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V roce 2016 došlo na základě realokace z OP Doprava (OPD) do OPŽP k navýšení celkové alokace 

CZV o cca 87 mil. EUR. V rámci OPŽP bylo od počátku programového období do konce roku 2016 

vyhlášeno celkem 48 výzev s alokací cca 1,9 mld. EUR CZV, což odpovídá cca 60 % alokace programu. 

V rámci uvedených výzev bylo podáno 4 553 projektových žádostí ve výši cca 1,7 mld. EUR celkových 

způsobilých výdajů (CZV).  

Za rok 2016 bylo vyhlášeno 22 nových výzev s alokací ve výši téměř 821 mil. EUR CZV, z toho 20 výzev 

bylo kolových a 2 průběžné. Žádná výzva nebyla synergická, 15 výzev bylo komplementárních. Výzvy 

byly vyhlášeny v rámci všech prioritních os (PO) kromě PO 2 a vyjma specifických cílů (SC) 3.3, 3.5 

a 5.2. V roce 2016 bylo uzavřeno celkem 24 výzev s alokací cca 1,05 mld. EUR CZV, z toho 9 výzev 

z roku 2015 s alokací cca 530 mil. EUR CZV. Celkem tak bylo ke konci roku 2016 uzavřeno 36 výzev 

s alokací cca 1,44 mld. EUR CZV. V rámci všech výzev uzavřených do konce roku 2016 bylo 

zaregistrováno 4 482 projektových žádostí ve výši cca 1,63 mld. EUR CZV, alokace výzev tak byla 

přeplněna. Mezi výzvy, u nichž poměr finančního objemu zaregistrovaných projektových žádostí vůči 

alokaci výzvy přesáhl 150 %, patří již uzavřené výzvy č. 4 (PO 1, SC 1.4 - 223 %), 7 (PO 3, SC 3.4 - 

183 %), 8 (PO 2, SC 2.2 - 339 %), 18 (PO 3, SC 3.5 - 670 %), 21 (PO 1, SC 1.1 - 202 %), 40 (PO 3, 

SC 3.1 - 486 %) a 41 (PO 3, SC 3.2 - 188 %). Naopak v rámci 11 uzavřených výzev (PO 1: výzvy č. 1, 

2 a 37, PO 3: výzvy č. 6 a 23, PO 4: výzvy č. 27, 28, 33, 48 a 49, PO 5: výzvy č. 20) došlo k nenaplnění 

předpokládané alokace výzev, a to o vice než 45 %. V rámci výzvy č. 20 vyhlášené pro SC 5.2 nebyla 

dokonce přijata žádná projektová žádost. Žadatelé podali nejvíce projektových žádostí v rámci výzvy 

č. 41 (PO 3, SC 3.2), a to 900 žádostí ve výši cca 152 mil. EUR CZV. Bližší informace o jednotlivých 

výzvách včetně jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 výroční zprávy o implementaci OPŽP za 

rok 2016. 

Nejvíce projektových žádostí bylo předloženo do SC 3.2 (1 369 žádostí), o největší finanční objem pak 

bylo žádáno v SC 2.2 (0,37 mld. EUR CZV). Největšího pokroku od začátku programového období 

dosáhla PO 2, kde byly zaregistrovány projektové žádosti na 87 % alokace této PO a byla vydána 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) na 20,71 % alokace PO. Nejmenšího pokroku bylo zatím 

dosaženo v PO 4, kde do konce roku 2016 byly zaregistrovány projektové žádosti na 27 % alokace této 

PO a byla vydána RoPD na 1,03 % alokace PO.  

Výběrovou komisí bylo ke dni 31. 12. 2016 doporučeno k financování 1 555 žádostí v celkovém 

finančním objemu 0,9 mld. EUR CZV (přičemž 3 žádosti následně nesplnily podmínky pro vydání 

právního aktu) a 73 žádostí ve výši 145,6 mil. EUR CZV bylo zařazeno do zásobníku projektů mezi 

tzv. náhradní projekty. Od začátku programového období pak bylo v OPŽP vydáno 140 RoPD ve výši 

177,3 mil. EUR CZV, což odpovídá 5,56 % alokace programu. Nejvyššího pokroku z pohledu vydaných 

RoPD bylo dosaženo v PO 6, kde z pohledu RoPD bylo zazávazkováno 24,5 % alokace PO, 

a nejmenšího pokroku v PO 5, kde z pohledu RoPD bylo zazávazkováno 0,06 % alokace této PO.  

 



 
CZV, které příjemci vykázali ŘO, pak činily cca 35,9 mil. EUR (1,13 % alokace). 

Z pohledu skutečného plnění hodnot indikátorů nedošlo v roce 2016 k výrazným posunům oproti roku 

2015. V průběhu roku projekty průběžně zahajovaly realizaci. Nejvíce se na věcném pokroku OPŽP za 

rok 2016 podílela PO 2 prostřednictvím indikátoru "Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 

u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí" v rámci tzv. kotlíkových dotací, SC 2.1. Jedná se 

o projekty s RoPD vydaným v roce 2015. Efekty schválených projektů a projektů se započatou realizací 

v roce 2016 se budou průběžně projevovat v následujících letech. 

V průběhu roku 2016 byl zaznamenán nízký zájem ze strany žadatelů o projekty spadající zejména do 

PO 4 a PO 5. Ze strany MŽP jsou činěny kroky vedoucí k zatraktivnění PO. V PO 4 byla revidována 

hodnotící kritéria, PrŽaP a Programový dokument. Mezi zásadní revize patří např. navýšení míry 

podpory pro opatření související se zadržováním vody v krajině. Pro žadatele jsou pravidelně pořádány 

odborné semináře zaměřené na možnosti podpory z OPŽP. Za účelem zvýšení zájmu žadatelů 

o projekty v PO 5 byly učiněny kroky směřující k úpravě PrŽaP. Ke dni 20. 12. 2016 byly EK schváleny 

úpravy Programového dokumentu (PD) OPŽP v SC 5.1 a SC 5.2, které rovněž přispějí ke zvýšení 

absorpční kapacity PO 5.  

V rámci SC 3.5 jsou dle PD OPŽP soukromé subjekty podporovány pouze přes finanční nástroje (FN) 

v rozsahu cca 90 % alokace na specifický cíl. FN dosud nebyly spuštěny a subjekty otevřeně deklarovaly 

nezájem o FN bez dotací. ŘO usiluje o změnu PD OPŽP, mj. o doplnění možnosti poskytnutí částečné 

dotace soukromým subjektům společně s podporou FN. 


