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Anotace 

 
Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací z Fondu soudržnosti prostřednictvím 

Operačního programu Životní prostředí a zaměřuje se především na první prioritní osu 

tohoto operačního programu. 

Cílem této práce je zpracování modelové žádosti o dotaci na projekt výstavby 

kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Sloupnice. 

 

 

Annotation 

 
Bachelor thesis deals with the problematic of drawing subsidies from the Cohesion 

Fund through the Operation Programme of Environment and it focuses primarily on the 

first priority theme of the operation programme. 

The aim of the thesis is to elaborate a model application form a subsidy for the project 

of sewerage and water purification plant construction in Sloupnice. 
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Úvod 

 
Tato bakalářská práce by měla být informačním materiálem pro potenciální žadatele, 

kteří uvažují o možnosti využít finančních prostředků z Evropské unie prostřednictvím 

Fondu soudržnosti a Operačního programu Životní prostředí.  

 

Stávající programové období 2007-2013 nabízí mnoho finančních prostředků 

využitelných pro rozvoj infrastruktury členských zemí a většině investorům se naskýtá 

spousta příležitostí jak zajistit financování svých podnikatelských záměrů, které by 

pouze s vlastními prostředky nebyli schopni zrealizovat. 

 

Cílem teoretické části této práce je popsat proces, počínající vytvořením žádosti až po 

akceptaci žádosti a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, a všechny okolnosti, které 

tento proces doprovázejí. Teoretická část je zaměřena na první prioritní osu Operačního 

programu Životní prostředí a to z důvodu návaznosti na praktickou část a také z důvodu, 

že do této prioritní osy plyne největší objem finančních prostředků z Evropské unie. 

 

Praktická část pak obsahuje návrh modelové žádosti daného projektu, který spadá do 

oblasti ochrany životního prostředí, protože řeší výstavbu kanalizace a čistírny 

odpadních vod v obci. 

 

Ekologický projekt jsem si vybrala proto, že nepřinese užitek ve formě zisku jen 

investorovi, ale že bude užitečný a přínosný především pro všechny obyvatele daného 

regionu. 

 

 

 

 

 



 12

1 Teoretická východiska 

1.1 Evropská unie 

 

Evropská unie je sdružení 27 demokratických států s téměř 495 miliony obyvateli, které 

bylo založeno na základě společného úsilí o mír a prosperitu. Kořeny Evropské unie 

sahají do období druhé světové války, kdy se zrodila první myšlenka evropské 

integrace. 

 

Evropská unie poskytuje svým členům pomoc prostřednictvím těchto fondů a iniciativ 

společenství, které jsou určeny ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

členskými státy: 

 
 Strukturální fondy 

 

Pomocí strukturálních fondů se Evropská unie snaží zlepšit situaci v rozvojových 

regionech, které podle daných kritérií nedosahují evropského standartu. Strukturální 

fondy představují jádro regionální a strukturální politiky Evropské unie. 

 

Cíle regionální a strukturální politiky: 

 Podpora a rozvoj zaostávajících regionů 

 Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací 

 Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání 

 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Založen v roce 1975 a z hlediska obejmu finančních prostředků je největší. 

 

Evropský sociální fond (ESF) 

Založen v roce 1960 a podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů. 
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Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) 

Založen v roce 1962 a podporuje rozvoj venkova. 

 

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) 

Založen v roce 1993 a zaměřuje se na podporu rybolovu. 

 

 

Fond soudržnosti 

 

Vedle strukturálních fondů vznikl Fond soudržnosti, neboli fond solidarity na podporu 

nejméně rozvinutých členských států. 

 

 

 Iniciativy společenství 

 

Jedná se o zvláštní nástroje strukturální politiky EU, které řeší problémy týkající se 

celého území Evropské unie. Patří sem např. nástroj LEADER + (rozvoj venkova), 

EUQUAL (boj proti všem druhům diskriminace) či URBAN II (sociální obnova měst a 

městských oblastí). [11] 
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1.2 Fond soudržnosti 

 
Fond soudržnosti, někdy označován jako Kohezní fond, byl založen v roce 1993 

Maastrichtskou smlouvou, která změnila název Evropského společenství na Evropskou 

unii, za účelem poskytování pomoci vybraným zemím při přípravě vstupu do měnové a 

hospodářské unie.  

 

Fond soudržnosti financuje projekty v oblasti životního prostředí a transevropských  

dopravních infrastrukturních sítí v zemích, jejichž hrubý národní produkt na obyvatele 

je nižší než 90% průměru EU, veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % 

HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP. Další podmínkou 

je, že daný stát má státní program vedoucí k naplnění podmínek ekonomické 

konvergence. [4] 

 

Tento fond navázal od 1.5.2004 na finanční nástroj ISPA1, který byl určen pro 

kandidátské státy po roce 2000 do okamžiku jejich vstupu do EU.[2] 

Fond soudržnosti v České republice spolufinancuje dva operační programy (dále jen 

OP): OP Doprava a  OP Životní prostředí.  

 

OP Doprava se zaměřuje na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti 

železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí a 

modernizace pražského metra. Tento program zahrnuje 8 prioritních logických celků. 

  

OP Životní prostředí (dále jen OPŽP) podporuje zlepšování kvality životního prostředí, 

tedy vody, ovzduší, půdy, řeší problematiku průmyslového znečišťování a problematiku 

odpadů.[3] 

  

 

                                                 
1 Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 
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1.2.1 Základní charakteristika OPŽP  

 
OPŽP zpracovává prioritní osu Národního rozvojového programu Ochrana a zlepšení 

kvality životního prostředí 2007-2013. Cílem této prioritní osy je zlepšení životního 

prostředí jako podmínky pro zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho 

regionů. [9] 

 

Tento operační program představuje neopakovatelnou příležitost pro zásadní investice 

do životního prostředí v ČR. OPŽP nabízí v programovém období 2007 - 2013 z 

evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální 

rozvoj) přes 5 miliard EUR. Objemem financí (18,4 % všech prostředků určených z 

fondů EU pro ČR) se jedná o druhý největší český operační program.[16] 

 

1.2.1.1   Právní základ OPŽP 

OPŽP byl vypracován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním 

fondem životního prostředí a vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 175 

ze dne 22.února 2006.  

 

Dne 19.12.2007 byl OPŽP schválen Evropskou komisí a následující den na zasedání 

Rady ministrů životního prostředí Evropské unie v Bruselu byl podepsán Programový 

dokument. [18] 

 

1.2.1.1.1   Usnesení  vlády a závazné metodické pokyny 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 07.12.2005 č.1571. Zpráva o vyhodnocení a 

aktualizaci Rámcové strategie financování investic na zajištění implementace právních 

předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí (dále jen „Strategie“) 

obsažena v části III materiálu č.j.1883/05. 
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Usnesení Vlády České republiky ze dne 15.11.2006 č.1301 k návrhu Národního 

strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 – 2013. 

 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15.11.2006 č.1302 k postupu přípravy 

operačních programů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013. 

 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 22.2.2006 č. 198 ke koordinaci přípravy České 

republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu 

soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013. 

 
Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 

2007-2013 s platností od 1. ledna 2007 vydaná Ministerstvem financí České republiky.2 

 

1.2.1.1.2   Právní rámec věcné oblasti 

Zákon č.388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky 

Zákon č.552/1991 Sb., o státní kontrole 

Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

Vyhláška č.551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem 

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád 

Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Zákon č.139/2006 Sb., zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

Vyhláška č.560/2006 Sb., o účasti stát. rozpočtu na fin. programů reprodukce majetku3 

                                                 
2 Jedná se o výběr, celkový přehled jednotlivých usnesení k nahlédnutí v Implementačním dokumentu [6]. 
3 Velmi stručný výtah z celkového přehledu rovněž k nahlédnutí v Implementačním dokumentu. 
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1.2.1.1.3   Základní související evropská legislativa 

Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11.06.2006 o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.1260/1999 

 

Nařízení Rady (ES) č.1084/2006 ze dne 11.06.2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení 

nařízení (ES) č.1164/94 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31.03.2004 o koordinaci 

postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.03.2004 o koordinaci 

postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby4 
 

1.2.1.2   Zodpovědné instituce 

Řídícím orgánem OPŽP bylo jmenováno Ministerstvo životního prostředí, které má 

celkovou zodpovědnost za realizace programu. Pravomocí  řídícího orgánu je delegovat 

některé výkony na Státní fond životního prostředí, který vykonává funkci 

zprostředkujícího orgánu. Mezi úkoly řídícího orgánu můžeme zařadit např.: přípravu a 

projednání OP a jeho předložení Evropské komisi, vypracování výroční a závěrečné 

zprávy OP, plnění povinností týkajících se informací a propagace OP.  

Výkonem funkce Platebního a Certifikačního orgánu byl pověřen odbor Národního 

fondu Ministerstva financí. Mezi jeho úkoly patří např.: přijímaní plateb od Evropské 

komise, správa prostředků z fondů EU na účtech České národní banky, provádění 

kontroly. 

 

                                                 
4  Demonstrativní výčet 
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Vedle těchto orgánů zde vystupuje Auditní orgán, jehož výkonem bylo pověřeno 

Ministerstvo financí, Monitorovací výbor zastoupen pracovníky Ministerstva financí, 

Státního fondu životního prostředí a jiných ministerstev, Krajské pracovní skupiny a 

Řídící výbor, který doporučuje výběr projektů k podpoře z Fondu soudržnosti. [19] 

 

1.2.1.3   Cíl OPŽP a konkrétní možnosti jeho využití 

Globálním cílem OPŽP je ochrana a zlepšování životního prostředí, které úzce souvisí 

se zdravím lidí a které také slouží ke zvyšování atraktivity České republiky jako státu 

vhodného  pro život, práci a investice. [16] 

  

Specifické cíle se zaměřují na zlepšení situace v těchto oblastech:  

 

 vodní hospodářství a protipovodňová ochrana 

 ovzduší a hluk 

 využití obnovitelných zdrojů energie 

 odpady, obaly a staré zátěže 

 environmentální rizika, omezování průmyslového znečištění a zlepšení životního                    

 prostředí urbanizované krajiny 

 příroda a krajina 

 environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta [9] 

 

V praxi lze pomoc OPŽP využít v oblasti vodohospodářství, jako je výstavba čistíren 

odpadních vod, budování kanalizační sítě, dále ji lze využít při sanaci skládky 

průmyslového odpadu, pořizování spalovacích zařízení se značkou „ekologicky šetrný 

výrobek“, k výstavbě nových sběrných dvorů, výstavbě větrných a geotermálních 

elektráren atd. 
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1.2.1.4   Zdroje financování 

Zdroje financování můžeme rozdělit do dvou skupin: veřejné zdroje a soukromé zdroje. 

 

Veřejné zdroje:  státní rozpočet, rozpočet EU, státní fondy, mezinárodní   

   organizace založená mezinárodní smlouvou 

 

 Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj 

 Státní fond životního prostředí, veřejné rozpočty obcí, měst a krajů 

 

Soukromé zdroje: fyzické a právnické osoby, které nejsou veřejnoprávním   

   subjektem 

 

 Vlastní zdroje žadatele (vlastní finanční prostředky, úvěry a půjčky) [11] 

 

1.2.1.5   Implementace programu OPŽP 

1.2.1.5.1   Prioritní osy 

 

OPŽP, který byl připraven Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního 

prostředí a Evropskou komisí, se dělí do sedmi, resp.osmi prioritních os, jež lze 

definovat jako logické tématické celky, které mají  každý svůj specifický cíl.  

 

Osmá prioritní osa představuje technickou pomoc financovanou z Fondu soudržnosti. 

Jedná se o technickou asistenci při přípravě a realizaci, implementaci, kontrole a 

monitorování operací OPŽP. 
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Prioritní osa 1 
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní 

Oblast podpory 1.1 Snížení znečištění odpadních vod 
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů 
1.1.2 Snížení znečištění z průmyslových zdrojů 
1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci Podoblasti 

1.1.4 
Příprava, zavedení a podpora provozu komplex. 
monitoringu vod 

Oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 
Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní 

1.3.1 
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany 

Podoblasti 
1.3.2 

Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě 
blízkých protipovodňových opatření 

 

Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
Oblast podpory 2.1 Zlepšování kvality ovzduší 

2.1.1 
Snížení emisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených 
na CZT5 

2.1.2 
Snížení příspěvku k emisní zátěži obyvatel omezením emisí 
z energetický systémů včetně CZT 

Podoblasti 

2.1.3 
Snížení emisní zátěže omezením prašnosti z plošných 
zdrojů 

Oblast podpory 2.2 Omezování emisí 
 

Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 

Oblast podpory 
3.1 

 

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů 
energie pro výrobu tepla, elektřiny a pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny 

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívaných OZE6 Podoblasti 
3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívající OZE 

                                                 
5 centrální zásobování teplem 
6 obnovitelné zdroje energie 
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3.1.3 

Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu 
el.energie a tepla využívaných OZE 

Oblast podpory 3.2 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry 

 

Prioritní osa 4 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží 

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 
Oblast podpory 

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 
 

Prioritní osa 5 
Omezování průmyslového znečišťování a 
environmentálních  rizik 

Oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění 
 

Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny  
6.1 Implementace péče o území soustavy NATURA 2000 
6.2 Podpora biodiverzity 
6.3 Obnova krajinných struktur 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny Oblast podpory 

6.6 
 

Prevence sesuvů a skalních zřícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení 
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 
podzemních vod 

 

Prioritní osa 7 
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu 

Oblast podpory 7.1 
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních 
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního 
poradenství  a environmentálních informací 
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Graf 1: Podíl jednotlivých prioritních os v OPŽP 

[16] 

 

1.2.1.5.1   Potenciální žadatelé 

Žadateli o dotaci z Fondu soudržnosti mohou být právnické a fyzické osoby, neziskové 

organizace, obce, organizace státní správy a samosprávy, vědecké a výzkumné ústavy a 

jiné subjekty uvedené  v Implementačním dokumentu OPŽP. 

 

Potenciální žadatelé mohou podrobnější informace o podmínkách čerpání dotací čerpat 

z Implementačním dokumentu OPŽP, Příručky pro žadatele a ze směrnice Ministerstva 

životního prostředí č.5/2008. 

 

Před podáním žádosti by  měl žadatel učinit následující kroky:  

 

 Zvolit podporovanou aktivitu v rámci prioritní osy 

 Identifikovat typ žadatele odpovídající statutu žadatele dle Implementačního 

 dokumentu OPŽP 

 Seznámit se s podmínkami aktuální výzvy 

1,20%

0,90%

2,90%
12,20% 15,80%

13,70%

40,40%

12,90%

1.prioritní osa 2.prioritní osa 3.prioritní osa 4.prioritní osa
5.prioritní osa 6.prioritní osa 7.prioritní osa 8.prioritní osa
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 Seznámit se s formou a výši podpory, seznámit se s pravidly 

 Ověřit si minimální a maximální velikost projektu, typ projektu a specifikovat 

 místo  realizace 

 Projít kritéria přijatelnosti projektu 

 Seznámit se způsobilými výdaji dané prioritní osy 

 Seznámit se  s podmínkami realizace projektu [11] 

 

Žádosti o dotaci lze podat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory a to 

elektronicky v informačním systému OPŽP BENE-FILL a v tištěné podobě na 

příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí. To platí pro 

individuální projekty. 

 

Podmínky pro velké projekty jsou komplikovanější a časově náročnější, žádosti pro tyto 

projekty se podávají na podatelně Státního fondu životního prostředí v Praze.  

 

Výzvy pro podávání žádosti definují šíři oblasti podpory, do níž jsou žádosti přijímány, 

a základní pravidla pro podávání žádostí. Výzvy jsou zveřejňovány v tisku a na 

internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, OPŽP a Státního fondu 

životního prostředí. [13] 

 

Žadatel o poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti nesmí být současně příjemcem 

podpory z jiných fondů.  

 

1.2.1.5.3   Hodnocení  žádosti 

 Formální náležitosti 
 

Prvním krokem po obdržení žádosti o dotaci na určitý projekt je kontrola formálních 

náležitostí, tedy jestli jsou všechny přílohy v předepsané podobě, zda žadatel splňuje 

podmínky programu, zda je projekt  v souladu s právními předpisy ČR a EU, zda 

žadatel splňuje definici konečného příjemce apod. 
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Lhůta pro doplnění formálních náležitostí je stanovena na 3 pracovní dny a počíná běžet 

následujícím dnem po doručení výzvy k doplnění. 

 

Žádost je žadateli vrácena, pokud nebyla doručena v termínu výzvy, popř.nebyla-li 

v termínu výzvy k doplnění řádně doplněna. Formálně správná žádost je předána 

z krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí na jeho centrálu k dalšímu 

posouzení. 

 

 Posouzení přijatelnosti 

 

Posouzení přijatelnosti probíhá ve dvou fázích. Nejdříve se uskuteční kontrola obecné 

přijatelnosti žádosti, při které se ověří, zda projekt odpovídá definovaným věcným 

parametrům, limitním hodnotám způsobilých výdajů a typu žadatele pro příslušnou 

podoblast podpory.  

  

Druhá fáze je kontrola specifické přijatelnosti, kde se jedná o posouzení projektu a 

žadatele z hlediska splnění základních podmínek programu, finančních a legislativních 

předpokladů, základních principů politiky EU. [11] 

 

 Akceptace žádosti 

 

Pokud žádost splňuje formální náležitosti a je přijatelná, pak je akceptována a je jí 

přiděleno akceptační číslo, které následně slouží jako klíč ke komunikaci mezi Státním 

fondem životního prostředí a žadatelem. 

 

O akceptaci je žadatel informován e-mailem a následně dopisem. Neakceptovaná žádost 

znamená konec administrace žádosti a  na požádání navrácení technické dokumentace 

žadateli. [11] 
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1.2.1.5.4   Přílohy k žádosti v rámci prioritní osy 1 

Mezi povinné přílohy žádosti v rámci prioritní osy 1 (Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika povodní) patří:  

 

 Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele 

 Doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který svým podpisem 

 potvrzuje žádost o dotaci 

 Doklad, kterým je určená osoba pověřená k jednání  se SFŽP (plná moc)  

 Prohlášení žadatele, zda je plátcem DPH či nikoli 

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, případně vyšší stupeň 

 projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu 

 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního 

 prostředí 

 Stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí dle §10 zákona č.100/2001 

 Stanovisko orgánu ochrany životního prostředí  

 Územní rozhodnutí, popř.územní souhlas 

 Stavební povolení (pokud bylo vydáno) 

 Soupis všech vydaných rozhodnutí, které se vztahují k projektu 

 Prohlášení, že obec souhlasí se zahrnutím do projektu 

 Doklady určující charakter projektu 

 Doklad o vlastnictví, odborný posudek, finanční analýza 

 Podklady pro stanovení výše veřejné podpory 

 Smlouva o smlouvě budoucí či kupní smlouva 

 Ocenění pozemku a nemovitostí 

 Doklad o způsobu zajištění provozu investice a ekonomické doklady, atd. [15] 
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1.2.1.5.5   Forma a výše pomoci v rámci prioritní osy 1 

Finanční pomoc je v rámci OPŽP poskytována formou nenávratné dotace (účelová 

podpora na přípravu a realizaci projektu), jejíž výše bude stanovena na základě finanční 

analýzy projektu, nebo na charakteru projektu.  

 

Podpora z Fondu soudržnosti představuje max.85% celkových způsobilých veřejných 

výdajů.  

 

Princip adicionality požaduje finanční účast příjemce ve výši 10% z celkových 

způsobilých výdajů projektu.  

 

V případě, že je žadatelem podnikatelský subjekt nebo jiný subjekt, jehož vlastní zdroje 

nemají povahu veřejných zdrojů, maximální výše podpory z Fondu soudržnosti 

nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat 

stanovenou míru spolufinancování, jež je pro program dána ve výši maximálně 85 % z 

celkových veřejných výdajů.  

 

Na poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti, ze státního rozpočtu a ze Státního fondu 

životního prostředí  není právní nárok. [6] 

 

Stanovení výše pomoci vychází z míry „mezery financování projektu“, tj. podíl 

diskontovaných nákladů, které nepokryjí diskontované čisté příjmy z projektu. 
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1.2.1.5.6   Obecné stanovení výše grantu 

Jednotlivé kroky pro stanovení výše grantu z EU pro programové období 2007-2013: 

 

 Míra mezery ve financování (R):  

DIC
EE

R Max=  

DNRDICEEMax −=  

DNR = diskont.příjmy – diskont.investiční náklady + diskont.zbytková hodnota 

 

kde:  EEMax…………….. maximální způsobilé výdaje 

 DIC…………. diskontované investiční náklady 

 DNR………… diskontovaný čistý příjem 

 

 Rozhodná částka (DA): 

RECDA ∗=  

 

kde:  DA…………... částka, na kterou se vztahuje míra spolufinancování dané  

    prioritní osy 

 EC…………… způsobilé náklady 

 

 Max.výše grantu (EU): 

pagrant MaxCRDAEU ∗=  

 

kde: EU…………… max.výše grantu 

 MaxCRpa……. max.míra spolufinancování pro danou prioritní osu  

    stanovená pro danou prioritní osu v Rozhodnutí Komise 

    o přijetí operačního programu [7] 
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1.2.1.5.7    Administrace žádosti o podporu v rámci OPŽP 

 Výzva k předložení žádosti 

 Zřízení elektronického účtu v aplikaci BENE-FILL 

 Vyplnění formuláře žádosti v BENE-FILL 

 Odeslání elektronické žádosti 

 Potvrzení odeslání elektronické žádosti 

 Vytištění elektronické žádosti na papír ve dvojím vyhotovení 

 Podepsání a parafování vytištěné žádosti v obojím provedení 

 Kompletace žádosti s přílohami 

 Včasné doručení fyzické žádosti na krajské pracoviště fondu 

 Přijetí žádosti na krajském pracovišti a zapsání fyzického doručení do 

 el.databáze 

 Kontrola termínu doručení 

 Formální kontrola žádosti 

  Výzva kontaktní osobě k doplnění žádosti 

  Doplnění žádosti 

  Doplnění zaslat fyzicky i el.na krajské pracoviště 

 Návrh na neakceptaci, v jiném případě převoz žádosti do Prahy 

 Kontrola obecné přijatelnosti 

 Kontrola specifické přijatelnosti 

  Výzva kontaktní osobě na doplnění žádosti do 3 dnů 

  Doplnění žádosti 

 Návrh na akceptaci žádosti 

 Akceptace žádosti 

 Elektronické vyrozumění kontaktní osoby žadatele o akceptaci 

 Dopis žadateli o akceptaci žádosti 
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Obrázek 1: Zjednodušené schéma administrace žádosti 

[1] 
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1.2.2 Projekt 

 

1.2.2.1   Definice projektu 

Projektem v souvislosti s fondy EU se rozumí konkrétní ucelený, podrobně zpracovaný 

projektový záměr, který je součástí žádosti. 

 

Projekt představuje soubor aktivit, které směřují k dosažení předem stanoveného a 

definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem. Projekt je prezentován 

žádosti a souborem povinných a nepovinných příloh. [5] 

 

Předpokladem pro úspěch projektu je jeho pozitivní vliv na životní prostředí a 

povinnost být v souladu se všemi právními předpisy České republiky, Národním 

strategickým referenčním rámcem ČR  v programovém období 2007–2013, musí přispět 

k naplnění alespoň jednoho programového indikátoru obsaženého v OPŽP a musí být v 

souladu s předpisy Evropských Společenství a s horizontálními prioritami Evropských 

Společenství a s OPŽP. [14] 

 

1.2.2.2   Dělení projektů 

Jednotématické 
Dle struktury 

Vícetématické 

Krátkodobé (do 1 roku) 
Dle délky řešení 

Dlouhodobé (déle než 1 rok) 

Individuální 
Dle velikosti 

Velké  

Jiné Na zelené louce 

[18] 
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1.2.2.2.1   Individuální projekt 

 
Individuální projekt je charakteristický tím, že jeho celkové náklady nesmějí přesáhnout 

25 mil.EUR. Za individuální projekt lze považovat i skupinu menších projektů 

(podprojektů) i tzv.skupinový projekt, který bude přispívat ke plnění úkolu s přesně 

určenými cíli. [11] 

 

1.2.2.2.2   Velký projekt 

Velký projekt lze definovat jako operaci skládající se z jednotlivých činností, prací nebo 

služeb, jejichž úkolem je dosažení určených cílů a splnění zadaného úkolu. Podmínkou 

je však, že celkové náklady projektu musí přesáhnout 25 mil. EUR. Stejně jako u 

individuálního projektu, tak také u velkého projektu platí, že za velký projekt lze 

považovat i skupinu podprojektů i tzv.skupinový projekt. [11] 

 

1.2.2.2.3   Projekt na zelené louce 

Projektem na zelené louce se rozumí projekt, který bude poskytovat zcela nové služby 

v podobě odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou. O projekt na 

zelené louce se jedná vždy, pokud není pro danou službu v dané době stanovená cenová 

kalkulace a po realizaci projektu bude zcela nová cenová kalkulace stanovena.  

 

Patří sem projekty, které odpovídají čl.55 Nařízení Rady č.1083/2006 a které jsou 

definovány jako vytvářející příjmy a patřící do prioritní osy 1 Zlepšování 

vodohospodářské struktury a snižování rizika povodní, resp.do oblastí podpory 1.1 

Snížení znečištění vod nebo 1.2 Zlepšení kvality pitné vody. 
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1.2.2.3   Organizační tým projektu 

Organizační tým projektu je nezbytný k tomu, aby bylo dosaženo stanoveného cíle 

projektu. Mohou nastat neočekávané problémy, které bude nutno ihned vyřešit. V rámci 

optimálního řízení projektu jsou stanoveny následující klíčové funkce: 

1.2.2.3.1   Projektový manager 

Osoba vyčleněná zadavatelem za účelem řízení projektu, která má odpovídající 

kompetence, odpovědnost a pravomoc. Jejím úkolem je úspěšně a včas dokončit 

přípravu implementační struktury, vést projektový tým a komunikovat se zadavatelem 

projektu o stavu realizace. 

1.2.2.3.2   Administrátor projektu 

Jedná se o interního nebo externího pracovníka v závislosti na interních kapacitách 

zadavatele. [10] 

 

 

1.2.2.4   Způsob hodnocení a výběr projektů 

Individuální projekty, které splňují formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, budou 

následně předmětem  ekonomického, environmentálního a technického posouzení. Ve 

všech kritériích jsou stanoveny mezní hodnoty a dochází k porovnávání těchto hodnot 

s hodnotami dosahovanými. 

 

 

Hodnotící, neboli výběrová kritéria lze rozdělit do tří skupin: 

 

 technická s vahou 40% na celkovém hodnocení 

 ekologická s vahou 40% na celkovém hodnocení 

 ekonomická s vahou 20% na celkovém hodnocení [11] 
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1.2.2.5   Harmonogram projektu 

Harmonogram představuje časový plán projektu, dělí jej na jednotlivé kroky, etapy. 

Rozlišujeme dva typy stanovení harmonogramu: 

 

 Od konce k počátku projektu - tzn.že je znám konečný termín a vše ostatní se  

        mu přizpůsobuje 

 

 Od počátku ke konci projektu - v tomto případě čas není omezujícím prvkem, 

 celková délka projektu je dána trváním jednotlivých etap. 

 

Při sestavování harmonogramu musíme brát v úvahu i tzv.milníky, to jsou klíčové 

časové okamžiky, které ovlivní další vývoj a posun projektu. Typickým příkladem 

milníku může být vydání územního rozhodnutí, schválení dotace, kolaudace stavby atd. 

 

Nedílnou součástí je dále časová provázanost jednotlivých etap projektu, tzn.začátek 

další aktivity je podmíněn ukončením předchozí aktivity. Užitečným nástrojem pro 

stanovení časové provázanosti je  jedna z nejznámějších metod  síťové analýzy CPM 

(Critical Path Method), neboli metoda kritické cesty. 

 

1.2.2.6   Způsobilé výdaje 

„Způsobilost výdajů je stanovena v Obecném nařízení Rady č. 1083/2006, kterým se 

definují obecné zásady způsobilosti a dále v Implementačním nařízení Rady č. 

1828/2006. Příjemce podpory je zároveň povinen postupovat v souladu s vnitrostátními 

předpisy. Níže uvedená pravidla rozpracovávají pro okruh projektů přijatelných v OPŽP 

jak obě nařízení, tak metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.“ [6,str.102] 

 

Způsobilé, ale i nezpůsobilé výdaje musí být zahrnuty v účetnictví nebo v daňové 

evidenci podnikatelského subjektu, tedy u příjemce finanční podpory. 
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1.2.2.6.1   Podmínky způsobilosti 

Podmínkou způsobilosti je, že výdaj musí být vynaložen v souladu se stanovenými cíli, 

musí být řádně doložen dodavatelskou fakturou, musí být prokazatelně zaplacen a 

doložen výpisem z bankovního účtu, byl uskutečněn v termínu způsobilosti (tj.období 

po akceptaci žádosti SFŽP) a je přímo a výhradně spojen s realizací projektu. [6] 

 

1.2.2.6.2   Položky uznatelné jako způsobilý výdaj 

 Propagační opatření  

 

Zde je možno zařadit náklady na billboardy, pamětní desky apod. 

 

 DPH  

 

Podmínkou je, že konečný příjemce není plátce DPH, nebo nemá nárok na odpočet 

DPH na vstupu u činnosti, která je předmětem podpory. 

 

 Projektová příprava  

 

Výdaje na přípravu projektu jsou způsobilé do výše 7% z celkových  přímých 

realizačních výdajů a do výše max.20 mil.Kč u všech prioritních os. Patří sem 

projektová dokumentace, dokumentace pro provádění stavby, finanční a ekonomická 

analýza, podkladové studie, zpracování žádosti a podkladů pro žádost, atd. 

 

 Technický dozor  

 

Technický dozor je vyžadován u projektu s celkovými investičními náklady pod 10 

mil.EUR, náklady na technický dozor lze uplatnit jako způsobilý výdaj do výše 4% 

z celkových přímých realizačních nákladů. 
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 Správce stavby  

 

Správce stavby je vyžadován u projektů s celkovými investičními náklady nad 10 

mil.EUR, náklady na správce stavby lze uplatnit jako způsobilý výdaj do výše 6% 

z celkových přímých realizačních nákladů. 

 

 Nákup pozemků a staveb  

 

V tomto případě je podmínkou doložení znaleckého posudku dle zákona č.151/1997 

Sb. o oceňování majetku, který nesmí být starší než 6 měsíců od data akceptace 

projektu. 

 

Další podmínkou je to, že nákup pozemků a staveb nebyl uskutečněn později jak 12 

měsíců před datem předložení žádosti o podporu. Výdaje na nákup pozemků lze 

uplatnit jako způsobilý výdaj do výše 10% z celkových přímých realizačních nákladů 

u všech prioritních os s výjimkou prioritní osy 6, kde může Řídící orgán povolit 

vyšší sazbu. Limity u nákupu staveb jsou rozdílné dle jednotlivých prioritních os. 

 

 Vícepráce  

 

Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a služby, které nejsou uvedeny ve 

smlouvě a které mají za následek vznik dalších nákladů. Lze je považovat za 

způsobilý výdaj pouze tehdy, jsou-li tyto náklady objektivní, věcně správné, 

nepředvídatelné a napomáhají k dosažení projektového cíle. 

 

 Vícenáklady jsou způsobilé do výše rezervy definované Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace. Vícenáklady na činnost správce stavby jsou vždy nezpůsobilým výdajem. 

 

 Méněpráce  

 

Za méněpráce jsou považovány práce, dodávky a služby, jež jsou uvedeny ve 

smlouvě, a které byly zaplaceny ale nebyly provedeny. 



 36

 Věcné příspěvky, poskytnutí nemovitostí a pozemků  

 

Aby byly věcné příspěvky způsobilým výdajem, musí být splněny následující 

podmínky. 

 

První podmínkou je doložení znaleckým posudkem dle zákona 151/1997 Sb. o 

oceňování majetku, který nesmí být starší než 6 měsíců od data akceptace projektu.  

 

Druhou podmínkou je, že spolufinancování z Fondu soudržnosti a Evropského fondu 

pro regionální rozvoj nepřevyšuje celkové způsobilé výdaje po odečtení věcných 

příspěvků. Věcné příspěvky lze uplatnit pouze v prioritní ose 7. 

 

 Osobní náklady (práce svépomocí)  

 

Osobní náklady lze považovat za způsobilé výdaje pouze tehdy, vyhovují-li 

podmínkám uvedeným v Implementačním dokumentu. 

 

 Přímé realizační výdaje  

 

Přímé realizační výdaje lze charakterizovat jako výdaje přímo přispívající ke 

stanoveným cílům daných projektů jednotlivých prioritních os. Patří sem i náklady 

na dokumentaci skutečného provedení. [6] 

 

1.2.2.6.3   Nezpůsobilé výdaje 

Do kategorie nezpůsobilých výdajů můžeme zařadit: zpětné financování projektů, 

náklady na poradenské služby, repasovaná a použitá zařízení, neotestované technologie, 

použité vybavení, náklady na zajištění zadávacího řízení, daň dědickou, daň darovací, 

daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti, silniční daň, clo, finanční služby a 

poplatky, pronájem pozemku či stavby, leasing, mzdové náklady na zaměstnance, 

vícenáklady, které byly předvídatelné atd.[6] 
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1.2.2.6.4   Přehled způsobilých výdajů dle jednotlivých prioritních os 

Prioritní 
osa 

Oblast Podoblast

Min./max. 
způsobilé výdaje 

v mil.Kč 
 

x =neomezeně 

IP 
individuální 

projekt 
 

VP 
velký projekt 

Specifikace 
územního 
zaměření 

1.1.1 5/x IP, VP 
1.1.2 1/x 
1.1.3 0,5/x 

1.1 

1.1.4 1/x 

IP 
 

1.2 - 5/x IP,VP 
1.3.1 1/x 

1 

1.3 
1.3.2 1/150 

IP 

ČR 

2.1.1 0,5/x IP 
2.1.2 0,5/x IP,VP 

ČR 
2.1 

2.1.3 0,5/x IP 
Vybrané 
oblasti 

2 

2.2 - 0,5/x IP,VP ČR 
3.1.1 0,5/x 
3.1.2 0,5/50 3.1 
3.1.3 0,5/100 

3 

3.2 - 0,5 

IP,VP ČR 

4.1 - 0,5/50 
4 

4.2 - 0,5 
IP,VP ČR 

5 5.1 - 0,5 IP 
ČR mimo 

hl.m. 
6.1 - 
6.2 - 
6.3 - 
6.4 - 
6.5 - 

6 

6.6 - 

x IP 
ČR mimo 

hl.m. 

7 7.1 - 0,5/100 IP 
ČR mimo 

hl.m. 
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8.1 - 
8 

8.2 - 
x IP ČR 

Tabulka 1: Přehled min.a max. způsobilých výdajů dle jednotlivých prioritních os 
[13,str.41] 

 

1.2.2.6.5   Proces od přijetí žádosti do ukončení projektu 

Velké projekty Individuální projekty 
Vyhlášení výzvy s kontinuálním příjmem 

pro podání žádosti 
- 

Definice projektu a identifikace dotačního 
programu, konzultace se SFŽP, případně 
konzultace využití iniciativy JASPERS7 

Definice projektu a identifikace dotačního 
programu 

Posouzení projektu kraj.prac.skup. - 

- 
Vyhlášení výzvy s termínem pro podání 

žádosti 
Kompletace podkladů pro podání žádosti 

Vyplnění elektronického formuláře a jeho uložení 
Vytištění úplného vyplněného formuláře z webu 

Připojení příloh k formuláři 

Doručení na centrálu SFŽP 
Doručení na podací místo příslušné dle 

realizace akce 
Kontrola formální úplnosti žádosti 

Výzva k doplnění formální úplnosti žádosti 
Doplnění formální úplnosti žádosti 

Kontrola přijatelnosti projektu 
Akceptace žádosti a zaslání dopisu o akceptaci 
- Stanovisko KPS 
Hodnocení projektu dle stanovených kritérií 

Rozhodnutí ŘO o přiznání dotace, předání 
žádosti včetně hodnocení EK k posouzení 

a ke schválení 
Rozhodnutí ŘO o přiznání dotace 

                                                 
7 JASPERS je služba poskytující technickou asistenci při přípravě projektových dokumentů a samotných 

projektů. 
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Registrace akce a zaslání dopisu s rozhodnutím o registraci akce, v případě 
spolufinancování z prostředků SFŽP vydání rozhodnutí ministra 

Realizace výběrového řízení na dodavatele 
Rozhodnutí EK o přiznání dotace na 

předmětnou akci, vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, popř.podpis smlouvy o 
poskytnutí dotace ze SFŽP,vyrozumění 

žadatele 

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na předmětnou akci, popř.podpis smlouvy 
o poskytnutí dotace ze SFŽP, vyrozumění 

žadatele 

Realizace, průběžné monitorování a financování akce 
Kontrola realizace a financování akce, uvolňování prostředků 

Ukončení realizace akce 
Závěrečné vyhodnocení akce 

Provozování/užívání, monitorování udržitelnosti akce 
Následné kontroly akce po dobu stanovenou Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Tabulka 2: Proces od přijetí žádosti po ukončení velkého a individuálního projektu 
[13,str.36] 

 

1.2.2.7   Finanční a ekonomická analýza projektu 

Hlavním účelem finanční analýzy je stanovení výše podpory, na kterou má projekt 

nárok. Finanční analýza by měla u projektů prokázat návratnost vynaložených 

prostředků a ziskovost celého záměru.  

 

Účelem ekonomické analýzy je stanovit ekonomické a sociální přínosy navrhovaného 

projektu. Při hodnocení projektu ekonomickou analýzou není klíčovým faktorem zisk, 

ale společenský užitek, který se vypočítá jako rozdíl nákladů (užitku) vzniklých 

realizací projektu a finančních investicí. 

 

Metodický pokyn pro zpracování finanční a ekonomické analýzy projektů v rámci 

Fondu soudržnosti stanovuje vedle zpracování finanční a ekonomické analýzy ještě 

zpracování analýzy rizik a citlivosti. Finanční a ekonomická analýza neslouží pouze pro 

účely zpracování žádosti o podporu, ale slouží k racionálnímu hospodaření 

s limitovanými zdroji dostupnými prostřednictvím  tohoto nástroje finanční podpory. [8] 
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1.2.2.8   Realizace projektu 

1.2.2.8.1   Zadávací řízení 

Zadavatel je povinen postupovat v souladu s ustanovením §6 zákona č.137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách a tímto dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení, 

hospodárnosti a zákazu diskriminace. 

 

Transparentnost je zachována, pokud je způsob výběru dodavatele průhledný a 

přezkoumatelný. Rovným zacházením se myslí rovné šance dodavatelů na získání 

zakázky, stejné informace o získání zakázky, stejné lhůty. Nediskriminace je zachována 

tehdy, pokud potenciální dodavatelé nejsou znevýhodňováni z důvodů, které nesouvisí 

s předmětem zakázky. Hospodárnost je dodržena tehdy, je-li zakázka zadána za cenu 

obvyklou v místě plnění zakázky.  

 

Nejdříve lze uskutečnit zadávací řízení až po akceptaci žádosti o poskytnutí podpory.  

Způsob zadávání zakázek lze rozdělit do dvou kategorií: 

 

 zadávání zakázek dle zákona o veřejných zakázkách 

 zadávání zakázek mimo režim zákona o veřejných zakázkách 

 

1.2.2.8.2   Kontrola a monitoring 

Rozhodnutí o udělení dotace umožňuje kontrolu dokumentů a současně i kontrolu 

v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP a všem 

pověřeným pracovníkům kontrolního orgánu. 

 

Monitoring souvisí s podáváním monitorovacích zpráv o realizaci projektu. V průběhu 

realizace projektu předkládá příjemce podpory průběžné zprávy a na konci etapy 

podává závěrečnou zprávu. Součástí všech zpráv je vykazování monitorovacích 

indikátorů a dokládání potřebných příloh. Nezbytné je nezapomínat na termíny 

odevzdání zprávy, což by mělo za následek zpoždění celé administrace projektu. [13] 
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1.2.2.8.3   Změny projektu 

U každého projektu lze v průběhu realizace provádět změny, které musí být včas 

nahlášeny. Změny nelze zprostředkujícímu subjektu oznámit zpětně. Informace o změně 

v realizaci projektu musí být uváděny v monitorovacích zprávách. [11]  

1.2.2.8.4   Publicita projektu 

Příjemce finanční podpory má podle nařízení Evropské komise č.1828/2006 povinnost 

informovat veřejnost o tom, že je jeho projekt spolufinancován z fondů Evropské unie.  

  

Tato povinnost se vztahuje na celou dobu realizace projektu, tedy od zahájení po 

prezentaci projektu. Forma publicity je stanovená v Závazných pokynech pro žadatele a 

příjemce podpory daného operačního programu. Nejčastějšími formami jsou zpravidla 

reklamní velkoplošné tabule a pamětní desky. [5] 

 

1.2.2.8.4   Účetnictví a archivace dokumentace  

Příjemce dotace musí vést odděleně účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů a současně musí vést oddělené analytické účty související 

s realizací projektu. 

 

Rovněž je příjemce dotace povinen archivovat veškeré dokumenty související 

s přípravou a realizací projektu pro účely kontroly ze strany Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob. 

 

1.2.2.8.5   Nesplnění cílů 

Pokud realizovaný projekt nesplňuje smluvní podmínky, poskytovatel podpory může 

pozastavit platby nebo dokonce finanční podporu odejmout. V případě, že žadatel 

nesplňuje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, může si poskytovatel podpory 

vynárokovat v částečné nebo plné výši vrácení již vyplacené podpory.[13] 
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1.3 Shrnutí kapitoly 1 

 
První kapitola pojednává o základní charakteristice Operačního programu Životní 

prostředí, dále o jeho implementaci a o administraci žádosti o podporu v rámci tohoto 

operačního programu. Následně obecně pak řeší projekt, jeho definici, dělení, 

harmonogram, realizaci, kontrolu a otázku způsobilosti výdajů. 

Tato kapitola slouží jako východisko pro další části bakalářské práce. 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Projekt 

2.1.1 Popis projektu 

 

Modelová žádost o dotaci z OPŽP se týká projektu, jehož předmětem bude výstavba 

nové kanalizace o délce 14,7 km a čistírny odpadních vod v obci Sloupnice, která je 

zároveň žadatelem, příjemcem podpory, investorem projektu a budoucím vlastníkem 

vybudované infrastruktury. 

 

Tato obec se nachází nedaleko Litomyšle v okresu Svitavy (NUTS IV), v Pardubický 

kraji (NUTS III), katastrální území Sloupnice. Obec uvádí ke dni 31.3.2009 1793 

obyvatel. 

 

Obrázek 2: Lokalizace obce Sloupnice 
 

Předkládaný projekt je projektem na zelené louce (viz.teoretická část, kapitola 2.2.2.3), 

tzn.dosud není stanovena cenová kalkulace budoucí poskytované služby. Projekt 

předpokládá výstavbu nové infrastruktury, která tvoří samostatnou tarifní oblast, v níž 

bude uplatňován jednotný tarif stočného (tj.úplata za službu spojenou s odváděním a 

čištěním,popř.zneškodňováním odpadních vod). 

 

Odpadní vody budou čištěny v souladu se stávajícími legislativními požadavky ČR a 

s přihlédnutím k evropské legislativě. 

Sloupnice 
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2.1.1.1   Předpokládaný harmonogram projektu 

Předkládaný harmonogram byl navržen projektantem a odsouhlasen žadatelem. 

 
Text měs./rok 

Projektová dokumentace pro územní řízení 05/08 

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci 12/08 

Finanční analýza 04/09 

Žádost o zařazení projektu do OPŽP v rámci výzvy Dle data výzvy 

Schválení žádosti, registrace akce do 12/09 

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace 01/10 

Podpis smlouvy se zpracovatelem projektové dokumentace 03/10 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 04/10 

Stavební povolení s nabytím právní moci 07/10 

Výběrové řízení na Technický dozor 10/10 

Podpis smlouvy s Technickým dozorem 01/11 

Vyhotovení tendrové dokumentace8 02/11 

Schválení tendrové dokumentace a výběrové řízení na 

zhotovitele projektu 
04/11 

Podpis kontraktu se zhotovitelem 08/11 

Rozhodnutí ministra a podpis smlouvy o poskytnutí dotace 09/11 

Zahájení realizace projektu 09/11 

Ukončení realizace projektu, převzetí díla 09/13 

Zkušební provoz 09/14 

Kolaudace a uvedení do stálého provozu 10/14 

Závěrečné vyhodnocení akce 11/14 

 
 
 

                                                 
8 tzn.dokumentace k výběrovému řízení 
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2.1.2 Vybrané údaje z finanční analýzy 

 

Pro zpracování  modelové žádosti je nezbytné pracovat s výsledky finanční a 

ekonomické analýzy, proto zde uvádím základní údaje z tohoto dokumentu. 

 

2.1.2.1   Podklady pro zpracování finanční analýzy 

 Operační program Životní prostředí 
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
 Program rozvoje Pardubického kraje 
 Strategie rozvoje Pardubického kraje 
 Projektová dokumentace pro územní řízení 
 Další… 

 

2.1.2.2   Vstupní údaje pro finanční analýzu 

Text Celkem 

Délka kanalizace v km 14,7 

Počet obyvatel 1793 

Počet obyvatel připojených na kanalizaci 1793 

Počet EO9 1800 

Cena stočného vč.DPH v Kč/m3 po realizaci 25,60 

Tabulka 3: Vstupní údaje pro finanční analýzu 
 

 

 

 

 

                                                 
9 EO = ekvivalentní obyvatel, jedna osoba-producent znečištění, která představuje produkci odpadní vody 

150l/den a produkci znečištění 60 g BSK5/den. BSK5 je biologický ukazatel znečištění. 
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2.1.2.3   Celkové investiční náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Celkové investiční náklady projektu 

27247

4666

138737

Projekce a příprava Výstavba DPH

 

Graf 2: Celkové investiční náklady projektu v tis.Kč 

 

Investiční náklady Celkem v tis.Kč 

Projekce, příprava 4 666 

Dokumentace pro stavební 

povolení 
1400 

Zadávací dokumentace 1000 

Prováděcí dokumentace 2000 

Podkladové studie a posudky 90 

Výkup pozemků 61 

Zpracování žádosti 33 

Finanční analýza 72 

Výstavba 138 737 

Celkem  143 403 

DPH (19%) 27 247 

Cena vč.DPH 170 650 
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2.1.2.4   Provozní náklady 

Provozní náklady byly stanoveny zpracovatelem projektové dokumentace v roce 2008. 

Předpokládané celkové roční provozní náklady činí  1 377 tis. Kč – z toho fixní náklady 

483 tis. Kč a variabilní náklady 894 tis.Kč. 

 

483

894

Variabilní náklady Fixní náklady
 

Graf 3: Roční provozní náklady projektu v tis.Kč 

 
 

2.1.2.5   Zdroje financování 

Zdroje financování Celkem v tis.Kč % 

Celkové oprávněné náklady 170 650 100 % 

Dotace celkem 145 411 85,21 % 

Dotace z FS 137 339 80,48 % 

Dotaze ze SFŽP 8 072 4,73 % 

Dofinancování 25 239 14,79 % 

Půjčka SFŽP 8003 4,69 % 

Úvěr 16 451 9,64 % 

Vlastní zdroje žadatele 785 0,46 % 

Tabulka 5: Zdroje financování 
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137650

8072800316451785

Dotace z FS Dotace ze SFŽP Půjčka ze SFŽP
Úvěr Vlastní zdroje

 

Graf 4: Zdroje financování projektu v tis.Kč 

 

 

2.1.2.6   Výstupní údaje z FA 

2.1.2.6.1   Analýza poptávky 

V obci Sloupnice je vybudován v současné době vodovod, jehož vlastníkem a 

provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. V roce 2008 

činila vypočtená průměrná denní spotřeba vody na osobu 85 l. 

 
Text Jednotka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Spotřeba 
vody 

l/osoba/den 85,4 85,2 84,9 84,7 84,4 84,2 83,9 83,6 

Objem 
odpadních 
vod10 

tis.m3/rok - - - - 53 52 52 52 

Tabulka 6: Analýza poptávky 

 
 

                                                 
10 Tyto údaje získány od zpracovatele projektové dokumentace. 
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Graf 5: Analýza poptávky 
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2.2 Shrnutí kapitoly 2 

 

Kapitola Analýza současného stavu definuje a popisuje vybraný projekt s názvem 

„Sloupnice-kanalizace a čistírna odpadních vod“, jehož žadatelem je obec Sloupnice. 

Dále jsou zde uvedeny vybrané informace z finanční analýzy, jako jsou investiční 

náklady, roční provozní náklady či analýza poptávky, které jsou nezbytné pro 

zpracování samotné žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

3 Návrhy a doporučení 

3.1 Modelová žádost 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VÝZVA Č.(X) OPŽP-INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY 

 
 

Název projektu Sloupnice-Kanalizace a ČOV 

Žadatel Obec Sloupnice 

Identifikační číslo projektu 1234567 

 

A, Identifikace operačního programu  

 

Název operačního programu Operační program Životní prostředí 

Primární osa 
1 Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika povodní 

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 Sloupnice-Kanalizace a ČOV 

Název projektu anglicky Sloupnice-Sewerage system and WWTP 

Rozsah celkových uznatelných nákladů  Od 1.mil.Kč do 25 mil.EUR 
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Stručný obsah projektu 

 

Předmětem projektu je výstavba kanalizace o délce 14,7 km a jedné čistírny odpadních 

vod v obci Sloupnice, okres Svitavy (NUTS IV), Pardubický kraj (NUTS III). Tato obec 

leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křídla. Odvádění 

odpadních vod neplní v současné době podmínky české legislativy, ale je zde povolení 

ze dne 22.12.2003 na dočasné vypouštění odpadních vod do recipientu (vodní tok, do 

nehož ústí odpadní vody). 

 

Vybudováním kanalizace bude sníženo znečištění místního vodního toku, které má za 

následek jeho hygienické a estetické závady. 

 

Cíle projektu 

 

Cílem projektu je vybudování kanalizace a čištění odpadních vod v obci, jež má méně 

než 2000 obyvatel a která se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Východočeská křídla. Realizací projektu dojde k ochraně podzemních vod, k eliminaci 

znečištění místních vodních toků  a s tím souvisí i zlepšení kvality života v této oblasti. 

Projekt je v souladu se směrnicí o čištění městských odpadních vod 91/271/EHS a 

s rámcovou směrnicí WFD 2000/60/EC11. 

 

Harmonogram projektu 

 

Přípravná fáze 5/2008 - 9/2009 

Předpokládané datum zahájení výběrového řízení 04/2011 

Předpokládané datum zahájení realizace projektu 09/2011 

Předpokládané datum ukončení realizace projektu 09/2013 

Předpokládané datum zahájení provozu 10/2014 

 
                                                 
11 Směrnice 2000/06/EC Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky z 23.10.2000, tzv.Rámcová směrnice EU pro vodní politiku 
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Typ projektu 

 

Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory Ne  

Projekt generující příjmy podle Nařízení č.1083/2006 

(tj.s finanční analýzou) 
Ano 

Projekt obsahuje provozní smlouvu Ne 

 

C, Základní identifikace žadatele 

 

Typ žadatele Právnická osoba 

IČ 00038130 

Název subjektu Sloupnice 

DIČ CZ00038130 

Typ subjektu Veřejný 

Plátce DPH Ano 

Účetní jednotka účtuje: V soustavě podvojného účetnictví 

Předmět činnosti subjektu Obec 

IČ bylo ověřeno 1.4.2008 

 

Sídlo žadatele  

 

Ulice, část obce Sloupnice 

Číslo popisné 196 

PSČ 565 53 

Kraj (NUTS III) Pardubický 

Okres (NUTS IV) Svitavy 

Obec Sloupnice 

E-mail starosta@sloupnice.cz 

Webová adresa http://www.sloupnice.cz 
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Kontaktní osoba žadatele 

Jméno Josef 

Příjmení Škeřík 

Funkce Starosta obce 

Tel.číslo +420 465 549 129 
E-mail starosta@sloupnice.cz 

 

Informace o právním vztahu k předmětu podpory 

 

Právní vztah k předmětu podpory 
Žadatel bude po dokončení projektu 

vlastníkem předmětu podpory 

 

Typ účetní jednotky 

Vyhláška č.505/2002 Sb. Územní samosprávné celky 

 

D, Ekonomické údaje12 

 

Rok 
Text 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Poč.stav 
peněžních 
prostředků 

4574 5636 1483 2966 7424 9098 10691 13976 17597

Daň.příjmy 13870 14644 15120 15876 16670 17503 18378 19297 20262
Nedaňové 
příjmy 

742 705 740 777 816 2210 3741 3928 4124 

Kapitálové 
příjmy 

- - - - - - - - - 

Přijaté dotace 3457 761 - 46391 69595 28000 - - - 
Příjmy celkem    18069 16110 15860 63044 87081 47713 22119 23225 24386
Konsolidace 
celkem 

51 100 - - - - - - - 

Příjmy po 18018 16010 15860 63044 87081 47713 22119 23225 24386

                                                 
12 Tyto údaje poskytnuty obcí. 
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konsolidaci 
Úvěry 
krátkodobé 
(KÚ) 

- - - - - - - - - 

Úvěry 
dlouhodobé 
(DÚ) 

- - - 5252 9022 3610 - - - 

Výše 
uvažované 
půjčky SFŽP 

- - - 2577 3866 1556 - - - 

Příjmy z vydání 
krát.dluhopisů 
(KD) 

- - - - - - - - - 

Příjmy z vydání 
dlouh.dluhopisů 
(DD) 

- - - - - - - - - 

Ostatní - - - - - - - - - 
Přijaté úvěry a 
komunální 
obligace 

- - - 7829 12888 5166 - - - 

Konsolidované 
příjmy celkem 

18018 16010 15860 70873 99969 52879 22119 23225 24386

Běžné výdaje 14111 12060 12663 13296 13961 14659 15392 16162 16970
Kapitálové 
výdaje 

2791 4050 1714 53119 82483 33185 - - - 

Výdaje celkem 16902 16110 14377 66415 96444 47844 15392 16162 16970
Konsolidace 
celkem 

51 - - - - - - - - 

Výdaje po 
konsolidaci 

16851 16110 14377 66415 96444 47844 15392 16162 16970

Splátka jistiny 
KÚ 

- - - - - - - - - 

Splátka jistiny 
DÚ 

- - - - 1987 1987 1987 1987 1987 

Splátka půjčky 
SFŽP 

- - - - - 1600 1600 1600 1600 
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Splátka jistiny 
KD 

- - - - - - - - - 

Splátka jistiny 
DD 

- - - - - - - - - 

Ostatní - - - - - - - - - 
Splátky jistin 
úvěrů a 
dluhopisů 

- - - - 1987 3587 3587 3587 3587 

Konsolidované 
výdaje celkem 

16851 16110 14377 66415 98431 51431 18979 19749 20557

Hotovost 
běž.roku 

1167 -100 1483 4458 1538 1448 3140 3476 3829 

Hotovost na 
konci roku 

5741 5536 2966 7424 8962 10546 13831 17452 21426

Tabulka 7: Tok peněžní hotovosti-Cash-flow v tis.Kč 

 

 

Přijaté úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci 

 

Obec dosud nevyužila úvěr,půjčku ani jinou formu návratné finanční výpomoci  na 

projekt Sloupnice-Kanalizace a ČOV. 

  

Splátky v letech (v tis.Kč) 
Věřitel Kč (v tis.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KB13 17 884 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1988
SFŽP 7 999 - 1600 1600 1600 1600 1600 - - - 

Celkem 25 883 1987 3587 3587 3587 3587 3587 1987 1987 1987

Tabulka 8: Plánované úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci 

 

                                                 
13 Komerční banka připravila nový úvěrový program PONTE II, který zahrnuje příslib úvěru (slouží jako 

doklad prokazující zajištění financování), dále zahrnuje úvěr na předfinancování dotace (překlenuje 

období mezi výdaji na realizaci projektu a získáním  samotné dotace) a úvěr na spolufinancování projektu 

(jde o střednědobý nebo dlouhodobý úvěr, který zajistí pokrytí výdajů, jež nejsou kryty dotací). 
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E, Financování 

 

Řádek Druh financování Výpočet % Kč (v tis.) 
A Celkové výdaje na projekt - - 170 650
B Celkové nezpůsobilé výdaje ř. Ba+Bb - 10 666

Ba 
Nezpůsobilé výdaje dle ID OPŽP 
kap.5 

- - 0

Bb Příjmy generované projektem - - 10 666
C Celkové způsobilé výdaje ř. A-B - 159 984
D Soukromé financování - - 0

E 
Celkové způsobilé veřejné 
výdaje 

ř. A-B-D =  
ř.G +I 

100 159 984

F Podpora z OPŽP celkem 0,9 x ř.E 90 143 986
G Podpora z FS celkem 0,85 x ř.E 85 135 986
H Podpora z FS celkem dle FA - - 135 986

I 
Spolufinancování, národní 
veřejné výdaje 

0,15 x ř.E = 
ř.J + K + M 

15 23 997

J 
Spolufinancování ze 
stát.rozpočtu, kap.315 

0,05 x ř.E 5 7 999

K Spolufinancování ze SFŽP 0,05 x ř.E 5 7 999

L 
Spolufinancování ze zdrojů 
krajských rozpočtů 

- - 0

M 
Spolufinancování ze zdrojů 
obecních rozpočtů 

0,05 x ř.E 5 7 999

N 
Ostatní národní veřejné 
financování 

- - 0

Tabulka 9: Skladba financování projektu 
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Řádek Zdroje žadatele Výpočet Kč (v tis.) 
A Vlastní zdroje - 781
B Ostatní zdroje vratné ř.C+D 25 883 
C Bankovní úvěr/půjčka - 17 884 
D Půjčka od veřejného subjektu (SFŽP) - 7 999
E Ostatní zdroje nevratné ř.F+G 0
F Dotace od soukromého subjektu - 0
G Dotace od veřejného subjektu - 0
H Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem ř.A+B+E 26 664 

Tabulka 10: Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt 

 

 

F, Vliv na rovné příležitosti 

 

Projekt vyhovuje podmínkám rovné příležitosti mužů a žen a zároveň jsou veškeré 

aktivity projektu (od přípravy projektu po zahájení provozu) otevřeny všem osobám 

z jiných etnických menšin. 

 

G, Vliv na udržitelný rozvoj a na životní prostředí 

 

Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí. Vybudováním kanalizační sítě a čistírny 

odpadních vod dojde k eliminaci znečištění vodního toku splaškovými odpadními 

vodami, které na tomto vodním toku způsobují estetické a hygienické závady. Odpadní 

vody, od nemovitostí nenapojených na kanalizaci v rámci I.etapy tohoto projektu, 

budou do ČOV sváženy. 

Stávající kanalizační sběrače budou v budoucnu využity na odvádění dešťových vod. 

 

 

H, Veřejné zakázky 

 

Předpokládané datum vyhlášení výběrového řízení je stanoveno na měsíc duben roku 

2011 . Typ výběrového řízení se bude rovnat jednacímu řízení s uveřejněním nadlimitní. 

(Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 



 59

I, Veřejná podpora  

 

Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory.14 

 

J, Přínosy opatření 

 

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 

Aglomerace Pod 2000 EO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Pravidla veřejné podpory: 

1. podpora je poskytnuta z veřejných prostředků 

2. udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže 

3. podpora je selektivní, zvýhodňuje určité podmínky nebo odvětví výroby 

4. podpora ovlivní obchod mezi členskými státy 
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Ukazatele znečištění15 

 

Současný stav 

Látka Přítok (t/rok) Odtok (t/rok) Odstraňováno (t/rok) 

Nerozpuštěné látky 35,13 35,13 0,00 

Biochemická spotřeba 

kyslíku za 5 dní 
38,33 38,33 0,00 

Chemická spotřeba 

kyslíku (Cr- metoda)16 
76,65 76,65 0,00 

Celkový fosfor 1,60 1,60 0,00 

Amoniální dusík 3,83 3,83 0,00 

Celkový dusík 7,03 7,03 0,00 

Stav po realizaci projektu 

Látka Přítok (t/rok) Odtok (t/rok) Odstraňováno (t/rok) 

Nerozpuštěné látky 35,13 0,96 34,17 

Biochemická spotřeba 

kyslíku za 5 dní 
38,33 0,64 37,69 

Chemická spotřeba 

kyslíku (Cr- metoda) 
76,65 3,19 73,46 

Celkový fosfor 1,60 0,13 1,47 

Amoniální dusík 3,83 0,32 3,51 

Celkový dusík 7,03 0,96 6,07 

Tabulka 11: Přínosy projektu 
 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Tyto údaje čerpány z projektové dokumentace. 
16 Metoda měření znečišťujících látek v únicích do vody, ČSN ISO 11083 
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Charakter projektu 

Popis projektu 

Projekt zajišťující ochranu zdrojů pitné vody, minerálních vod a 

léčivých minerálních vod 
ANO 

Projekt zajišťující ochranu cenných území NP NE 

Projekt zajišťující ochranu cenných území CHKO NE 

Projekt zajišťující ochranu cenných území NATURA 2000 NE 

Projekt zajišťující ochranu území v povodí vodního díla Nové Mlýny NE 

Projekt zajišťující ochranu lososových vod ANO 

Projekt zajišťující ochranu kaprových vod NE 

Projekt zajišťující ochranu vod na koupání NE 

Projekt zajišťující ochranu významných vodních toků NE 

Projekt zajišťující ochranu chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV) 
ANO 

 

 

K, Čestné prohlášení  

 

Čestné prohlášení o bezdlužnosti 

 

Prohlašuji, že ke dni ……….. (datum podání žádosti o projekt) nemám žádné závazky 

vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti 

(zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů 

nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. 
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Čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl na daný projekt poskytnut jiný finanční 

příspěvek 

 

Prohlašuji, že ke dni …………. (datum podání žádosti o projekt) nejsem příjemcem 

žádného finančního prostředku z ostatních operačních programů, Fondu Soudržnosti, 

iniciativ Evropského společenství ani národních programů SFŽP ČR. V případě 

obdržení Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra životního prostředí o 

poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP odstoupím od dalších 

podaných žádostí, což doložím SFŽP ČR do 10 dnů ode dne obdržení výše zmíněných 

dokumentů. 

 

Seznámení se směrnicí MŽP č.7/2007 a ID OPŽP 

 

Žadatel tímto potvrzuje, že se seznámil s Implementačním dokumentem Operačního 

programu životní prostředí a Směrnicí MŽP č. 7/2007 a že tato žádost odpovídá 

příslušným náležitostem v těchto dokumentech stanoveným. V této souvislosti žadatel 

prohlašuje, že veškeré údaje v této žádosti (a jejích přílohách) uvedené jsou pravdivé, 

nezkreslené a úplné. Žadatel bere na vědomí, že Ministerstvo životního prostředí jako 

řídící orgán přeneslo část svých působností vyplývajících z jeho postavení ve struktuře 

implementace strukturálních fondů na Státní fond životního prostředí ČR jako 

zprostředkující subjekt (dále jen “Fond“). V této souvislosti žadatel potvrzuje, že bude 

respektovat pokyny a informace Fondu, jak individuální, tak obecné, zveřejněné na 

webových stránkách Fondu. 

 
 
Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: 
…………………………………………………….*) 
V…………………………………………………….. 
Dne:…………………………………………. 
Razítko: 
 
Podpis: ……………………………………………… 
*) Je-li žádajícím subjektem právnická osoba. 



 63

3.1.2 Seznam příloh k žádosti  

 
 Finanční analýza 

 Provozní smlouva včetně dokladů k výběru provozovatele 

 Doklad způsobu zajištění provozu investice 

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

 Územní rozhodnutí 

 Doklady určující vodohospodářský význam akce 

 Odborný posudek 

 Část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací17 

 Kumulovaný propočet projektu 

 Rozpočtový výhled 

 Stanovisko orgánu ochrany přírody 

 Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva 

 Prohlášení, že obec souhlasí se zahrnutím do projektu 

 Předběžný návrh na zajištění půjčky 

 Doklad, ze kterého je patrna právní subjektivita žadatele 

 Doklad, kterým je určená osoba pověřená jednat se SFŽP 

 Posouzení vlivu na životní prostředí 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Rozvaha 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se realizuje na základě zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích. Jedná se o základní prvek plánování v oboru vodovodů a kanalizací a jeho cílem je 

analyzovat podmínky pro zajištění požadované úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. 
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3.2 Shrnutí kapitoly 3 

 

Kapitola 3 zahrnuje vlastní návrh modelové žádosti pro projekt „Sloupnice-kanalizace a 

čistírna odpadních vod“ a seznam nezbytných příloh k žádosti. Výchozí informace pro 

zpracování žádosti byly získány z interních zdrojů (finanční analýza, projektová 

dokumentace a dokumenty obce). 
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Závěr 

 
Cílem této bakalářská práce bylo seznámení s možností financování ekologických 

projektů ze zdrojů Evropské unie, přesněji řečeno z Fondu soudržnosti prostřednictvím 

Operačního programu Životní prostředí.  

 

Kapitola Teoretická východiska zahrnuje popis jednotlivých evropských fondů, úžeji se 

zaměřuje na Fond soudržnosti a na definici Operačního programu Životní prostředí, 

dále pak obecně popisuje projekt a řeší způsobilost a nezpůsobilost výdajů. 

 

Následující další kapitoly se zaměřují na konkrétní projekt, na který byla navržena 

modelová žádost o poskytnutí podpory. 

 

Předností výše uvedeného projektu „Sloupnice-kanalizace a čistírna odpadních vod“ je 

pozitivní vliv na životní prostředí, který dokazuje tabulka ukazatelů znečištění před 

realizací a po realizaci projektu. Projekt je v souladu s evropskou i českou legislativou.  

 

Žadatel (obec Sloupnice) nemá vůči orgánům veřejné správy žádné závazky ani není 

příjemcem podpory z jiného operačního programu, národních programů Státního fondu 

životního prostředí a iniciativ Evropských společenství. Tímto splňuje veškeré obecné i 

specifické podmínky přijatelnosti, tudíž má velkou šanci na přijetí a na vydání 

rozhodnutí o přidělení dotace.  

 

Dle harmonogramu výzev pro individuální projekty, uvedeného na webových stránkách 

Operačního programu Životní prostředí, se vyhlášení Výzvy pro obce pod 2000 

obyvatel plánuje na září roku 2009, a proto se obec rozhodla využít této příležitosti a 

v rámci vyhlášení této Výzvy předloží žádost o poskytnutí podpory.  
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5 Slovník 

 
ADICIONALITA 

-základní princip Evropské unie, který má funkci doplňovat, nikoliv nahrazovat národní 

zdroje. Vždy existuje dohoda mezi Evropskou unií a členským státem o celkové výši 

veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat. 

 

 

BENE-FILL 

-elektronické prostředí, které slouží pro podávání žádostí ze Státního fondu životní 

prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí. 

 

 

BIODIVERZITA 

-biologická rozmanitost, různorodost. 

 

 

EUTROFIZACE 

-proces znehodnocování a zhoršování kvality povrchových vod, zejména dusíkem a 

fosforem. 

 

 

GEOFAKTORY 

-vlastnosti horninového prostředí, jež mohou negativně ovlivnit kvalitu životního 

prostředí. Jedná se o zkratku geologického faktoru. Definice uvádějí, že geofaktory jsou 

všechny geologické jevy, vlastnosti a procesy, které jsou spjaty s horninovým 

prostředím a celkově ovlivňují životní prostředí. 

 

 

HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 

-klíčové prvky pro rozvoj společnosti. Patří sem pozitivní vliv na životní prostředí,  

rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. 
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NATURA 2000 

-jedná se o soustavu chráněných území, která jsou vytvářena podle jednotných principů 

ve všech členských státech Evropské unie. Cílem této soustavy je zajistit ochranu všech 

druhů živočichů, rostlin a všech typů přírodních stanovišť, která jsou dle EU cenné, 

nejvíce ohrožená či vzácná. 

  

 

OPERAČNÍ PROGRAM 

-oficiální dokument schválený Evropskou komisí, který zajišťuje, aby projekty k 

financování nebyly vybírány nahodile a zajišťuje dodržování stanovených cílů Kohezní 

politiky. 

 

 

PODMÍNKY KONVERGENCE 

-podmínky stanovené Evropskou unií, které musí členské státy EU splňovat, aby se 

mohly zároveň stát členy hospodářské a měnové unie. 

 

 

PROGRAMOVÝ INDIKÁTOR 

-nástroj pro sledování a vyhodnocování míry naplňování stanoveného cíle 
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6 Přílohy 

  

Příloha 1:Ekonomické ukazatele 
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Plánované splátky úvěrů a půjček v tis.Kč
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Příloha 2: Analýza stavu přítoku a odtoku látek v obci 
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Příloha 3: Analýza projektů schválených k financování z OPŽP k 17.3.2008 
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Příloha 4: Schéma postupných kroků od v hlášení výzvy po akceptaci žádosti 
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