých 350 mil. EUR bude poskytnuto projektům, které podporují snižování 

emisí
39

 a energetické úspory u budov, kromě obytných budov, v podobě pořízení 

nízkoemisního zdroje, nových energetických systémů. Podpora se vztahuje také na snižování 

imisní
40

 zátěže a inovace systémů hodnotící imisní zátěž. 

 Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí  

Druhá oblast podpory se vztahuje na projekty, které mají v plánu rekonstrukci 

spalovacích zdrojů s výkonem větším než 5 MW, rekonstrukci nespalovacích zdrojů, instalace 

dodatečných zařízení pro zachycení emisí apod. 

V tabulce 3.3 jsou znázorněny finanční prostředky určené pro druhou prioritní osu. 

Jdou zde rozděleny do konkrétních oblastí podpory. Finanční zdroje jsou uváděny v milionech 

EUR
41

. 

Tabulka 3.3: Rozdělení finančních prostředků v rámci prioritní osy 2 do oblastí podpory 

Oblast podpory Název oblasti podpory Fond EU mil. EUR 

2.1 Zlepšování kvality ovzduší FS 348,432 

2.2 Omezování emisí FS 285,714 

2 
Zlepšování kvality ovzduší a 

omezování emisí 
FS 634,100 

Zdroj:www.opzp.cz; vlastní zpracování 

 Prioritní osa 2 je určena územním samosprávným celkům, právnickým osobám, 

veřejným výzkumným institucím, nadacím, příspěvkovým organizacím nebo průmyslovým 

podnikům. 

                                                
39

 emise- vypouštění škodlivých látek do vzduchu; měří se u zdroje znečištění, např. komínu 

40 imise- koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostředí, např. ve vzduchu; měří se 

v okolí zdroje znečištění 

41 Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 
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Příkladem podpořených projektů v rámci druhé prioritní osy je projekt firmy Meopta 

– optika, s.r.o. v Přerově na snížení emisí těkavých organických látek (VOC). Podpora byla 

využita na dodávku a kompletní instalaci moderní technologické jednotky na likvidaci VOC. 

Žadatelem o dotaci byla tedy firma Meopta- optika, s.r.o., která disponovala vlastními zdroji 

ve výši 3.456.895 Kč.  Celkové náklady byly vyčísleny na 5.068.558 Kč. Na tento projekt 

byla ze zdrojů EU vyčleněna částka 1.369.914 Kč a z veřejného zdroje ČR pak 241.749 Kč
42

.  

 V Moravskoslezském kraji na dotaci dosáhla Vyšší odborná škola DAKOL a Střední 

škola DAKOL, o.p.s. v Orlové. Obsahem projektu byla výměna současného energetického 

zdroje na černé uhlí za nízkoenergetický zdroj spalovací zemní plyn. Cílem bylo také zlepšení 

energetických vlastností budovy a instalace solárního systému na ohřívání vody. Společnost 

DAKOL disponovala 4.817.345 Kč ze zdrojů EU a 850.119 z veřejných zdrojů ČR. Celková 

dotace se vyšplhala na 5.667.464 Kč
43

. 

 

3.1.3. Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 

V pořadí třetí prioritní oblast podporuje instalaci zařízení využívající obnovitelné 

zdroje energie (OZE) nebo zvýšení výkonu již instalovaného zařízení. OZE se využívají na 

výrobu elektrické, tepelné nebo kombinaci elektrické a tepelné energie. V rámci prioritní osy 

3 jsou realizovány dvě oblasti podpory: 

 Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny                 

a kombinované výroby tepla a elektřiny  

Dotace v rámci první oblasti podpory se poskytují projektům se záměrem instalace 

fototermických systémů pro přípravu teplé vody, fotovoltaických systémů pro výrobu 

elektřiny, kotlů na biomasu, větrných elektráren nebo malých vodních elektráren. 

 

                                                
42 Realizace technologické jednotky na snižování emisí VOC. Mapa projektů [online]. 2012 [ 3. 4. 2013]. 

Dostupné z: http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-

projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/2.2.00/07.00050 

43
Výměna energetického zdroje VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové. Mapa projektů [online]. 2012           

[ 3. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-

projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/2.1.00/09.03724 
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 Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 

nepodnikatelské sféry 

Podpora v této oblasti se vztahuje na projekty na zateplování budov, instalace 

zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie. 

Pro třetí prioritní osu bylo vyčleněno necelých 673 mil. EUR. Rozdělení těchto 

finančních prostředků do oblastí podpory je zobrazeno v tabulce 3.4
44

. 

 

Tabulka 3.4: Rozdělení finančních prostředků v rámci prioritní osy 3 do oblastí podpory 

Oblast 

podpory 
Název oblasti podpory 

Fond 

EU 
mil. EUR 

3.1 

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu 

tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

FS 147,507 

3.2 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 

u nepodnikatelské sféry 
FS 525,464 

3 Udržitelné využívání zdrojů energie FS 672,971 

Zdroj:www.opzp.cz; vlastní zpracování 

Prioritní osa 3 je vhodná pro územní samosprávné celky, nadace, církve, příspěvkové 

organizace, neziskové organizace, PO vlastněné veřejnými subjekty apod. 

Projekt Realizace úspor energie- Školní jídelna Tř. 1. máje Hranice v Olomouckém 

kraji je jedním z projektů, který dosáhl na dotace v rámci třetí prioritní osy. Budova školní 

jídelny a družiny v Hranicích z roku 1981 nebyla v dobrém stavu, nevyhovovala státním 

tepelně technickým požadavkům, proto byl projekt zaměřen na zvýšení energetické 

efektivnosti zlepšením tepelně technických vlastností. Na úpravu budovy byly náklady 

vyčísleny na 5.309.040 Kč. Výše dotace EU dosahovala 85% (4.512.684 Kč), zbylá část 

připadla na veřejné zdroje ČR (796.356 Kč)
45

. 

3.1.4. Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží 

Globálním cíle čtvrté prioritní osy je podle Implementačního dokumentu zkvalitnění 

nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. 

                                                
44 Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 

45 Realizace úspor energie - Školní jídelna Tř. 1.máje Hranice. Mapa projektů [online]. 2012 [3. 4. 2013]. 

Dostupné z: http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-

projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/3.2.00/07.00353 
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Projekty vyplývající z této prioritní osy vedou ke snižování produkce odpadů nezávisle na 

úrovni ekonomického růstu, k odstraňování závažných ekologických zátěží nebo 

k minimalizaci negativních vlivů na zdraví lidí. 

Na čtvrtou prioritní osu bylo vyčleněno 776,5 milionu EUR.  Rozdělení finančních 

prostředků do konkrétních Oblastí podpory je vyjádřeno v následující tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5: Rozdělení finančních prostředků v rámci prioritní osy 4 do oblastí podpory 

Oblast 

podpory 
Název oblasti podpory Fond EU mil. EUR 

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady FS 520,258 

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží FS 256,247 

4 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží 
FS 776,505 

Zdroj:www.opzp.cz; vlastní zpracování 

Čtvrtá prioritní osa je realizována dvěma oblastmi podpory: 

 Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady  

Projekty vhodné pro podporu v rámci Oblasti podpory 4.1 realizují systémy 

odděleného sběru odpadů, budování sběrných dvorů a skladů, odstranění černých skládek 

v chráněných územích, výstavbu zařízení na využívání odpadů (třídění a recyklace), 

rekultivace starých skládek, podporu výstavby kompostáren. 

 

 Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží 

Podporované aktivity patří kategorizace priorit starých ekologických zátěží na 

kontaminovaných místech nebo ozdravení vážně kontaminovaných lokalit. 

Finanční prostředky pro Prioritní osu 4 jsou určeny pro neziskové organizace, 

fyzické osoby, státní podniky, nadace, církve, podnikatelské organizace, územní samosprávné 

celky apod.
46

 

Projekt Kompostárna Hranice společnosti EKOLTES Hranice, a.s. je příkladem 

využití dotací čtvrté prioritní oblasti. Předmětem je vybudování kompostovací jednotky. 

K tomu bylo potřeba vystavět odvodnění kompostárny, kompostovací plochu nebo zakoupení 

mechanizace pro zajištění funkčnosti kompostárny. Náklady na tento projekt byly ve výši 

                                                
46 Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 
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8.304.013 Kč. EKOLTES Hranice, a.s. disponovala 3.363.415 Kč, na dofinancování projektu 

společnost využila dotace EU ve výši 4.199.509 Kč a veřejné zdroje ČR ve výši 741.089 Kč
47

. 

 

Druhým příkladem je projekt Recyklační linka PET lahví společnosti EXELSIOR 

GROUP, s.r.o. v Bohumíně (Moravskoslezský kraj). Finanční prostředky byly využity na 

pořízení nejmodernější technologie recyklace PET láhví. Na tuto technologii byly odhadnuty 

náklady 100.000.000 Kč. Společnost si tento projekt z 50 % zafinancovala sama, 43 % 

financovala EU (42.500.000 Kč) a byly využity i veřejné zdroje ČR (7.500.000 Kč)
48

. 

3.1.5. Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování 

environmentálních rizik 

Již podle názvu páté prioritní osy lze jednoduše určit hlavní náplň projektů. 

Výsledkem podpory má být realizace technologií pro omezení průmyslového znečištění, 

vytvoření systému prevence závažných havárií nebo vytvoření ucelené soustavy monitorování 

rizik chemických látek a jejich omezování.  

5. prioritní osa má pouze jednu Oblast podpory – Omezování průmyslového 

znečištění a snižování environmentální rizik, která je financována pomocí ERDF a disponuje 

60,606 mil. EUR.  

Prioritní osa 5 podporuje příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, státní 

podniky, neziskové organizace atd.
49

 

3.1.6. Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Globálním cílem 6. prioritní osy je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení 

ekologické stability krajiny. Konkrétněji projekty v rámci zlepšování stavu přírody a krajiny 

obnovují a ochraňují přírodní biotopy a ohrožené rostlinné a živočišné druhy, optimalizuje 

vodní režimu krajiny, regenerují urbanizované krajiny nebo kladou důraz na prevenci sesuvů 

a skalních řícení a implementují soustavy Natura 2000. 

                                                
47 Kompostrárna Hranice. Mapa projektů [online]. 2012 [3. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/4.1.00/07.00270 

48 Recyklační linka PET lahví. Mapa projektů [online]. 2012 [3. 4.2013]. Dostupné z: 

http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/4.1.00/07.00389 

49 Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 
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Pro tuto prioritní osu byly definované 6 Oblasti podpory, které mají k celkově 

dispozici necelých 600 mil. EUR. Rozdělení těchto prostředků do Oblastí podpory je 

znázorněno v tabulce 3.6. 

Tabulka 3.6: Rozdělení finančních prostředků v rámci prioritní osy 6 do oblastí podpory 

Oblast 

podpory 
Název oblasti podpory 

Fond 

EU 

mil. 

EUR 

6.1 
Implementace a péče o území soustavy Natura 

2000 
ERDF 29,971 

6.2 Podpora biodiverzity ERDF 113,891 

6.3 Obnova krajinných struktur ERDF 77,925 

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny ERDF 224,784 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny ERDF 86,916 

6.6 

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 

geofaktorů a následků hornické činnosti a 

hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů 

včetně zdrojů podzemních vod 

ERDF 65,937 

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF 599,424 

Zdroj:www.opzp.cz; vlastní zpracování 

 

 Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000  

Podpora v této oblasti se určena k zajištění podkladů pro vyhlášení schválených 

evropsky významných lokalit nebo zajištění podkladů pro naplnění povinnosti monitorovat 

volně žijící živočichy a rostliny. 

 Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity  

Cílem podpory biodiverzity je podpora populací ohrožených druhů rostlin                 

a živočichů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť nebo snížení negativních 

vlivů na přírodu a krajinu. 

 Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur  

Obnova krajinných struktur spočívá v zlepšení přírodních poměrů v lesích nebo 

zlepšení stavu lesních půd, výsadby a obnovy alejí, větrolamů, břehových porostů a péči        

o památné stromy. 
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 Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny  

Předmětem podpory je projekt, který má za cíl napravovat nevhodně upravené vodní 

toky nebo jiné negativní zásahy do vodního režimu a snižovat výskyt negativní vlivy vodní     

a větrné eroze. 

 Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny  

Nevratná finanční pomoc je určena projektům na zakládání a regeneraci zeleně, 

odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb v chráněných územích nebo na výsadbu 

vegetace na ekonomicky těžko využitelných místech. 

 Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 

geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných 

přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

Finanční příspěvky v rámci této oblasti podpory jsou k dispozici pro projekty, které 

mají za úkol provést stabilizaci nejnebezpečnějších sesuvů a skalních masivů a jejich 

monitorování a tím omezit počet možných havárií, zároveň se podporuje odstranění 

negativních následků hornické činnosti realizovaných v minulosti a rozšíření možnosti 

zásobování obyvatelstva podzemní pitnou vodou
50

. 

Šestá Prioritní osa je určena pro fyzické osoby, PO založené k nepodnikatelským 

účelům, podnikatelské subjekty, příspěvková organizace, správci povodí atd. 

Statutární město Karviná získala finanční prostředky na projekt Karviná- Fryštát, 

městská památková zóna, inženýrsko - geologický průzkum a monitoring. Náklady ve výši 

2.253.215 Kč byly použity na průzkum a monitorování morfologie terénu a geologických 

poměrů, které jsou potenciálně ohrožené svahovými deformacemi. V prostoru tohoto 

nebezpečí se nachází řada historicky cenných budov, např. budova zámku Fryštát nebo Farní 

dům. Na tento projekt byla schválena dotace EU ve výši 1.915.234 Kč. 337.981 Kč bylo 

doplněno dotací z veřejných zdrojů ČR
51

. 

                                                
50 Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 

51 Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring. Mapa 

projektů [online]. 2012 [3. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-

projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/6.6.00/08.02887 



39 

 

V Olomouckém kraji dosáhl na dotaci žadatel s projektem Zámek Skalička Zábřeh- 

Rekonstrukce zámeckého parku. Náklady ve výši 3.066.770 Kč byly využity na novou 

výsadbu 126 ks stromů, 4571 keřů a zatravnění přilehlých zelených ploch a na odstranění 

stromů a keřů ve špatném stavu. Také byl složen nový mlatový chodník pro návštěvníky. 

Náklady byly z 10% (306.677 Kč) financovány soukromými zdroji, z 77% dotacemi EU 

(2.346.079 Kč) a z 13% (414.014 Kč) u veřejných zdrojů ČR 
52

. 

3.1.7. Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu 

Globálním cílem poslední prioritní osy je vzdělávání a výchova v oblasti environmentální 

problematiky. Vzdělávání by mělo probíhat v informačních centrech a poradnách. Sedmá 

prioritní osa má jednu oblast podpory, na kterou byly připraveny více než 42 miliony EUR. 

 Oblast podpory 7.1 -  Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních 

vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství                   

a environmentálních informací 

Finanční prostředky jsou poskytnuty na rekonstrukci stávajících center a poraden, /na 

nákup materiálu a technického vybavení pro chod vzdělávacích center a poraden, na 

vytvářené odborných materiálu v podobě filmů, brožur apod. a na bezplatné poskytování 

služeb
53

. 

Příjemci podpory poskytované v rámci Prioritní osy 7 jsou církve, příspěvkové 

organizace, neziskové organizace, územní samosprávné celky a další subjekty. 

Příkladem projektu využívající finanční prostředky v rámci Prioritní osy 7 je 

výstavba nízkoenergetické budovy centra ekologické výchovy v Kladně, který nabízí 

environmentální vzdělávací programy a poskytuje informace a k ní vybudována biologická 

ČOV.  Náklady na stavbu činily 50.152.159 Kč, 42.629.335 Kč bylo uhrazeno ze zdrojů 

ERDF a 2.507.608 Kč z veřejných zdrojů ČR
54

. 

                                                
52 Zámek Skalička Zábřeh - Rekonstrukce zámeckého parku. Mapa projektů [online]. 2012 [3. 4. 2013]. 

Dostupné z: http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-

projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/6.5.00/08.03010 

53 Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 

54 Centrum ekologické výchovy Kladno. Mapa projektů [online]. 2012 [cit. 3. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.mapaprojektu.cz/srv/www/content/pub/cs/o-projektu.shtml?projectId=CZ.1.02/7.1.00/07.00639 
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Ve Vyškově v areálu Zooparku vzniklo environmentální informační centrum 

environmentální výchovy. 52.368.872 Kč bylo použito na rekonstrukci stodoly, výstavbu sálu 

a příslušenství. Velká část nákladů pokrývala dotace ERDF (44.513.541 Kč) a veřejné zdroje 

ČR (2.618.444 Kč)
55

. 

 

3.1.8. Prioritní osa 8 - Technická pomoc 

Technická pomoc je pomocným nástrojem na podporu a usnadnění zavádění             

a využívání prioritních os OP ŽP. Předpokládá se efektivnější řízení OP ŽP, zpřehlednění 

podkladů pro reporting Evropské komisi nebo také pomoc při přípravě projektů. Na poslední 

prioritní osu bylo vyčleněno 143,209 milionů EUR, které byly rozděleny do dvou oblastí 

podpor (tabulka 3.7). 

Tabulka 3.7: Rozdělení finančních prostředků v rámci prioritní osy 6 do oblastí podpory 

Oblast 

podpory 
Název oblasti podpory Fond EU mil. EUR 

8.1 

Technická pomoc při přípravě, realizaci, 

monitorování a kontrole operací OP Životní 

prostředí 

FS 94,518 

8.2 
Ostatní výdaje technické pomoci OP Životní 

prostředí 
FS 48,691 

8 Technická pomoc FS 143,209 

Zdroj:www.opzp.cz; vlastní zpracování 

 

 Oblast podpory 8.1 – Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a 

kontrole operací OP Životní prostředí  

Podpora z této oblasti se vztahuje na výdaje na audity a kontroly, na zpracování 

studií a zpráv o postupu OP, na přípravu, výběr, hodnocení činností spojené s realizací OP.  

Podporují se také náklady na mzdové a jiné výdaje na zaměstnance administrativy, veřejné 

správy a dalších. 

  

                                                
55 Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. 2012 [3. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/22/6652-OPZP_letak_PO_7.pdf 
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 Oblast podpory 8.2 – Ostatní výdaje technické pomoci OP Životní prostředí 

Podporovány se výdaje na pořízení a instalaci počítačových systémů, na zlepšování 

metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v realizaci pomoci ze 

strukturálních fondů. Také se finančně podporují organizace seminářů a workshopů na 

výměnu zkušeností, zpracování analýz, studií a příprava OP na období 2014-2020 apod.
56

 

Příjemci podpory v rámci Prioritní osy 8 jsou Ministerstvo ŽP a Státní fond ŽP. 

3.2.  Obecný průběh podání žádosti o podporu financování projektu 

Tato podkapitola zahrnuje informace pro potenciální žadatele, např. jakým způsobem 

se identifikuje konkrétní projektový záměr, jeho následné převedení do písemné žádosti anebo 

také fáze hodnocení již odeslané žádosti. 

3.2.1. Příprava před podáním žádosti 

Než si uchazeč o podporu s financováním projektu v podobě dotace podá žádost, je 

nutné, aby se žadatel seznámil s oblastmi podpory a podmínkami operačního programu. Tyto 

informace jsou definovány v základních dokumentech OP ŽP (Programový dokument OP ŽP, 

Implementační dokument OP ŽP, Směrnice MŽP a další). Samotná příprava projektu spočívá 

na: 

a) zvolení podporované aktivity v rámci prioritní osy, oblasti a podoblasti 

podpory 

Žadatel si vybírá ze 7 prioritních os, které jsou mu k dispozici (prioritní osa 8 –

Technická pomoc je určena pouze pro řídící orgán a zprostředkující subjekt). Každá 

z prioritních os má svou oblast podpory, která vymezuje, jaké typy projektů mohou být 

v rámci konkrétní prioritní osy podpořeny. Podrobnější charakteristika prioritních os viz 

podkapitola 3.1 Prioritní osy. 

b) identifikaci typu žadatele odpovídající statutu žadatele a vymezení místa 

realizace 

Identifikace žadatele se provádí pomocí směrnice MŽP, podrobněji se však typizaci 

právních forem žadatelů věnuje Implementační dokument OP ŽP. 

                                                
56 Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 
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Projekty podporované OP ŽP musí být realizovány na území ČR, avšak podpora 

v rámci Prioritní osy 5, 6 a 7 se nevztahuje na území hl. města Prahy. Původem tohoto 

omezení je zařazení finančních zdrojů EU (ERDF), které jsou určeny pro regiony soudržnosti 

NUTS II, které spadají do Cíle Konvergence, jedinou výjimkou v ČR je tedy hl. m. Praha.  

c) seznámení se s formou a výší podpory a výpočtem finanční analýzy 

Podpora v rámci OP ŽP má podobu nevratné dotace, na kterou se však nevztahuje 

žádný právní nárok. Nevratná dotace není jedinou možnou podporou, SFŽP ČR může žadateli 

poskytnout půjčku jako posílení vlastních zdrojů žadatele.  

Výše podpory se odvozuje od několika skutečností a to, zda je žadatel veřejnoprávní 

nebo soukromý subjekt, zda se na projekt vztahuje poskytnutí veřejné podpory, zda projekt 

vytváří příjmy. Konkrétní výše podpory je limitovaná maximálním podílem prostředků EU 

vzhledem k národním veřejným zdrojům, mezemi povolené výše způsobilých výdajů 

projektu, minimální podílem prostředků žadatele. 

Potenciální příjemce dotace musí při zpracovávaní žádosti předložit finanční 

analýzu. Manuály, jak analýzu zpracovat, jsou k dispozici v elektronickém prostředí pro 

žadatele tzv. BENE-FILL. Finanční analýza se přikládá jako příloha žádosti na CD a ve 

vytištěné podobě.  

d) seznámení se s kritérii přijatelnosti projektu 

K tomu, aby se žádost stala akceptovatelnou, musí být splněny obecné podmínky 

přijatelnosti: 

 projekt, který je předmětem žádosti, musí být v souladu s aktuální Výzvou pro 

podávání žádostí, 

 projekt musí přispívat ke zlepšení stavu životního prostředí, 

 projekt nesmí odporovat právním předpisům ČR a EU, 

 žadatel nemůže být současně v rámci jednoho projektu příjemcem podpory 

z ostatních operačních programů, ani z národních programů SF ŽP ČR, 

 projekt musí splňovat náplň aktivity v rámci podoblasti podpory, 

 žadatel není dlužníkem vůči orgánům veřejné správy, 

 žádost musí být podána před termínem zahájení realizace projektu apod. 
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Každá z jednotlivých oblastí podpory má své specifické podmínky, které dále rozvádějí 

obecné podmínky.  

e) seznámení se se způsobilými výdaji dané oblasti 

Způsobilým výdajem je výdaj, který byl generován po akceptaci žádosti. Výjimkami 

jsou výdaje na dokumentaci, zpracování žádosti, stavební povolení atd. Způsobilý výdaj musí 

být vynaložen pouze v souladu s cíli příslušné oblasti podpory OP ŽP a je spojen pouze na 

realizaci projektu (je součástí rozpočtu)
57

.  

3.2.2. Podání žádosti 

V této podkapitole jsou postupně rozváděny etapy procesu podání žádosti. 

Návaznosti jednotlivých kroků shrnuje schéma (příloha 1). 

Dříve, než se samotná žádost podá, musí být vyhlášena Výzva pro podávání žádostí. 

Výzvy jsou vyhlašovány v průběhu programového období a definují prioritní osy, pro které 

Výzva platí, typy žadatelů, kteří mají v rámci vyhlášené Výzvy nárok na podporu, časový 

harmonogram a základní pravidla podávání žádostí. Každá výzva má své pořadové číslo. 

Vyhlašování Výzev se provádí pomocí tisku nebo internetu, harmonogram vyhlašování je 

zveřejněn na internetových stránkách OP ŽP. Podání žádosti probíhá v pěti krocích: 

a) vyplnění žádosti v elektronickém prostředí 

Prvním krokem k podání úspěšné žádosti je vyplnění formuláře v elektronické 

podobě v tzv. Bene-fillu, ve kterém si žadatel musí zřídit tzv. uživatelský účet, ten slouží 

k ochraně vyplňovaných údajů před cizím zásahem. Pomocí Bene-fillu je vyplňování žádosti 

jednodušší, protože poskytuje nápovědu, pole s předdefinovanými hesly, kontrolu                   

a upozornění na neúplně nebo nesprávně vyplněné pole, může také uskutečňovat komunikaci 

mezi žadatelem a zprostředkujícím subjektem, SF ŽP ČR. 

b) komplementace tištěné podoby žádosti včetně příloh 

V druhém kroku žadatel žádost dvakrát vytiskne a nechá je podepsat statutárním 

zástupcem, který tím potvrdí čestná prohlášení, která jsou společně s přílohami součástí 

žádosti. Zkompletovanou žádost v listinné formě tvoří dva parafované výtisky formuláře 

žádosti, jedno provedení řádně očíslovaných povinných příloh a CD, které obsahuje finanční 

analýzu. 

                                                
57 Příručka pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí, 2010 
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c) doručení žádosti na podací místo 

Pro možnost akceptování žádostí je nutné, aby byla žádost doručena na podací místo 

nejpozději do konce lhůty vyhlášené příslušnou Výzvou nebo po domluvě i v jiném termínu. 

V případě, že je žádost odeslána poštou, musí zásilka splňovat určitá pravidla. V jedné obálce 

může být pouze jedna žádost společně s povinnými i nepovinnými přílohami. Na obálce musí 

být vyznačen plný název programu, prioritní osy, oblasti podpory a programu s místem 

realizace, číslem Výzvy, ID a úplným jménem žadatele a adresou žadatele. Vzorové označení 

obálky je znázorněno na obrázku 3.1. Žadatel po odevzdání žádosti obdrží doklad o doručení 

(obrázek 3.2). 

Obrázek 3.1: Vzorové označení obálky 

 

Zdroj: www.opzp.cz 

Obrázek 3.2: Vzorový předávací protokol doručené žádosti 

 

Zdroj: www.opzp.cz 

 

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/
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d) opravy a doplnění žádosti 

Po obdržení žádosti příslušným podacím místem nastává kontrolní proces, zda je 

žádost úplná a přijatelná pro posouzení o její akceptaci. Kontrolní proces spočívá v kontrole 

termínu odevzdání žádosti, údajů ve formuláři, podpis čestných prohlášení, doložení 

povinných příloh apod. Pokud jsou nalezeny chyby nebo nedostatky, je žadatel vyzván 

k jejich nápravě ve stanovené lhůtě. Pokud však žádost nebyla elektroniky nebo v listinné 

podobě doručena v termínu Výzvy nebo nebyla žadatelem do stanoveného termínu úplně 

doplněna, je žádost vrácena žadateli a administrace v rámci aktuální Výzvy tímto končí. 

Po provedení kontroly se žádost předává k dalšímu hodnocení na centrálu SF ŽP ČR 

se sídlem v Praze. 

e) akceptace žádosti 

V této fázi je žádost akceptována a dostává akceptační číslo, které je povinnou 

identifikací při komunikaci se SFŽP ČR. O tom, že je žádost akceptována, je žadatel 

obeznámen e-mailem a dopisem adresován statutárnímu zástupci žadatele. V opačném 

případě je žadateli odeslán dopis a administrace v této fázi končí. Žadatel se může proti 

neakceptaci do pěti pracovních dnů odvolat
58

.  

3.2.3. Po akceptaci žádosti 

Po akceptaci žádosti řídící orgán rozhoduje, zda poskytne nebo neposkytne dotace. 

Výsledkem hodnocení je dopis o registraci akce. V této fázi je také možno provádět zadávací 

řízení, ale je doporučeno, aby se tak dělo až po stanovení podmínek v Rozhodnutí o registraci 

akce. 

a) způsob hodnocení a výběr projektu 

Výběrová kritéria, která mají obě 50-ti % podíl na hodnocení, se dělí na dvě skupiny: 

 technická, 

 ekologická. 

Každé z těchto kritérií má své stanovené standardní a mezní hodnoty, podle kterých se 

porovnávají předpokládané hodnoty projektu. 

                                                
58 Příručka pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí, 2010 
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Žádosti Individuálních projektů, u kterých bude prověřeno, že splňují oba typy 

kritérií, bude dále ověřována ekonomická situace žadatele a schopnost spolufinancovat 

projekt. Důvodem tohoto opatření je zjištění, zda je žadatel schopen předcházet případnému 

zmaření investice. 

b) schvalování a výběr žádosti 

Schvalování a výběr žádosti je posledním krokem pro získání dotace. Výsledek         

o schválení nebo zamítnutí žádosti je zaslán žadateli prostřednictvím informativního e-mailu  

a dopisu. V případě úspěchu je projekt registrován v informačním systému a dojde 

k Rozhodnutí ministra o spolufinancování projektu. Pokud i tato fáze bude úspěšná, bude 

vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o podpoře spolu s Podmínkami
59

. 

3.2.4. Základní podmínky realizace projektu 

Po schválení žádosti a přidělení nároku na dotaci, musí projekt splňovat určité 

podmínky, a to nejen před její realizací, ale i během ní a v průběhu provozu projektu. 

Povinností každého žadatele, resp. příjemce dotace, je vyhlášení zadávacího řízení, 

ve kterém se vybere dodavatel zboží, služeb nebo realizátor stavebních prací. Zahájení řízení 

musí proběhnout až po akceptaci projektu Fondem, výjimkou jsou výběrová řízení na 

zpracování projektových dokumentací. Obecně je doporučováno, aby se výběrová řízení 

uskutečnila až po vydání Registračního listu akce. I výběrová řízení mají svá pravidla. Při 

výběru dodavatelů se musí respektovat: 

 princip transparentnosti - výběr musí být srozumitelný, zřejmý a zpětně 

přezkoumatelný,  

 princip rovného zacházení s uchazeči o zakázku – uchazeči by měli mít „rovné 

šance“ (stejné informace, stejná lhůta na podání nabídek atd.),  

 princip nediskriminace – nastavení požadavků by nemělo z důvodů nesouvisejících 

s předmětem zakázky znevýhodňovat určité uchazeče, 

 princip hospodárnosti výběru dodavatele – je zachován tehdy, pokud je zakázka 

zadána za cenu obvyklou v místě realizace projektu a čase zadávání zakázky. 

Veřejné zakázky také musí dodržovat principy uvedené výše, ale také jsou nuceny řídit se 

Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění, aktuální verzí Směrnice 

                                                
59 Příručka pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí, 2010 
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MŽP pro předkládání žádostí a aktuální verzí Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 

podpory. 

Pokud se příjemce nebude řídit pokyny  uvedených v dokumentech, nebudou mu 

výdaje spojené se zakázkou uznány jako způsobilé a nemůže být na ně poskytnuta dotace
60

. 

Další podmínkou realizace projektu je umožnit všem subjektům určeným ke kontrole 

provádění jak kontroly dokumentů, tak i kontroly v místě realizace. Povinností příjemce je 

také v průběhu realizace podávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu. Tyto zprávy 

mají předepsanou formu a jejich součástí je vykazování monitorovacích indikátorů. 

Neméně důležitou součástí realizace projektu je zviditelnění skutečnosti, že je 

projekt spolufinancován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Publicita má svá pravidla, 

která jsou uváděna v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory (kapitola 5)           

a v grafickém manuálu publicity 
61

. 

Příjemce dotace musí také mimo jiné vést účetnictví podle zákona o účetnictví          

a archivovat dokumentaci související s přípravou a realizací projektu, která bude dostatečnou 

pomůckou pro audit zaměřený na finanční toky a pro kontrolu ze strany Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, NKÚ a další oprávněných osob 
62

. 

  

                                                
60 Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
61 Příručka pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí, 2010 

62 Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
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4. PROJEKT VÝSTAVBY KANALIZACE A ČOV V OBCI JEZERNICE 

Tato kapitola je věnována představení reálného projektu „Jezernice -  kanalizace        

a ČOV, který je v současné době ve fázi „po akceptaci žádosti“. Tato kapitola je rozdělena na 

dvě části. První z nich zahrnuje etapu „Příprava projektu před podáním žádosti“. Druhá část 

se zabývá procesem vyplnění žádosti.  

4.1 Příprava projektu před podáním žádosti 

Na základě interních zdrojů bude představen žadatel, zpracovatel žádosti, dále 

charakteristika projektu (lokalizace, cíle, časový harmonogram a rozpočet atd.) a na závěr 

bude zkonstruována matice logického rámce (viz Příloha č. 1: Matice logického rámce). 

4.1.1 Identifikace operačního programu a výzvy 

Název operačního programu:  OP Životní prostředí 

Číslo výzvy:    39 

Název výzvy: XXXIX. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 1 

Číslo prioritní osy: 1 

Název prioritní osy: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury 

Číslo oblasti podpory: 1.1 

Název oblasti podpory: Snížení znečištění vod 

Číslo podoblasti podpory: 1.1.1 

Název podoblasti podpory:  Snížení znečištění z komunálních zdroj 

 

4.1.2 Identifikace žadatele/zadavatele 

Název subjektu: Obec Jezernice 

IČ: 70040915    

Plátce DPH: ne 

 

Kontaktní osoby: 

Příjmení:  Jochcová Jméno:  Pavla 

Titul před:  Ing.      

Funkce osoby:  starostka  Telefon:  581 771 750 

Email:  starostka@jezernice.cz 
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Adresa obecního úřadu: 

Kraj:  Olomoucký  Okres:  Přerov 

Obec:  Jezernice  Ulice:  - 

PSČ:  751 31  Číslo popisné:  206 

Číslo orientační:  -   www:  www.jezernice.cz 

 

4.1.3 Zpracovatel projektu 

Název subjektu:  Allowance s.r.o. 

IČ: 26140136 

Sídlo: Korunní 810/104, Praha 101 00 

Kontaktní osoba:  Ing. Tereza Divecká (e-mail: tereza.divecka@allowance.cz) 

 Společnost Allowance, s.r.o., fungující od roku 1999, byla založena za účelem 

poskytování konzultací pří získávání dotací nejen z fondů EU, zpracování plánů financování 

pro projekty, organizačního zajištění výběrových řízení apod. Služeb této společnosti 

využívají i takové subjekty jako např. Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s., státní 

podnik Povodí Vltavy, Ředitelství vodních cest ČR a také veřejné subjekty (kraje, města         

a obce z celé ČR)
63

. 

 

4.1.4 Charakteristika projektu 

Oblast realizace projektu se nachází na katastrálním území obce Jezernice, 

nacházející se v okrese Přerov, Olomoucký kraj.  

- NUTS I: Česká republika, 

- NUTS II: Střední Morava, 

- NUTS III: Olomoucký kraj, 

- LAU I: Přerov, 

- LAU II: Jezernice. 

Předmětem projektu je výstavba nové kanalizace a ČOV. Realizací stavby by se 

měly odvádět splaškové odpadní vody produkované v obci a následné čištění na nové ČOV. 

Po stavbě má dojít k napojení 576 obyvatel.  

                                                
63 ALLOWANCE. Reference. Allowance.cz [online]. [16. 4. 2013]. Dostupné z: www.allowance.cz/rubrika/15-

Reference/index.htm. 

http://www.jezernice.cz/
mailto:tereza.divecka@allowance.cz
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Účelem projektu je vyhovět Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech  

a nařízením jiných orgánů. 

Hlavním cílem projektu je zlepšení přírodních a životních podmínek. Toho by mělo 

být dosaženo zlepšením ochrany přírody a životního prostředí tak, aby byl splněn účel 

projektu. Dalším cílem je zkvalitnění současného systému čištění odpadních vod a svedení co 

největšího množství odpadních vod na nově dobudovanou ČOV.  

V současnosti je v obci vybudována kanalizace, která ústí do obcí protékajícího 

potoka Jezernice. Protože byla kanalizace vybudována v letech 1975- 83, není v dobrém 

technickém stavu. Na současnou kanalizaci je napojena necelá polovina domů situovaných na 

pravém břehu potoka. Likvidace splaškových odpadních vod zbylých domů je řešena septiky, 

částečně jsou odpadní vody napojeny do bezodtokových jímek (žump). Přepady septiků jsou 

zaústěny dostávající dešťové kanalizace, trativodů či do povrchových příkopů a vodotečí        

v obci s vyústěním do potoka. Stávající stav likvidace odpadních vod neodpovídá 

požadavkům a není v souladu s platným Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. 

 

4.1.5 Časový harmonogram 

Přípravná fáze projektu byla zahájena 2. 8. 2010. Zastupitelstvo plánuje začátek 

výběrových řízení na zhotovitele projektu na 1. 5. 2013. Samotný začátek realizace je 

naplánován na 1. 5. 2014 a ukončen by měl být 31. 8. 2015. Uvedení projektu do provozu se 

předpokládá do 1. 1. 2016. Celková doba výstavby je odhadována na 16 měsíců. Na obrázku 

4.1 je znázorněn harmonogram, ve kterém každé vybarvené pole představuje rok, kdy byla 

realizována, respektive bude realizována určitá fáze projektu.  
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Obrázek 4.1: Harmonogram projektu 

 

Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce 

4.1.6 Rozpočet a financování projektu 

V této podkapitole jsou uvedeny náklady, které jsou předpokládány, že budou 

generovány během realizace projektům (tabulka 4.1). K těmto nákladům jsou připočteny         

i výdaje, které už byly vynaloženy na projektovou dokumentaci, zpracování žádosti o dotaci, 

zpracování hygrogeologického a odborného posudku. Celkové výdaje jsou i v tomto projektu 

rozděleny na způsobilé (tabulka 4.3) a nezpůsobilé výdaje (tabulka 4.2). Termín způsobilých 

výdajů je vysvětlen výše v předchozí kapitole. 

Po objasnění nákladů je níže uvedeno financování projektu (tabulka 4.4). Projekt 

bude spolufinancován z OP ŽP. Část nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů žadatele, 

bankovních půjček a půjčky ze SF ŽP. 

  

FÁZE PROJEKTU 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Projekce a příprava

         Projekce

         Zpracování žádosti

         Finanční analýza

         Odborný posudek

         Výběrové řízení zhotovitele

         Hygrogeologický posudek

Výstavba

         Odpadní potrubí

         Ostatní stavby

Propagace

Uvedení do provozu 1.1.2016
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Tabulka 4.1: Celkové náklady projektu (v tis. Kč) 

Projekce a příprava 2 613 

projekce a příprava 2 178 

zpracování žádosti 200 

finanční analýza 80 

odborný posudek 30 

výběrové řízení zhotovitel 90 

hygrogeologický posudek 35 

Výstavba 44 769 

odpadní voda - nová - odpadní potrubí 34 804 

odpadní voda - nová - ostatní stavby 9 965 

Stroje a zařízení 2 667 

odpadní voda - nová – zařízení 2 667 

Rezerva (nepředvídatelná událost) 4 616 

Propagace 150 

Dozor v průběhu výstavby 1 398 

CELKEM 56 213 

DPH 11 777 

CELKEM vč. DPH 67 991 

Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce 

 

Tabulka 4.2: Nezpůsobilé výdaje (v Kč) 

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA 

PROJEKT 

CENA BEZ 

DPH 
DPH 

CENA VČ. 

DPH 

Projektová dokumentace 1 834 000 360 820 2 194 820 

4ks přípojek 386 584 81 183 467 767 

opravy komunikací 884 475 185 740 1 070 215 

CELKEM NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 3 105 059 627 743 3 732 802 

Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce 
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Tabulka 4.3: Způsobilé výdaje (v Kč) 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
CENA BEZ 

DPH 
DPH CENA VČ. DPH 

Přímé realizační výdaje 46 164 686 9 694 584 55 859 270 

Rezerva (10% z PRV) 4 616 468 969 458 5 585 926 

Propagace 150 000 31 500 181 500 

Projektová příprava 779 000 160 490 939 490 

Projektová dokumentace pro VŘ 344 000 72 240 416 240 

Hygrogeologický posudek 35 000 7 350 42 350 

VŘ zhotovitel 90 000 18 900 108 900 

odborný posudek 30 000 6 000 36 000 

zpracování Žádosti vč. FA 280 000 56 000 336 000 

Nákup pozemků 0 0 0 

Technický a autorský dozor 1 398 000 293 580 1 691 580 

autorský dozor 198 000 41 580 239 580 

technický dozor 1 200 000 252 000 1 452 000 

CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 53 108 154 11 149 612 64 257 766 

Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce 

Tabulka 4.4: Skladba financování projektu (v Kč) 

 
CELKOVÉ VÝDAJE NA PROJEKT 67 990 568   

 
Nezpůsobilé výdaje 3 732 802   

 
Celkové způsobilé výdaje 64 257 766   

 
   připadající na příjmy 10 698 918   

 
   připadající na finanční mezeru 53 558 848 100% 

 
      

 
Celkové způsobilé veřejné výdaje 53 558 848 100% 

 
Podpora OPŽP celkem 48 202 963 90% 

 
Podpora z ERDF/FS 45 525 021 85% 

 
Spolufinancování - národní veřejné výdaje 8 033 827 15% 

 
   spolufinancování ze zdrojů SR 2 677 942 5% 

    spolufinancování ze zdrojů SFŽP - půjčka na doplnění 5 355 885 10% 

ČÁSTKA K DOFINANCOVÁNÍ ŽADATELEM vysvětlivky 
 

a Žadatel - vlastní zdroje 
 

6 431 720 

b Žadatel - ostatní zdroje vratné c+d 13 355 885 

c Bankovní úvěr/ půjčka 
 

8 000 000 

d Půjčka od veřejného subjektu (SFŽP) 
 

5 355 885 

e Žadatel - ostatní zdroje nevratné f+g – 
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f Dotace od soukromého subjektu 
 

– 

g Dotace od veřejného subjektu 
 

– 

h Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem a+b+e+i 19 787 605 

i Věcný příspěvek 
 

– 

Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce 

Z uvedených tabulek vyplývá, že finančně nejnáročnější je samotná výstavba 

kanalizace. Celkový předpokládaný finanční objem plánovaného projektu výstavby 

kanalizace je v hodnotě 67 990 568 Kč. Podle podané žádosti o přidělení dotací z OPŽP 

připadá na nezpůsobilé výdaje projektu částka 3 732 802 Kč 

4.1.7 Ukazatelé projektu 

Současná délka kanalizační délka sítě činí 2 290 m, která po realizaci projektu bude 

využívaná jako dešťová kanalizace, nebude tedy využívána pro svůj původní účel, proto se 

žádost vypracovává podle modelu „VH model – ZELENÁ LOUKA“. Ukazatelé uváděné 

v tabulce 4.5 představují předpokládaný stav v obci po plánované realizaci. 

Tabulka 4.5: Ukazatele projektu po realizaci 

Ukazatel jednotka hodnota 

NOVÁ KANALIZACE 

Délka nově vybudované kanalizace celkem m 4098,1 

Z toho délka řadů m 3135 

Odvedené znečištění novou kanalizací EO 486 

Kanalizace gravitační m 4065,7 

Kanalizace tlaková m 32,4 

Kanalizace podtlaková m 0 

Výtlaky m 0 

ČS a ostatní významné objekty ks 
 

NOVÁ ČOV 

Počet budovaných ČOV v aglomeraci ks 1 

Kapacita budovaných ČOV EO 800 

Kapacita budovaných ČOV m3/den 193,2 

znečištění nově přiváděné na ČOV EO 576 

Počet obyvatel obce (současný stav) obyv. 640 

počet obyvatel obce (výhled - dle ÚP) obyv. 800 

Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce 
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4.1.8 Předpoklady a rizika 

Každý projekt má své předpoklady, které ovšem nemusí být naplněny. V rámci 

projektu „Jezernice – kanalizace a ČOV“ se předpokládá, že se na základě výběrového řízení 

vybere vhodná stavební firma, dodrží se cíle projektové dokumentace, nenastane zvýšení 

původních finančních nákladů a bude tím dodržen rozpočet. Za riziko vyplývající z dalších 

předpokladů se považuje nedodržení termínu ukončení realizace, nezajištění dostatku 

finančních zdrojů nebo ekologické riziko, které může vzniknout špatným zbudováním 

kanalizace a ČOV. 

4.1.9 Povinná publicita 

Zajištění publicity a propagaci je povinností vycházející z Nařízení Rady                  

č. 1083/2006 a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Forma propagace je pevně dána pro 

různé typy projektu a výše příspěvku ze strany EU. Za zajištění této povinnosti odpovídá 

příjemce podpory 
64

.  

Příjemce podpory v rámci tohoto projektu se bude řídit grafickým manuálem povinné 

publicity, který obsahuje závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu 

Evropské unie a loga OP ŽP. Grafický manuál povinné publicity je dostupný na internetových 

stránkách OP ŽP. Na propagaci, která by podle harmonogramu projektu měla být realizována 

době samotné uskutečňování projektu, tedy roky 2014 až 2015, se plánuje vyčlenit 150.000 

Kč bez DPH.  

 

4.2 Zpracování žádosti o poskytnutí podpory – Operační program Životní 

prostředí, výzva č. 39. výzva OPŽP 

V této části čtvrté kapitoly je zpracována žádost projektu. Žádost se zpracovává 

pomocí elektronického prostředí Bene-fill, který je k dispozici na internetových stránkách OP 

ŽP. Formulář žádosti je rozdělen do záložek označené velkými písmeny od A po M, vyjma 

písmene CH. Vynechané záložky jsou vyplňovány žadatelem, který je podnikatelským 

subjektem. V záložce „L“ se podepisují čestná prohlášení. 

  

                                                
64 Grafický manuál povinné publicity, 2011 
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Název projektu Jezernice – kanalizace a ČOV 

Žadatel Obec Jezernice 

Identifikační číslo projektu xxxxxxxx 

Kraj realizace Olomoucký kraj 

 

A. Identifikace operačního programu a výzvy 

A. Oblasti podpory 

Prioritní osa  1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 

snižování rizika povodní (FS) 

Primární oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod 

Podoblast podpory 1.1.1. – Snížení znečištění z komunálních zdrojů 

Projekt spadá do další oblasti podpory ne 

 

B. Základní identifikace projektu 

 Projekt 

Název projektu Jezernice - kanalizace a ČOV 

Název projektu (anglicky) Jezernice – sewerage and sewage treatment plants 

Rozsah celkových uznatelných  

nákladů projektu  od 1 mil. CZK do 25 mil. EUR 

Stručný obsah projektu Odkanalizování obce Jezernice a výstavbu 

čistírny odpadních vod pro 800 EO 

Cíle projektu Vybudování kanalizace a svedené co největšího 

množství odpadních vod na novou ČOV. 

 

 Místo realizace projektu 

Kraj (NUTS III) Olomoucký kraj 

Okres (NUTS IV) Přerov 

Obec Jezernice 
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 Harmonogram projektu 

Přípravná fáze projektu 2. 8. 2010 

Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 1. 5. 2013 

Předpokládané datum zahájení realizace projektu 1. 5. 2014 

Předpokládané datum ukončení realizace projektu 30. 8. 2015 

 

 Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města 

Projekt není realizovaný v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. 

 Typ projektu 

Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory Ne – mimo rámec veřejné podpory 

 

C. Základní identifikace žadatele (subjektu) 

Vyberte typ žadatele Právnická osoba 

 Žadatel 

IČ  70040915 

Název subjektu Obec Jezernice 

Právní forma Obec 

Typ subjektu Veřejný 

Plátce DPH Ne 

Účetní jednotka žadatele účtuje v soustavě podvojného účetnictví 

Předmět činnosti subjektu všeobecné činnosti veřejné správy 

 

 DPH 

Plátce DPH Nejsem plátcem DPH a nemám nárok na odpočet DPH 

 

 Bonita a typ žadatele 

Typ žadatele Obce 

Bude prováděno prověření bonity žadatele? Ano 
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 Sídlo žadatele 

Ulice  Jezernice 

Číslo popisné 206 

PSČ  75131 

Kraj (NUTS III) Olomoucký kraj 

Okres (NUTS IV) Přerov 

Obec  Jezernice 

E-mail podatelna@jezernice.cz 

 

 Kontaktní osoba žadatele 

Jméno Tereza 

Příjmení Divecká 

Titul před Ing. 

Telefon +420 602 574 128 

E-mail tereza.divecka@allowance.cz 

 

 Statutární zástupce žadatele 

Jméno Pavla 

Příjmení Jochcová 

Titul před Ing. 

Název funkce starostka 

Telefon +420 581 771 750  

 

 Informace o právním vztahu k předmětu podpory 

Právní vztah k předmětu podpory Žadatel bude po dokončení projektu vlastníkem 

předmětu podpory. 

 

 Typ účetní jednotky 

Zvolte typ účetní jednotky Pro ÚSC,PO, SF a OSS 
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E. Financování 

 E3 – Členění typu nákladů 

Viz tabulka 4.2 a 4.3. 

 

F, G. Vliv na rovné příležitosti 

 Vliv na rovné příležitosti Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální. 

 Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí  

  Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí. 

Projektem dojde ke svedení a vyčištění odpadních 

vod v obci Jezernice. 

H.  Veřejné zakázky 

Typ výběrového řízení Předmět zakázky Předpokládané datum 

vyhlášení výběrového řízení 

Užší řízení podlimitní Stavební práce 1. 5. 2013 

Zjednodušené podlimitní řízení (§38) Služby 1. 5. 2013 

 

J. 2.  Přínosy opatření 

Viz tabulka 4.5. 

 

M. Provozní situace 

Stav provozování Stávající provozovatel 

Stávající provozovatel Žadatel 

Popis provozní situace Nově vybudovanou vodohospodářskou 

infrastrukturu bude vlastnit a provozovat obec 

Jezernice.  
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5. ZÁVĚR 

Regionální politika EU je jednou z nejdůležitějších politik EU. Na období let 2007 – 

2013 bylo na RP EU vyčleněno cca 350 mld. EUR, což je více než jedna třetina rozpočtu EU. 

Tyto finanční prostředky se rozdělují do regionů prostřednictvím 3 Cílů RP EU – 

Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce. V následujícím programovacím období 2014 – 2020 by mělo dojít ke 

zjednodušení a zefektivnění realizace RP EU. Prostřednictvím pouze dvou Cílů - Investice do 

růstu a zaměstnanosti a Evropská územní spolupráce by mělo být rozděleno 336 mld. EUR do 

regionů, které budou překlasifikovány, vznikne nová úroveň regionů, tzv. přechodné regiony.  

Cílem této bakalářské práce bylo představení Operačního programu Životního 

prostředí, seznámení s procesem schvalování žádosti o spolufinancování projektu a hlavně 

zpracování projektu a žádosti konkrétního reálného projektu, který by měl být z velké části 

financován z finančních prostředků EU.  

V teoretické druhé kapitole byla popsána historie RP EU a bylo charakterizováno 

současné programovací období 2007 – 2013. Dále bylo nastíněno, jak by mělo vypadat 

budoucí programovací období 2014 – 2020, principy obou období a také strukturální fondy, 

které jsou nástroji regionální politiky. Po charakteristikách byly představeny instituce, které 

mají na starost fingování RP EU, programové dokumenty a operační programy pro období 

2007 – 2013 a 2014 - 2020, nutné k realizaci RP EU. 

Cíle bakalářské práce se podařilo naplnit ve třetí a čtvrté kapitole. Ve třetí části byl 

podrobněji rozebrán Operační program Životní prostředí. OP ŽP svým objemem přičleněných 

finančních prostředků zaujímá druhé místo, pro současné období má k dispozici téměř             

5 mld. Kč, což je necelých 18,5 % z celkových prostředků ze strukturálních fondů určených 

pro Českou republiku. Dále byly charakterizovány všechny prioritní osy, které konkrétněji 

alokují finanční prostředky. Prioritní osy jsou dále rozděleny do oblastí podpory. Každá 

z prioritních os má jiný počet oblastí podpory. V rámci popisu každé z prioritních os byl 

uveden alespoň jeden příklad projektu, který byl financován prostřednictvím příslušné 

prioritní osy. V druhé části třetí kapitoly byl charakterizován proces schvalování žádosti o 

spolufinancování projektu. Tato charakteristika zahrnuje popis tří etap: Příprava před podáním 

žádosti, Podání žádosti, Po akceptaci žádosti. Na závěr byly formulovány základní podmínky 

realizace projektu. 
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Ve čtvrté kapitole byl zpracován reálný, dosud nerealizovaný, projekt „Jezernice – 

kanalizace a ČOV“. Projekt bude realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

Prioritní osa 1 -  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 

oblasti podpory 1.1 – Snížení znečištění vod. Projekt je zaměřen na zkvalitnění životních 

podmínek obyvatel obce a ochranu životního prostředí. Cílem projektu je výstavba splaškové 

kanalizace a nové čističky odpadních vod, na kterou by měla být připojená většina část 

obyvatel obce. Zadavatele a žadatelem projektu je obec Jezernice v zastoupení starostkou Ing. 

Pavlou Jochcovou. Realizace projektu bude provedena na katastrálním území obce Jezernice, 

nacházející se v okrese Přerov, Olomoucký kraj. Předpokládaný začátek výstavby je plánován 

na 1. května 2014, ukončení na 30. srpna následujícího roku. Celková výše nákladů na 

projektu činí 67 990 568 Kč. Žadatel má k dispozici částku 19 787 605 Kč, která je určena na 

financování projektu. Zbylá část nákladů by měla být financovaná ze strany EU. V druhé části 

čtvrté kapitoly byla zpracována žádost o spolufinancování. Zpracování proběhlo pomocí 

elektronického prostředí Bene-fill. Ke zpracování projektu a žádosti bylo využito interních 

zdrojů obce a příruček OP ŽP určených k pomoci s vyplněním žádosti. 

Cíl bakalářské práce byl naplněn. V druhé kapitole byla stručně charakterizována 

podstata Regionální politiky EU, popsáno současné i budoucí programovací období, došlo 

k seznámení s institucemi spojených s RP EU, s programovými dokumenty a operačními 

programy pro současné i budoucí programovací období. Ve třetí kapitole byl popsán Operační 

program Životní prostředí, Prioritní osy operačního programu a oblasti podpory a příklady 

projektů v jednotlivých prioritních osách. Dále byl charakterizován proces schvalování 

žádostí. Čtvrtá kapitola byla věnována zpracováním projektu, kde byly popsány postupy, 

které jsou nutné pro realizaci projektu. Na závěr byla zpracovaná žádost, která by mohla být 

po zavedení informací v této žádosti do elektronického prostředí Bene-fill předložena 

institucím na zahájení procesu schvalování žádosti a následné realizaci projektu. 

Na závěr lze říci, že realizací projektu dojde k výraznému zlepšení životních 

podmínek v obci, k ochraně životního prostředí, a tím i k zvýšení atraktivity obce pro 

potenciální budoucí obyvatele obce.  
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Seznam zkratek 

 

apod.  a podobně 

atd.   a tak dále 

CD kompaktní disk 

CZK měnová jednotka České republiky 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

EAGGF   Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond   

(European Agricultural Guidance and Guarantee 

Fund 

ECU   Evropská měnová jednotka (Engine kontrol unit) 

EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor 

EIB Evropská investiční banka 

EO ekvivalentní obyvatel 

EU    Evropská unie 

EUR měnová jednotka eurozóny 

ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj (European 

Regional Development Fund) 

ES  Evropská společenství 

ESF  Evropský sociální fond (European Social Fund) 

FS Fond soudržnosti 

HDP   hrubý domácí produkt 

hl. m. Praha hlavní město Praha 

IČ identifikační číslo 

ID identifikace datové schránky 

ISPA Nástroj předvstupních strukturálních politik 

(Instrument for Structural Policies for Pre-accession) 

Kč koruna česká 

ks kus 

LAU  místní správní jednotka (Local administrative Unit) 

m metr 

MW megawatt 
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MŽP Ministerstvo životního prostředí 

např.   například 

NRP Národní rozvojový plán 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek 

(Nomenclature of territorial units for statistics) 

obyv. obyvatel 

OP Operační program 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

OZE obnovitelné zdroje energie 

PET polyetylentereftalát 

PO prioritní osa 

PSČ poštovní směrovací číslo 

RP EU  Regionální politika Evropské unie 

SAPARD Speciální předvstupní program pro zemědělství a 

rozvoj venkova (Special Accesion Programme for 

Agriculture and Rural Development) 

SF Strukturální fondy 

SF ŽP Státní fond Životní prostředí 

SOZP Strategie obecné zásady Společenství 

SWOT  analýza silných a slabých stránek 

SZP EU   Společná zemědělská politika Evropské unie 

tzn. to znamená 

tzv. tak zvaně 

VB  Velká Británie 

vč. včetně 

VH vodohospodářský 

VOC těkavé organické látky 

ŽP životní prostředí 
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