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k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní pro-
středí  podporovaných z Fondu soudržnosti.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky LXI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány 

od 24. března 2014 do 30. května 2014.

Výzva se vztahuje na individuální projekty s celkovými náklady nad 5 mil. EUR ve vyso-
kém stupni připravenosti (celkové náklady projektu nepřesáhnou 50 mil. EUR včetně DPH). 

Podmínky LXI. výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci pro-
jektu včetně fi nancování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 
2007–2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty
je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč z prostředků OPŽP 2007–2013.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou 
pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním znění Směrnice MŽP  
č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování fi nančních prostředků pro projek-
ty z OPŽP včetně spolufi nancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 
(životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL  od 
6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poš-
tou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových stránkách OP Životní 
prostředí www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

LXI. výzva
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Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.1 Snížení znečištění vod

Podoblast podpory
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výstavbu, rekonstrukci a intenzifi kaci centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO,
 výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících k veřejné potřebě v pří-

padě existence vyhovující ČOV v aglomeracích nad 2000 EO,
 kombinaci výstavby, rekonstrukce a  intenzifi kace ČOV v  aglomeracích nad 2000 EO 

včetně a  výstavby, rekonstrukce a  dostavby stokových systémů v  aglomeracích nad 
2000 EO,

 výstavbu, rekonstrukci a intenzifi kaci centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího při-
měřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících 
zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných 
pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pás-
ma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu 
s platnými předpisy ČR i EU,

 výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglo-
meracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chrá-
něné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, 
ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdro-
jů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
a v povodí vodního díla Nové Mlýny1, 

 kombinaci výstavby, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV nebo zajištění odpo-
vídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chrá-
něné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 

v souladu s platnými předpisy ČR i EU a kombinaci výstavby, rekonstrukce a dostavby 
stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chrá-
něné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1.

Omezení pro žádosti v oblasti podpory 1.1
Výdaje na  rekonstrukci stokových systémů jsou způsobilé pouze, jsou-li součástí první fáze 
realizace projektu v rámci stávajícího programu OPŽP 2007–2013. 

  1 Povodí vodního díla (dále jen „VD“) Nové Mlýny – rozumí se obce ležící v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, 
v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Zařazení 
povodí vodního díla Nové Mlýny do oblasti se zvláštní ochranou dáno Usnesením vlády České republiky ze dne 
6. května 2002č. 456 „Zpráva o hospodářské a sociální situaci Jihomoravského kraje“.
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Oblast podpory 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výstavbu, rekonstrukci a intenzifi kaci úpraven vody, zdrojů pitné vody zásobujících více 

než 2 000 obyvatel,
 výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů slou-

žících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel,
 výstavbu, rekonstrukci a intenzifi kaci úpraven vody, zdrojů pitné vody, výstavbu a dostav-

bu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřej-
né potřebě v aglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chrá-
něné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1. 
Tato aktivita bude podporována pouze jako součást komplexního řešení zásobování vo-
dou a odvádění a  čištění odpadních vod v  těchto aglomeracích se související aktivitou 
v podoblasti intervence 1.1.1. (komplexní řešení jako součást žádosti nebude požadová-
no v těch aglomeracích, které předchozí podmínku komplexního řešení splňují).

Omezení pro žádosti v oblasti podpory 1.2
Podpora se nevztahuje na  rekonstrukce přivaděčů a  rozvodných sítí pitné vody. Pokud se 
podporovaná aktivita týká výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, bude tato 
aktivita podporována pouze v případě napojení nových obyvatel na vodovodní síť nebo v případě 
připojení obyvatel na jiný zdroj z důvodu nevyhovujícího zásobování vodou ze stávajícího zdroje.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi Implementačního 
dokumentu OPŽP, zároveň je nutné zohlednit defi nici žadatele dle aktuální verze Metodiky pro 
žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy (oblasti podpory 1.1 i 1.2)
Výzva se vztahuje na individuální projekty, u kterých platí kumulativně následující podmínky:
 celkové náklady projektu (za obě fáze dohromady) činí nejméně 5 milionů EUR2, 
 v  rámci věcných a fi nančních cílů projektu jsou stanoveny dvě jasně defi nované fáze 

(technické a fi nanční),
 výdaje první fáze projektu splňují podmínky způsobilosti v rámci OPŽP 2007–2013,
 účel poskytnutí podpory na  první fázi projektu je naplněn v  programovém období 

2007–2013 a v souladu s  časovými limity vyplývajícími z přípravy na uzavření OPŽP 
2007–2013,

 druhá fáze projektu je způsobilá k poskytnutí podpory v Operačním programu Životní 
prostředí 2014–2020. 

Pro žadatele, kterým bude v OPŽP 2007–2013 vydáno na projekt Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a kteří budou v tomto období čerpat podporu na první fázi projektu, bude umožněno 
podat žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

První fáze projektu bude po jejím dokončení připravena k užívání ke svému účelu a/nebo funkci 
dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. První fáze musí být fyzicky dokončena, připravena plnit 
účel, nemusí však být v provozu. Druhá fáze projektu musí být v souladu se všemi příslušnými 
pravidly období 2014–2020. Projekt bude považován za dokončený, pouze budou-li obě fáze 
ukončeny v příslušných časových horizontech. 

2 Pro přepočet se použije měsíční kurz MSC2007 platný ke dni vyhlášení výzvy. Pro březen 2014 je vyhlášen kurz 
CZK/EUR 27,339.
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Žadatel se v rámci žádosti zavazuje k dokončení druhé fáze projektu v rámci období 2014–2020 
a prokáže, že má fi nanční prostředky pro realizaci celého projektu - obou jeho fází.

Příjemce podpory v žádosti doloží, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele i provozování 
infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky 
pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

Informace k  povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a  příjemce 
podpory v OPŽP:
A) Žádosti na projektové záměry, které nebyly dosud podány v žádné z předchozích výzev 

OPŽP, nebo projekty, o  jejichž podporu již bylo žádáno, ale došlo ke  změně účelu/
rozsahu/parametrů projektu, předloží všechny povinné přílohy žádosti dle Závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

B) Žádosti, které byly akceptovány nebo schváleny k fi nancování v předchozích výzvách 
OPŽP, případně jim byly vydány Registrace akcí, a nedochází u nich ke změně rozsahu 
a účelu opatření ani ke změně skutečností, doloží pouze tyto přílohy žádosti:
– Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele;
– Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR;
– Finanční analýza;
– Podklady k provozování dle zvoleného provozního modelu;
– Podrobný harmonogram realizace projektu (viz níže);
– Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení (viz níže).

 a to s doložením identifi kačního čísla dříve podané žádosti – ID a číslem výzvy, ve které 
byla předchozí žádost podána.

Nad rámec povinných příloh žádosti předloží všichni žadatelé:
 Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes realizaci až po fi nancování 

projektu, ze kterého vyplývá, že projekt bude realizován ve 2 fázích:
– 1. fáze realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2015, a to včetně 

vyrovnání veškerých závazků příjemce podpory vůči dodavatelům.
– 2. fáze realizace projektu bude probíhat dle pravidel pro realizaci a  fi nancování 

projektů Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a bude uskutečněna 
v období způsobilosti výdajů pro tento operační program, které začalo dne 1. 1. 2014.

– V harmonogramu musí být stanoveny technické a  fi nanční parametry zvlášť pro 
každou fázi realizace projektu.

 Zadávací dokumentaci (ZD) k výběrovému řízení na realizaci předmětu podpory v pí-
semné i  elektronické podobě ve stavu připraveném k vyhlášení veřejné zakázky, a to 
nejpozději do měsíce od  ukončení příjmu žádostí, tj. do  30. 6. 2014 na  podatelnu 
na centrále SFŽP v Praze s označením identifi kačního čísla žádosti – ID a číslem výzvy. 
Nedoložení ZD v uvedeném termínu bude hodnoceno jako nesplnění podmínek výzvy 
a příslušná žádost o podporu nebude akceptována. 

 Čestné prohlášení, kterým se žadatel v rámci žádosti zavazuje k dokončení druhé fáze 
projektu v rámci období 2014–2020.

 Čestné prohlášení o zajištění zdrojů na realizaci obou fází projektu, tj. o zajištění zdro-
jů na  fi nancování veškerých výdajů projektu, na  které nebude poskytnuta podpora 
z ERDF/FS, Fondu nebo ze státního rozpočtu – kapitoly 315.
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Upozornění pro žadatele

Informace k čl. 7, bodu 2 směrnice MŽP č. 12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího 
řízení na  realizaci projektu zahájen po  1. lednu 2007. Zahájení procesu zadávacího řízení 
na stavební práce a dodávky může být uskutečněno před akceptací žádosti Fondem. Fázování 
projektu musí být v souladu s legislativou v oblasti veřejných zakázek.

Informace k hodnocení žádosti
Projekt bude hodnocen jako celek (i  přes rozdělení do  více fází) dle hodnoticích kritérií 
uveřejněných pro tuto výzvu.

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 148 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 597

Řídicí orgán OP Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10  Praha 10
tel.: +420 267 121 111, fax: +420 267 310 308




