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Operační program Životní prostředí 
2014 - 2020

Hlavním cílem OPŽP 2014 - 2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí
pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, 
eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování 
dopadů změny klimatu.

Alokace z fondů EU - Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond 
soudržnosti (FS)

Celková alokace 70,76 mld. Kč
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Prioritní osa 1 – Čistota vody

Prioritní osa 2 – Kvalita ovzduší  

Prioritní osa 3 – Zpracování odpadu 

Prioritní osa 4 – Ochrana přírody

Prioritní osa 5 – Energetické úspory
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Alokace v rámci prioritních os
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(Voda)

(Ovzduší)

(Odpady)

(Ochrana přírody)

(Energetické úspory)

(Technická pomoc)



Operační program Životní prostředí 
2014 - 2020

Kdo může žádat o podporu?

Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému spektru žadatelů

Program je otevřen:

obcím a městům,
organizacím státní správy a samosprávy,
výzkumným a vědeckým ústavům,
fyzickým osobám podnikajícím,
neziskovým organizacím.

Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o podporu a podrobnější 
informace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 –
2020 (zveřejněných na http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty)



Operační program Životní prostředí 
2014 - 2020

Výše podpory

Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na 
projekt (výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu přírody – PO 4).

U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce 
podpory.

Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty 
mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu 
projektu.

Podpora je poskytována příjemcům v CZK a to bezhotově.
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1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající 
jakosti a množství

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Prioritní osa 1: Čistota vody
Specifické cíle
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Prioritní osa 1: Čistota vody
Alokace specifických cílů

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů 
a vnos znečišťujících látek do povrchových
a podzemních vod

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti
a množství

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
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Prioritní osa 1: Čistota vody
Aktuální stav, problémy, příčiny

Vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů!

Ne všechny ČOV plní požadavky na jakost vypouštěných 

odpadních vod!

Přetrvávají problémy s eutrofizací povrchových vod!

Vodní režim krajiny je ovlivněn:

Technickými úpravami vodních toků!

Nevhodným obhospodařováním zemědělské 

půdy!

Nárůstem zastavěných ploch!
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Prioritní osa 1: Čistota vody
Příklady podporovaných projektů a aktivit v rámci PO 1 
(více v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory)

Specifický cíl 1.1 (alokace 11 mld. Kč)

Výstavba, modernizace a intenzifikace 

ČOV

Výstavba kanalizace za předpokladu 

existence vyhovující ČOV v aglomeraci

Specifický cíl 1.2 (alokace 2 mld. Kč)

Výstavba a modernizace úpraven vody

a zvyšování kvality zdrojů pitné vody

Výstavba a dostavba přivaděčů

a rozvodných sítí pitné vody

Specifický cíl 1.3 (alokace 5,8 mld. Kč)

Zprůtočnění nebo zvýšení průtoku koryt 

vodních toků a přilehlých niv, zlepšení 

přirozených rozlivů

Hospodaření se srážkovými vodami 

v intravilánu

Specifický cíl 1.4 (alokace 1,9 mld. Kč)

Budování a rozšíření varovných

a výstražných systémů v rámci hlásné             

povodňové služby
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Prioritní osa 1: Čistota vody
Hlavní očekávané efekty

350 km nově vybudovaných kanalizací

60 000 obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

150 000 obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou

400 km toků řešených v souvislosti s protipovodňovou ochranou

64 000 m3 retardované dešťové vody

80 000 obyvatel chráněných proti povodním

400 obcí s digitálním povodňovým plánem

32 ha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit
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Prioritní osa 1: Čistota vody
SC 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Cílem je omezit riziko 
nepříznivých účinků 
spojených s povodněmi, 
zejména na lidské zdraví
a na život, životní prostředí, 
kulturní dědictví, 
hospodářskou činnost
a infrastrukturu

Poldr pod Borkem 2, Rychnov nad Kněžnou
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Prioritní osa 1: Čistota vody
SC 1.3 – Podporované aktivity

1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 
zlepšení přirozených rozlivů

1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 
urychleného odvádění kanalizací do toků

1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 
povodňové ochraně

1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek 
a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
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Prioritní osa 1: Čistota vody
SC 1.3 – aktivita 1.3.2 - Hospodaření se srážkovými vodami 
v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného
odvádění kanalizací do toků

Typy podporovaných projektů II:

Plošná povrchová vsakovací a retenční 
zařízení doplněná zelení

Podzemní vsakovací a retenční prostory 
vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty

Vsakovací šachty

Podzemní retenční nádrže s regulací odtoku
Zasakovací průlehy pro povrchové vsakování v Berlíně, SRN
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Prioritní osa 1: Čistota vody
SC 1.3 – 3. výzva Ministerstva životního prostředí

Termín podání žádosti o podporu: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015

Podporované aktivity: 

1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich 
další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací 
do toků

1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, 
majetek a bezpečnost v „Registru svahových nestabilit“ (ČGS)
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Prioritní osa 1: Čistota vody
SC 1.3 – 3. výzva Ministerstva životního prostředí

Oprávnění žadatelé: viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory (kraje, 
obce, DSO, …)

Alokace na schválené projekty: 300 mil. Kč (minimální výše způsobilých 
realizačních výdajů činí 200 000,- Kč bez DPH)

Výše podpory: max. 85 % způsobilých výdajů u obou podporovaných aktivit
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Prioritní osa 1: Čistota vody
SC 1.3 – proces hodnocení 3. výzvy MŽP

Výzva je kolová (soutěžní), s jednokolovým modelem hodnocení žádostí

Pro přijetí žádosti ke schválení musí získat min. 20 bodů v hodnocení 
dle technicko - ekologických kritérií 

Ekologická kritéria: územní rozsah projektu, doprovodné efekty

Technická kritéria: přiměřenost nákladů, stavební připravenost, 
kvalita zpracování záměru z technického hlediska
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Žádosti se podávají výhradně elektronicky - IS KP14+ (součástí jednotného     
monitorovacího systému MS2014+), realizuje MMR – slouží k podání i administraci

žádosti

Přístup z webových stránek OPŽP - www.opzp.cz

OPŽP 2014 – 2020 – Systém podávání žádostí



• Pro více informací: 

www.opzp.cz

Zelená linka pro žadatele
tel. 800 260 500

(provoz od pondělí do pátku – 7:30 až 16:00)

dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz



Děkuji za pozornost!

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


