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Číslo výzvy v MS 2014+: 05_19_131 

Název výzvy v MS 2014+: MŽP_131. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná 

 

2. změna výzvy platná od 15. 7. 2019 

(změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP 2014 – 2020 na verzi č. 22 a změně hodnotících kritérií) 

 

131. výzva Ministerstva životního prostředí 
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ 
podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 2. 2019 prostřednictvím Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) 131. 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 4, investiční priority 1, SC 4.3, jsou v informačním 

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

od 1. února 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 (Příloha 1.4 a 
1.6) od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a 
žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, 
předloží je ve 2 pare na místně příslušné regionální pracoviště AOPK ČR v tištěné podobě. V případě 

zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou 
rezervou.  

 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 
(celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). 
 

Výzva je průběžná (nesoutěžní), s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 
 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 
300 mil. Kč. 
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Žádosti o podporu musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP 2014 - 2020, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP 2014 – 2020 a textem výzvy pro podávání žádostí. 

 
Podmínky pro podávání žádostí včetně popisu povinných příloh jsou uvedeny v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 20201. 
 

Další informace a podmínky platné v rámci 131. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit: 

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 
 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat:  

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 
živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

• opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chrá-
něné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách 
obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod., 

• opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické 
infrastruktury, 

• výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
• zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
• odstranění migračních překážek na vodních tocích, 
• instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující 

jejich poproudovou migraci. 

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,  
• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků 

podporujících ÚSES, 
• liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného 

prvku), 
• zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce2 významných krajinných prvků, 
• v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným 

povrchem umožňující pěší průchod krajinou, 

                                                 
1 Pro výzvu je platná verze 22 – pouze část B, ustanovení části C týkající se procesu kontroly formálních náležitostí 
a Příloha č. 1. Ostatní části Pravidel jsou platné vždy v aktuálním znění zveřejněném na webu www.opzp.cz. 
2 Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Ekologická stabilita je schopnost ekosystému 
vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce, a dále soubor projevů přírodní 
lokality (stanoviště, biotopu apod.), díky nimž je zachováváno typické prostředí a jeho ekologická hodnota. 

http://www.opzp.cz/
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• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých 
vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který 
neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních 
lesů). 

 

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 

• vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově 
a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění 
dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů 
nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů 
geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území 
před povodněmi, 

• obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních 
funkcí, 

• posílení ekologicko - stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,  
• podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším 

časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: 
o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných 

organismů, 
o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces 

renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo 
rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních 
druhů geograficky původními apod. 

Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví 
státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 

• dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné 
následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů, 

• výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 
83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany, 

• zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů, 
• zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, 

probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění 
přirozené prostorové skladby porostu. 

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, 
protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 

• podpora opatření zamezujících vodní erozi: 
o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, 

průlehů apod.),  
o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy 

apod.), 
o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),  

• podpora opatření zamezujících větrné erozi: 
o obnova či zakládání větrolamů.  
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Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014 – 20201. V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné druhy 
dřevin (u funkčních výsadeb ovocných stromů v zemědělské krajině jsou přípustné pouze staré a krajové 
odrůdy uvedené v seznamu Standardu AOPK ČR (Řada C02 003)). 

V rámci SC 4.3 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv 
management udržovací3. 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se 
zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.  

Oprávnění žadatelé: 

• kraje, 
• obce, 
• dobrovolné svazky obcí, 
• organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 
• státní podniky, 
• státní organizace, 
• 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, 
• příspěvkové 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, 
• fyzické osoby nepodnikající4. 

 
Hlavní cílové skupiny: 

Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a 
správci vodních toků.  

                                                 
3 Základním znakem obnovního managementu je definování cílového stavu. Opatření, kterými má být cílového stavu dosaženo, 
musí být dostatečně popsány. Opatření jednoznačně směřují k pozitivní změně (zlepšení) stavu lokality (ve prospěch 
konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod.), a to bez ohledu 
na počet let, po který jednotlivé zásahy v rámci opatření jako celku probíhají. Opatření může být rozloženo do více let, může 
obsahovat dílčí po sobě jdoucí operace (i operace opakující se, pokud to stav či povaha lokality vyžaduje). Typickým příkladem 
jsou opatření realizovaná zcela nově na dosud neudržovaných lokalitách či na lokalitách udržovaných nevhodným nebo 
nedostatečným způsobem (např. úbytek druhů, snížení biodiverzity). Mohou to být i opatření realizovaná na lokalitách, kde již 
některá opatření probíhají, tedy i opatření navazující na předchozí zásahy, avšak pouze v případě, že na těchto lokalitách ještě 
nebylo dosaženo cílového stavu. Cílem těchto navazujících opatření na již prováděná opatření je dosažení jednoznačné změny 
- tedy zlepšení stavu lokality, biotopu (zvýšení početnosti druhů apod.). 
4 U FO nepodnikajících je omezena realizace projektu mimo pozemky v jejich vlastnictví, viz níže Omezení v rámci výzvy. 
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Cílová území: 

Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy. 

 

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 – 20201. Křížové financování není relevantní. 

Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé výdaje, které není možné z OPŽP financovat, 
je žadatel na vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do kategorie „nezpůsobilé 
výdaje“, nikoliv zcela odstranit. Případné doplnění/formální změny nesmí měnit základní hodnocené 
skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. 

Režijní a provozní náklady, způsobilé v případě prací realizovaných osobními náklady, je možné 
vykazovat metodou zjednodušeného vykazování prostřednictvím paušální sazby. Informace jsou 
uvedeny v dokumentu Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních 
výdajů v OPŽP 2014 – 2020. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023. 
 
 
Hodnocení projektů: 

Věcné hodnocení provádí dva nezávislí hodnotitelé. Dojde-li mezi jejich posudky k bodovému rozdílu 
většímu než 20 bodů, bude provedeno arbitrážní hodnocení.  

 

Hodnocení projektů kombinujících více typů opatření: 
V případě projektů kombinujících více aktivit a typů opatření, pro něž existují různé soubory 
hodnotících kritérií, bude každé opatření hodnoceno dle příslušného souboru hodnotících kritérií a 
výsledný počet bodů bude stanoven jako vážený aritmetický průměr z nákladů jednotlivých opatření (s 
použitím finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlen na celé číslo. 

Příklad: 
Projekt spojuje revitalizaci rybníka za 3 mil. Kč a doprovodné výsadby za 1 mil. Kč.  
Za opatření revitalizace rybníka získá projekt 50 bodů, za opatření výsadeb získá 70 bodů. 

Výpočet celkové výše bodů za projekt: 
(3 000 000 ∗ 50) +  (1 000 000 ∗ 70)

4 000 000
= 55 bodů 

 
 
Určení výše podpory: 

Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření. Výše podpory i míra 
spolufinancování pro jednotlivé typy opatření je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP 2014 – 20201. 

 
Určení výše podpory u projektů kombinujících více typů opatření s různou výší podpory: 

V případě projektů kombinujících více aktivit či typů opatření, u kterých je rozdílná výše podpory, je 
konečná výše podpory stanovena jako vážený aritmetický průměr z nákladů jednotlivých 
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opatření (s použitím finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo 
dělitelné pěti. Žadatel je povinen výsledný údaj zadat do žádosti v IS KP14+ (záložka „přehled zdrojů 
financování“).  
Pro každé jednotlivé opatření žadatel předloží samostatný oceněný položkový výkaz výměr. 
 
Příklad: 
Projekt spojuje opatření výstavby rybího přechodu (výše podpory 75 %) a založení biokoridoru ÚSES 
(výše podpory 100 %). 
Náklady na výstavbu rybího přechodu: 3 mil. Kč. 
Náklady na založení ÚSES: 2 mil. Kč. 

Výpočet výše dotace v procentech: 
(3 000 000 ∗ 75) +  (2 000 000 ∗ 100)

5 000 000
= 85 % 

 
 
 

Povinné indikátory: 

• 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování  
• 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny 

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory relevantními daty. 
 
 
Nepovinné indikátory: 

• 46010 Zabezpečení migrační prostupnosti říční sítě 
• 46301 Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy 
• 46505 Délka revitalizovaných vodních toků 

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu. 
 
 
 
Informace o podmínkách veřejné podpory a podpory de minimis: 

Pro projekty PO 4 není veřejná podpora zpravidla relevantní, nelze ji však vyloučit. Informace o veřejné 
podpoře v PO 4 jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 
20201 v kapitole D. 

V rámci této výzvy budou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě a akvakultuře, pokud projekt 
souvisí s jejich podnikatelskou činností, podpořeny výhradně prostřednictvím relevantní podpory 
malého rozsahu (de minimis)5.  

Oprávněnost čerpání podpory de minimis v požadované výši dokládá žadatel prostřednictvím prohlášení 
k podporám malého rozsahu, a to i za skupinu podniků, jejíž je součástí (kde je relevantní). Žadatel 
v takovém případě v IS KP14+ zaškrtne check box „Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“.  

                                                 
5 Jedná se zejména o obnovu a zakládání sadů a managementová opatření typu pastvy a kosení. 
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Podniky mohou pro financování projektů spočívajících v ochraně kulturního a přírodního dědictví, které 
souvisí s ekonomickou činností těchto podniků, využít veřejnou podporu podle článku 53 Nařízení 
651/2014 (GBER) za předpokladu, že jsou splněny všechny relevantní podmínky tohoto nařízení. 

 

Omezení v rámci výzvy:  
• Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících 

kritérií. 
• V rámci výzvy nelze podpořit opatření na zpracování plánů ÚSES, pro něž je otevřena 

samostatná průběžná výzva č. 52. 
• U žadatelů - fyzických osob nepodnikajících je přípustná realizace projektu na základě 

pronájmu, případně souhlasu vlastníka, pouze jedná-li se o pozemky jiných fyzických osob 
nepodnikajících, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR a 
AOPK ČR, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik. 

 
 
Synergie/komplementarity: 
Pro PO 4 nejsou relevantní návazné synergické aktivity a projekty. Výzva je komplementární 
s programy IROP, PRV, OP D a OP R. 
 
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 Řídícím 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 žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. Kontakty 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.  
Své dotazy můžete také posílat na dotazy-PO4@nature.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 

http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty
mailto:dotazy-PO4@nature.cz
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Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Kaplanova 1931/1 
148 00 Praha 11 - Chodov  
tel.: +420 283 069 242 
fax: +420 283 069 241 

 
 
 
 

 
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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