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OBSAH PREZENTACE 

 Základní dokumenty OPŽP 

 Aktuální stav přípravy  

 Plány povodí a plány pro zvládání 
povodňových rizik a OPŽP 

 
 
 



ZÁKLADNÍ DOKUMENTY 

 Dohoda o partnerství   
 základní dokument společný pro všechny OP 

v ČR na období 2014 – 2020  
 schválena Evropskou komisí  26. 8. 2014  

 
 Programový dokument OPŽP 2014 -2020 

 česká i anglická verze  
 schvalován EK  
 výchozí pro návazné dokumenty 

 
 Řídící dokumentace 

 Pravidla pro žadatele - PrŽaP 
 

 



AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY OPŽP 2014-2020 

 6. verze schválena vládou  

 17.7.2014 vložena do informačního systému EK 

 8.10.2014 obdrženy oficiální připomínky EK 

 6.11.2014 formální dialog s EK 

 na základě připomínek a výsledků dalších 
vyjednávání s EK 9. verze   
 

 



 

 
PROGRAMOVÝ DOKUMENT     

 31. 3. 2014 vložen do 
informačního systému 
EK 

 před schválením  

 

 

 předpoklad začátku 
příjmu žádostí         
14. srpna 2015 



AKTUÁLNÍ INFORMACE K OPŽP 2014-2020 
http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/ 



AKTUÁLNÍ INFORMACE  K OPŽP 2014-2020 
http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/796/avizo-vyzev-2014-2020/ 



VODOHOSPODÁŘSKÁ PROBLEMATIKA 

Prioritní osa 1 FS 

Prioritní osa 4 ERDF 

 celková alokace pro OPŽP 2014 - 2020 2,636 mld. € 
(z toho PO1 29,15 % - 768,7 mil. €) 

 

 Plány povodí  a plány pro zvládání povodňových rizik 
součástí předběžných podmínek (ex-ante 
kondicionalitou) – splnění nutné pro pokračování 
financování po roce 2016 



PRIORITNÍ OSA 1  
 SC 1: Snížit množství vypouštěného znečištění 

do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek 
do povrchových a podzemních vod 
 výstavba kanalizace za předpokladu existence 

vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, 
výstavba kanalizace za předpokladu související 
výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny 
odpadních vod včetně decentralizovaných řešení 
likvidace odpadních vod, 

  odstraňování příčin nadměrného zatížení 
povrchových vod živinami (eutrofizace vod), 

 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren 
odpadních vod. 

 
 
 
 
 
 
 

 . 
 



PRIORITNÍ OSA 1 

 SC 2:  Zajistit dodávky pitné vody v 
odpovídající jakosti a množství 

  výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování 
kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a 
modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné 
vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící 
veřejné potřebě 

 výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí 
pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících 
veřejné potřebě. 



PRIORITNÍ OSA 1 
 SC 3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  

  zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt 
vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených 
rozlivů 

 hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a 
jejich další využití namísto jejich urychleného 
odvádění kanalizací do toků      

  obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně 
modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 

 stabilizování a sanace svahových nestabilit 
ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost 
vyplývajících z „Registru svahových nestabilit 



PRIORITNÍ OSA 1 
 SC 4: Podpořit preventivní protipovodňová 

opatření 

  analýza odtokových poměrů včetně návrhů 
možných protipovodňových opatření, 

 budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, 
hlásných, předpovědních a výstražných 
systémů na celostátní úrovni, digitální 
povodňové plány. 

 budování a rozšíření varovných, hlásných, 
předpovědních a výstražných systémů na 
lokální úrovni, digitální povodňové plány. 



PRIORITNÍ OSA 4 
 SC 3: Posílit přirozené funkce krajiny 

 zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a 
opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené 
s rozvojem technické infrastruktury, 

 vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných 
prvků a struktur, 

 revitalizace a podpora samovolné renaturace 
vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních 
funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, 

 zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů 
(s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP 
mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000, 

 realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z 
komplexních studií cílených na zpomalení 
povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a 
adaptaci na změnu klimatu.  



DĚKUJI ZA POZORNOST 


