
Obecná kritéria přijatelnosti 

 Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP. 

 Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými 
jako přílohy k žádosti (zejména projektová dokumentace). 

 U projektů je vydáno kladné závazné stanovisko OEREŠ MŽP. 

 Vyhovující ekonomické vyhodnocení  žadatele podle bodu C.2.1.2. 

 Pro integrované projekty ITI je povinnou přílohou žádosti o podporu potvrzení Řídícího výboru 
ITI o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií. 

 U projektů na zpracování analýzy rizika a na odstraňování starých ekologických zátěží je 
prokázáno, že příjemce zátěž nezpůsobil a že její původce neexistuje. Žadatel toto prokáže 
alespoň jedním z následujících dokladů: 

I. Pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu potvrzující výše 
uvedené  skutečnosti; 

II. Předložením privatizačního projektu na majetek státního podniku nebo jiné státní 
organizace zpracovaným podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, prokáže, že 
do tohoto privatizačního projektu nebyly zahrnuty závazky k odstranění starých 
ekologických zátěží váznoucích na privatizovaném majetku a současně odkazem na 
obchodní rejstřík prokáže, že státní podnik nebo jiná státní organizace, která je původcem 
znečištění, již neexistuje (zanikla a byla vymazána z obchodního rejstříku); 

III. Předložením potvrzení zakladatele státního podniku, který je původcem znečištění a který 
po privatizaci jeho majetku existuje v podobě tzv. zbytkového státního podniku, 
ze kterého bude zřejmé, že s ohledem na nepříznivou ekonomiku a finanční situaci nelze 
na zbytkovém státním podniku požadovat, aby staré ekologické zátěže odstranil za použití 
svých prostředků; 

IV. Dokladem potvrzujícím skutečnost, že žadatel nabyl majetek dotčený starými 
ekologickými zátěžemi z likvidační podstaty nebo konkursní podstaty státního podniku 
nebo jiné státní organizace a že není právním nástupcem státního podniku  nebo jiné 
státní organizace v likvidaci nebo v úpadku; 

V. Předložením dokladu vystaveného MŽP nebo ČIŽP osvědčujícího skutečnost, že žadatel 
není původcem znečištění majetku a že skutečný znečišťovatel neexistuje nebo není 
znám; 

VI. Předložením jiných věrohodných dokladů osvědčujících skutečnost, že žadatel není 
původcem znečištění majetku a že skutečný znečišťovatel neexistuje nebo není znám; 

VII. Členění nabyvatelů majetku státních podniků a jiných státních organizací v rámci reformy 
vlastnických vztahů na skupiny nabyvatelů, kteří mohou požádat o dotaci z OPŽP 
a na skupiny nabyvatelů, kteří o takovouto dotaci požádat nemohou (u nabyvatelů, kteří 
o finanční pomoc požádat mohou, je uvedeno slovo „ano“ a u nabyvatelů, kteří o finanční 
pomoc požádat nemohou, je uvedeno slovo „ne“). 
 

 Nabyvatelé a nabývací tituly 
Přijatelnost 

žadatele 

01. Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli na základě schváleného privatizačního projektu 
nebo rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a kterým 
vláda přiznala úhradu nákladů na odstraňování škod na životním prostředí 
váznoucích na privatizovaném majetku podle § 18 odst. 2 písm. b) bod 4 
zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech 
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České 
republiky, nebo po 1. lednu 2006 podle § 5 odst. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 
178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a 
o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky 
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), a kteří úhradu těchto nákladů 
čerpali nebo čerpají podle ekologické smlouvy uzavřené s Fondem 
národního majetku nebo po 1. lednu 2006 s Ministerstvem financí. 

 

NE 

 



02. Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli na základě zákona č. 92/1991 Sb., ve smlouvě o převodu 
privatizovaného majetku výslovně převzali závazek k odstranění starých 
ekologických zátěží a z titulu převzetí tohoto závazku jim byla Fondem 
národního majetku nebo po 1. lednu 2006 Ministerstvem financí poskytnuta 
adekvátní sleva z kupní ceny za privatizovaný majetek. 

 

NE 

03. Právní nástupci státních organizací, kteří byli založeni ve formě obchodních 
společností v souvislosti s transformací těchto státních organizací, a to na 
základě zákona, kterým byla taková obchodní společnost založena a určena 
jako právní nástupce původní státní organizace, jakož i nabyvatelé majetku 
od takto zákonem založené obchodní společnosti, bez ohledu na to, zda jde 
o právnické nebo fyzické osoby (např. společnost České dráhy a.s., která 
byla zákonem č. 77/2002 Sb. určena jako právní nástupce státní organizace 
České dráhy, jakož i nabyvatelé majetku od této obchodní společnosti). 

 

NE 

04. Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli v dražbách organizovaných privatizačními komisemi a 
realizovaných podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu 
k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

ANO 

05. Nabyvatelé majetku státu, který byl ve správě Pozemkového fondu České 
republiky a který nabyvatelé nabyli na základě smluv uzavřených podle 
zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů a 
nabyvatelé majetku státu, se kterým s účinností ode dne 1.1.2013 přísluší 
hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu zřízenému zákonem č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu, a který nabyvatelé nabyli od 
Státního pozemkového úřadu na základě smlouvy uzavřené po 1.1.2013. 

 

ANO 

06. Následní nabyvatelé privatizovaného majetku, kteří majetek nabyli na 
základě smlouvy o převodu vlastnictví od původních (prvotních) nabyvatelů 
privatizovaného majetku, tedy od nabyvatelů majetku státu na základě 
zákona č. 92/1991 Sb., a se kterými nebyla Fondem národního majetku 
nebo po 1. lednu 2006 Ministerstvem financí uzavřena ekologická smlouva 
o úhradě nákladů na odstraňování škod na životním prostředí podle § 18 
odst. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 171/1991 Sb. nebo po 1. lednu 2006 podle 
§ 5 odst. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 178/2005 Sb. 

 

ANO 

07. Nabyvatelé majetku, kteří majetek nabyli od státních podniků nebo jiných 
státních organizací, které sice byly zařazeny do privatizace podle zákona č. 
92/1991 Sb., avšak ještě před jejich privatizací vstoupily do likvidace, na 
jejich majetek byl prohlášen konkurs podle zákona č. 328/1991 Sb., 
o konkursu a vyrovnání, nebo bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
dále též nabyvatelé majetku od státních podniků, které sice byly původně 
zařazeny do privatizace, avšak následně byly rozhodnutím vlády podle § 5 
zákona č. 92/1991 Sb., z privatizace vyřazeny a vrátily se zpět 
do právního režimu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

ANO 

08. Nabyvatelé majetku, od státních podniků nebo jiných státních organizací, 
které nikdy nebyly do privatizace zařazeny a nabyvatelé majetku z likvidační 
podstaty nebo konkursní podstaty takových státních podniků, pokud 
tyto státní podniky byly uvedeny do likvidace, na jejich majetek byl prohlášen 
konkurs nebo bylo zahájeno insolvenční řízení a do vlastnictví právnických 
nebo fyzických osob byl majetek převeden na základě kupních smluv 
uzavřených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
nebo zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ANO 



09. Nabyvatelé majetku od právnických nebo fyzických osob, které tento majetek 
nabyli jako prvonabyvatelé od státních podniků nebo jiných státních 
organizací nezařazených do privatizace nebo z likvidační či konkursní 
podstaty takových státních podniků nebo jiných státních organizací. 

 

ANO 

10. Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli na základě zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků 
některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ANO 

11. Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli na základě zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních 
rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ANO 

12. Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli na základě zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

ANO 

13. Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli na základě zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých 
majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství 
olomouckého. 

 

ANO 

14. Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 

 

ANO 

15. Obce, které nabyly majetek státu na základě zákona č. 172/1991 Sb., 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

ANO 

16. Obce, v jejíchž územních obvodech se nacházejí nelegální skládky, na které 
odkládali svůj odpad různí znečišťovatelé, které dnes nelze identifikovat a 
dohledat, tedy znečišťovatelé neexistují. 

 

ANO 

17. Kraje, které nabyly majetek České republiky na základě zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky 
do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ANO 

18. Nabyvatelé majetku státních podniků a jiných státních organizací, kteří 
majetek nabyli na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých 
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská 
sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a 
o změně zákona č. 157/2000 Sb. 

 

ANO 

 

 U projektů typu odstraňování starých ekologických zátěží je navíc předložena: 

a. analýza rizika zpracovaná v souladu s metodickým pokynem MŽP č. 1/2011 nebo 
i MP MŽP č. 12/2005 (AR podle tohoto MP bude ze strany MŽP OEREŠ akceptována, 
pokud byla zpracována před platností nového MP a údaje v ní uvedené nelze pova-
žovat za neaktuální v čase), ke které je vydáno a předloženo souhlasné stanovis-
ko MŽP, 

b. studie proveditelnosti zpracovaná v souladu s metodickým pokynem MŽP z června 
2007 u projektů nad 20 milionů Kč nebo kde takový postup stanoví schválená analýza 
rizik. 

 U projektů typu odstraňování starých ekologických zátěží, které řeší dílčí etapu odstranění 
nebo snížení znečištění, je dále předložena: 

a. studie proveditelnosti zpracovaná v souladu s metodickým pokynem MŽP z června 
2007, která detailně popíše všechny etapy sanačního zásahu vedoucí k dosažení 
požadovaného cíle, 



b. celkový plán etap sanace v celém rozsahu dotčené lokality s návrhem zajištění 
finančních zdrojů pro jejich realizaci a s vyčleněním návazností dílčí etapy, která je 
součástí projektové žádosti, 

c. technické řešení dané dílčí etapy projektu předpokládá realizaci další, navazující 
etapy po jejím zadání v zadávacím řízení dle ZVZ či ZZVZ, případně ve výběrovém 
řízení. 


