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1. Analýza OPŽP 2014–2020 

1.1 Obecné informace o Operačním programu životní prostředí 2014–2020 

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále „OP ŽP 2014-2020“) je 
ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora 
efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 
a zmírňování dopadů změny klimatu.  

OP ŽP 2014-2020 se soustředí zejména na ty problémy, kdy ČR nedodržela ve stanovených 
termínech závazky plynoucí z právních předpisů ES/EU, nebo kde bylo riziko budoucího 
nedodržení závazků identifikováno:  

- Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod,  
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a 

čistším ovzduší pro Evropu,  
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, 

niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší,  
- Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů,  
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky,  
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik.  

Operační program zahrnuje pět prioritních os (PO): 

- PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

- PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

- PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

- PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

- PO 5 Energetické úspory 

OPŽP 2014–2020 podporuje opatření zaměřená na zlepšení zvládání povodní a sucha v rámci 
některých specifických cílů prioritní osy 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní a 
v rámci některých specifických cílů prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Prioritní 
osa 1 se dělí na následující specifické cíle (vyjmenovány všechny cíle bez ohledu na návaznost 
na řešenou problematiku): 

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 

Podporované aktivity:  
1.1.1 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  

1.1.2 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod 

1.1.3 odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami  
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Oprávnění žadatelé: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části 
hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti  

Maximální výše podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů z prostředků Fondu 
soudržnosti.  

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
Podporované aktivity:  
1.2.1 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 

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

Oprávnění žadatelé: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části 
hl. města Prahy, příspěvkové organizace, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku 
obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 

Maximální výše podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů z prostředků Fondu 
soudržnosti. U projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení EU 1303/2013 jsou 
způsobilé výdaje určeny odečtením příjmů projektu jednorázovým snížením způsobilých 
výdajů paušální sazbou 25 %. Z takto upravených způsobilých výdajů činí podpora 
maximálně 85 %. 

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
Podporované aktivity:  

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

1.3.2 hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu  

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

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

Oprávnění žadatelé: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní 
organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 
Sb., městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace (kromě opatření výstavby ochranných nádrží), fyzické osoby 
podnikající a fyzické osoby nepodnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby 
ochranných nádrží), podnikatelské subjekty podnikající v odvětví akvakultury  

Podpora je poskytována ve výši maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů z prostředků 
Fondu soudržnosti s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde je 
poskytnuto max. 30 % celkových způsobilých výdajů a odstraňování sedimentů, kde 
podpora činí max. 40 %. 
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1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
Podporované aktivity:  

1.4.1 analýza odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření 

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

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

Oprávnění žadatelé: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné 
výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., městské části hl. 
města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace 

Podpora je poskytována ve výši maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou 
vybudování varovných systémů, kde je poskytnuto max. 70 % celkových způsobilých výdajů. 
V případě projektů generujících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení EU 1303/2013 se 
postupuje dle Pravidel pro žadatele (1). 

Opatření, která mají příznivý dopad na řešení sucha a nedostatku vody, se objevují především 
v rámci specifického cíle 1.2. Opatření, která spadají do specifického cíle 1.1, přispívají ke 
zlepšování jakosti povrchových vod, což je rovněž příznivé pro zvládání období sucha a 
nedostatku vody, kdy zpravidla dochází ke zhoršení jakosti vodních zdrojů. Některá opatření 
realizovaná v rámci specifického cíle 1.3 mohou mít sekundární příznivý vliv na předcházení 
vzniku sucha a nedostatku vody.  

Prioritní osa 4 se dělí na následující specifické cíle (vyjmenovány všechny cíle bez ohledu na 
návaznost na řešenou problematiku): 

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 
Podporované aktivity:  
4.1.1. Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP 
na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační 
složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně 
tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury); sběr informací, tvorba informačních 
a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP 
a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. 

Oprávnění žadatelé viz Pravidla pro žadatele (1) 

Podpora v rámci specifického cíle 4.1 je poskytována z prostředků Evropského fondu 
regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů. V případě 
opatření revitalizace a samovolné renaturace vodních toků a niv a opatření tvorba a obnova 
mokřadů a tůní je podpora poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. 
V případě opatření zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování 
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury vyplývající z plánů dílčích 
povodí nebo Koncepce zprůchodnění říční sítě činí podpora až do výše 100 % celkových 
způsobilých výdajů. V případě opatření vytváření a obnova malých vodních nádrží je 
poskytováno až 90 % celkových způsobilých výdajů, v případě opatření zajištění územní 
ochrany, zpracování podkladů pro zajištění péče a zajištění péče o území národního 
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významu realizované resortními organizacemi MŽP a příslušnými orgány ochrany přírody 
činí podpora až 100 % celkových způsobilých výdajů. V případě projektů vytvářejících příjmy 
dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 se postupuje dle Pravidel pro žadatele. 

4.2 Posílit biodiverzitu 
Podporované aktivity:  
4.2.1 péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy 
včetně obnovy a tvorby těchto biotopů 

4.2.2 péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 

4.2.3 prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, 
hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) 

4.2.4 předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy 
živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v 
rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). 

Oprávnění žadatelé viz Pravidla pro žadatele (1) 

Výše podpory je analogická s pravidly pro specifický cíl 4.1. U opatření minimalizace a 
náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku činí podpora 
maximálně 100 %. V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 
1303/2013 se postupuje dle Pravidel pro žadatele. 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
Podporované aktivity:  

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

4.3.2 vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

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

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

4.3.5 realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, 
protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. 

Oprávnění žadatelé viz Pravidla pro žadatele (1) 

Podpora činí maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů projektů a je poskytována 
z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. U jednotlivých opatření je však míra 
podpory stanovena specificky a pohybuje se v rozmezí 60–100 % (viz Pravidla pro žadatele).  

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
Podporované aktivity: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.  

Oprávnění žadatelé viz Pravidla pro žadatele (1) 

Podpora v rámci specifického cíle 4.4 je poskytována z prostředků Evropského fondu 
regionálního rozvoje s maximální hranicí 60 % celkových způsobilých výdajů. V případě 
opatření pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s navazující realizací se 
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poskytuje až 85 % celkových způsobilých výdajů. V případě, že realizace opatření zakládání 
nebo obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. 
vodních prvků a ploch) vyplývá ze studie systému sídelní zeleně zpracované podle Osnovy 
a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně, je podpora poskytována 
až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů. V případě projektů vytvářejících příjmy dle 
čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 se postupuje dle Pravidel pro žadatele. 

Příznivý vliv na zvládání sucha a nedostatku vody mají některá opatření podporovaná v rámci 
specifických cílů 4.1 a 4.3. Sekundární příznivý vliv mají opatření ze specifického cíle 4.4.  

 

1.2 Rozbor čerpání v rámci prioritních os 1 a 4 

Stav čerpání prostředků z prioritní osy 1 uvádí tabulka 1 a je zachycen na obrázku 1. Stav 
čerpání prostředků z prioritní osy 4 uvádí tabulka 2 a je zachycen na obrázku 2. Z hodnot 
proplacených dotací je patrné, že u specifických cílů 1.3 a 4.4 existuje problém 
s nedostatečným čerpáním prostředků. U specifického cíle 1.3 je nižší úspěšnost žádostí, která 
ke konci roku 2019 činila 52 %. Nižší úspěšnost žádostí je i v rámci všech specifických cílů 
prioritní osy 4.  

Nejvyšší alokovaná částka 11,3 mld. Kč a rovněž nejvyšší proplacené dotace 5,4 mld. Kč jsou 
dosaženy u specifického cíle 1.1 zaměřeného na snížení množství vypouštěného znečištění. Na 
opatření ze specifického cíle 1.2 zaměřeného na zajištění dodávek pitné vody je alokováno 
výrazně méně prostředků – 4,6 mld. Kč a rovněž výše doposud proplacených prostředků je 
výrazně nižší – 1,3 mld. Kč. 

  

 

Obrázek 1 Výše proplacených dotací v mld. Kč ke konci roku 2019 ve srovnání s finanční alokací 
u jednotlivých specifických cílů prioritní osy 1. Zdroj: Přehled probíhajících průběžných a 
uzavřených výzev v OPŽP 2014-2020 (k 19.11.2019) 
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Tabulka 1 Stav čerpání prostředků ze specifických cílů prioritní osy 1 ke konci roku 2019. 

 
SC 1.1 SC 1.2 SC 1.3 SC 1.4 

celkem 
PO1 

Celková alokace [mld. Kč] 11.9 3.0 2.9 2.0 19.8 

Počet podaných žádostí 618 186 240 652 1696 

Počet úspěšných žádostí 
(žádosti schválené aktivní 
a projekty v realizaci) 415 140 124 534 1213 

Procento úspěšnosti [%] 67 75 52 82 72 

Příspěvek EU úspěšné 
žádosti [mil. Kč] 11833 3388 1035 1524 17780 

Proplacené částky [mil. 
Kč] 5440 1275 524 743 7981 

Proplaceno z alokace [%] 48 27 7 29 31 

Zdroj: Přehled probíhajících průběžných a uzavřených výzev v OPŽP 2014-2020 (k 19.11.2019) 
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2019/11/20/1574243055_20191119_Prehled_vyzev_
web.pdf 

 

 

Obrázek 2 Výše proplacených dotací v mld. Kč ke konci roku 2019 ve srovnání s finanční alokací 
u jednotlivých specifických cílů prioritní osy 4. Zdroj: Přehled probíhajících průběžných a 
uzavřených výzev v OPŽP 2014-2020 (k 19.11.2019) 
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Tabulka 2 Stav čerpání prostředků ze specifických cílů prioritní osy 4 ke konci roku 2019. 

 SC 4.1 SC 4.2 SC 4.3 SC 4.4 celkem PO4 

Fin. Alokace [mld. Kč] 2.7 0.6 3.9 1.8 9.1 

Počet podaných žádostí 201 119 1375 691 2386.0 

Počet úspěšných žádostí 
(žádosti schválené aktivní a 
projekty v realizaci) 127 60 660 294 1141.0 

Procento úspěšnosti [%] 63 50 48 43 48 

Příspěvek EU úspěšné žádosti 
[mil. Kč] 1883 176 3117 305 5482 

Proplacené částky [mil. Kč] 272 46 973 130 1422 

Proplaceno z alokace [%] 8 5 18 5 11 

Zdroj: Přehled probíhajících průběžných a uzavřených výzev v OPŽP 2014-2020 (k 19.11.2019) 
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2019/11/20/1574243055_20191119_Prehled_vyzev_
web.pdf 

Pro analýzu OPŽP byl z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) poskytnut soubor přibližně 
330 schválených projektů zaměřených na budování tůní, revitalizace vodních toků, obnovu 
nebo budování malých vodních nádrží, budování rybích přechodů a odstraňování migračních 
bariér. Jedná se o projekty v různé fázi přípravy nebo realizace. Celkové způsobilé výdaje 
těchto projektů činily 2,84 mld. Kč, kdy příspěvek EU činil 2,67 mld. Kč. V této sestavě nejsou 
zahrnuty projekty, jejichž nositelem je přímo Agentura ochrany přírody a krajiny a správy 
národních parků. Tyto projekty administruje Státní fond životního prostředí (z dat k roku 2018 
se jedná přibližně o desítku projektů s vodohospodářským zaměřením). 

Projekty byly rozděleny podle typu opatření. Toto rozdělení je orientační, neboť řada projektů 
zahrnovala více aktivit. Procentuální zastoupení jednotlivých opatření v této sestavě projektů 
je zachyceno na obrázku 3. Přibližný podíl jednotlivých typů opatření na celkových uznatelných 
nákladech je znázorněn na obrázku 4.  

Projekty zaměřené na revitalizace vodních toků (nebo revitalizace byly součástí většího celku 
realizovaných opatření) včetně opatření na slepých ramenech vodních toků v počtu 75 
projektů představují přibližně čtvrtinu z daného souboru a byly podpořeny celkovou částkou 
1,43 mld. Kč (nejčastější výše podpory činila 4,6 mil. Kč na jeden projekt). Projekty na 
vybudování nebo obnovu malých vodních nádrží v počtu 113 představují třetinu z daného 
souboru projektů a byly podpořeny celkovou částkou 610 mil. Kč (nejčastější výše podpory 
činila 2,3 mil. Kč na jeden projekt). Realizace tůní byla předmětem 118 projektů (více než 
třetina projektů) s celkovou výší podpory 447 mil. Kč (nejčastější výše podpory na jeden 
projekt téměř 2 mil. Kč). Rybí přechody byly realizovány v 15 projektech s celkovou výší 
podpory 163 mil. Kč (nejčastější výše podpory na jeden projekt 8,7 mil. Kč). 
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Tabulka 3 Rozdělení projektů podle finančně převažujícího opatření 

Opatření z PO 4 
počet 

projektů  

celkové 
způsobilé výdaje 

[mil. Kč] 

výše 
podpory 
[mil. Kč] 

míra 
podpory 

[%] 

výše 
podpory/projekt 

průměr 
[mil. Kč] 

medián 
[mil. Kč] 

revitalizace 75 1452 1431 99 19.1 4.6 

malé vodní 
nádrže 113 728 611 

84 
5.4 2.3 

tůně 118 457 447 98 3.8 2.0 

rybí přechody 15 183 163 89 10.9 8.7 

ostatní 6 16 13 82 2.2 1.7 

celkem 327 2836.3 2665.8       

 

 
Tabulka 4 Rozdělení projektů podle oprávněného žadatele 

Žadatel 
počet 

projektů 

celkové 
způsobilé výdaje 

[mil. Kč] 

výše 
podpory 
[mil. Kč] 

míra 
podpory 

[%] 

výše 
podpory/projekt 

průměr 
[mil. Kč] 

medián 
[mil. Kč] 

státní podniky 39 937 926 99 23.7 4.5 

fyzické osoby 108 401 349 87 3.2 2.0 

kraje, města, 
obce 119 655 576 88 4.8 2.0 

s.r.o., a.s. 26 195 168 86 6.5 4.0 

spolky a jiné 31 519 513 99 16.5 5.3 

 

Na obrázku 5 je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých skupin oprávněných 
žadatelů u těchto projektů. Na obrázku 6 je znázorněn podíl jednotlivých skupin žadatelů na 
celkových způsobilých výdajích u těchto projektů. Více než třetinu žádostí 
s vodohospodářským zaměřením podávaly samosprávné celky – kraje, města a obce. Třetinu 
žádostí podávaly fyzické osoby. Státní podniky byly žadateli u 12 % projektů zaměřených na 
vodní hospodářství, 10 % projektů realizovaly různé občanské spolky a 8 % žádostí realizovaly 
obchodní společnosti. Z hlediska výsledné výše podpory získaly největší podíl státní podniky 
(926 mil. Kč), samosprávné celky získaly přibližně 575 mil. Kč, různé občanské spolky a jiní 
žadatelé získali 512 mil. Kč, fyzické osoby získaly téměř 350 mil. Kč a obchodní společnosti 
téměř 170 mil. Kč. Nejčastější výše dotace na jeden projekt (bez ohledu na jeho zaměření) 
realizovaný státními podniky činí 4,5 mil. Kč, u projektů realizovaných fyzickými osobami, kraji, 
městy a obcemi přibližně 2 mil. Kč, obchodní společnosti získali nejčastěji podporu ve výši 4 
mil. Kč, občanské spolky 5,3 mil. Kč. Další významnou skupinou žadatelů jsou příspěvkové 
organizace,  správy národních parků a organizační složka státu Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR. Tato skupina však nebyla v analyzované sestavě projektů zastoupena (je 
administrována SFŽP).  
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Obrázek 3 Podíl projektů zaměřených na dané opatření v souboru analyzovaných 
vodohospodářských projektů podpořených z prioritní osy 4 

 

Obrázek 4 Podíl výše celkových způsobilých výdajů u projektů zaměřených na dané opatření 
v rámci vodohospodářských projektů podpořených z prioritní osy 4 
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Obrázek 5 Podíl projektů realizovaných danou skupinou oprávněných žadatelů u projektů 
zaměřených na vodní hospodářství v rámci prioritní osy 4 

 

Obrázek 6 Podíl celkových způsobilých výdajů projektů realizovaných danou skupinou 
oprávněných žadatelů u projektů zaměřených na vodní hospodářství v rámci prioritní osy 4 

 

1.3 Důvody nedostatečného čerpání z prioritní osy 1 a 4 

Bylo zaznamenáno nedostatečné čerpání prostředků alokovaných na podporu opatření 
směřujících k naplnění specifického cíle 1.3. Specifický cíl 1.3 zahrnuje následující aktivity – 
1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 
zlepšení přirozených rozlivů, 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, 1.3.3 
Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové 
ochraně a 1.3.4 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 
bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“. Konkrétní typy podporovaných 
opatření v rámci jednotlivých aktivit jsou vypsány v příloze 2. Přehled čerpání k jednotlivým 
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aktivitám je zobrazen na obrázku 7. Na obrázku 8 je zachycen vývoj čerpání prostředků na 
aktivitu 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami, která má sekundární příznivý vliv na 
předcházení suchu. 

 

 

Obrázek 7 Výše proplacených dotací v mil. Kč u jednotlivých aktivit specifického cíle 1.3, zdroj: 
Státní fond životního prostředí (SFŽP), stav k 6/2019. 

 
Obrázek 8 Průběh čerpání prostředků z jednotlivých výzev k aktivitě 1.3.2 Hospodaření se 
srážkovými vodami, zdroj: SFŽP, stav k 6/2019. 

V závěrečné zprávě Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014–2020 
z roku 2017 (2) je rovněž konstatována nedostatečná absorpční kapacita u specifického cíle 
1.3 a v rámci celé prioritní osy 4. Příčiny nedostatečného čerpání zahrnují nízkou míru 
atraktivity finančních parametrů výzev, nedostupnost pozemků, rezervy v analýze potřeb 
potenciálních žadatelů, překryv výzev z dobíhajícího programového období 2007–2013. Další 
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identifikovanou příčinou nedostatečného čerpání ze SC 1.3 a prioritní osy 4 je duplicita 
opatření realizovaných v OPŽP s národními programy MZe zaměřenými na malé vodní nádrže 
a protipovodňová opatření, které nabízely vyšší míru podpory a nižší administrativní zátěž pro 
žadatele. Významným nepříznivým faktorem OPŽP obecně je administrativní náročnost 
žádostí včetně systému pro jejich správu MS 2014+. Zpráva obsahuje konkrétní doporučení 
pro úpravu tohoto systému. Ve zprávě je rovněž doporučeno zapracovat do Programového 
dokumentu OPŽP strategii pro boj se suchem a podpořit širší škálu opatření zaměřených na 
řešení dopadů sucha. 

Ze zkušeností spoluautorů předložené analýzy vyplývají následující poznatky týkající se 
dosavadního průběhu čerpání prostředků z prioritní osy 1 a 4. Opatření ze specifického cíle 1.1 
a 1.2 mají vysokou odezvu mezi žadateli, je trvalý velký převis žádostí v jednotlivých výzvách. 
V případě výstavby vodovodů a kanalizací dlouhodobě sledujeme trend, kdy dotace přispívají 
k dalšímu rozdrobování vlastnické a provozní struktury. Každý rok se zvyšuje počet vlastníků 
(cca 6 800) a provozovatelů (2 800). O dotace žádají přímo obce, nikoliv velké 
vodohospodářské společnosti. V případě malých obcí nastává situace, kdy samotná spoluúčast 
(v minulém období i 30 %) znamená obrovskou finanční zátěž, kterou často obce musí hradit 
z úvěru. V daných obcích je pak negativně vnímáno, že vodné a stočné pak často převyšuje 
celorepublikový průměr, neboť obec musí dodržet finanční model zajišťující udržitelnost 
investice. Vodovod či kanalizace v obci představuje řadu fixních nákladů, na které se ale 
v těchto případech skládá málo obyvatel, proto pak vodné a stočné vychází v přepočtu na m3 
i více jak 100 Kč. Doporučujeme preferovat projekty, kdy se žadatel stane (nebo je) členem 
většího svazku vlastníků vodovodů a kanalizací a zároveň se zaváže, že po dobu několika let 
z tohoto svazku nevystoupí. Řadu nákladů lze ušetřit díky úsporám z rozsahu.  

Dlouhodobý problém dotací v oblasti VaK je rozdělení potenciálních žadatelů na ty, kteří 
mohou žádat bez omezení, s omezením či nemohou žádat vůbec podle toho, zda jejich 
infrastrukturu provozuje městská či soukromá společnost a na jak dlouho mají uzavřenu 
provozní smlouvu. Dochází tak k diskriminaci občanů v rámci ČR (všichni jsme členy EU, ale jen 
část obyvatel má nárok na budování místní infrastruktury s podporou EU). V rámci dalšího 
programového období by se toto mělo změnit. Zejména u opatření spojených s výstavbou, 
rekonstrukcí či propojováním velkých vodárenských soustav toto omezení nemá svoje 
opodstatnění. Jako příklad lze uvést vodárenskou soustavu východní Čechy, kterou tvoří 
Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Až na Hradec Králové se jedná o společnosti 
provozované městem, v Hradci Králové provozuje síť společnost Veolia. Aby soustava řádně 
plnila svou roli, musí být v provozuschopném stavu celá síť. Nelze tedy upřít možnost získání 
podpory v těch částech, které jsou provozovány soukromým subjektem.  

V případě specifického cíle 1.3, aktivity 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
chybí dostatečné povědomí obcí (ev. další oprávněných žadatelů), jak mohou opatření tohoto 
typu pomoci zlepšit kvalitu života obyvatel a adaptovat se na změnu klimatu. Tato situace se 
ale postupně zlepšuje, což je patrno i na počtu projektů ve výzvě č. 113 na obrázku 6. 
U opatření z aktivity 1.3.2 je nízká ekonomická motivace potenciálních žadatelů. I při míře 
podpory 85 %, je zbylých 15 % pro žadatele často bez ekonomické návratnosti. Je to způsobeno 
zejména tím, že odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je pro řadu 
povrchů osvobozeno od poplatku, zejména se to týká komunikací. Pokud by měl být za pomoci 
dotace řešen např. veřejný prostor, obec realizací opatření neušetří, naopak spíše dojde ke 
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zvýšení nákladů na údržbu. Dalším nepříznivým faktorem je nedostatečné povědomí vlastníků 
objektů, které platí za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (např. 
střechy obecních budov, školy, ad.). Vlastník si často nespojí možnost ušetřit na stočném 
s možností využití dotace. Zde by pomohly vzorové příklady např. v časopisu Priorita či 
v masmédiích. Do budoucna by řešení hospodaření s dešťovou vodou (ve spojení 
s modrozelenou infrastrukturou) mělo být podmínkou podpory projektů v jiných osách, které 
se věnují revitalizaci veřejných prostor. 

Ze zkušeností Státního fondu životního prostředí, jakožto subjektu zprostředkujícího žádosti 
z OPŽP, vyplývají následující zjištění. Hlavní příčinou nízké absorpční kapacity je absence 
podaných žádostí ze strany Státních podniků Povodí na realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření, s kterými se počítalo jako se stěžejními pro čerpání alokace z SC 
1.3. Podniky povodí využívají na realizace protipovodňových opatření primárně podporou z 
národních dotačních zdrojů MZe, OPŽP je pouze alternativou v případě absence národních 
dotačních zdrojů. V případě podpory opatření zaměřených na nakládání se srážkovými vodami 
v aktivitě 1.3.2, kde klíčovou skupinou příjemců dotace jsou municipality a kraje, byla 
opakovaně rozšiřována nabídka podpory, SFŽP komunikoval s Asociací krajů, Svazem měst a 
obcí ČR a Sdružením místních samospráv pro identifikaci bariér, které brání vytvářet a podávat 
žádosti do aktivity 1.3.2. Žádné zásadní bariéry nebyly ze strany oslovených organizací 
identifikovány. Nízký zájem si tak lze vysvětlit tím, že opatření zaměřená na efektivní 
hospodaření se srážkovou vodou stále nejsou ze strany měst a obcí vnímána jako prioritní, a 
není tudíž ochota a s ohledem na omezené výše rozpočtů často i možnost  vynakládat 
prostředky na jejich spolufinancování. Zároveň se jedná o opatření, která z pohledu měst a 
obcí nepřinášejí žádný významný ekonomický přínos. 

Ze zkušeností Agentury ochrany přírody a krajiny, jakožto subjektu zprostředkujícího žádosti 
z prioritní osy 4, vyplývají následující zjištění.  

- zpožděné zahájení programu: první výzvy v novém programovém období byly 
vyhlášeny až v roce 2015, tedy rok a půl od začátku programového období 2014 - 2020. 
Do této doby nebylo možné projekty ani připravovat, neboť nebyly známy podmínky 
programu. 

- Dlouhá příprava žádostí: revitalizace a vytváření vodních prvků jsou jedny z 
nejsložitějších a nejnáročnějších opatření. Jedná se o stavební akce, se kterými je 
spojená dlouhá projektová příprava a následné vydání stavebního a vodoprávního 
povolení, jež je dlouhodobým úkonem. Akce tak byly ve větší míře připraveny pro 
podání do OPŽP až v roce 2017. 

- Nízká míra dotace: do konce roku 2016 byla na vodní prvky stanovena nízká míra 
dotace, MVN 50 %, mokřady/revitalizace/tůně 80 % (100 % pouze ty vyplývající z PDP), 
rybí přechody 75 % (ty, co vyplývaly z Koncepce zprůchodnění říční sítě 100 %) Při této 
výši dotace nebyl o realizaci z OPŽP zájem. Výše dotace byla upravena na začátku roku 
2016 na 60 % pro MVN (resp. 90 % pro MVN v ZCHÚ/N2000, biocentrech ÚSES a 
vyplývající z PDP) a 100 % pro všechny revitalizace/mokřady a tůně.  

- Nižší aktivita velkých žadatelů (zejména správci toků): při nastavování výzev a 
podmínek programu probíhala jednání s podniky povodí a podmínky byly nastaveny 
tak, aby se zabezpečila absorpční kapacita projektů na vodní prvky právě z jejich strany. 
Finančně nejnáročnější projekty jsou jednoznačně revitalizace vyplývající z plánů 
dílčích povodí, pro které byla vypsaná samostatná dvoukolová výzva č. 13. První kolo 
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bylo určeno pro předkládání investičních záměrů, které byly po schválení rozpracovány 
a podány do druhého kolo jako konečné žádosti. Tento postup měl zajistit to, že 
podniky povodí budou vynakládat finanční prostředky na zpracování jen těch projektů, 
které mají šanci na schválení (tj. zpracování PD až po schválení investičního záměru). 
Administrativně se tento mechanizmus neosvědčil, pro žadatele to nakonec byl jen 
krok navíc. Podniky povodí vidí největší překážku pro podávání žádostí ve vyřešení 
vlastnických vztahů pro realizaci projektů a v kapacitě pro přípravu žádostí.  

- Souběh dotací na vodní prvky: národní programy MZe podporují obdobná opatření 
jako v OPŽP, avšak ve výhodnější formě – nižší administrativní náročnost, nižší 
ekologické požadavky (např. není nutné zajistit ekologicko-stabilizační funkce) a na 
počátku OPŽP byla z národních dotací i vyšší míra podpory.  

- Dlouhá administrace u velkých projektů: projekty nad 100 mil. Kč procházejí v rámci 
vydávání právního aktu náročnější kontrolou (včetně MF), která má za následek značný 
časový posun realizace i o víc než rok. 

Od roku 2017 se počet přijatých žádostí do prioritní osy 4 značně zvýšil. V posledních třech 
výzvách (93., 108. a 131.) převažují projekty na vodní prvky a stanovená alokace nestačila na 
podporu všech kladně vyhodnocených žádostí. Alokace výzvy se na základě rozhodnutí 
Výběrové komise a následně Řídícího orgánu OPŽP navyšovala. V přípravě jsou další projekty. 
V průběhu fungování programu se podmínky týkající se podpory vodních prvků upravovaly – 
zvýšení dotace, snížení nároků na dokládání povinných příloh (např. souhlasy vlastníků, 
doklady z katastru nemovitostí atd.), rozšíření způsobilých výdajů (např. u intravilánových 
revitalizací možnost mobiliáře, interaktivních prvků a informačních prvků). Tyto kroky 
jednoznačně napomohly ke zvýšení absorpční kapacity. 

Pro získání dalších podnětů pro nové nastavení Operačního programu životní prostředí byl 
připraven dotazník pro pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny zaměřený na identifikaci 
slabých míst v procesu administrace projektů z prioritní osy 4. Vyhodnocení získaných 
odpovědí je zpracováno v příloze 2. 

Obecně na průběh čerpání prostředků z OPŽP působí příznivě, pokud je dostatek pozemků 
pro realizaci opatření ve vlastnictví žadatele. Zvýšená motivace pro realizaci projektů z OPŽP 
souvisí s reálným ohrožením v řešené lokalitě (např. povodně, splachy z polí, technicky špatný 
stav koryt a nádrží) nebo s esteticky špatným stavem vodních toků (zejména v exponovaných 
lokalitách). Příznivě na průběh čerpání působí stávající relativně vysoká až stoprocentní míra 
podpory některých typů opatření. Aktivita vedení obcí, Státního fondu životního prostředí, 
Agentury ochrany přírody a krajiny, občanských sdružení, jednotlivců a zkušenosti s dříve 
realizovanými projekty z OPŽP jsou rovněž pro průběh čerpání dotací klíčové.  

Naopak nepříznivě na průběh čerpání působí následující faktory. Nebylo podporováno 
předfinancování projektové přípravy. Pro obce jsou často výdaje na projektovou přípravu a 
průzkumy tak vysoké, že si je nemůže dovolit. Pro města a zejména pro malé obce je i 85 % 
nízká míra podpory, uvažované snížení podpory pro další programové období může ochromit 
čerpání, v případě, že se nedoplní podporou z národních zdrojů. Nejsou podporovány studie, 
které by umožnily celostní návrh robustních opatření po hydrologických povodích a zhodnotit 
efektivnost opatření. Pro klíčová opatření v povodí je důležité zapojení subjektů hospodařících 
na zemědělské půdě. V současné době nejsou dostatečně motivováni a OPŽP často neznají. 
Zemědělská půda je z větší části propachtovaná a vlastníci půdy nejsou dostatečně motivováni 
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k prodeji pozemků pro realizaci opatření. U žadatelů není dostatečně jasně chápaný pojem 
udržitelnosti v případě renaturací a revitalizací vodních toků. Není podporována PR (public 
relations) přípravy opatření. Mnohá opatření nebyla nakonec realizována z majetkoprávních 
důvodů. 
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2. Rešerše strategických dokumentů věnovaných problematice zvládání sucha a 

nedostatku vody 

2.1 Strategie udržitelného rozvoje Česko 2030 

Operační program životní prostředí 2021–2027 spadá do časové působnosti národní strategie 
udržitelného rozvoje Česko 2030 (3). Tento dokument se dotýká problematiky ochrany před 
povodněmi a suchem v klíčové oblasti s názvem Hospodářský model a v klíčové oblasti Odolné 
ekosystémy.  

Vize pro Hospodářský model zní: „Ekonomika České republiky cíleně snižuje svou materiálovou 
a energetickou náročnost. Hospodářské instituce zajišťují dlouhodobý růst ekonomiky 
postavený na podnikavosti, inovacích, … oběhovém hospodářství, nízkouhlíkových 
technologiích, robotizaci a digitalizaci a opírá se o odolnou a kvalitní infrastrukturu. … Veřejné 
finance zajišťují, že zdroje na realizaci veřejných politik jsou dostatečné a efektivně 
vynaložené.“ 

Klíčová část Hospodářský model se věnuje problematice hospodaření se zdroji a uvádí se zde, 
že voda se stává strategickým zdrojem. „Česká ekonomika bude muset na všech úrovních 
reagovat na probíhající změny a s tím související extrémní meteorologické jevy, především na 
sucho a nedostatek vody, povodně, přívalové srážky a vlny veder. Vážný problém představuje 
nedostatečná schopnost krajiny zadržovat vodu. České zemědělství, lesnictví a vodní 
hospodářství čeká zásadní změna ve smyslu adaptace na očekávané změny ve vodním režimu 
krajiny. Také pro systém nakládání s vodou v sídlech je nezbytné připravit předpoklady vedoucí 
k recyklaci, jímání a využívání srážkové vody a regulaci odtoku ze zpevněných ploch.“ 

Dále je v dokumentu rozpracována problematika infrastruktury. První podmínkou rozvoje je 
zabezpečení kritické infrastruktury. Vodohospodářská infrastruktura musí být připravena na 
možný úbytek vody v některých regionech a musí zajistit dostatečné zásobování bez ohledu 
na zhoršující se klimatické podmínky. Předpokladem pro to je zvýšení odolnosti vodních zdrojů 
proti kontaminaci a současně podstatné zvýšení kvality vypouštěné vyčištěné vody do vodních 
toků.  

Implementační plán strategického rámce Česko 2030 (4) obsahuje pro dané klíčové oblasti 
strategické a specifické cíle, které jsou rozpracovány do jednotlivých opatření a doporučení. 
Pro klíčovou oblast Hospodářský model byl kromě jiného stanoven strategický cíl č. 10 
„Ekonomické aktivity podporuje stabilní a funkční infrastruktura“. K tomuto strategickému cíli 
se kromě jiného váže specifický cíl 10.6 

SC 10.6 Navzdory důsledkům změny klimatu stát udržuje vysoký standard 
vodohospodářských služeb a zároveň zvyšuje jejich dostupnost  

Opatření  

a) Důsledná aplikace § 8, odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
(Povinnost vlastníka VHI vytvářet prostředky na obnovu) včetně příslušných 
sankčních ustanovení tohoto zákona ze strany příslušných úřadů. (MZe)  

b) Pravidelně aktualizovat plány rozvoje vodovodů a kanalizací na krajské a státní 
úrovni. (MZe)  

c) Rozvíjet a zkvalitnit systém vyhodnocování sbíraných dat (benchmarking) 
k zajištění zvyšování efektivity provozu VHI. (MZe)  
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d) Využít povinnost zpracovat rizikovou analýzu (počínaje rokem 2018, tzv. posouzení 
rizik či plánů pro bezpečné zásobování vodou) jako stimulaci provozovatelů 
vodovodů ke správné provozní praxi. (MZe, spolugestor MZd a Státní zdravotní 
ústav)  

e) Realizovat opatření obsažená v Národním akčním plánu adaptace na změnu 
klimatu (NAP AZK), resp. v Koncepci ochrany před následky sucha pro území ČR, 
která směřují k rozvoji a posilování vodních zdrojů. (MZe, MMR, MŽP)  

Vize pro klíčovou oblast Odolné ekosystémy zní: „Zemědělství, lesní a vodní hospodářství 
berou ohled na přírodní limity a globální změnu klimatu – zlepšují stav půd, zpomalují odtok 
vody z krajiny a napomáhají udržení biologické rozmanitosti. Také rozvoj sídel a technické, 
zejména dopravní infrastruktury probíhá s maximálním ohledem na udržení a posilování 
ekosystémových služeb poskytovaných krajinou.“ 

V dokumentu je konstatováno, že změny v krajině prováděné v druhé polovině minulého 
století vedly ke zrychlení povrchového odtoku, zesílení vodní a větrné eroze, plošné degradaci 
půd, snížení biodiverzity a celkové uniformitě krajiny. Probíhající změna klimatu přináší 
především větší rozkolísanost srážek, zpomalení odtoku vody z krajiny je tedy životně důležité. 
Poskytování národních i evropských dotací bude svázáno se zlepšováním úrodnosti půdy, 
zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a obnovu biologické rozmanitosti.  

Sucho a lokální nedostatek vody povede ke střetu zájmu odběratelů a ochrany vodních 
ekosystémů. Pro zmírnění následků hydrologických extrémů, které jsou spojeny se splachy 
živin z polí do vodních toků, nádrží a podzemních vod, bude nezbytné provádět opatření 
v ploše povodí. Jedním z takových opatření je přehodnocení a úprava funkce odvodňovacích 
systémů. Pro snižování zatížení vodního prostředí rezidui pesticidů a dalších látek na výživu a 
ochranu rostlin se uvažuje s podporou ekologického zemědělství, principů precizního 
zemědělství a tzv. integrované zemědělské produkce.  

Pro klíčovou oblast Odolné ekosystémy byly zvoleny následující strategické cíle: 

- Strat. cíl 12 Krajina ČR je pojímána jako komplexní ekosystém a ekosystémové 
služby poskytují vhodný rámec pro rozvoj lidské společnosti 

- Strat. cíl 13 Česká krajina je pestrá a dochází k obnově biologické rozmanitosti 
- Strat. cíl 14 Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura napomáhá 

zadržování vody 
- Strat. cíl 15 Půdy jsou chráněny před degradací a potenciál krajiny je v maximální 

možné míře využíván k zachycování a ukládání uhlíku. 

Strategický cíl 14 je dále rozpracován do dvou specifických cílů (SC) a jsou navržena konkrétní 
opatření a doporučení. 

SC 14.1 Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje  

Opatření: 

a) Realizovat opatření obsažená v Národním akčním plánu adaptace na změnu 
klimatu (NAP AZK), resp. v Koncepci na ochranu před suchem pro území ČR, která 
směřují k rozvoji a posilování vodních zdrojů. (MŽP, MZe, MMR)  
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b) Zlepšit dnes utlumenou schopnost půdy zadržovat v sobě vodu, která je zásadní 
pro zvýšení retence vody v krajině. K tomu cíli musí směřovat nastavení podmínek 
pro poskytování dotací v zemědělství a lesnictví (viz též SC 15.1). (MZe)  

c) Vydat vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí (k provedení ustanovení § 3 
odst. 1 písm. b) a § 3c odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu) a prakticky naplňovat její účel. (MŽP)  

Doporučení: 

SC 14.2. Kvalita povrchových a podzemních vod se zlepšuje 

Opatření  

a) Realizovat opatření vyplývající z plánů povodí pro období let 2015–2021. (MZe, 
MŽP)  

b) Vydat vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí (k provedení ustanovení § 3 
odst. 1 písm. b) a § 3c odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu) a prakticky naplňovat její účel. (MŽP)  

Další doporučení viz Implementační plán Česko 2030. 

2.2 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu 

Významným strategickým dokumentem, který by měl být zohledněn při přípravě nového 
Operačního programu životní prostředí, je Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR, která byla schválena Usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015 (5) a její 
implementační dokument Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (6, dále jen Akční 
plán). Hlavním cílem Akčního plánu je v souladu s Adaptační strategií a Strategií EU pro 
přizpůsobení se změně klimatu COM(2013)216 zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu - tedy 
zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se teto změně v co největší míře, zachovat 
dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští 
generace.  

Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a průřezový specifický cíl věnovaný vzdělávání, 
výchově a osvětě. Jednotlivé cíle jsou rozpracovány do 52 prioritních opatření a 160 
konkrétních úkolů. Plán obsahuje ještě další opatření s nižší prioritou a z nich plynoucí úkoly. 
Akční plán má široký mezirezortní přesah, což souvisí s charakterem očekávaných dopadů 
změny klimatu. Ze 33 specifických cílů Akčního plánu je níže uveden výběr cílů, které přímo 
souvisejí s vodním hospodářstvím. 

SC 2 Ochrana a obnova přirozeného vodního režimu v lesích 
SC3 Zvýšení efektivity pozemkových úprav s ohledem na změnu klimatu 
SC 6 Omezení vzniku a dopadů zemědělského sucha 
SC 10 Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích jejich využíváním 
SC 11 Zvýšení přirozené retenční schopnosti vodních toků a niv 
SC 12 Efektivní ochrana a využívání vodních zdrojů 
SC 13 Zmírňování následků povodní v urbanizovaném území 
SC24 Zajištění bezpečnosti průmyslových zařízení vzhledem k očekávaným dopadům změny 
klimatu 
SC 29 Ochrana obyvatelstva, systém včasného varování před mimořádnými událostmi 
SC 31 Zvýšení ochrany kritické infrastruktury 
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SC32 Zvyšování environmentální bezpečnosti 
SC 34 Výchova, vzdělávání a osvěta s ohledem na změnu klimatu 

Akční plán je členěn podle hlavních projevů změny klimatu na následující tematické celky – 
dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické 
jevy a přírodní požáry a na dva průřezové tematické celky – ekonomické nástroje a monitoring 
a hodnocení. Pro jednotlivé projevy změny klimatu jsou dále identifikovány konkrétní dopady 
a rizika ve vybraných sektorech hospodářství (lesní hospodářství, zemědělství, vodní 
hospodářství, biodiverzita, zdraví a hygiena, urbanizovaná krajina, cestovní ruch, průmysl a 
energetiku, doprava a mimořádné události).  

Vybrané očekávané dopady dlouhodobého sucha v lesním hospodářství zahrnují chřadnutí 
lesních porostů zejména monokulturních porostů smrku ztepilého a vyšší ohrožení požáry. 
V zemědělství se očekává negativní vliv epizod zemědělského sucha na výnosy zemědělských 
plodin, posun zemědělských výrobních oblastí do vyšších nadmořských výšek, zrychlení 
degradace půdy v souvislosti s erozí a riziko zvýšeného výskytu požárů. Ve vodním 
hospodářství dojde ke zmenšení odtoku na jaře, v létě a na podzim a naopak zvýšení odtoku 
v zimě. Očekává se rozšiřování oblastí s vláhovým deficitem. Snížení průtoků, rychlosti 
proudění a vyšší teplota vzduchu povede k většímu prohřívání vody a delší době zdržení, což 
jsou obecně důvody snížení kvality povrchových vod. Mohou tak být ohroženy zásoby pitné 
vody a může dojít k porušení funkce vodohospodářské infrastruktury. Z hlediska dopadů na 
biodiverzitu se očekávají negativní dopady na vodní a na vodu vázané ekosystémy např. 
v případě periodického vysychání vodních toků. Významné dopady dlouhodobého sucha 
budou pozorovatelné rovněž u terestrických ekosystémů zejména v horských oblastech. 
Pravděpodobně dojde ke zvýšení rizika šíření nepůvodních invazivních druhů. V oblasti zdraví 
a hygieny bude docházet k ohrožení zásob pitné vody a to nejen z hlediska jejich množství, ale 
rovněž z hlediska jejich jakosti. Může tak dojít k přerušení dodávky pitné vody pro 
obyvatelstvo, výrobu, výrobu energie a další sektory.  

Dále Akční plán obsahuje kapitolu věnovanou směřování vědy, výzkumu, vzdělávání a osvěty 
v oblasti adaptace na klimatickou změnu. Samostatná kapitola akčního plánu je věnovaná 
komunikační strategii a podpoře adaptace na místní a regionální úrovni. V kapitole 
ekonomické nástroje a financování je konstatováno, že pro realizaci adaptačních opatření 
navržených v Akčním plánu bude třeba nadále využívat ekonomické nástroje v podobě dotací 
a počítá se s využitím národních dotačních titulů a rovněž operačních programů, které čerpají 
finanční prostředky z evropských fondů včetně Operačního programu životní prostředí.  

Vybraná opatření z Akčního plánu adaptace na změnu klimatu zaměřená na řešení sucha a 
nedostatku vody jsou vypsána v příloze 4. Prioritu získala opatření, která mají vícenásobné 
adaptační efekty (pro jednotlivé projevy změny klimatu), dále opatření, která mají vedlejší 
sociální, ekonomické nebo mitigační efekty, dále byly hodnoceny vlivy na životní prostředí a 
širší ekosystémové služby spojené s daným opatřením a rovněž byla uvážena finanční 
náročnosti realizace opatření.  

2.3 Koncepce ochrany před následky sucha 

Samostatným strategickým dokumentem, který se zabývá problematikou sucha a nedostatku 
vody je Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (7), která byla 
schválena vládou v roce 2017 usnesením vlády č. 528. Dokument byl zpracován na základě 



 
 

22 
 

výstupů činnosti Mezirezortní komise VODA-SUCHO založenou při Ministerstvu zemědělství 
a Ministerstvu životního prostředí. Hlavním cílem Koncepce je vytvořit strategický rámec pro 
přijetí účinných legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření 
k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, 
životní prostředí a na celkovou kvalitu života v ČR. 

Vize Koncepce ochrany před následky sucha na území ČR  

„ČR bude odolná vůči nebezpečným projevům sucha a nedostatku vody i v měnících se 
klimatických a socioekonomických podmínkách. Odolnost bude založena na porozumění riziku 
sucha, na připravenosti a schopnosti včas reagovat na výskyt sucha a na realizaci preventivních 
a strategických opatření za účelem minimalizace dopadů sucha a nedostatku vody na 
společnost, hospodářství a přírodní ekosystémy. Občané ČR budou vnímat zodpovědnost za 
množství a jakost dostupných vodních zdrojů, za ovlivňování vodního režimu krajiny 
a individuálně přispívají ke snižování zranitelnosti vůči suchu a nedostatku vody.“ 

Strategické cíle Koncepce 

1. Zvýšit informovanost o riziku sucha prostřednictvím monitoringu a predikce výskytu sucha, 
zajistit připravenost na události sucha pomocí plánů pro zvládání sucha a všeobecné osvěty.  

2. Zabezpečit udržení rovnováhy mezi vodními zdroji a potřebou vody napříč sektory 
i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách.  

3. Zmírňovat dopady sucha na akvatické i terestrické ekosystémy prostřednictvím obnovy 
přirozeného vodního režimu krajiny.  

Opatření pro zlepšení ochrany ČR před následky sucha a nedostatku vody jsou rozdělena do 
pěti tematických pilířů - Vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody, Posilování 
odolnosti a rozvoj vodních zdrojů, Zemědělství jako nástroj ochrany množství a jakosti vody a 
ochrany půdy, Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny a Podpora principů 
zodpovědného hospodaření s vodou napříč sektory. Konkrétní opatření jsou vypsána 
v příloze 4. Dále je součástí koncepce kapitola věnovaná legislativním a ekonomickým 
opatřením, tématu osvěty a vzdělávání a procesu implementace navrhovaných opatření. 
Poslední kapitola je zaměřena na další směřování v oblasti vědy a výzkumu.  

2.4 Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území  

Zpracování Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (projednané 
a  vzaté na vědomí vládou ČR  dne 30. 10. 2019, dále jen Studie HDV) vychází z požadavků 
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (2017), který je implementačním 
dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Navazuje na 
požadavky Státní politiky životního prostředí České republiky 2012-2020, Politiky územního 
rozvoje České republiky, Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, 
plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik (8). 

Hlavním cílem Studie HDV je vytvořit rámec, který umožní zlepšení vodního režimu 
urbanizovaných území za účelem jejich adaptace na změnu klimatu a zvýšení kvality života 
v nich. Dílčími cíli Studie HDV jsou: (i) stanovit strategické cíle vodního hospodářství 
urbanizovaných území v oblasti hospodaření se srážkovými vodami, (ii) popsat současný stav 
hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ČR, (iii) identifikovat deficity 
současného stavu a navrhnout změny pro jejich odstranění a dosažení strategických cílů. 
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Strategické cíle (SC) vodního hospodářství urbanizovaných území v oblasti hospodaření se 
srážkovými vodami v ČR zahrnují: 

SC 1: Dosažení přirozené vodní bilance - Obnovení přirozené vodní bilance ve stávající 

zástavbě a zachování přirozené vodní bilance v nové zástavbě (minimalizace povrchového 

odtoku, maximalizace vsaku a výparu). Prevence povodní a sucha. 

SC 2: Ochrana urbanizovaného území před zaplavením v důsledku přívalových srážek - 

Ochrana urbanizovaného území před lokálním zaplavením způsobeným kanalizací (při 

překročení hltnosti uličních vpustí či při výskytu tlakového proudění a výtoku odpadní vody na 

terén), soustředěným povrchovým odtokem v intravilánu či přívalovými povodněmi z místních 

vodních toků v důsledku odkanalizování území. 

SC 3: Ochrana povrchových a podzemních vod - Snížení vnosu znečištění a hydraulického 

zatížení povrchových vod přepady z odlehčovacích komor jednotné kanalizace a odtoky 

z oddílné dešťové kanalizace. Zlepšení morfologického stavu povrchových vod, zvýšení 

biodiverzity s nimi spjatých ekosystémů. Předcházení vnosu znečištění do podzemních vod. 

SC 4: Snížení spotřeby pitné vody užíváním srážkové vody - Využití srážkové vody jako zdroje 

užitkové vody a tím snížení nároků na výrobu, dopravu a spotřebu pitné vody. Zvýšení ochrany 

vodních zdrojů, prevence nedostatku vody. 

SC 5: Zlepšení mikroklimatu ve městech - Zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení teploty vzduchu a 

tepelných ostrovů, snížení prašnosti. 

SC 6: Podpora využití vody pro zajištění estetických, rekreačních a dalších služeb v 

urbanizovaných územích - Podpora revitalizace vodních toků a vodních ploch jako součástí 

urbánního prostředí a jejich začlenění do struktury veřejných prostranství měst a obcí. 

Podpora vzniku nových vodních prvků ve veřejném prostoru. Podpora funkční sídelní zeleně. 

Posílení vnímání vody v urbanizovaném prostředí jako prostředku pro zvýšení kvality života. 

Z uvedených cílů reagují na problematiku sucha zejména strategické cíle SC 1 a SC 4, u nichž 
Studie HDV identifikovala 30 deficitů, které brání jejich naplňování. Změny navrhované za 
účelem odstranění těchto deficitů obsahují zejména: 

- Odstranění výjimek ze zpoplatnění odvádění srážkových vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

- Vytvoření legislativního předpisu stanovujícího požadavky na vypouštění 
odpadních a srážkových vod během srážkového odtoku a vytvořit k němu technická 
pravidla 

- Zezávaznění vybraných částí stávajících vodohospodářských norem (zejména ČSN 
75 9010 a TNV 75 9011) pro hospodaření se srážkovými vodami  

- Ukotvení modrozelené infrastruktury v právních předpisech  
- Doplnění územně analytických podkladů a metodického návodu Pořizování 

územně analytických podkladů o podklady týkající se vodního režimu území a 
vytvoření metodického návodu, jak zahrnout HDV do územně plánovacích 
podkladů a územně plánovací dokumentace 

- Revizi právních a technických předpisů upravujících vztahy mezi dopravními 
stavbami, inženýrskými sítěmi a HDV/MZI, revizi podpořit rešerší a výzkumem pro 
stanovení technických podmínek pro umisťování HDV/MZI do uličního prostoru  
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- Provedení rešerší přístupů zahrnutí změny klimatu do srážkových dat a vytvoření 
regionálních časových řad srážek a aktualizovaných tabulek čar náhradních 
vydatností a zahrnutí vlivů změny klimatu 

- Vytvoření metodického návodu pro implementaci hospodaření se srážkovou vodou 
v obcích  

- Aktualizaci Rámcových vzdělávacích programů v předškolním, základním, 
základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání a souvisejících předpisů a 
přizpůsobení učebních plánů vysokých škol potřebám začlenění hospodaření se 
srážkovou vodou do plánování a koordinace profesí 

- Podporu odborného vzdělávání veřejné správy 

V dotační oblasti (List změny L17) Studie HDV navrhuje programové priority pro období 2021-
2027, které v oblasti HDV mají zahrnovat: 

- podpora opatření HDV pro zkrácení návratnosti investic (v návaznosti na zrušení 
výjimek z povinnosti platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou 
potřebu), 

- podpora pořízení koncepčních dokumentů a podkladů pro efektivní plánování 
opatření podporujících přirozený vodní režim a zlepšující mikroklima. 

Studie HDV doporučuje, že podpora by měla být omezena žádostem o dotaci na revitalizace a 
rekonstrukce veřejných prostranství, které nedostatečně řeší hospodaření se srážkovou vodou 
pomocí modrozelené infrastruktury. 
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3. Návrh opatření pro OPŽP 2021–2027 v oblasti zvládání sucha a nedostatku vody 

Opatření navržená pro oblast zmírňování negativních dopadů sucha a předcházení stavu 
nedostatku vody pro nové programové období Operačního programu životní prostředí 
zahrnují širokou paletu aktivit, které vycházejí ze zkušeností spoluautorů, z aktuálních 
strategických dokumentů a ze stávajícího nastavení OPŽP.  

Popis navrhovaných opatření je strukturován do karet opatření. Byly popsány synergické a 
antagonické účinky navrhovaného opatření, proveden odhad absorpční kapacity u daného 
okruhu aktivit a byly navrženy indikátory pro hodnocení pokroku dosaženého realizací daných 
opatření. Karty opatření nejsou sestaveny hierarchicky, jsou uspořádány do tematických 
okruhů. 

 

Tematický okruh Odolná a inovovaná vodohospodářská infrastruktura 

Název opatření 1. Zajištění dodávek pitné vody pro obyvatele  

Řešený problém 

Zajištění dodávek pitné vody pro obyvatele, kteří nejsou napojeni na veřejný vodovod a 
jsou závislí na lokálních nestabilních zdrojích; zvyšování odolnosti infrastruktury pro 
zásobování obyvatel pitnou vodou vůči negativním následkům sucha spojeným s výpadkem 
méně robustních zdrojů pitné vody; zvyšování kvality dodávané pitné vody a odstraňování 
mikropolutantů; zajištění řádné funkčnosti stávajících nadregionálních soustav a jejich další 
propojování; zvýšení efektivity distribuce pitné vody, snižování ztrát vody v síti, zajištění 
bezpečnosti distribučního systému; zajištění znalosti spotřeby pitné vody online a s tím 
související zvýšení účinnosti opatření pro nakládání s vodou v dobách vyhlášení sucha a 
nedostatku vody, zvýšení efektivity vyhledávání a snižování ztrát vody v síti. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Snižování kvality i kvantity surové vody v lokálních zdrojích i ve zdrojích zajišťujících veřejné 
zásobování pitnou vodou (výskyt reziduí látek na výživu a ochranu rostlin a dalších 
mikropolutantů, eutrofizace) vede k rostoucím nárokům na vodárenskou infrastrukturu. 
Tendence k dalšímu rozdrobování vlastnické struktury vede k problémům s nedostatečnou 
kapacitou pro generování prostředků na obnovu vlastněné infrastruktury. Je třeba 
podporovat proces vzájemného propojování sítí a posilovat tak celkovou odolnost 
vodárenské infrastruktury vůči nepříznivým vlivům. Zejména v souvislosti se suchem a 
nedostatkem vody je třeba zajistit další snižování ztráty vody v systému, lépe koordinovat 
distribuci pitné vody, napouštění vodojemů a zajistit zabezpečení systému proti 
hackerským útokům. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- výstavba vodovodů včetně souvisejících objektů ve městech a obcích 
- propojování a rozšiřování skupinových vodovodů a vodárenských soustav včetně 

připojování nových spotřebišť 
- hydrogeologický průzkum s cílem zmapovat a následně optimalizovat odběry 

podzemních vod 
- výstavba a modernizace úpraven vod s cílem zlepšení jakosti dodávané pitné vody 

včetně snižování obsahu mikropolutantů, pilotní zkoušky před návrhem nové 
technologie 

- obnova nebo technické zhodnocení částí nadregionálních skupinových vodovodů a 
vodárenských soustav včetně souvisejících objektů a nadregionálních systémů řízení 

- zpracování plánů pro analýzu a řízení rizika v rámci výroby a distribuce pitné vody (tzv. 
Drinking water management plans)  

- opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů na zvýšení ochrany zdroje před 
kontaminací 

- obnova a rozvoj dispečerských systémů řízení 
- zavádění a rozvoj smartmeteringu – budování infrastruktury k zajištění odečtu dat a ke 

snižování ztrát 
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Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: Vyšší míra napojení obyvatel na veřejný vodovod snižuje zdravotní rizika spojená 
s individuálním zásobováním, zvyšuje zabezpečenost dodávky pitné vody a zajišťuje vyšší 
efektivitu provozních nákladů v případě náhradního/nouzového zásobování pitnou vodou, 
v případě centralizovaného systému zásobování je zajištěna vyšší míra efektivity 
provozních nákladů oproti jiným způsobům zásobování obyvatel pitnou vodou,  
A: Vysoké investiční náklady a z nich vyplývající náklady na budoucí obnovu, vyšší dopady 
v případě výpadku centrálního zdroje pitné vody, složitější systém řízení v případě 
propojených vodárenských soustav 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

PRVKÚ ČR, PRVKÚK, Koncepce 
ochrany před následky sucha 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

 Některé navržené aktivity 
ano (aktivita 1.2.1, 1.2.2) 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

V případě výstavby vodovodů 
podpořeno z MZe program 129 
300 „Podpora výstavby a 
technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II“ 

Předpokládaný žadatel 
Města, obce, provozovatel, 
vlastník vodohospodářské 
infrastruktury 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

počet nově zásobených 
obyvatel, sledované parametry 
pitné vody, míra snížení ztrát 
v systému, počet odběrných míst 
s online měřením 
common indicator RCR 37 - 
Počet obyvatel, kteří mají 
prospěch z opatření na ochranu 
před přírodními katastrofami 
souvisejícími s klimatem (jinými 
než povodně a lesní požáry) 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

 250/6 000 mil. Kč 

 

Tematický okruh Odolná a inovovaná vodohospodářská infrastruktura  

Název opatření 2. Zřizování dodatkových a nouzových zdrojů pitné vody  

Řešený problém 
Zajištění funkce kritické infrastruktury v období sucha a nedostatku vody; zajištění 
lokálních zdrojů pitné nebo užitkové vody pro průmysl, energetiku a zemědělství v případě 
odstavení centrálního zdroje pitné vody 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Řada sídel v ČR je zásobována pitnou vodou z jediného zdroje vody. Nouzový systém 
zásobování pitnou vodou je obvykle definován dovozem vody cisternami z jiného zdroje. V 
aglomeracích, které mají na svém území objekty, které z pohledu zásobování pitnou vodou 
jsou kritickou infrastrukturou, není ani dovoz vody cisternou řešením. Jedná se zejména o 
objekty s osobami vyžadujícími péči (nemocnice, domovy seniorů, domy s pečovatelskou 
službou, objekty pro dlouhodobý pobyt dětí apod.). Je proto důležité zajistit pro takové 
objekty náhradní zdroj vody nebo alespoň dostatečný přísun vody cisternou např. s 
využitím lokální akumulace. 
Vlastníci vodovodů ani provozovatelé nemohou za současného stavu vyhovět požadavkům 
kritické infrastruktury na vyšší zabezpečení dodávek vody bez vynaložení velkých investic, 
které spočívají v možnostech rozdělit vodovodní síť takovým způsobem, aby se mohlo 
řízeně zásobovat jen určité území nebo v přivedení nového či dalšího zdroje pitné vody. 
Součástí krizového řízení dodávek může být i odstavování průmyslových odběratelů a 
odběratelů využívajících vodu i k jiným než pitným účelům z veřejného zásobování pitnou 
vodou. Tito odběratelé si musejí zajistit náhradní lokální zdroje pitné nebo užitkové vody, 
které by mohli využívat v případě výpadku funkce centrálního zdroje (kapacitní nebo 
kvalitativní důvod).  
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Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- hydrogeologický průzkum s cílem zmapovat a následně optimalizovat odběry 
podzemních vod 

- budování nových zdrojů pitné nebo užitkové vody nebo jejich obnova pro zajištění 
funkce kritické infrastruktury, průmyslových a zemědělských provozů v období sucha a 
nedostatku vody 

- podpora pořizování mobilních úpraven pitné vody 
- rozdělení vodovodní sítě na nové funkční úseky, sekční šoupata, dálkové řízení a 

ovládání armatur;  

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: optimalizace využití zdrojů vody – snížení nákladů na 1 m3, možnost při krizové situaci 

zvýšit komfort i ostatních odběratelů – při zajištění vody pro kritickou infrastrukturu bude 

více prostředků k obsloužení ostatních spotřebitelů, zkvalitnění řízení vodovodní sítě;  

A: investiční náklady, odpisy nového majetku, vyšší provozní náklady na udržení nové 

infrastruktury 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

strategické dokumenty na úrovni obce 
- generel vodovodu, provozní řád 
vodovodu s posouzením rizik ve 
smyslu zákona č. 258/2000 Sb., 
havarijní a nouzové plány, krizový 
plán obce nebo obce s rozšířenou 
působností 

Podpořeno z 
OPŽP 2014-2020 
ano/ne 

program SFŽP na nové zdroje, 
není ale dimenzován pro řešení 
kritické infrastruktury, spíše je 
zaměřen na řešení nedostatku 
vody jako takového 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

ne 
Předpokládaný 
žadatel 

obce, města, vlastníci nebo 
provozovatelé vodárenské sítě, 
vlastníci kritické infrastruktury 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

prodloužení doby zásobování vodou 
při výpadku primárního zdroje (dny) 
množství obyvatel/uživatelů, u 
kterých nedojde k výpadku dodávky 
resp. oddálí se výpadek (ob) 
počet obyvatel / množství vody z 
nového/jiného zdroje (ob, m3) 
common indicator RCR 37 - Počet 
obyvatel, kteří mají prospěch z 
opatření na ochranu před přírodními 
katastrofami souvisejícími s klimatem 
(jinými než povodně a lesní požáry) 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

150/450 mil. Kč 

 

Tematický okruh  Odolná a inovovaná vodohospodářská infrastruktura  

Název opatření 3. Snížení množství vypouštěného znečištění - centrální systémy  

Řešený problém 

chybějící čistírny odpadních vod, nedostatečná kapacita či nevyhovující strojní zařízení a 
použitá technologie, chybějící kanalizace, přečerpávací stanice, historicky nízká nebo žádná 
regulace přepadů z odlehčovacích komor, vysoké bakteriální znečištění v tocích, zatížení 
uhlovodíky, těžkými kovy a AOX (halogenovanými organickými sloučeninami), 
nedostatečná znalost zdrojů znečištění 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Chybějící infrastruktura pro zajištění řádného odvádění a čištění odpadních vod vede 
k nadměrnému zatížení povrchových a podzemních vod vypouštěným znečištěním, což je 
nepříznivé zejména v období sucha, kdy nedochází k dostatečnému ředění.  
Odlehčovací komory jsou vnímány jako technické opatření pro ochranu stokové sítě, 
nikoliv jako zdroj znečištění. Většina odlehčovacích komor je navržena pouze pro splnění 
poměru ředění bezdeštného průtoku odpadních vod a srážkových vod při přepadu, což je 
nedostatečný požadavek pro ochranu povrchových vod neboť přepady z odlehčovacích 
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komor mohou být významnými zdroji vnosu znečištění do povrchových vod s akutními i 
chronickými účinky a mohou působit i významný hydraulický stres. To negativně ovlivňuje 
ekologický stav povrchových vod. 
Kromě komunálních zdrojů představují další významné bodové zdroje znečištění velká 
zdravotnická zařízení a průmyslové čistírny odpadních vod, u kterých je třeba požadovat 
vyšší efektivitu čištění, neboť řada látek z těchto zdrojů není konvenčními metodami čištění 
odpadních vod odstranitelná.  
Pro návrh vhodných opatření na zlepšování jakosti povrchových vod (vodních toků i nádrží) 
je třeba zajistit podrobný monitoring jakosti pro identifikaci nejzávažnějších zdrojů 
znečištění 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- výstavba, modernizace a intenzifikace komunálních,  čistíren odpadních vod 
- výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 

spojených s výstavbou ČOV v obcích 
- dostavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod 

v obcích nebo jejich částech, zejména připojením kanalizačních výustí bez čištění, 
případně výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a 
intenzifikace ČOV v obcích nebo jejich částech 

- návrh a realizace opatření ke snížení vypouštěného znečištění z odlehčovacích komor 
a snížení celkového objemu přepadající vody alespoň o 15 %, vybavení objektů prvky 
zajišťující měření průtoku a odběr vzorků (typicky dešťové nádrže za přepadem z 
odlehčovací komory) 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: Zvýšení kvality povrchových vod, v případě centralizovaného systému zvýšení efektivity 
vynaložených provozních nákladů, následné snížení nákladů na úpravu odebraných 
povrchových vod, synergie s opatřeními na hospodaření se srážkovými vodami (snížení 
přítoku srážkových vod do kanalizace a tím snížení počtu, objemu či špičkových průtoků při 
přepadech z odlehčovacích komor) 
A: Riziko budování samostatných celků bez ohledu na celkovou míru efektivity odvádění a 
čištění odpadních vod v dané lokalitě, vysoké investiční náklady a z nich vyplývající náklady 
na budoucí obnovu 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

PRVKÚ ČR, PRVKÚK, NAP 
Adaptace, Koncepce ochrany 
před následky sucha 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

 ano (aktivita 1.1.1, 1.1.2) 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

V případě výstavby kanalizací a 
ČOV podpořeno z MZe 

Předpokládaný žadatel 

Města, obce, provozovatel, 
vlastník vodohospodářské 
infrastruktury, právnické 
osoby (v případě 
zdravotnických a 
průmyslových čistíren OV) 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

počet čištěných EO, vynaložené 
náklady na obyvatele, 
počet zmodernizovaných 
odlehčovacích komor (ks), ev. 
předpokládané snížení dopadů 
přepadů (míru nesplnění 
emisních a imisních kritérií lze 
klasifikovat a rozřadit do různých 
tříd podle významnosti 
nesplnění, opatřeními se lze 
posunout do lepší třídy), 
common indicator RCR 37 - 
Počet obyvatel, kteří mají 
prospěch z opatření na ochranu 
před přírodními katastrofami 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

300/ 8 500 mil. Kč 
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souvisejícími s klimatem (jinými 
než povodně a lesní požáry) 

 

Tematický okruh Odolná a inovovaná vodohospodářská infrastruktura 

Název opatření 4. Snížení množství vypouštěného znečištění - decentrální systémy 

Řešený problém 
Zajištění řádného odvádění a čištění produkovaných odpadních vod v lokalitách, kde není 
vhodné centrální řešení odvádění a čištění odpadních vod, snížení zatížení povrchových 
vod splachy z komunikací a zpevněných ploch 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Stávající konzervativní přístup čištění odpadních vod v menších městech a obcích směřuje 
do dvou hlavních způsobů řešení – napojení na centrální čistírnu odpadních vod, často 
vzdálenou i několik kilometrů, nebo do systému jímek na vyvážení. Oba systémy mají svá 
opodstatnění ve speciálních případech, ale v případě malých měst a obcí nejsou z hlediska 
udržitelnosti ekonomické, ani ekologické. 
Řada obcí má nereálné plány rozvoje vodovodů a kanalizací, zejména část týkající se 
odkanalizování. Obce pak často vydávají náklady na projektovou dokumentaci, která 
pracuje s řešením, které není realizovatelné.  
V individuálním řešení odpadních vod je třeba minimalizovat nároky na odvážení 
odpadních vod na centrální čistírnu a preferovat řešení využívající dělení odpadních vod a 
jejich lokální čištění. 
Dalším významným zdrojem znečištění povrchových i podzemních vod jsou vody z 
komunikací, zde je třeba podpořit předčištění vod před tím, než dojde k jejich odvádění do 
vod povrchových nebo zasakování do vod podzemních. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- zajištění přepracování Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK) s ohledem 
maximální efektivitu vynaložených investičních a provozních nákladů a s ohledem na 
synergii navrhovaných řešení s procesem adaptace na změnu klimatu (tj. maximálně 
zachovávat vodu v krajině, využívat přečištěné odpadní vody pro další účely) a zároveň 
respektovat potřebný stupeň ochrany vod a životního prostředí 

- podpora semi-centrálních řešení  (nejekonomičtější řešení srovnatelné nákladově s 
centrálním) v malých aglomeracích,  

- dělení odpadních vod podle míry a druhu jejich složení (šedé, žluté, černé vody) a 
jejich separátní nakládání s možným využitím s cílem minimalizace provozních nákladů 
pro zneškodňování odpadních vod 

- individuální čistírny a jejich dálková správa s cílem minimalizace provozních nákladů, 
podpora opatření na předčištění vod odváděných z komunikací a zpevněných povrchů 
před jejich vypuštěním do recipientu nebo před jejich zasakováním 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

s: nižší investiční náklady oproti centrálním systémům nebo oproti jímkám na vyvážení, 
vypouštění přečištěných vod rozptýleně v krajině blíže k místu spotřeby  
a: Rizika nedostatečné úrovně čistění odpadních vod vyplývající z omezení technologie 
decentrálního čištění 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před následky 
sucha na území ČR, NAP 
adaptace na změnu klimatu,  

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

 aktivita 1.1.1 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 

Města, obce, provozovatel, 
vlastník vodohospodářské 
infrastruktury, právnické 
osoby (např. správci 
dopravních komunikací), 
fyzické osoby  
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Indikátor pro 
hodnocení op. 

počet EO, náklady na obyvatele, 
common indicator RCR 37 - 
Počet obyvatel, kteří mají 
prospěch z opatření na ochranu 
před přírodními katastrofami 
souvisejícími s klimatem (jinými 
než povodně a lesní požáry) 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

100/500 mil. Kč 

 

Tematický okruh  Odolná a inovovaná vodohospodářská infrastruktura 

Název opatření 5.  Opatření k úpravě nakládání s čistírenskými kaly  

Řešený problém 
Zajištění řádného nakládání s produkovaným čistírenským kalem; snižování množství 
odpadů; produkce nezávadného organického hnojiva 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě zpřísnila požadavky 
pro použití kalů z ČOV v zemědělství a pro řadu subjektů tak znemožnila přímé využití 
čistírenských kalů na zemědělské půdě. V souvislosti se změnou legislativy upravující 
nakládání s čistírenskými kaly je třeba zajistit modernizaci stávající technologie na 
nakládání s čistírenskými kaly. Nutné investice do kalové koncovky mohou souviset rovněž 
se změnou složení čistírenských kalů. Chybějící koncepce nakládání s čistírenskými kaly 
vedou k nesystémovým výstavbám a rekonstrukcím. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- zpracování koncepcí efektivního nakládání s čistírenskými kaly na regionálním principu 
za účelem jejich zapracování do aktualizovaných krajských Plánů odpadového 
hospodářství 

- opatření k úpravě kalové koncovky stávajících ČOV - podpora technologií zajišťujících 
hygienizaci, odvodnění a sušení čistírenských kalů, pasterizaci, termickou hydrolýzu 
kalů, aerobní a anaerobní termofilní stabilizaci, sušárny kalů 

- výstavba či modernizace zařízení na zpracování čistírenských kalů, vytvoření 
regionálních center nakládání s čistírenskými kaly pro konečné zpracování, termické 
využití čistírenských kalů, monospalování, spoluspalování (například v kombinaci s 
biomasou), zplyňování, pyrolýzní proces 

- hygienizace kalů u decentrálních čistíren odpadních vod 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: snížení produkce čistírenských kalů, v případě vypracování koncepce efektivního 
nakládání s čistírenskými kaly se dá následně očekávat vyšší míra efektivity vynaložených 
investičních a provozních nákladů, produkce mikrobiologicky nezávadných organických 
hnojiv pro zemědělství 
A: Vysoké investiční náklady, zvýšení provozních nákladů úpravy čistírenských kalů 

(vyvoláno legislativními požadavky). 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

PRVKÚ ČR, PRVKÚK,  
Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

 NE 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 
Města, obce, provozovatel, 
vlastník vodohospodářské 
infrastruktury 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

Snížení produkce čistírenských 
kalů [tun sušiny] 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

 300/4 500 mil. Kč 
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Tematický okruh  Odolná a inovovaná vodohospodářská infrastruktura 

Název opatření 6. Opětovné využívání vyčištěných odpadních vod  

Řešený problém 
Snižování spotřeby pitné vody pro účely, kde není nutná kvalita vody pitné; snížení zatížení 
vodních toků; nadlepšování průtoků v období sucha 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

V období dlouhotrvajícího sucha je odtok z čistírny odpadních vod (ČOV) významným 
stabilním zdrojem vody se známou a stálou kvalitou, proto je vhodné podporovat jeho 
opětovné využití místo přímého vypuštění do recipientu. Dále je možné uvažovat i 
s možností převedení (přečerpání) této vody do těch částí povodí, které jsou nejvíce 
postihovány suchem.  
Více než 50 % odpadních vod činí tzv. šedé vody (neobsahující fekálie). Po jejich předčištění 
je možno tyto vody společně s vodami srážkovými využívat přímo v budovách a snížit tak 
spotřebu pitné vody, což má pozitivní dopad snížení odběrů pitné vody. 
V souvislosti s opětovným využíváním čištěných odpadních vod doposud existovala obava z 
hygienických rizik a s opětovným využíváním odpadních vod chybí zkušenosti. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- Podpora na vybudování technologie pro akumulaci, předčištění, a rozvod šedých a 
srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních 
užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou  

- Podpora technologií zajišťující kvalitu vyčištěné odpadní vody z ČOV jdoucí nad rámec 
stávající platné legislativy doplněním stávajících technologií o prvky terciárního a 
kvarterního čištění pro zajištění odstraňování nutrientů, hygienizace, a odstraňování 
zbytků léčiv a hormonů (např. biofiltrace s dávkováním externího substrátu, 
membránové technologie),  

- podpora opětovného využívání vyčištěných odpadních vod na ČOV jako vody užitkové 
např. v městském vodním hospodářství, pilotní aplikace na větších ČOV, kde je 
zaručena kvalita odtoku a zároveň je lepší možnost kontroly; postupně možnost 
podpory i u menších ČOV,  

- Podpora akumulace vyčištěných vod na ČOV 
- Podpora recirkulace přečištěné vody z ČOV v měřítku malých a středních povodí pro 

nadlepšování průtoků v období sucha 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: Snížení spotřeby pitné vody a tím snížení nároků na vodní zdroje, synergické účinky s 

opatřeními pro hospodaření s dešťovýni vodami (HDV) a modrozelené infrastruktury  

A: Riziko kontaminace rozvodů pitné vody, zdravotní rizika 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před následky 
sucha na území ČR, NAP 
adaptace na změnu klimatu, 
Směrnice 91/271/EHS 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

 aktivita 1.3.2 - v případě 
dešťových vod 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NP ŽP (Dešťovka) - v případě 
dešťových a šedých vod 

Předpokládaný žadatel 

Města, obce, provozovatel, 
vlastník vodohospodářské 
infrastruktury, správce 
vodního toku 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

množství uspořených pitných 
vod [m3/rok], vybudovaný 
akumulační objem [m3] množství 
recirkulované vody [m3/rok], 
common indicator RCR 37 - 
Počet obyvatel, kteří mají 
prospěch z opatření na ochranu 
před přírodními katastrofami 
souvisejícími s klimatem (jinými 
než povodně a lesní požáry) 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

50/250 mil. Kč 
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Tematický okruh  Odolná a inovovaná vodohospodářská infrastruktura 

Název opatření 7. Podpora hospodaření se srážkovými vodami a modrozelené infrastruktury  

Řešený problém 

Snížení zatížení vodních toků při srážko-odtokových událostech; snížení pravděpodobnosti 
odtoku směsi odpadní a srážkové vody přes odlehčovací komory do vodního toku; 
infiltrace nebo využití srážkových vod co nejblíže místu dopadu na zemský povrch; zlepšení 
mikroklimatu 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Proces urbanizace vede ke snižování propustnosti povrchů pro srážkové vody, které jsou 
zrychleně odváděny stokovou sítí do vodního toku. Nedostatek vody pro evapotranspiraci 
vegetace a celkový nedostatek vegetace přispívají k přehřívání urbanizovaných území a 
vede ke zhoršování mikroklimatu. Pro realizaci opatření na hospodaření se srážkovými 
vodami a realizaci modrozelené infrastruktury (MZI) chybí dostatečná ekonomická 
motivace, projevuje se problém s koordinací profesí, neboť technická infrastruktura je 
nadřazena modrozelené infrastruktuře. 
 V současné době "povinné" územně analytické podklady nezahrnují studie odtokových 
poměrů, obce si dokumenty nepořizují či pouze v omezené podobě kvůli finanční 
náročnosti a nepochopení komplexnosti problému. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- podpora zpracování Studií odtokových poměrů urbanizovaných území a vsakovacích 
map - pořízení dokumentace s jasně definovanou strukturou (posouzení odtokových 
poměrů na celém území obce - stoková síť, povrchové vody, podzemní voda, kvantita, 
kvalita, ekologický stav; návrh opatření na zadržení vody v území - hospodaření s 
dešťovou vodou, modrozelené infrastruktura) a následná realizace opatření 

- vše viz stávající aktivita 1.3.2, větší podpora propojení sídelní zeleně s vodním 
hospodářstvím města (vsakovací zařízení, retence s regulací odtoku, zelené střechy, 
výměna povrchů za propustné, modrozelená infrastruktura, …) 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: synergie s opatřeními na akumulaci srážkových vod v rámci stokové sítě (např. za 

přepadem z odlehčovacích komor), synergie s opatřeními na decentralizované odvádění a 

čištění odpadních vod, podpora infiltrace srážkových vod do podzemí 

A: investiční a provozní náklady související s realizací a provozem daných opatření 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před 
následky sucha na území 
ČR, NAP adaptace na 
změnu klimatu, Politika ŽP, 
Plány povodí, Plány pro 
zvládání povodňových rizik 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

 aktivita 1.3.2, částečně spec. cíl 4.4 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

částečně z NP ŽP 
(Dešťovka) 

Předpokládaný 
žadatel 

Kraje, obce a města, svazky obcí, 
Městské části hl. m. Prahy, 
organizační složky státu 
Státní podniky 
Státní organizace 
Příspěvkové organizace 
Veřejné výzkumné instituce 
Vysoké školy a školská zařízení 
Nestátní neziskové organizace 
Církve a náboženské společnosti a 
jejich svazy 
Fyzické osoby - podnikající 
Fyzické osoby - nepodnikající 
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Indikátor pro 
hodnocení op. 

počet dokumentů (resp. 
počet obcí/obyvatel pro 
které byly zpracovány), 
ostatní dle stávající 1.3.2, 
common indicator RCO 26 - 
zelená infrastruktura 
vybudovaná či zlepšená v 
souvislosti s 
přizpůsobováním se 
změnám klimatu 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

400/1000 mil. Kč 

 

Tematický okruh Nové na vodu šetrné technologie 

Název opatření 8. Zavádění nových na vodu šetrných technologií v průmyslu a v zemědělství  

Řešený problém 
Snižování spotřeby vody a snižování požadavků na vodní zdroje, snižování důsledků vysoké 
solnosti vypouštěných odpadních vod na zemědělství při odběrech pro závlahu 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Energetika a průmysl patří k největším odběratelům vody. Jsou to zároveň odběratelé, 
kteří budou v případě nedostatku vodních zdrojů omezováni mezi prvními. Pro snížení 
jejich požadavků na vodní zdroje je tedy třeba podporovat zavádění nových na vodu 
šetrných technologií.  
Na vodu šetrné technologie je třeba zavádět i v zemědělství. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- nákup a zavádění nových na vodu šetrných technologií v průmyslu a v zemědělství 
- snižování spotřeby pitné vody a snižování znečištění ve vypouštěných vodách 

z průmyslu a zemědělství jejich recyklací 
- zavádění uzavřených okruhů spotřeby vody 
- podpora využívání důlních vod 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: podpora konkurenceschopnosti, zavádění principů oběhového hospodářství 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před 
následky sucha na území 
ČR, NAP adaptace na 
změnu klimatu,  

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

 NE 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

 
Předpokládaný 
žadatel 

Státní podniky 
Státní organizace 
Právnické osoby 
Fyzické osoby - podnikající 
Fyzické osoby - nepodnikající 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

Počet realizací/množství 
ušetřené vody [m3/rok], 
common indicator RCR 37 - 
Počet obyvatel, kteří mají 
prospěch z opatření na 
ochranu před přírodními 
katastrofami souvisejícími s 
klimatem (jinými než 
povodně a lesní požáry) 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

300/3 000 mil. Kč 
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Tematický okruh  Odolná a pestrá krajina 

Název opatření 9. Obnova přirozených funkcí vodních toků a niv 

Řešený problém 
 Zlepšování hydromorfologického stavu vodních toků; zvětšení akumulace vody v povodí; 
omezení drenážního účinku vodního toku na přiléhající zvodeň; podpora zasakování rozlivů 
v nivě vodního toku 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Úpravy vodních toků (jejich napřimování, zahlubování a opevňování) vedly ke zrychlení 
odtoku vody z krajiny, ztrátě přirozených habitatů pro vodní ekosystémy a ke ztrátě 
propojení vodního toku a jeho přiléhající nivy. V období sucha je morfologický stav vodního 
toku rozhodující pro zachování kontinuity vodních ekosystémů. Z tohoto hlediska jsou pro 
stabilitu ekosystému v oblastech, které bývají postiženy suchem, důležitá revitalizační 
opatření zaměřená na zlepšení hydromorfologického stavu koryt vodních toků včetně 
přilehlé nivy. 
Pro realizaci revitalizačních a renaturačních opatření chybí ekonomická motivace. Příprava 
projektů revitalizací a renaturací je náročná a pro obce a města jsou často náklady na její 
pořízení příliš vysoké. Proto je třeba nastavit pravidla pro žadatele takovým způsobem, 
který usnadní průběžné financování realizace daného opatření.  

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Vše viz stávající aktivita 4.3.3:  

- vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující eventuální 
odstranění dřívějších nevhodných úprav 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, realizace mokřadů a tůní 

- 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 (renaturace) 

- obnovení migrační prostupnosti vodního toku  
- finanční podpora na pořízení podkladů, průzkumů a projektové dokumentace 

v průběhu procesu žádosti o podporu (např. formou zálohy/úvěru od SFŽP) 
- výkup pozemků a staveb pro realizaci opatření 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: transformace povodňových průtoků v případě umožnění rozlivu, zlepšení ekologické a 

morfologické složky při hodnocení stavu vodního útvaru dle Rámcové směrnice o vodách  

A: složité řešení majetkoprávních vztahů, nedostatečná motivace vlastníků pro odprodej 

pozemků (znalecký posudek bez „motivačního faktoru“ jako např. pro stavby silnic a 

dálnic), popř. dlouhodobý pronájem, náročný proces přípravy a schvalování projektové 

dokumentace, zamokření části okolních pozemků  

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před 
následky sucha na území 
ČR, NAP adaptace na 
změnu klimatu,  
Národní plány oblastí 
povodí 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

 4.3.3, částečně 1.3.1 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

Program obnovy 
přirozených funkcí krajiny, 
krajské programy 

Předpokládaný 
žadatel 

správci toku, obce, města, vlastníci 
pozemků 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

plocha revitalizovaných 
toků/niv, common 
indicator 46505 Délka 
zrevitalizovaného koryta 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

100/1500 mil. Kč 
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vodního toku, délka 
vodního toku k renaturaci, 
délka zprůchodněného 
vodního toku 

 

Tematický okruh Odolná a pestrá krajina 

Název opatření 10. Posílení akumulace vody v krajině  

Řešený problém 
zajištění lokální akumulace vody v krajině pro různé účely; zpomalení odtoku; redistribuce 
vodních zdrojů; připravenost na vznik sucha a povodní; zvýšení odolnosti krajiny; 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Zásadním opatření pro zvyšování odolnosti volné i urbanizované krajiny proti suchu jsou 

opatření zaměřená na posilování akumulace vody v podobě přírodních nebo přírodě blízkých 

vodních prvků (prameniště, mokřadní biotopy, tůně, boční a odstavená ramena vodních 

toků, lužní lesy apod.) a dále v obnově nebo budování umělých vodních prvků – umělých 

mokřadů, tůní, malých vodních nádrží. Akumulace vody v nejrůznějších podobách přispívá 

k obnově krátkého vodního cyklu v krajině a tím příznivě působí na mikroklima a plní řadu 

dalších ekosystémových funkcí. 

Jedním z důsledků dlouhodobého sucha je zvýšené nebezpečí vzniku požárů a to 
především lesních požárů a požárů travních porostů, ploch zemědělských kultur. Proto je 
třeba vytvořit síť požárních nádrží ve volné krajině i v urbanizovaném území. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- Podpora pořizování technickoekonomických studií, studie proveditelnosti, studie 
integrované ochrany krajiny jako základního vstupního prvku k návrhu opatření 
(navrhovaná opatření vhodně dimenzovat a umístit v povodí dle odtokových poměrů, 
reliéfu, pedologie a geologie, vhodně umístit opatření na povrchovou akumulaci a 
vsakování dle hydrologických skupin půd) 

- Podpora péče o stávající přírodní vodní prvky (prameniště, mokřadní biotopy, tůně, 
boční a odstavená ramena vodních toků, lužní lesy apod.), realizace nových vodních 
prvků v krajině 

- Podpora obnovy a výstavby malých vodních nádrží (zejména v podhorských oblastech, 
kde jsou jasné roční zdroje vody, s částečnou retenční funkcí) – včetně pasivní či 
aktivní regulace umožňující transformaci odtoku, případně jako zdroj užitkové vody 

- Podpora oprav a budování požárních nádrží v urbánní i neurbánní krajině (podpora 
projektové dokumentace, parametry objektu sloužícího jako zdroj požární vody a 
související infrastruktury definuje GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Podporováno 
by mělo být systematické rozmístění zdrojů požární vody v krajině, objekty sloužící 
jako zdroj požární vody musí být důsledně evidovány v informačním systému GŘ 
Hasičského záchranného sboru ČR.)  

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: synergie s opatřeními na hospodaření se srážkovými vodami, v případě vzniku 

retenčních prostor částečný protipovodňový efekt, významný rekreační potenciál, synergie 

s realizací biotechnických opatření a prvků ÚSES 

A: zvýšený výpar vede ke snížení průtoků ve vodních tocích ve vegetačním období 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před následky 
sucha na území ČR 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

Ne Předpokládaný žadatel Stejně jako u spec. cíle 4.3 
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Indikátor pro 
hodnocení op. 

Objem akumulovaný ve vodních 
nádržích, počet realizací vodních 
prvků, common indicator RCR 37 - 
Počet obyvatel, kteří mají 
prospěch z opatření na ochranu 
před přírodními katastrofami 
souvisejícími s klimatem (jinými 
než povodně a lesní požáry) 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

1 000/3 000 mil. Kč 

 

Tematický okruh Odolná a pestrá krajina 

Název opatření 11. Přírodě blízká opatření pro zachycení a čištění povrchového odtoku  

Řešený problém 
zachycení povrchového odtoku; zlepšování mikroklimatu; snížení vodní a větrné eroze 
půdy; ochrana jakosti povrchových vod; snížení důsledků zemědělského sucha; obnova 
fragmentace zemědělské krajiny 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Stávající stav zemědělské krajiny v ČR, která je utvářena velkými půdními bloky s jedním 
druhem monokultury, přináší řadu nepříznivých důsledků - zvýšené ohrožení vodní a 
větrnou erozí, omezenými příležitostmi pro retenci povrchového odtoku, snížení 
biodiverzity, zhoršení prostupnosti krajiny pro živočichy i pro člověka a snížení její estetické 
hodnoty.  
V současné době dochází k legislativnímu omezení velikosti max. výměry jedné plodiny u 
jednoho půdního bloku v erozně ohrožených oblastech na 30 ha. Tento krok by měl být 
příležitostí pro obnovu a tvorbu krajinných prvků, které zajistí vyšší fragmentaci 
zemědělské krajiny a zároveň přispějí ke zpomalování povrchového odtoku, ke zvýšení 
zasakování srážkových vod do půdy a ke snižování znečištění povrchově odtékající vody.  

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- podpora budování přírodě blízkých biotechnických opatření pro zachycení vody a 
zpomalení odtoku v zemědělské krajině (záchytné, svodné a zasakovací průlehy a 
příkopy, meze, zatravněné údolnice, suché poldry, nádrže, ochranné hrázky atd.) 

- podpora obnovy a vytváření krajinných prvků (mezí, remízků, stromořadí, trvalých 
travních porostů atd.) v zemědělské krajině, které mají multifunkční charakter - mohou 
plnit zároveň funkci biokoridoru nebo cyklostezky 

- podpora budování umělých mokřadů na redukci zemědělského znečištění v povrchové 
vodě a podpora recyklace nutrientů 

- finanční podpora projektové dokumentace, jako součást realizace opatření 
-  

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: podpora mimoprodukčních funkcí půdy, udržitelnost hospodaření, ochrana proti 

vysušování krajiny, klimatizační efekt, zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku – synergie 

s opatřeními proti povodním, snížení eroze, zvýšení biodiverzity, eliminace negativ velkých 

půdních bloků (různé agrotechniky, různé hnojení atd.) 

A: opatření musí být provedena spolu s agrotechnickými protierozními opatřeními, tak aby 

se předešlo nadměrnému zanášení prvků sedimenty (vodní eroze). Velké zemědělské 

podniky mohou považovat opatření za omezující.  

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany 
před následky sucha 
pro území České republiky, 
Strategie rozvoje krajiny, 
Mze DZES 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

 4.3.2 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

Dotační program 129 360 
„Podpora prevence před 
povodněmi IV“ (2019 - 2024) 

Předpokládaný 
žadatel 

obce, města, vlastníci pozemků 
(fyzické osoby podnikající, fyzické 
osoby nepodnikající, obchodní 
společnosti), správci toku 
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Od letošního roku bude přes 
Mze, ale jen pro erozně 
ohrožené pozemky. 
 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

Počet realizovaných projektů, 
počet subjektů s dodrženým 
managementem 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

300/600 mil. Kč 

 

Tematický okruh Ochrana půdy 

Název opatření 12. Opatření na závlahových a odvodňovacích systémech 

Řešený problém 
Nadměrné odvodnění zemědělské půdy; zrychlený odtok vody z krajiny; nedostatek půdní 
vláhy v období sucha 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Plošné drenážní odvodnění krajiny v 20. století řešilo potřebu odvádět přebytky vod 
zamokřující hospodářsky využívané pozemky. Pokud však k zamokření nedochází trvale, 
případně se s větší frekvencí vyskytují období s nedostatkem vody v půdním profilu, je 
oprávněné požadovat, aby funkce odvodnění byla regulována podle aktuálních potřeb, 
nebo na některých místech byla vhodně a neškodně znefunkčněna. 
Dalším opatřením pro snižování následků zemědělského sucha je obnova a budování 
závlahových systémů. Většina závlahových soustav a zařízení v ČR byla vybudována v 60. až 
70. letech minulého století a je zastaralá, neefektivní z hlediska spotřebované vody i 
energie a přes 60 % původních zařízení bylo devastováno. Dá se očekávat, že poptávka po 
závlaze na straně odběratelů se s častějším výskytem sucha bude zvyšovat. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- Pasport stávajícího závlahového nebo drenážního systému 
- Projektová příprava na obnovu závlahových systémů, podpora know-how pro 

provozovatele závlahových systémů, uplatňované a podporované závlahové 
technologie musí být šetrné z hlediska spotřeby vody (kapková závlaha, 
mikropostřik) a rovněž spotřeby energie, závlahové systémy musí být vhodně 
doplněny akumulací srážkových vod jako doplňkovým vodním zdrojem. 

- Projektová příprava a realizace opatření na odvodňovacích systémech; tj. např. 
regulace, úpravy nebo odborného znefunkčnění odvodňovacích soustav, včetně 
budování mokřadů, vodních ploch a např. biofiltrů sycených drenážní vodou 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: zvýšení půdní vlhkosti a zlepšení mikroklimatu v zemědělské krajině, zlepšení využití 

živin v zemědělské půdě (při regulaci drenážního odtoku), snížení odnosu polutantů ze 

zemědělské půdy do vod 

A: v případě obnovy závlahových systémů nárůst nároků na vodní zdroje, dočasné zvýšení 

provozních nákladů, vyšší prvotní investiční náklady, u staveb odvodnění i závlah – často 

komplikovaná problematika vlastnicko-uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům 

s vybudovanými závlahami i odvodněním 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před 
následky sucha 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

ne 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

V případě závlahových 
systémů MZe 129 310 
Podpora 
konkurenceschopnosti 
agropotravinářského 
komplexu – závlahy – II. 
Etapa 

Předpokládaný 
žadatel 

Vlastníci zemědělské půdy, subjekty 
hospodařící na zemědělské půdě, 
vodní družstva jako vhodný nástroj 
naplňování potřebné péče o drobné 
vodohospodářské stavby v krajině – 
intenzivní diskuse s MZe 
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Indikátor pro 
hodnocení op. 

Plochy zemědělské půdy 
s realizovaným opatřením 
na odvodnění nebo na 
závlahovém systému 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

100/500  

 

Tematický okruh Informační platforma  

Název opatření 
13. Podpora rozhodování v období sucha a nedostatku vody a při krizovém stavu 

vyvolaném dlouhodobým suchem 

Řešený problém 
Chybějící informace o aktuálním stavu vodních zdrojů a o požadavcích na ně kladených; 
nepřipravenost samosprávy na epizody sucha a nedostatku vody a související krizové stavy 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách z roku 2019 zavádí samostatnou hlavu zákona 
věnovanou problematice zvládání sucha a stavu nedostatku vody a zavádí novou povinnost 
zpracovat tzv. plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Samosprávné celky 
v současnosti nemají strategický dokument, podle kterého by mohli v případě nedostatku 
vody postupovat.  
Pro rozhodování při operativním řešení sucha a stavu nedostatku vody zatím chybí 
podpůrné informace, které by umožnili informované rozhodování při hospodaření 
s vodními zdroji (o aktuálním stavu konkrétních vodních zdrojů, o stavu povrchových a 
podzemních vod v potřebné podrobnosti, o limitních stavech, při kterých je třeba přijímat 
opatření a o typech opatření). 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- Zpracování plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody na krajské i na obecní úrovni 
včetně zpracování pravděpodobných scénářů nedostatku vody do operativní části 
plánů. 

- Zpracování krizových plánů pro hrozbu dlouhodobého sucha 
- Podpora vytvoření rozhodovacích systémů pro zvládání sucha a řízení 

vodohospodářských a vodárenských systémů (on-line systémy pro podporu 
rozhodování v oblasti hospodaření s vodou, omezování a řízení spotřeby vody apod.) 

- Zpracování návrhu opatření podle různých scénářů míry aktuální deficitu vodních 
zdrojů jako podkladu pro rozhodování a přijímání opatření. 

- Optimalizace managementu vodních zdrojů pomocí zavádění komplexního 
monitoringu pro řízení vodních zdrojů v neurbánní krajině (preferovaně v oblastech, 
kde jsou nedostatečné vodní zdroje) – pořízení, instalace a zprovoznění 
monitorovacích zařízení včetně přípravy potřebných softwarových aplikací 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: zpracování plánů a podkladů pro plány umožní lépe reagovat na periody sucha, zvýšení 

odolnosti území vůči riziku přerušení dodávky pitné vody, sníží se dopady nepřiměřených 

odběrů na povrchové a podzemní zdroje 

A: vyšší administrativní zátěž při pořizování plánů a při jeho plnění, provozní náklady na 

zajištění kontinuity monitoringu 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před 
následky sucha na území 
ČR, NAP adaptace na 
změnu klimatu, zákon 
254/2001 po novele 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

ne 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

Ne 
Předpokládaný 
žadatel 

Kraje, města, obce, provozovatelé 
vodohospodářské infrastruktury 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

Počet zpracovaných plánů, 
Common indicator – RCO 
24 Investice v nových nebo 
modernizovaných 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

250/250 mil. Kč 
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systémech monitorování, 
připravenosti, varování a 
reakce v případě přírodních 
katastrof 

 

Tematický okruh Informační platforma 

Název opatření 14. Zlepšení monitoringu podzemních vod a hodnocení jejich kvantitativního stavu  

Řešený problém 

Informace o zdrojích podzemních vod a jejich změnách jsou obtížně monitorovatelné a to 
zejména z důvodu komplexních geologických podmínek, které vedou ke vzniku řady 
oddělených zvodní a komplikovanému systému doplňování podzemních vod. Monitoring 
v jednotlivých bodech objektů (vrtů) pokrývá vodní útvary jen v omezené míře. Přitom právě 
znalost dlouhodobého režimu kolísání a doplňování podzemních zvodní a okamžitého stavu 
jejich naplnění je klíčovým faktorem pro plánování v oblasti vod i posilování připravenosti 
na vznik sucha a nedostatku vody a schopnosti reakce na jejich výskyt. 
 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Monitorovací sítě podzemních vod postupně zastarávají, zejména v případě hlubokých vrtů 
je síť z 80. let a k její částečné modernizaci došlo okolo roku 2005 z projektu ISPA. Navíc ani 
v době vzniku nebyla síť navrhována v hustotě odpovídající moderním potřebám vodního 
hospodářství. 
 
Reálné vyhodnocení stavu podzemních vod v širokém měřítku je zatím problematické, jak 
pro plány povodí, tak pro zpracování bilance - nabízí se zejména podpoření této části v 
rámci dalšího plánovacího cyklu. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- rekonstrukce a výstavba nových vrtů a pramenů pro sledování hydrologického 
cyklu a zařazení do státní sítě monitoringu podzemních vod 

- zajištění podkladů pro hodnocení stavu podzemních vod v rámci zpracování plánů 
povodí 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: opatření je v přímém souladu s přípravou podkladů pro rozhodování při zvládání sucha a 

nedostatku vody 

A: zvýšení provozních nákladů na zajištění monitoringu nových objektů 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před 
následky sucha na území ČR 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

ne 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

Ne 
Předpokládaný 
žadatel 

ČHMÚ 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

Počet zrekonstruovaných a 
počet nově vybudovaných 
monitorovacích objektů 
Common indicator – RCO 
24 Investice v nových nebo 
modernizovaných 
systémech monitorování, 
připravenosti, varování a 
reakce v případě přírodních 
katastrof 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

30/150 mil. Kč 
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Tematický okruh Ochrana lesa 

Název opatření 15. Opatření na lesní půdě 

Řešený problém 

Zvýšení stability lesních porostů; omezení vodní eroze; podpora infiltrace vody do půdy; 
zpomalení odtoku; nebezpečí požáru s následným smyvem, čímž jsou ohroženy například 
vodárenské nádrže 
 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Dlouhodobé sucho v posledních několika letech zapříčinilo chřadnutí lesních porostů a 
zhoršilo dopady kůrovcové kalamity. Lesní porosty plní významnou klimatizační funkci a 
vyrovnávají hydrologický režim. Rozsáhlé holiny mohou mít nepříznivý dopad na 
prameniště. 
Je třeba řešit nápravu stávajícího stavu, zajistit ochranu ohrožených porostů a zabránit 
nadměrné erozi těžbou obnažené lesní půdy. Hospodaření s vodou v lesích by mělo být 
plnohodnotnou součástí lesnických činností. Je třeba iniciovat posilování hydrických a 
vodohospodářských funkcí lesa prostřednictvím nástrojů lesního hospodářství. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

- projektová dokumentace v souvislosti s realizací projektu,  
- zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) přirozené druhové 

skladby při zajištění mladých lesních porostů včetně zajištění ochrany a nezbytné 
následné péče, vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů, 

- zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů, 
- podpora přirozené obnovy lesa 
- 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. 

- tvorba polyfunkčního lesa s pestrou dřevinnou skladbou – jedná se o les, kde jsou 
veškeré jeho funkce poskytovány ve vyváženém poměru a jsou chápány jako 
rovnocenné. Tento les je charakterizován rozmanitou texturou v prostoru tak, aby 
na rozsáhlejších plochách byly porosty všech věkových stupňů a různých struktur 
a druhů původních dřevin. 

-  aplikování postupů a opatření při těžbě a obnově lesa k zamezení nebo 
zpomalení povrchového odtoku srážkových vod a proti erozi půdy 

- hrazení strží, hrazení bystřin, ochrana lesních pramenů a pramenišť 
- podpora hospodářských způsobů s trvalým půdním krytem s dlouhou nebo 

nepřetržitou obnovní dobou 
- podpora řízené infiltrace povrchových vod do vod podzemních na lesní půdě 

(zaúsťování svodných příkopů a rigolů do drénů - ne do toků, případně jejich 
řízené rozlivy) 

- budování malých vodních nádrží na lesní půdě, revitalizace lesních vodních toků 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

S: synergie s opatřeními na zpomalování odtoku na zemědělské půdě,  

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Koncepce ochrany před 
následky sucha na území ČR 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

Částečně 4.3.4 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

PRV MZe 
Předpokládaný 
žadatel 

Vlastníci lesa 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

Plocha lesní půdy 
s aplikovaným opatřením 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

250/500 mil. Kč 
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4. Manažerské shrnutí analýzy OPŽP 2021 – 2027 

Stávající Operační program životní prostředí 2014–2020 podporuje opatření, která přispívají 
ke zlepšení zvládání sucha a jeho důsledků v rámci prioritní osy 1 Zlepšování kvality vody a 
snižování rizika povodní a v rámci prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu. U opatření 
z prioritní osy 1 činí maximální výše podpory 85 % celkových způsobilých výdajů z prostředků 
Fondu soudržnosti. U opatření z prioritní osy 4 je výše podpory stanovena různě v rozsahu 60–
100 % a je vyplácena z Fondu regionálního rozvoje. Čerpání prostředků probíhá úspěšně 
zejména v případě specifického cíle 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových 
a podzemních vod, ze specifického cíle 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 
množství a poměrně úspěšně ze specifického cíle 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Nízké 
čerpání prostředků přetrvává zejména u specifického cíle 1.3 Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu a u specifického cíle 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.  

Příčiny nízkého čerpání prostředků ze specifického cíle 1.3  jsou absence podaných žádostí ze 
strany Státních podniků Povodí na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a malý 
zájem municipalit a krajů o projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou 
v intravilánu. V případě prioritní osy 4 byly identifikovány následující příčiny - zpožděné 
zahájení programu, dlouhá příprava žádostí (zejména v případě revitalizací a vytváření vodních 
prvků, které jsou náročné z hlediska řešení majetkoprávních vztahů u dotčených pozemků),  
počáteční nízká míra dotace u některých opatření, nižší aktivita velkých žadatelů (zejména 
správců toků), souběh dotací na vodní prvky z národních programů MZe a dlouhá administrace 
u velkých projektů. 

Opatření pro zvýšení absorpční kapacity OPŽP obecně, která vzešla z dotazníkového šetření 
mezi pracovníky AOPK, zahrnují následující kroky - zjednodušení pravidel pro žadatele včetně 
zjednodušení programového prostředí pro zpracovávání žádostí (značné procento 
potenciálních žadatelů nežádá z důvodů složitosti administrace), ponechání pravidel pro 
žadatele beze změn po delší dobu (alespoň rok), zvýšení míry podpory u některých aktivit 
(zejména specifický cíl 4.4). Dále bylo konstatováno, že by bylo dobré provést automatizaci 
některých kontrolních činností (kontroly parcel uvedených v projektu s katastrem 
nemovitostí) a automatickou kontrolu stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů. 
Nejčastějšími příčinami pro nedoporučení žádosti pro financování byly nedostatky 
v povinných přílohách žádosti, nedodržení určité podmínky z pravidel pro žadatele, chybějící 
stanoviska orgánů státní správy, nedostatečné konzultace s AOPK v projektové fázi, 
v některých případech příliš vysoký rozpočet projektu nebo konflikt s veřejnou podporu. 
V rámci dalších připomínek k nastavení programu OPŽP bylo kromě jiného uvedeno, že by bylo 
potřeba celkově změnit způsob čerpání dotace, více odpovědnosti nechat na žadateli - více 
důrazu klást na kontrolu v době udržitelnosti místo složité a někdy zbytečné administrace při 
podání žádosti o dotaci. 

Ke konci roku 2019 bylo v administraci AOPK přibližně 330 projektů s vodohospodářským 
zaměřením z prioritní osy 4, jež přispívají ke zvyšování odolnosti krajiny vůči suchu a 
nedostatku vody.  Celkové způsobilé výdaje těchto projektů činí 2,84 mld. Kč a příspěvek EU 
činí 2,67 mld. Kč.  



 
 

42 
 

V programovém období 2021–2027 bude mít Operační program životní prostředí novou 
strukturu. Nově bude rozdělen do pěti specifických cílů, které budou naplněny konkrétními 
aktivitami. Specifické cíle OPŽP 2021–2027 jsou: 

1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 
1.2 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 
1.3 Podpora udržitelného hospodaření s vodou 
1.4 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 
1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 

znečištění 

V rámci specifického cíle 1.2 jsou navrženy následující aktivity: 
- protipovodňová ochrana 
- hospodaření se srážkovou vodou 
- obnova stability svahů 
- zlepšování přirozené struktury lesních ekosystémů 
- obnova přirozených krajinných prvků 
- zlepšování stavu sídelní zeleně 
- investice do center pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 

V rámci specifického cíle 1.3 jsou navrženy následující aktivity: 
- výstavba a dostavba kanalizací 
- výstavba a intenzifikace ČOV 
- výstavba retenčních nádrží na jednotné kanalizaci 
- rekonstrukce odlehčovacích objektů 
- výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 
- výstavba a revitalizace zdrojů a úpraven pitné vody  

V rámci specifického cíle 1.5 jsou navrženy následující aktivity: 
- péče o chráněná území a přírodní stanoviště 
- snižování emisí z průmyslových stacionárních zdrojů 
- rozvoj systémů na monitoring emisí a imisí 
- revitalizace kontaminovaných lokalit 

Opatření v oblasti zvládání sucha a nedostatku vody navrhovaná v tomto dokumentu zahrnují 
aktivity podporované již ve stávajícím programovém období a dále je navrženo několik 
opatření nových.   Některá opatření, která se objevují již ve stávajícím programu, jsou 
doplněna o podrobný monitoring (např. monitoring odběrů pitné vody, monitoring vodních 
zdrojů). V sestavě je zařazeno opatření, které je přímo věnováno podpoře zlepšení 
monitoringu podzemních vod. Jedním z nově navržených opatření je opatření na zpracování 
plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody a krizových plánů pro dlouhodobé sucho, 
jejichž přípravu ukládá novelizovaný zákon o vodách 254/2001 Sb. Nově navrhujeme např. 
zřizování dodatkových a nouzových zdrojů pitné vody nebo opatření na závlahových a 
odvodňovacích systémech. Opatření navržená v tomto dokumentu  bude nutné přiřadit 
k relevantním aktivitám jednotlivých specifických cílů, které jsou již nadefinované.  

Opatření zpracovaná v dokumentu vznikla na základě uvážení širšího kontextu problematiky 
sucha a nedostatku vody. Je pravděpodobné, že se nepodaří celý tento soubor do nového 
programového období zahrnout. Za klíčová opatření, která by se měla promítnout do nového 
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Operačního programu životní prostředí z hlediska problematiky zvládání sucha a jeho dopadů 
považujeme především tato opatření: 

- Zajištění dodávek pitné vody pro obyvatele – podporováno již ve stávajícím 
programovém období, navrženy nové aktivity v rámci tohoto opatření 

- Zřizování dodatkových a nouzových zdrojů pitné vody – nové opatření 
- Opětovné využívání vyčištěných odpadních vod – nové opatření 
- Podpora hospodaření se srážkovými vodami a modrozelené infrastruktury – 

podporováno již ve stávajícím programovém období 
- Obnova přirozených funkcí vodních toků a niv - podporováno již ve stávajícím 

programovém období 
- Posílení akumulace vody v krajině - podporováno již ve stávajícím programovém 

období 
- Podpora rozhodování v období sucha a nedostatku vody a při krizovém stavu 

vyvolaném dlouhodobým suchem – nové opatření 
- Opatření na lesní půdě - podporováno již ve stávajícím programovém období, 

navrženy nové aktivity v rámci tohoto opatření 

V novém programovém období je stanovena nižší maximální výše podpory. Pro opatření 
realizovaná z Fondu soudržnosti je tato hodnota stanovena na 70 % pro celou Českou 
republiku, pro opatření podpořená z Evropského fondu pro regionální rozvoj je maximální výše 
podpory stanovena v rozsahu od 40 do 70 % podle míry rozvinutí daného regionu, jak je 
zachyceno na obrázku 9. Nižší míra podpory může u řady navrhovaných opatření (zejména 
těch opatření bez přímého ekonomického přínosu pro žadatele) vést k poklesu atraktivity u 
potenciálních žadatelů. Proto navrhujeme, aby do nového OPŽP byla zařazena opatření, která 
mají přímý ekonomický užitek pro žadatele. U těchto opatření může být stanovena nižší míra 
maximální podpory ve prospěch opatření, u kterých je nutné nastavit podporu vyšší. Dalším 
možným přístupem je zajištění dofinancování opatření z národních zdrojů. 

 

Obrázek 9 Kategorie regionů pro stanovení maximální výše podpory z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti 
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Příloha 1 Seznam aktivit a jednotlivých opatření podporovaných v rámci specifického cíle 

1.3 a 4.3 

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých 
niv, zlepšení přirozených rozlivů 

- Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,  
- zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé kynety pro běžné 

průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění  
- zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků, na některých místech s 

tvorbou mokřin a tůní  
- umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky). 

Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
- povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, vsakovací 

nádrž),  
- podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo 

prefabrikáty 
- povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo 

kanalizace (retenční nádrže suché a se zásobním prostorem, podzemní retenční 
nádrže, umělé mokřady),  

- akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití 
(např. na zálivku či splachování WC),  

- výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné 
povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (výše 
podpory 50 %), 

- budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů 
do 0,5 včetně, 

- výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku 
do 0,7 včetně, 

- přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové 
atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku 
do 0,7 včetně 

Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 
povodňové ochraně 

- obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží 
a poldrů) 

- vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích 
včetně technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla 

Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 
bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 
 
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
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, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na 
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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 

- zpracování plánů ÚSES (včetně jejich aktualizace) mimo CHKO a NP vč. jejich 
ochranných pásem. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního 
systému ekologické stability, 

- 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 funkce významných krajinných prvků, 
- v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě 

s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou, 
- 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 
Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve 
vlastnictví státu) zařízených lesním hospodářským plánem mimo zvláště chráněná území a 
lokality 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, 
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- 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: 
- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních 

pásů, průlehů apod.), 
- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné 

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

- podpora opatření zamezujících větrné erozi - obnova či zakládání větrolamů. 
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Příloha 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi pracovníky Agentury ochrany přírody a 
krajiny s cílem identifikovat slabá místa v procesu administrace projektů z prioritní osy 4 

1. Charakteristika respondentů 

Na vypracování dotazníků se podílelo 25 zaměstnanců AOPK, 80 % respondentů pracuje na 
AOPK déle než 5 let, většina respondentů administruje desítky projektů, dvě třetiny 
respondentů administruje projekty po celou dobu realizace včetně jejich udržitelnosti, pětina 
respondentů spravuje žádost jen při přijetí žádosti.  Na dotaz, zda je množství spravovaných 
projektů a práce s tím spojená únosné, zda zvládají věnovat se všem projektům, odpovědělo 
84 % respondentů, že ano, ale ocenilo by vyšší ohodnocení nebo více času na jednotlivé 
projekty. 

2. Informace pro celkové nastavení OPŽP ze zkušeností s aktuálním programovým obdobím 

Na otázku, co by vedlo ke zvýšení absorpční kapacity u opatření z prioritní osy 4, byly získány 
nejčastěji tyto odpovědi: zjednodušení pravidel pro žadatele včetně zjednodušení 
programového prostředí pro zpracovávání žádostí (značné procento potenciálních žadatelů 
nežádá z důvodů složitosti administrace), ponechání pravidel pro žadatele beze změn po delší 
dobu (alespoň rok), zvýšení míry podpory u některých aktivit (zejména specifický cíl 4.4). Dále 
bylo konstatováno, že by bylo dobré provést automatizaci některých kontrolních činností 
(kontroly parcel uvedených v projektu s katastrem nemovitostí) a automatickou kontrolu 
stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů. Nejčastějšími příčinami pro nedoporučení žádosti 
pro financování byly nedostatky v povinných přílohách žádosti, nedodržení určité podmínky 
z pravidel pro žadatele, chybějící stanoviska orgánů státní správy, nedostatečné konzultace s 
AOPK v projektové fázi, v některých případech příliš vysoký rozpočet projektu nebo konflikt 
s veřejnou podporu. Dále byl konstatován ke specifickému cíli 4.1 problém u projektů, které 
se vztahovaly k národně významným chráněným územím, ale z objektivních důvodů bylo 
potřeba realizovat je vně hranice těchto území (geopark, projekty řešící vodní režim lokalit). 
Tyto projekty nebylo možné podpořit. Takové omezení je třeba pro příští programové období 
odstranit.   

Na otázku, jaká opatření na boj se suchem a nedostatek vody by měla být podpořena v novém 
programovém období, byly získány nejčastěji tyto odpovědi: revitalizace a renaturace vodních 
toků a niv, budování tůní a mokřadů, odstraňování meliorací a obnova přirozeného zamokření 
a odstraňování odvodnění lesů. Dále bylo doporučeno předjednat s Ministerstvem 
zemědělství, aby nedocházelo k penalizaci zemědělců (ořezem hranice půdních bloků) při 
realizaci liniových výsadeb větrolamů a ovocných dřevin podél okrajů půdních bloků. 
Zemědělci odmítají výsadby z toho důvodu, že pod korunami stromů jim je půdní blok 
následně oříznut, i když pod ním hospodaří. Je důležité finančně podpořit návrat stromořadí a 
mezí do velkých ploch orné půdy tak, aby zemědělci tato opatření skutečně začali realizovat. 

3. Zkušenosti s procesem administrace projektů z prioritní osy 4  

Na otázku, jak hodnotíte připravenost žadatelů předkládajících žádosti o projekty, odpovědělo 

více než 60 % respondentů, že žadatelé jsou připraveni s výhradami. Pře 40 % respondentů 

uvedlo, že žadatelé jsou spíše nepřipraveni. Tři respondenti uvedli, že chybí základní znalosti 

podmínek. Při podrobném hodnocení procesu administrace, byly jednotlivé fáze hodnoceny 

pomocí pětibodové škály (1 výborná úroveň, 2 dobrá úroveň, 3 spíše špatná úroveň, 4 špatná 
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úroveň, 5 nemohu hodnotit). Kvalita zpracování žádosti a projektová dokumentace byly 

hodnoceny poměrně příznivě (nejčastěji stupeň 2), odborné přílohy (posudky, studie atd.) již 

zaznamenaly zhoršení kvality (60 % odpovědí stupeň 2, 40 % odpovědí stupeň 3). Ekonomické 

podklady byly hodnoceny následujícím způsobem - 60 % odpovědí výborná nebo dobrá 

úroveň, 40 % odpovědí stupně 3 až 5). Finanční podklady získali nejčastěji hodnocení 3, pět 

respondentů nemohlo daný parametr posoudit. Rozpočet a položkový rozpočet byly 

hodnoceny následujícím způsobem - přibližně 30 % stupeň 2, 70 % stupeň 3 a 4.  

Při hodnocení nejčastějších chyb při podání žádosti odpovědělo 68 % respondentů, že přílohy 

neodpovídají požadavkům výzvy a zadávacích podmínek, 30 % respondentů uvedlo jiné chyby. 

Tyto chyby nejčastěji spočívají v projektové dokumentaci, která neodpovídá požadavkům 

OPŽP, v malém potenciálu navrženého řešení pro zvýšení biodiverzity nebo se objevují 

nedostatky v kumulativním rozpočtu. Jeden respondent odpověděl, že chyby mnohdy souvisí 

s častými změnami pravidel pro žadatele.  

Na otázku, jak hodnotíte čas od vyhlášení výzvy po ukončení příjmu žádostí, odpovědělo 68 % 

respondentů, že čas je dostatečný. Tři respondenti si myslí, že čas je příliš dlouhý, že by bylo 

vhodnější vrátit se ke kolovým výzvám, které trvaly 3 měsíce. Výsledek hodnocení 

připravenosti jednotlivých skupin žadatelů je zachycen na obrázku 1. Na obrázku 2 je 

analogicky zachycen výsledek hodnocení celkové administrativní zdatnosti žadatelů. 

 

Obrázek 1 Výsledek hodnocení připravenosti jednotlivých skupin žadatelů: A - obce, města, 

kraje, B – příspěvkové organizace a státní podniky, C – podnikatelé, obchodní společnosti a 

družstva, fyzické osoby podnikající, D – nevládní neziskové organizace, E - fyzické osoby 
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nepodnikající, F – církve a náboženské spolky, G – svazky obcí, H – veřejné výzkumné instituce, 

I – vysoké školy a školská zařízení 

 

Obrázek 2 Výsledek hodnocení administrativní zdatnosti jednotlivých skupin žadatelů: A - 

obce, města, kraje, B – příspěvkové organizace a státní podniky, C – podnikatelé, obchodní 

společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, D – nevládní neziskové organizace, E - fyzické 

osoby nepodnikající, F – církve a náboženské spolky, G – svazky obcí, H – veřejné výzkumné 

instituce, I – vysoké školy a školská zařízení 

Dále byla zjišťována schopnost jednotlivých skupin žadatelů spolufinancovat projekt. Výsledek 

dotazníkového šetření je na obrázku 3. Nejlépe byly hodnoceny obce, města a kraje, dobré 

hodnocení získaly příspěvkové organizace a státní podniky a rovněž obchodní společnosti a 

fyzické osoby podnikající. Horší podmínky pro spolufinancování mají nevládní neziskové 

organizace a fyzické osoby nepodnikající. Ostatní skupiny žadatelů zpravidla nebylo možné 

ohodnotit. 

Na otázku, jakým způsobem spravují jednotlivé skupiny žadatelů projekt, byly získány 

následující odpovědi. Obce, města a kraje si buď najímají externí agenturu, anebo mají 

vlastního projektového manažera nebo oddělení zabývající se dotacemi. Příspěvkové 

organizace a státní podniky, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající a 

fyzické osoby nepodnikající si častěji najímají externí agenturu. Nevládní neziskové organizace 

častěji spravují projekt vlastními silami. Ostatní skupiny žadatelů zpravidla nebylo možné 

ohodnotit.  
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Obrázek 3 Výsledek hodnocení schopnosti spolufinancovat projekt dle typu žadatele: A - obce, 

města, kraje, B – příspěvkové organizace a státní podniky, C – podnikatelé, obchodní 

společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, D – nevládní neziskové organizace, E - fyzické 

osoby nepodnikající, F – církve a náboženské spolky, G – svazky obcí, H – veřejné výzkumné 

instituce, I – vysoké školy a školská zařízení 

 

Obrázek 4 Výsledek dotazování na způsob spravování projektu podle typu žadatele: A - obce, 

města, kraje, B – příspěvkové organizace a státní podniky, C – podnikatelé, obchodní 
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společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, D – nevládní neziskové organizace, E - fyzické 

osoby nepodnikající, F – církve a náboženské spolky, G – svazky obcí, H – veřejné výzkumné 

instituce, I – vysoké školy a školská zařízení 

Na otázku, jaké změny by nejvíce zlepšily a zjednodušily příjem žádostí ze strany žadatelů, byly 

získány nejčastěji následující odpovědi: zjednodušení elektronického systému pro podávání 

žádosti, zjednodušení a ustálení pravidel pro žadatele, snížení množství povinných příloh. 

Rovněž bylo konstatováno, že by pomohla notifikace veřejné podpory průřezově pro celou 

prioritní osu 4, neboť stávající systém posuzování, který byl zahájen až v průběhu příjmu 

žádostí, není spravedlivý k žadatelům. 

Na dotaz o výši udělených sankcí a jejich důvodech byly získány čtyři odpovědi. Jedna sankce 

v rozsahu 25–50 % byla udělena za nedodržení termínu realizace, dvě sankce byly uděleny za 

nedodržení udržitelnosti projektu (ve výši 25–50 % a 50–75 %), jedna sankce byla udělena za 

rozpor mezi žádostí a realizací projektu ve výši do 25 %.  

Z výsledků hodnocení podílu projektů v určité fázi administrace, kdy dochází ke zrušení 

žádosti, vyplynulo, že nejčastěji k odstoupení od projektu dochází po přijetí žádosti před 

rozhodnutím o poskytnutí dotace, méně projektů končí ve fázi dodání podkladů k rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, po podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v průběhu realizace. 

Výsledek hodnocení je zachycen na obrázku 5. Z dotazování o nejčastějším důvodu pro 

odstoupení od žádosti vyšlo s nejvyšším počtem bodů dodání dalších podkladů (stavební 

povolení, technická dokumentace, posudek aj.). Dále se projevil nepříznivě odpor veřejnosti 

vůči projektu anebo zapůsobila negativně změna ve vedení žadatele (např. v zastupitelstvu, ve 

statutárním orgánu apod.). 

Byly identifikovány následující nejčastější pochybení a komplikace u projektů ze specifického 

cíle 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území – jak 

už bylo uvedeno výše, problém činilo striktní omezení čerpání prostředků pouze na zvláště 

chráněné území a nikoliv na nejbližší okolí, kde bylo rovněž nutno realizovat opatření. Dále 

bylo konstatováno, že nepříznivě působí zpětné vyhodnocování některých způsobilých výdajů 

jako nezpůsobilých (ze strany SFŽP) v průběhu realizace projektu. 

U projektů ze specifického cíle 4.2 posílit biodiverzitu byly shledány následující komplikace – 

vysoká nákladovost bez odůvodnění prováděných prací a nákupů, chybné biologické 

posouzení, chybějící doklady (např. rozhodnutí s nabytím právní moci u povolení ke kácení 

dřevin, u udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů), 

špatně zpracovaná projektová dokumentace. U projektů ze specifického cíle 4.3 posílit 

přirozené funkce krajiny nastaly tyto komplikace – nesplnění cíle podpory, nedodržení 

projektové dokumentace, nedodržení podmínek daných orgány státní správy, nevhodná rybí 

osádka u malé vodní nádrže a jiné. U projektů ze specifického cíle 4.4 zlepšit kvalitu prostředí 

v sídlech docházelo k těmto problémům – vysoký úhyn nebo poškození dřevin v průběhu 

povýsadbové péče, nevhodné druhové složení aj. 
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Obrázek 5 Výsledek hodnocení míry úmrtnosti projektů v určitých fázích administrace  

 

Obrázek 6 Navrhovaná délka udržitelnosti podpořených projektů  

Častým důvodem pro nepodání žádosti do PO4 je dlouhá doba udržitelnosti projektu. Přesto 

na otázku jakou dobu udržitelnosti navrhujete, byla nejčastější délka udržitelnosti navrhována 
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na 10 let. Všechny výsledky zachycuje obrázek 6. U hodnoty jiné bylo nejčastěji uvedeno, že 

délka udržitelnosti projektů by měla být specifická pro jednotlivá opatření. 

Na dotaz, jaká opatření v prioritní ose 4 chybí, byla uvedena následující opatření – odstranění 

odvodnění na zemědělské půdě, větší podpora extenzivních výsadeb ovocných dřevin u 

zemědělských subjektů, obnova pro parkové plochy a obory. Dále bylo uvedeno, že u 

některých opatření je nízká míra podpory (rybí přechody, zábrany na migraci obojživelníků u 

technické infrastruktury a další). 

V rámci dalších připomínek k nastavení programu OPŽP bylo kromě jiného uvedeno, že by bylo 

potřeba celkově změnit způsob čerpání dotace, více odpovědnosti nechat na žadateli - více 

důrazu klást na kontrolu v době udržitelnosti místo složité a zbytečné administrace při podání 

žádosti o dotaci. 
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Příloha 3 Vybraná opatření z Akčního plánu adaptace na změnu klimatu zaměřená na řešení 
sucha a nedostatku vody (SC – specifický cíl, opatření s prioritou 1, konkrétní úkoly viz 
Akční plán) 

SC 2 Ochrana a obnova přirozeného vodního režimu v lesích 
- Revize opatření lesnickotechnických meliorací, hrazení bystřin a lesních cest se 

zaměřením na ochranu a obnovu přirozeného vodního režimu v lesích 
- Minimalizace technického odvodnění lesních pozemků využitím přirozených a přírodě 

blízkých postupů 
- Realizace opatření pro zadržení vody v lesích 
- Aplikování postupů a opatření při těžbě a obnově lesa k zamezení nebo zpomalení 

povrchového odtoku srážkových vod a proti erozi půdy 
- Stabilizace rozlohy skupin lesních typů ovlivněných vodou a ochrana mokřadů v lesích 

SC 3 Zvýšení efektivity pozemkových úprav s ohledem na změnu klimatu 
- Finanční a hmotná podpora realizací pozemkových úprav 
- Organizační podpora realizací pozemkových úprav 
- Realizace komplexních pozemkových úprav s ohledem na zvýšení retenční kapacity 

krajiny 
SC 5 Zastavení degradace půdy nadměrnou erozí, vyčerpáním živin, ztrátou organické hmoty 
a utužením 

- Opatření k omezení vodní a větrné eroze zemědělské půdy 
- Udržování a zvyšování schopnosti půdy vázat vodu 

SC 6 Omezení vzniku a dopadů zemědělského sucha 
- Výstavba nových a modernizace stávajících zavlažovacích systémů 

SC 10 Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích jejich využíváním 
- Zpracování a schválení koncepce hospodaření se srážkovými vodami 

v urbanizovaných územích 
- Zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami 

SC 11 Zvýšení přirozené retenční schopnosti vodních toků a niv 
- Komplexní revitalizace vodních toků a niv a podpora samovolné renaturace 

SC 12 Efektivní ochrana a využívání vodních zdrojů 
- Preventivní ochrana vodních zdrojů – ochranných pásem, chráněných oblastí 

přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových 
vod 

- Revize oblastí pro ochranu vod a aktivit, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu i 
množství vod 

- Zpracování ucelené koncepce pro zvládání sucha a nedostatku vody a pro 
předcházení mimořádných událostí vyvolaných dlouhodobým nedostatkem vody 

- Obnova vodohospodářské funkce malých vodních nádrží ve špatném technickém 
stavu 

- Podpora infiltrace povrchové vody do vod podzemních 
- Přehodnocení stávajícího využití vodních nádrží a vodohospodářských soustav a 

optimalizace jejich řízení 
- Zavádění metod analýzy a řízení rizika v rámci procesu výroby a distribuce pitné vody 
- Zohlednění adaptačních opatření v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) 
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- Zásobování oblastí s nedostatkem vodních zdrojů převodem vody z jiné vodárenské 
soustavy pro překlenutí dlouhodobého sucha 

- V oblastech s nedostatkem vody prověření realizace nového vodního zdroje v lokalitě 
chráněné pro akumulaci povrchových vod dle požadavků Směrnice 2000/60/ES 

SC 13 Zmírňování následků povodní v urbanizovaném území 
- Obnova niv a jejich využití k přirozeným a řízeným rozlivům 

SC 17 Zvýšení ekologicko-stabilizačních funkcí a prostupnosti krajiny 
- Ochrana, zachování a obnova přírodních prvků a ekosystémů ve volné krajině 

SC24 Zajištění bezpečnosti průmyslových zařízení vzhledem k očekávaným dopadům změny 
klimatu 

- Zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů ve výrobních procesech 
SC 29 Ochrana obyvatelstva, systém včasného varování před mimořádnými událostmi 

- Zajištění základních organizačních a technických opatření (predikce, varování, 
evakuace, záchranné práce, koordinace aj) 

- Zajištění informovanosti zvyšující připravenost obyvatelstva ke zvládání krizových 
situací 

- Vymezení rizikových území obcí s rozšířenou působností podle druhu a významu 
rizika dopadů klimatických extrémů ze sucha, orkánů a námraz pro potřeby 
základních složek IZS 

SC 31 Zvýšení ochrany kritické infrastruktury 
SC32 Zvyšování environmentální bezpečnosti 

- Návrh úpravy legislativy pro dlouhodobý nedostatek vody 
SC 34 Výchova, vzdělávání a osvěta s ohledem na změnu klimatu  

- Oblast osvěty - Vodní režim v krajině a vodní hospodářství (ASČR 4.3.2.3)  
- Oblast osvěty - Příprava na řešení mimořádných událostí způsobených dopady změny 
- klimatu (ASČR 4.3.2.3)  
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Příloha 4 Seznam opatření definovaných v Koncepci na ochranu před následky sucha 
1. Vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody 

Revize a doplnění stávající monitorovací sítě s ohledem na sledování sucha; rozvoj a propojení 
monitoringu na sucho, vznik varovného systému na sucho; program hospodaření s omezenými 
vodními zdroji; předpověď vývoje stavu vodních zdrojů; 

2. Posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů 
Podpora rozvoje vodárenské infrastruktury; ochranná pásma povrchových a podzemních vodních 
zdrojů pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou; podpora využívání moderních 
technologií ve vodárenství; propojování skupinových vodovodů do vodárenských soustav; uplatnění 
technologií umělé a břehové infiltrace pro zvýšení zdrojů podzemní vody; nové víceúčelové 
přehradní nádrže; převody vody mezi povodími a zvýšení integrace vodohospodářských soustav; 
podpora rozvoje a modernizace zemědělských závlah; obnova stávajících a výstavba nových 
závlahových nádrží; podpora obnovy a výstavba nových zdrojů požární vody v lesních 
ekosystémech; 

3. Zemědělství jako nástroj ochrany množství a jakosti vody a ochrany půdy 
Optimalizace monitoringu stavu zemědělské půdy a aktualizace bonitace půd za účelem zlepšení 
ochrany půdy; zvýšení ochrany půdy před účinky eroze; organická hmota v půdě a opatření na její 
zachování a zvýšení; sledování kvality povrchových a podzemních vod v souvislosti s používáním 
hnojiv a pesticidů; změna zemědělské politiky v oblasti podpory pěstování energetických plodin; 
podpora ekologického zemědělství; podpora principů precizního zemědělství; podpora provádění 
komplexních pozemkových úprav; 

4. Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny 
Obnova přirozených funkcí vodních toků a niv; regulace odtoku z melioračních odvodňovacích 
zařízení; obnova přirozených vodních prvků v krajině; opatření na lesné půdě; 

5. Podpora principů zodpovědného hospodaření s vodou napříč sektory 
Opatření na snižování spotřeby vody v energetice a v průmyslu; podpora hospodaření se 
srážkovými vodami; podpora opětovného využívání vyčištěných odpadních vod; podpora 
moderních technologií čištění odpadních vod; územní plánování 
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