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Číslo výzvy v MS 2014+: 05_18_099 

Název výzvy v MS 2014+: MŽP_99. výzva PO3, SC 3.4, kolová 

 

99. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ 

podporovaných z Fondu soudržnosti 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 7. 2019 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 99. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí 

podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020. 

 

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3, investiční priority 2, SC 3.4, jsou v informačním 

systému koncového příjemce (dále jen IS KP14+) zpřístupněny a přijímány 

od 1. srpna 2019 (9:00) do 31. října 2019 (20:00). 

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 

2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. 

 

V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat 

všechny relevantní přílohy, předloží je na místně příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR 

v tištěné podobě (v případě, že je podklad většího formátu než A3) nebo na elektronickém 

nosiči (pouze pokud je podklad kapacitně příliš velký pro nahrání do IS KP14+). Jestliže 

povinnou přílohou žádosti je projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo 

vyšším stupni včetně položkového rozpočtu, je žadatel povinen předložit tuto přílohu vždy 

v tištěné podobě. V takových případech je možné doručit tyto doklady k žádosti do ukončení 

pracovní doby podatelny místně příslušného krajského pracoviště dle místa realizace projektu 

zveřejněné na webové stránce SFŽP ČR ještě první pracovní den následující po dni ukončení 

příjmu žádostí. 

 

V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat 

s přiměřenou časovou rezervou.  
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Výzva se vztahuje na individuální projekty 

(celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). 

 

Výzva je kolová (soutěžní), s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve 

výši 200 mil. Kč. 

 

Žádosti o podporu musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP 2014 – 2020, Pravidly pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP 2014 – 2020 a výzvou pro podávání žádostí. 

 

Další informace a podmínky platné v rámci 99. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit: 

 

Podporovaná aktivita 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontami-

nace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla 

přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních 

technologií.  

Uznatelným nákladem v rámci projektové přípravy není Analýza rizika kontaminované lokality, 

pokud se její realizace aktivně neúčastnilo OEREŠ MŽP. Závěry předložené Analýzy rizik musí 

být vždy schváleny OEREŠ MŽP. 

Uznatelným nákladem není nákup pozemků a staveb. 

Projekty sanací či analýz rizik (realizace průzkumných prací) černých skládek jsou nezpůsobilým 

nákladem. 

Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (především projektovou dokumentaci vč. 

položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději do 

1. 9. 2019. Pokud bylo pro projekt vydáno Závazné stanovisko MŽP v rámci předchozí výzvy SC 

3.4 a nedošlo-li k žádné změně projektu, nemusí uchazeč žádat o vydání nového Závazného 

stanoviska MŽP. 

 

Oprávnění žadatelé: 

- kraje, 

- obce, 
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- dobrovolné svazky obcí, 

- organizační složky státu, 

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

veřejnoprávními subjekty, 

- veřejnoprávní instituce, 

- městské části hl. města Prahy, 

- příspěvkové organizace, 

- státní podniky, 

- státní organizace, 

- vysoké školy, školy a školská zařízení, 

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky), 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

- podnikatelské subjekty, 

- obchodní společnosti a družstva, 

- fyzické osoby podnikající. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Subjekty zajišťující odstraňovaní ekologických zátěží. 

 

Cílová území: 

Území celé České republiky. 

 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel 

pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023. 

 

Určení výše podpory: 

Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Bližší informace o výši podpory (dotace) 

jsou v kapitole B.6.3.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 

Povinný indikátor: 

44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu. 

 

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor relevantními daty.  

 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Podrobné informace o relevantnosti veřejné podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 
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Omezení v rámci výzvy: 

Aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 40 bodů ve 

věcném hodnocení dle technicko – ekologických kritérií.  

 

Způsobilost DPH: 

Daň z přidané hodnoty je obecně jako všechny daně nezpůsobilá pro příspěvek z ESI fondů, 

s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná a zároveň nemůže 

dojít k jejímu navrácení jinou formou. DPH je tak způsobilá pouze pro příjemce, kteří si 

nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu, a to při splnění dalších 

podmínek vyplývajících z Pokynů k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel politiky 

soudržnosti v programovém období 2014-2020. Nárok pro odpočet DPH je vymezen zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Koncept návratnosti DPH je vymezen judikaturou 

Soudního dvora EU a Pokyny k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel politiky 

soudržnosti v programovém období 2014-2020, který byl dne 30. 10. 2018 vydán Evropskou 

Komisí.  

Mezi základní principy pro posuzování způsobilosti DPH, které tyto Pokyny uvádí, patří:  

• DPH, která je návratná jakýmkoli způsobem, i když není přímo navrácena příjemci, je 

nezpůsobilá. Jde například o případy, kdy infrastrukturu, která byla předmětem projektu, 

provozuje jiný subjekt než příjemce, přičemž z této činnosti má příjmy zatížené DPH, které 

plynou z přímého využití projektu (blíže viz Pokyny).  

• U principu návratnosti je irelevantní, jaká výše DPH byla navrácena, případně jestli byla 

vůbec navrácena. Stačí pouhá možnost návratnosti dle národní legislativy a daň bude 

považována za návratnou, tudíž nezpůsobilou.  

• Daňový status subjektu nemůže být sám o sobě rozhodujícím faktorem pro posouzení, 

zdali je DPH návratná dle nařízení 1303/2013. Je potřeba další analýzy případu. 

 

Zdůvodnění zacílení výzvy: 

Výzva na Aktivitu 3.4.1 byla vzhledem k jinému způsobu hodnocení vyhlášena zvlášť,  

a to jako výzva pod pořadovým č. 77. Výzva je dále pro aktivitu 3.4.3 omezena na sanace 

nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace 

představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena 

priorita A3, A2, a to z důvodů velkého převisu potencionálních projektů v těchto vyšších 

prioritách. 

 

Synergie/komplementarity: 

Komplementární vazba byla identifikována u následujících operačních programů ESIF: 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), 

 Program rozvoje venkova (PRV). 
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Další informace pro žadatele: 

Informace k postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a 

příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 

Podmínky pro změnu výzvy: 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky pro 

změnu výzvy se řídí Jednotným metodickým prostředím MMR, zejména Metodickým pokynem 

pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020. Případné 

změny výzvy se budou vždy týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

 

 

Pro konzultace se může žadatel obracet na Zelenou linku. Číslo na call centrum je 

800 260 500. Provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). 

Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz. 

 

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 

OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 

 

 

 

Řídicí orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

tel.: +420 267 121 111 

fax: +420 267 310 308 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4   

tel.: +420 267 994 300 

infolinka: 800 260 500 
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