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Celkové manažerské shrnutí 

V rámci díla „Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší“ byly zpracovány analýzy 

nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší v oblasti lokálních 

topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství a monitoringu kvality ovzduší a 

souvisejících parametrů, která byla podporována ve stávajícím programovém období. 

Výsledky jsou členěny dle operačních programů, prioritních os, specifických cílů, 

podporovaných aktivit a dle území realizace. Výsledky této analýzy soužily jako vstup do 

dalších částí díla, především výpočtů cílových hodnot indikátorů. 

Hodnoty vypočteného ukazatele nákladové efektivity byly obvykle zatížené vysokým vlivem 

odlehlých hodnot v horní části intervalu (tj. projekty s nízkou efektivity, resp. vysokou hodnotou 

ukazatele). Vzhledem k časté asymetrii rozdělení hodnot ukazatele je pro většinu indikátorů a 

znečišťujících látek vhodnější používat statistiku mediánu rozdělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci zpracování díla bylo provedeno rovněž vyhodnocení plnění cílů PO 2 stávajícího OP 

ŽP a úspěšnosti čerpání finančních prostředků, přičemž důraz je kladen především na 

efektivitu dotační intervence a na komentář efektivity dosažení stanovených cílů. Z tohoto 

hodnocení vyplývá, že efektivita dotační intervence v oblasti ochrany ovzduší je snižována 

(obecně oprávněným) požadavkem na navyšování důrazu na podporu opatření 

v územích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tato místa jsou prostřednictvím hodnotících 

kritérií a bonifikací projektů zvýhodněna natolik, že je zde upozaděno hodnotící kritérium 

zaměřené na nákladovou efektivitu. Proto je na místě ponížit toto zvýhodnění a více jej územně 

specifikovat. Za tímto účelem je navrženo využít bonifikaci projektu, na místo bodového 



 

 

 

 

 

hodnocení a posílení vazby na programy zlepšování kvality ovzduší, tj. prioritní území by bylo 

definováno na základě těchto programů, a ne kvality ovzduší v minulých letech (k tomu 

detailněji dále). 

Z provedeného hodnocení přínosů stávajících operačních programů k plnění cílů v oblasti 

ochrany ovzduší vyplývá především příspěvek těchto programů k plnění cílů zaměřených 

na částice PM10 a PM2,5. U všech realizovaných projektů platí, že přispívají ke zlepšení kvality 

ovzduší. Pouze u některých projektů lze říci, že přímou úměrou přispívají k plnění národních 

emisních stropů. 

Absorpční kapacita pro náhrady zdrojů vytápění v domácnostech pro OP ŽP 2021+ byla 

odhadována na základě různých datových vstupů o počtu kotlů a kamen na pevná paliva. 

Maximální teoretickou absorpční kapacitu pro celé programovací období lze odhadovat až na 

cca 500 tis. domácností. Současně je ale nutné si uvědomit, že reálná kapacita krajských 

úřadů, které zpracovávají podávané projekty, dosahuje ve stávajícím programovém období 

úrovně 90-100 tis. dílčích projektů domácností. Toto a kapacita odborných firem zajišťující 

realizace, je tedy hlavní limitující faktor pro množství dílčích projektů. Při míře podpory na jednu 

domácnost ve výši obdobné jako doposud lze potřebnou alokaci pro OP ŽP 2021+ 

odhadovat na cca 11 mld. Kč. 

Absorpční kapacita v oblasti průmyslových zdrojů byla vypracována ve 3 scénářích od 

optimistické po pesimistický. Odhadované počty se pohybují mezi 200 a 300 projekty a 

potřebná alokace se pohybuje mezi 1 mld. pro pesimistický až po 6,9 mld. Kč pro optimistický 

scénář. Klíčovou otázkou je případné omezení podpory velkých podniků a nastavení pravidel 

pro poskytování veřejné podpory. S ohledem na aktuální vývoj (tj. prodloužení platnosti 

stávajících pravidel pro poskytování veřejné podpory) lze považovat optimistický scénář za 

nejvíce realistický. 

Ohledně opatření zaměřených na sledování a hodnocení úrovně znečištění ovzduší lze 

absorpční kapacitu odhadovat na desítky projektů, nicméně s celkovou alokací cca 1,1 mld. 

Kč (s dominantním žadatelem v podobě Českého hydrometeorologického ústavu, který je dle 

platné právní úpravy pověřen zajištěním specifických činností spadajících do kompetence 

Ministerstva životního prostředí, především provádění měření úrovně znečištění ovzduší). 

Ve vztahu k podpoře instalace kontinuálního měření emisí na zdrojích existuje zásadní 

omezení v podobě neexistence vhodného mechanismu veřejné podpory (k dispozici je 

pouze režim de minimis). Absorpční kapacita je odhadnuta ve třech variantách od pesimistické 

(v zásadě nulová absorpční kapacita) po optimistickou, kde je možné očekávat desítky projektů 

a potřebná alokace by činila cca až 0,4 mld. Kč. 

S využitím zjištěných nákladových efektivit byl odhadnut interval investičních nákladů pro 

dosažení cílů Národního programu snižování emisí a programů zlepšování kvality ovzduší. 

Nejvyšší nejistotu do tohoto odhadu vnáší nákladová efektivita odstranění emisí NOx, kde lze 

pracovat s velmi širokým intervalem podle typu opatření. Odhad nákladů do roku 2030 se 

teoreticky pohybuje mezi 0,8 bil. Kč a 4,6 bil. Kč podle použité nákladové efektivity na 

snížení emisí NOx. Vyšší hodnoty odpovídají teoretické nákladové efektivitě OP PIK a je vysoce 

pravděpodobné, že celkové náklady se v této výši nebudou pohybovat a to i z toho důvodu, že 



 

 

 

 

 

tato nákladová efektivita vychází z emisních faktorů dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., 

o energetickém auditu a energetickém posudku, které odpovídají energetickému mixu ČR. Tyto 

faktory jsou relevantní v případě, že dosažená úspora energie nenahrazuje konkrétní stávající 

spalovací zdroj. Pokud by nahrazovala konkrétní výrobu elektřiny z uhlí, bude faktor významně 

jiný (vyšší), environmentální efekt podstatně větší a nákladové efektivita lepší. 

Ve vztahu k ostatním programům podpory je potřeba upozornit především na to, že 

Modernizační fond, který představuje hlavní zdroj pro financování projektů v oblasti energetiky 

a průmyslových energetických úspor, byl dosud představen jen v hrubých rysech a detailní 

podmínky podpory projektů nejsou zatím známé. Nezohlednění potřeb a cílů v oblasti ochrany 

ovzduší v tomto programu může způsobit značné komplikace při dosažení národních emisních 

stropů v roce 2030. Konkrétně bez požadavku na odstavení adekvátní kapacity ve fosilním 

palivu při podpoře nových OZE je cíl NPSE s největší pravděpodobností nesplnitelný. 

Na základě řešení celého díla jsou navrženy dílčí úpravy v členění podporovaných aktivit, 

sadě vhodných indikátorů, kritériích přijatelnosti a hodnotících kritériích a způsobu, 

jakým nový OP ŽP implementovat. 

Doporučuje se provést tyto úpravy ve struktuře podporovaných opatření: 

• Doplnění pořízení akumulačních nádob do opatření v rámci specifického cíle 1.1. 

• Doplnit Hlavní cílové skupiny – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iii) pro specifický cíl 1.1, neboť 

hlavní cílovou skupinou jsou v případě domovních předávacích stanic obchodní 

společnosti, které nejsou vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. 

• Zjednodušit členění podporovaných opatření ve specifickém cíli 1.5. 

• Upravit Konkrétní cílová území, včetně plánovaného použití územních nástrojů – čl. 17 

odst. 3 písm. d) bod iv) pro specifický cíl 1.5. 

• Doporučuje se podporovat pouze opatření realizovaná na stacionárních zdrojích, které 

spadají mezi vyjmenované stacionární zdroje ve smyslu přílohy č. 2 k zákonu č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nebo na činnostech 

souvisejících s provozem těchto zdrojů a upravených v povolení provozu příslušného 

zdroje podle § 11 odst. 4 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Projekty zaměřené na pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení 

úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů by měly být 

podpořeny pouze pokud budou v souladu s koncepcí pro posuzování úrovně znečištění 

ovzduší v České republice. 

Nedoporučuje se požadovat u jednotlivých náhrad realizaci komplexních nebo dílčích 

energetických úspor a doporučuje se pokračovat ve stávající formě propojení a 

bonifikace mezi programy OP ŽP 2021+ a Nová zelená úsporám. 

Jako kritérium přijatelnosti se doporučuje stanovit minimální hodnotu měrné finanční 

náročnosti na snížení emisí a minimální hodnotu snížení emisí vyjádřené v procentech. 



 

 

 

 

 

Dále se navrhuje zrušit stávající systém bonifikací za umístění projektu a zavést tuto 

bonifikaci: U opatření realizovaných v prioritních územích z hlediska PM10 a PM2,5 

definovaných v programech zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace dosažené 

bodové hodnocení projektu navýšit procentně o 20 %. 

Při nevypisování samostatných výzev pro projekty na realizaci opatření uvedených 

jmenovitě v programech zlepšování kvality ovzduší navýšit dále dosažené bodové 

hodnocení těchto projektů procentně o 20 %, aby tyto projekty byly podpořeny s ohledem na 

jejich mimořádnou prioritu. 

Klíčovým faktorem pro podporu opatření v oblasti ochrany ovzduší je čas. Pokud 

nebudou výzvy na náhrady kotlů v domácnostech a podporu opatření na velkých 

stacionárních zdrojích vypsány co nejdříve v roce 2021, dramaticky poklesne absorpční 

kapacita a hrozí trvání neplnění norem EU v oblasti ochrany ovzduší (v současnosti již 

Evropská komise vede s ČR infringementové řízení). 

Ohledně vypisování výzev pro specifický cíl 1.1 se doporučuje především: 

• Vypsat první výzvu co nejdříve v roce 2021, s finanční alokací alespoň 9 mld. Kč a 

s dlouhou dobou trvání výzvy (otevření výzvy do 31. 8. 2022 + alespoň 3 roky na realizaci 

a administraci podaných dílčích projektů). V případě prodlevy ve schvalování 

dokumentace operačního programu se doporučuje vypsat výzvu i před finálním 

schválením programu (s patřičným upozorněním na nutnost následného schválení 

programu). 

• Připustit podporu projektů náhrady kotle třídy nižší než 3 dle ČSN EN 303-5:2013 i 

po 1. 9. 2022 v případě, že žádost fyzické osoby bude podána před 1.9.2022. 

• V rámci první výzvy nepřipouštět náhradu topidel (kamen) a dále kotlů třídy 3 dle ČSN 

EN 303-5:2013. Náhradu těchto způsobů vytápění připustit až od druhé a případně třetí 

výzvy. 

• Využít dosavadní know-how a lidské zdroje na krajských úřadech, zachovat princip 

refundace administrativních nákladů krajských úřadů a optimalizovat jejich vykazování. 

Při možnosti rychlého ustanovení administrativních struktury využít případně pro 

administraci i větší města. 

• Zachovat stávající způsob alokace finančních zdrojů na jednotlivé kraje, případně 

zohlednit absorpční kapacitu v prioritních územích dle nově aktualizovaných programů 

zlepšování kvality ovzduší a výsledky nového sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 

• Zavést zvýhodnění sociálně slabší skupiny obyvatel tak, aby projekty podávané 

fyzickými osobami spadajícím do této skupiny byly podporovány přednostně, ale 

současně aby nedošlo ke znemožnění podpory projektů ostatních fyzických osob a 

tyto projekty byly podpořeny v případě nedostatečnému zájmu. 

• Rozšířit půjčky/zálohy žadatelům jakožto nástroj pro zacílení na sociálně slabší skupiny 

obyvatel (současně se jedná o odpověď na požadavek zohlednění skupiny obyvatel 

ohrožené energetickou chudobou). 



 

 

 

 

 

• Připustit podporu náhrad vytápění v nemovitostech zapsaných v KN jako rekreační 

objekty nebo rodinné domy, kde nemá žádná osoba zapsáno trvalé bydliště, protože i 

tyto objekty jsou užívány v České republice trvale, nebo minimálně velmi často včetně 

zimního období. Aby byla zajištěna efektivita vynaložených prostředků, bylo by ale 

vhodné stanovit požadavek na doložení skutečnosti, že daný objekt je vytápěn po většinu 

topné sezóny (např. doložením daňových dokladů za koupi paliva nebo účtů za elektřinu). 

 

Ohledně vypisování výzev pro specifický cíl 1.5 se doporučuje především: 

• Oznámit v lednu 2021 plánovaný harmonogram vypsání výzev. 

• Vypsat první výzvu co nejdříve v roce 2021, s finanční alokací alespoň 4 mld. Kč, která 

bude vyhlášena po dobu 4 měsíců. V případě prodlevy ve schvalování dokumentace 

operačního programu vypsat výzvu i před finálním schválením programu (s patřičným 

upozorněním na nutnost následného schválení programu). 

• Vypsat co nejdříve v roce 2021 samostatnou výzvu na realizaci opatření na 

stacionárních zdrojích uvedených jmenovitě v programech zlepšování kvality 

ovzduší, a projekty v této výzvě nebodovat (využít pouze kritéria přijatelnosti). Alokaci 

stanovit s ohledem na analýzu absorpční kapacity na 2,5 mld. Kč. 

• Vypsat výzvu pro podporu opatření ke snížení emisí na zemědělských stacionárních 

zdrojích odděleně od dalších stacionárních zdrojů kvůli riziku odčerpání finančních 

prostředků a určitému zvýhodnění tohoto typu projektů před ostatními projekty při 

hodnocení. 

• Vypisovat výzvy pro opatření v oblasti sledování úrovně znečištění ovzduší zvlášť pro 

projekty, které směřují na zařízení, která jsou přímou součástí Státní sítě imisního 

monitoringu a zvlášť pro projekty směřující na zařízení, která pouze přispívají 

do Informačního systému kvality ovzduší. 

Rizika jsou identifikována především u opatření výměna nevyhovujících spalovacích 

zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic v případě absence 

mechanismu umožňujícího náhradu kotle třídy nižší než 3 dle ČSN EN 303-5:2013 pokud k ní 

fyzicky dojde až po 1.9.2022 a v případě vypsání první výzvy pro náhradu kotlů s krátkým 

termínem pro realizaci, který způsobí zahlcení krajských úřadů a realizačních firem. 

Ve vztahu k projektům realizovaných na průmyslových a zemědělských zdrojích lze 

největší rizika spatřovat v krizi v souvislosti epidemií nemoci COVID-19 a v případném 

výrazném zpřísnění pravidel pro poskytování veřejné podpory po roce 2023 nebo 

omezení podpory velkých podniků. 

V neposlední řadě se doporučuje zahájit, v co možná nejkratší době, diskusi s krajskými 

úřady, protože zde je evidován zájem o pokračování stávajícího systému administrace projektů 

zaměřených na náhradu kotlů v domácnostech a nedostatek informací přenášených na krajské 

úřady. 
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s.p.o.o. Státní příspěvková organizace ostatní 
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Manažerské shrnutí 

Tato dílčí zpráva zpracovává první část díla Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality 

ovzduší, konkrétně předkládá výsledky analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke 

zlepšení kvality ovzduší v oblasti lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství 

a monitoringu kvality ovzduší a souvisejících parametrů, která byla podporována ve stávajícím 

programovém období. 

Výsledky analýzy jsou předkládány v tabelární a grafické podobě a jsou členěny v požadované 

podobě dle operačních programů, prioritních os, specifických cílů, podporovaných aktivit a dle 

území realizace. V grafické podobě jsou předložena ta vyhodnocení, která mají nejvyšší 

vypovídající schopnost. 

Jako ukazatel nákladové efektivity byl počítán poměr milióny Kč/tunu odstraněných emisí 

příslušné znečišťující látky či sdruženého indikátoru. V této formě lze ukazatel rovnou použít 

při určení požadovaných finančních prostředků na dosažení cílů ve snížení emisí příslušných 

znečišťujících látek. Finanční část ukazatele je počítána, mimo jiné, z celkových způsobilých 

výdajů projektu, neboť tato hodnota nejvěrněji vyjadřuje skutečné náklady na realizaci opatření 

ochrany ovzduší. Množství odstraněných emisí je vyjádřeno hodnotou v tunách za rok. 

Hodnoty vypočteného ukazatele nákladové efektivity byly obvykle zatížené vysokým vlivem 

odlehlých hodnot v horní části intervalu (tj. projekty s nízkou efektivity, resp. vysokou hodnotou 

ukazatele). Vzhledem k časté asymetrii rozdělení hodnot ukazatele je pro většinu indikátorů a 

znečišťujících látek vhodnější používat statistiku mediánu rozdělení. Přehled vypočtených 

hodnot ukazatele nákladové efektivity uvádí následující tabulka (hodnoty jsou uváděny v mil. 

Kč/t snížení emisí). 

 

Indikátor / odstraněné 

emise znečišťující látky 

Počet 

zahrnutých 

projektů 

Průměrné / střední 

hodnoty 
Mediány hodnot 

NE vůči 

CZV 

NE vůči 

dotaci 

NE vůči 

CZV 

NE vůči 

dotaci 

emise PM2,5 z průmyslu a 

zemědělství 
220 90,839 53,412 12,334 8,129 

emise prekurzorů PM2,5 z 

průmyslu a zemědělství 
132 148,373 103,490 8,025 5,321 

emise EPS PM2,5 z 

průmyslu a zemědělství 
312 82,555 56,332 9,065 6,086 

TZL z průmyslu 254 30,702 17,953 2,257 1,625 

SO2 z průmyslu 36 59,008 46,601 3,876 2,854 

NOx z průmyslu 41 97,097 57,267 5,976 3,692 

NH3 ze zemědělství 36 0,804 0,550 0,843 0,568 

VOC z průmyslu a 

zemědělství 
25 20,316 14,850 3,925 2,551 

TZL z terciárního sektoru 681 3 465,248 - 642,275 - 

EPS PM2,5 z terciárního 

sektoru 
870 4 946,851 - 930,804 - 
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Porovnání nákladové efektivity na snížení emisí EPS PM2,5 jednotlivých typů opatření (a to i 

opatření mezi jednotlivými operačními programy) prezentuje následující tabulka a graf 

(hodnoty jsou uváděny v mil. Kč/t snížených emisí). 

 

Program 

Sektor 

národního 

hospodářství 

Sektor podporovaných opatření 

Nákladová 

efektivita 

vztaženo k CZV 

Nákladová 

efektivita 

vztaženo 

k dotaci 

OP ŽP 
veřejný 

sektor 
Energetické úspory v budovách 4 946,851 2 143,533 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Použití organických rozpouštědel 1 713,122 1 194,382 

OP PIK 
průmysl a 

zemědělství 
Úspory energie (průmysl a objekty) 1 459,699 649,404 

OP PPR 
veřejný 

sektor 

Úspory energie ve veřejných 

budovách 
400,752 200,376 

OP PPR 
veřejný 

sektor 

Úspory energie v dopravní 

infrastruktuře 
319,996 159,998 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 

Potravinářský, dřevozpracující a 

ostatní průmysl 
166,801 109,358 

OP ŽP domácnosti Kotle na uhlí 121,922 73,102 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 

Energetika - rozvody tepla a menší 

zdroje 
81,589 67,457 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 

Tepelné zpracování odpadu, nakládání 

s odpady a odpadními vodami 
68,143 56,968 

OP ŽP domácnosti Tepelná čerpadla 47,078 23,014 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Výroba a zpracování kovu a plastu 29,982 17,705 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Zpracování nerostných surovin 27,007 16,898 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Energetika - spalování paliv 21,051 13,605 

OP ŽP domácnosti Kotle na biomasu 16,856 10,669 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Čistící vozy 16,688 13,358 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Energetika - ostatní 16,664 9,165 

OP ŽP domácnosti Kotle kombinované 14,442 8,767 

OP ŽP domácnosti Kotle na zemní plyn 12,147 8,741 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Chovy hospodářských zvířat 4,142 2,837 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Chemický průmysl 0,070 0,038 
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Nejhorší nákladová efektivita vychází u projektů zaměřených na dosažení energetických úspor 

ve veřejných budovách. 

Dalším v pořadí jsou opatření na snížení emisí VOC. To je ale dáno tím, že faktor pro VOC pro 

tvorbu sekundárních částic je 0,009, zatímco pro další prekurzory (NOx, SO2 a NH3) je 

minimálně o řád vyšší. 

Další v pořadí nákladové efektivity následují projekty zaměřené na úspory energie, které jsou 

o jeden až dva řády méně efektivní, než naprostá většina projektů v PO 2 OP ŽP. Mezi projekty 

se spíše horší nákladovou efektivitou se zařazují i náhrady uhelných kotlů za uhelné kotle. To 

je dáno mimo jiné (nulový pokles emisí SO2) deklarovaným nárůstem emisí NOx. Na opačném 

konci, jako nákladově nejefektivnější, vychází projekty zaměřené na náhradu kotlů na uhlí 

za kotle na zemní plyn a kombinované kotle. 

U hodnocení nákladové efektivity projektů v PO 2 OP ŽP je zapotřebí brát v úvahu to, že 

některé typy projektů jsou zastoupeny nízkými jednotkami projektů. 

Do hodnocení nákladové efektivity nebylo možné zahrnout vyhodnocení nákladové efektivity 

IR OP a OP PIK program Úspory energie v SZT. 

V případě OP PIK nebyly k dispozici vstupní údaje, které by umožnily hodnotu tohoto 

indikátoru pro jednotlivé projekty dopočítat. 

V případě programu IR OP je situace komplikovanější. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 

praktickou a návodnou metodiku pro výpočet hodnot environmentálního indikátoru, ale u 

podávaných projektů nebyla metodika dodržována a podstatná část žadatelů si zjevně 

indikátor chybně vyložila. V některých případech navíc muselo dojít k chybám ve výpočtu 

tohoto indikátoru nebo záměně použitých jednotek. 
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V další fázi řešení projektu budou výsledky nákladové efektivity využity (spolu s výstupem 

analýzy absorpční kapacity) pro návrh nezbytné alokace pro aktivity v oblasti ochrany ovzduší. 

V samostatné kapitole této zprávy jsou výsledky analýzy nákladové efektivity využity pro 

vyhodnocení plnění cílů PO 2 stávajícího OPŽP a úspěšnosti čerpání finančních prostředků, 

přičemž důraz je kladen především na efektivitu dotační intervence a na komentář efektivity 

dosažení stanovených cílů. 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že efektivita dotační intervence v oblasti ochrany ovzduší je 

snižována (obecně oprávněným) požadavkem na navyšování důrazu na podporu opatření 

v územích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tato místa jsou prostřednictvím hodnotících kritérií 

a bonifikací projektů zvýhodněna natolik, že je zde upozaděno hodnotící kritérium zaměřené 

na nákladovou efektivitu. Dle názoru Zhotovitele je na místě ponížit toto zvýhodnění, resp. více 

jej územně specifikovat, a to především z toho důvodu, že bonifikace díky zvýšené úrovni 

znečištění ovzduší má velmi slabou vazbu na většinu podporovaných aktivit. Jinými slovy má 

teoreticky smysl pro specifický cíl 2.1 zaměřený na náhradu kotlů v domácnostech, neboť 

vytápění domácností je obvykle příčinou zhoršené kvality ovzduší (byť i zde je tato otázka 

komplikovanější, neboť modelová data o úrovni znečištění ovzduší nelze brát jako absolutní 

dogma). 

V závěrečné kapitole této zprávy je vyhodnocen přínos stávajících operačních programů 

k plnění cílů stanovených v NPSE a PZKO. Z tohoto vyhodnocení lze pozitivně vnímat 

především příspěvek k plnění cílů zaměřených na částice PM10 a PM2,5, ke kterým operační 

programy výrazně přispívají. Tento pozitivní výsledek je ale potřeba brát s určitou rezervou, 

neboť je zatížen množstvím nejistot a teoretických předpokladů jak při výpočtu efektu 

jednotlivých projektů (a tedy i přínosu dotační intervence celých programů), tak i na straně 

tvorby národní emisní bilance a vyhodnocení plnění imisních limitů. U všech realizovaných 

projektů platí, že přispívají ke zlepšení kvality ovzduší. Pouze u některých projektů lze říci, že 

přímou úměrou přispívají k plnění národních emisních stropů. 

Na základě zpracování této etapy díla dává Zhotovitel Objednateli ke zvážení následující čtyři 

hlavní a dvě vedlejší doporučení pro přípravu Operačního programu Životní prostředí 2021+. 

 

1) Dále zjednodušit členění na aktivity 

Zhotovitel pozitivně vnímá návrh OP ŽP 2021+, kde bylo navrženo členění na 2 podporované 

aktivity v oblasti snižování emisí ze stacionárních zdrojů 

• náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; 

• realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů u stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší. 

Dle názoru Zhotovitele se jedná jednoznačně o krok správným směrem. Z analýzy podaných 

žádostí o dotaci, i z vlastních zkušeností Zhotovitele, vyplývá, že by bylo vhodné učinit další 

krok ke sloučení těchto dvou aktivit. Hlavním důvodem je především absence důvodu pro toto 

rozdělení. Projekty je možné hodnotit (pokud bude bodové hodnocení zachováno) i ve 
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společné skupině, neboť z pohledu dosaženého efektu je jedno, zda je projekt realizován 

náhradou zdroje nebo instalací koncové technologie. Podporu specifických skupin projektů lze 

řídit vypisováním výzev. Dalším důležitým důvodem je existence komplexních projektů (kterých 

navíc ve stávajícím programovacím období přibylo), kdy v rámci žádosti o dotaci dochází 

k realizaci celého spektra různých technických opatření, a to jak náhrady zdroje, tak instalaci 

koncových (dodatečných) technologií ke snižování emisí. 

 

2) Nekomplikovat indikátory 

Zhotovitel vnímá, že řídící orgány operačních programů se dostávají do schizofrenní situace, 

kdy na jednu stranu existuje požadavek na sofistikovanou sadu indikátorů programu pro 

hodnocení dotační intervence a na druhé straně je zde potřeba zpřístupnit dotace žadatelům. 

Prioritní osa 2 OP ŽP má navíc, kromě tohoto rozporu, v současném období nastaven systém 

indikátorů a hodnocení projektů tak, že přináší zbytečné komplikace a nejasnosti při 

vyhodnocení projektů (kombinuje primární částice PM10 s prekurzory PM2,5, nesleduje 

kompletní indikátor EPS PM2,5, což znesnadňuje orientaci především pro ty, co se nepohybují 

v oblasti ochrany ovzduší a neorientují se snadno v zavedených pojmech). Dle názoru 

Zhotovitele má řídící orgán možnost využít komfortního a efektního indikátoru v podobě Emisí 

primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5, který reflektuje 

dostatečně širokou paletu znečišťujících látek, aby pokryl nezbytné spektrum projektů. Tento 

indikátor je navíc Státním fondem životního prostředí ČR využíván pro hodnocení jednotlivých 

projektů. Zavádět modifikace tohoto indikátoru a kombinovat je dále s emisemi částic PM10 

není z pohledu Zhotovitele nijak přínosné. Zhotovitel doporučuje využít zkušeností a dobré 

praxe ze stávajícího období při hodnocení projektů v SC 2.2 a 2.4 a sbírat na úrovni jednotlivých 

projektů údaje o emisích: TZL, PM10, PM2,5, SO2, NOx, NH3, VOC a EPS PM2,5. Jde o zaběhlou 

praxi, která umožňuje (spolu se stanovenou jednotnou metodikou pro přepočet 

TZL/PM10/PM2,5) efektivní a kontrolovatelné hodnocení projektů prostřednictvím indikátoru 

EPS PM2,5. Tento přístup by měl být použit i v dalších operačních programech s tím, že v dalších 

operačních programech není potřeba sledovat emise amoniaku nebo i PM10 a PM2,5). 

 

3) Posílit vliv nákladové efektivity (v případě zachování bodového hodnocení projektů) 

Princip nákladové efektivity při hodnocení projektů by měl být posílen prostřednictvím 

dostupných možností, z nichž Zhotovitel uvádí alespoň tyto: 

• stanovení požadavku na to, aby dotační intervence směřovala pouze na stacionární 

zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. na činnosti s nimi spojené a uvedené v povolení provozu 

(možno použít i v případě absence bodového hodnocení); 

• posílení váhy kritéria hodnocení pro nákladovou efektivitu na úkor ostatních kritérií; 

• zpřísnění bodového hodnocení uvnitř kritéria nákladové efektivity; 
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• stanovení minimální hranice pro kritérium nákladové efektivity, pod kterou nebude 

projekt podpořen. 

 

4) Cíleněji specifikovat zvýhodnění projektů ve vazbě na území realizace projektu 

Zhotovitel doporučuje Objednateli zabývat se změnou kritéria hodnocení a bonifikací 

za umístění projektu. V naprosté většině případů má realizace projektu nulovou vazbu na to, 

zda dané území je či není zvýhodněno. Zvýhodnění je založeno na úrovni znečištění ovzduší 

částicemi PM10 a benzo(a)pyrenem, ke které podstatná část projektů nepřispívá nijak nebo jen 

teoreticky (přes sekundární částice). Mapy úrovně znečištění ovzduší, které jsou použity pro 

hodnocení územní relevance, tedy mapy, které ČHMÚ standardně prezentuje na svých 

webových stránkách, jsou navíc vysoce závislé na datech o emisích z vytápění domácností a 

silniční dopravy, které jsou získávány pouze odbornou prognózou. Z tohoto důvodu Zhotovitel 

navrhuje pouze menší bonifikaci za území realizace projektu zdůvodněné vazbou na úroveň 

znečištění ovzduší (stávající nebo projektovanou). Kritérium územní relevance by mohlo být 

zrušeno nebo nahrazeno kritériem zohledňujícím, zda se jedná o projekt realizovaný na 

prioritním typu stacionárního zdroje dle aktualizovaných PZKO. 

 

Jako dvě vedlejší dává Zhotovitel tato doporučení 

1) Provést revizi databáze podaných žádostí v rámci všech operačních programů tak, aby 

umožňovala rutinní tabulkové a grafické výstupy zaměřené na efektivní řízení nákladové 

efektivity a dosahování environmentálních indikátorů. 

2) Neanalyzovat efektivitu čerpání podle arbitrárních a překrývajících se typů opatření a místo 

toho se soustředit na klasifikaci stacionárních zdrojů podle zákona o ochraně ovzduší. 
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1 Specifikace zadání 

Na základě smlouvy (evidenční číslo smlouvy 190152) uzavřené mezi Českou republikou – 

Ministerstvo životního prostředí (dále také jen „Objednatel“) a Ascend s.r.o. (dále také jen 

„Poskytovatel“) je společnost Ascend s.r.o. povinna poskytnout komplexní analyticko-

poradenské služby ve formě zpracování finanční analýzy opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 

Tato smlouva předpokládá vypracování těchto výstupů: 

1.1.1. zpracování analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

v oblasti lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství, monitoringu kvality 

ovzduší a souvisejících parametrů; 

1.1.2. provedení ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší s ohledem na opatření 

uvedená v Národním programu snižování emisí ČR (dále jen jako „NPSE“) a programů 

zlepšení kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace (dále jen jako „PZKO“); 

1.1.3. uspořádání všech opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší definovaná 

v NPSE a PZKO a přiřazení potřeb finančních prostředků k jejich realizaci, vyčíslení 

dosažitelných efektů a vytipování možných zdrojů financování; 

1.1.4. zpracování návrhu finanční alokace potřebné na opatření k dosažení požadované 

kvality ovzduší v rámci programového období 2021-2027 OPŽP na základě získaných údajů 

o finančních potřebách na realizaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší a informací 

o dostupných zdrojích financování těchto opatření; 

 

Harmonogram řešení vyplývá z výše uvedené smlouvy a obdržených výzev k poskytnutí dílčího 

plnění. Ke dni 02.04.2020 je platný harmonogram řešení specifikován následovně: 

 

Etapa 
Doručení dílčí 

výzvy 

Ukončení řešení 

dle smlouvy 

Ukončení řešení 

předpoklad 

1.1.1. nákladová efektivita 09.03. 07.05. 30.04. 

1.1.2. absorpční kapacita 30.01. 28.05. 30.04. 

1.1.3. katalog opatření 30.01. 27.06. 15.06. 

1.1.4. finanční alokace OPŽP 21+ 30.03. 27.07. 30.06. 

 

Harmonogram byl přizpůsoben schopnosti Objednatele poskytnout potřebná data pro řešení. 

Data pro řešení bodu 1.1.1. jsou nejnáročnější, neboť bylo potřeba spolupracovat s dalšími 

resorty, a proto si jejich dodání vyžádalo více času a plnění bylo zahájeno později oproti 

původnímu předpokladu. 
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2 Popis rozsahu a způsobu řešení 

Tato dílčí zpráva obsahuje analýzu nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality 

ovzduší v oblasti lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství, monitoringu 

kvality ovzduší. 

Další části smlouvy (bod 1.1.2. a bod 1.1.3) jsou předmětem samostatné dílčí zprávy č. 2. Zbylá 

část smlouvy (bod 1.1.4) bude předmětem konečné zprávy. 

Na základě poskytnutých podkladů byla zpracována analýza nákladů a nákladové efektivity 

opatření ke zlepšení kvality ovzduší v oblasti lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, 

zemědělství a monitoringu kvality ovzduší a souvisejících parametrů, která byla podporována 

ve stávajícím programovém období (OP ŽP, IROP, OP PIK, OP PPR). Ke zpracování byla využita 

data poskytnutá objednatelem, zřízený přístup do systému Central (OPŽP) a vlastní archivy 

poskytovatele (podklady k jednotlivým žádostem). 

Dále bylo provedeno vyhodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků a plnění cílů 

v rámci PO 2 OP ŽP 2014 - 2020. V neposlední řadě bylo provedeno celkové vyhodnocení 

přínosů výše uvedených stávajících operačních programů k plnění cílů stanovených 

v aktualizovaných strategických dokumentech (Národní program snižování emisí ČR a 

programů zlepšování kvality ovzduší) pomocí vhodně zvolených indikátorů. 

 

Analýza nákladů a nákladové efektivity (dále jen „NE“) opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

v oblasti lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství a monitoringu kvality 

ovzduší a souvisejících parametrů, která byla podporována ve stávajícím programovém období 

(OP ŽP, IROP, OP PIK, OP PPR) vychází výhradně z dat poskytnutých zadavatelem. Tam, kde 

docházelo k vnitřním rozporům v poskytnutých datech, byl skutečný stav ověřen z veřejně 

dostupných zdrojů. 

Zhotovitel nezasahoval (až na zjevné a snadno opravitelné chyby) do obsahu dat. Některé části 

analýzy proto mohou být zkreslené. K tomu je vždy blíže diskutováno v příslušných částech 

zprávy. 

Účelem analýzy nákladové efektivity bylo zjistit souhrnnou efektivitu prostředků vynaložených 

na projekty ochrany ovzduší a získat údaje potřebné pro návrh finanční alokace OP ŽP pro 

programovací období 2021 - 2027. Souhrnné výsledky analýzy NE budou použity rovněž 

v úloze uspořádání opatření ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší a přiřazení finančních 

prostředků k jejich realizaci. 
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2.1 Struktura analýzy nákladové efektivity 

Analýza nákladové efektivity je v zásadě členěna podle jednotlivých znečišťujících látek, na 

které byly zaměřené oblasti podpory vyhodnocovaných dotačních programů. Pro každou 

znečišťující látku je nejprve uveden popis zpracování dostupných údajů, souhrnné výsledky, 

komentář k výsledkům a doporučená hodnota ukazatele nákladové efektivity. Toto základní 

členění není použito u náhrady lokálních topenišť v domácnostech (kde Zhotovitel vycházel 

z předpřipravených souhrnných dat poskytnutých Objednatelem) a monitoringu kvality 

ovzduší, kde nákladová efektivita není vyjadřována vůči znečišťujícím látkám. 

Jako ukazatel nákladové efektivity je zvolen poměr milióny Kč/tunu odstraněných emisí 

příslušné znečišťující látky. V této formě lze ukazatel rovnou použít při určení požadovaných 

finančních prostředků na dosažení cílů redukcí emisí příslušných znečišťujících látek. Finanční 

část ukazatele je počítána z celkových způsobilých výdajů projektu, neboť tato hodnota 

nejvěrněji vyjadřuje skutečné náklady na realizaci opatření ochrany ovzduší. Samotné množství 

odstraněných emisí je vyjádřeno hodnotou v tunách za rok. Nejedná se tedy o množství emisí 

odstraněných za dobu technické či provozní životnosti předmětu projektu (technologické 

jednotky, budovy apod.). 

Pro úlohu určení dosažitelného snížení emisí příslušné znečišťující látky při předem dané 

finanční alokaci stačí použít převrácenou hodnotu zde použitého ukazatele nákladové 

efektivity. 

 

Druhým základním způsobem členění analýzy nákladové efektivity je členění na statistické 

zpracování dat ve formě tabulek - provedeno pro všechny relevantní programy na základě 

poskytnutých dat a statistické zpracování dat ve formě grafů - provedeno pro specifický cíl 2.2 

a 2.4 prioritní osy 2 OP ŽP 2014+. Toto grafické zpracování dat bylo provedeno zvlášť pro 

hodnoty indikátorů snížení emisí PM2,5, snížení emisí PM10 a snížení emisí EPS PM2,5 (emise 

primárních částic PM2,5 a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 vyjádřených v potenciálu tvorby 

částic). 
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2.2 Vstupní údaje analýzy nákladové efektivity OPŽP 2014+ 

 

Přehled vstupních údajů: 

Soubor Počet záznamů 

Projekty PO 2 a PO 5 OPŽP 2014+ 3 254 

Lokalizace projektů PO 2 a PO 5 OPŽP 2014+ 3 342 

Projektové indikátory PO 2 a PO5 OPŽP 2014+ 10 752 

Lokální topeniště OPŽP 28 007 (1. výzva), 38 297 (2. výzva) 

 

Počet záznamů s určením kraje realizace (lokalizace) je vyšší, než celkový počet reportovaných 

žádostí a projektů, protože desítky projektů byly realizovány ve vícero krajích. Postup určení 

jediného kraje realizace ke každé žádosti / projektu je popsán níže. 

Počet záznamů v sestavě s projektovými indikátory je vyšší než celkový počet reportovaných 

žádostí a projektů z důvodu sledování vícero indikátorů u každého projektu. 

Vzhledem k obsahové, technické, ekonomické i dopadové rozmanitosti hodnocených projektů 

je analýza nákladové efektivity rozdělena v zásadě podle jednotlivých znečišťujících látek a 

ukazatelů míry znečišťování. 
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2.3 Vstupní údaje analýzy ostatních Operačních programů 

2.3.1 IR OP 

Vstupní data za Integrovaný regionální operační program (IR OP) poskytnutá zadavatelem 

zahrnovala projekty spadající pod specifický cíl 2.5 programu: Snížení energetické náročnosti 

v sektoru bydlení a pod specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Na úrovni 

projektů je pro tento cíl monitorován environmentální indikátor Množství emisí primárních 

částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů. Na rozdíl od OP ŽP se 

však jedná o emise PM10 a jedná se tedy o indikátor, který v OP ŽP není nikde na úrovni projektů 

ani prioritní osy sledován. 

Projekty byly rozděleny na 2 základní typy: 

1) udržitelné formy dopravy (specifický cíl 1.2 IROP), 

2) snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (specifický cíl 2.5 IR OP). 

Z dodané sestavy projektů, které v IR OP spadají pod uvedené specifické cíle a u kterých je 

jmenovaný indikátor sledovaný, byly vyselektovány projekty, jejichž stav ukazuje na plnou 

způsobilost k poskytnutí podpory, nebo jsou v realizaci, nebo byla jejich realizace ukončena1. 

Uvedeným kritériím odpovídalo 111 projektů udržitelné dopravy a 271 projektů energetické 

náročnosti obytných domů. 

 

 

2.3.2 OP PIK 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou 

podporovány projekty s dopady na emise znečišťujících látek v prioritní ose 3: Účinné 

nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora 

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Prioritní osa je 

mimo jiné implementována dílčími programy Úspory energie, Úspory energie v SZT a 

Nízkouhlíkové technologie. Na úrovni operačního programu ani dílčího programu nejsou 

emisní výsledkové ani výstupové indikátory definovány. 

Ke zpracování a analýze byly dodány 4 základní soubory dat: 

1) projekty v programu Úspory energie s detailnějším výpisem charakteristik, zejména velikosti 

úspory energie, rozdělení na příslušné energonositele a výpočtem odstraněných emisí TZL, SO2 

a NOx, 

2) projekty v programu Úspory energie v SZT s velikostí úspory energie, výší celkových 

způsobilých výdajů a úsporou emisí CO2 a 

 
1 Úplný výčet stavů projektů, které byly zařazeny do analýzy, je uveden v části analýzy PO 2 a PO 5 OPŽP. Stavy 
projektů jsou klasifikovány shodně napříč všemi operačními programy. 
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3) směs projektů různých programů a výzev OP PIK, u nichž je monitorován ukazatel Množství 

emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (opět PM10) v rámci podpořených 

projektů (bez bližšího popisu povahy a typu projektu). 

4) projekty v programu Nízkouhlíkové technologie zaměřené na podporu elektromobility, 

u nichž je uveden počet vozidel, počet nabíjecích stanic, celkové způsobilé výdaje a výše 

dotace. 

 

Ad 1) nebyl pro projekty reportován žádný emisní indikátor, ale jejich emisní efekt byl 

vyhodnocen podle vyjádření velikosti úspory energie za jednotlivé energonositele (zemní plyn, 

elektřina, uhlí, lehký topný olej, apod.) a vypočten přes příslušný emisní faktor uvedený 

v poskytnutém podkladu. V souboru bylo celkem 1 650 projektů. 

Ad 2) nebyl pro projekty reportován žádný emisní indikátor, pro projekty byla provedena 

alespoň nákladová efektivita pro snížení spotřeby energie pro možnost srovnání s úsporami 

v programu Úspory energie OP PIK. V souboru bylo celkem 120 projektů. 

Ad 3) na úrovni projektů je monitorován indikátor Množství emisí primárních částic a 

prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů. V dodané sestavě projektů 

programu Úspory energie byl tento indikátor sledován u 1 525 projektů. Stavy projektů 

odpovídaly kritériím způsobilosti, probíhající realizace nebo realizace ukončené. Do analýzy 

bylo zařazeno pouze 15 projektů, jelikož u všech zbývajících byla v sestavě uvedená nulová 

hodnota závazku žadatele ke snížení emisí částic. Z těchto 15 projektů 3 projekty nejsou 

v prvním popsaném souboru projektů OP PIK. 

Ad 4) nebyl pro projekty reportován žádný emisní indikátor, pro projekty byla provedena 

alespoň nákladová efektivita na pořízené vozidlo resp. nabíjecí stanici. V souboru bylo celkem 

120 projektů. 

 

 

2.3.3 OP PPR 

V rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR byla hodnocena nákladová efektivita 

projektů spadajících pod specifický cíl 7.2 prioritní osy Udržitelná mobilita a energetické úspory. 

Emisní indikátory byly sledovány u celkem 23 projektů. 

  



 

 

 

 

Str. 20 

3 Analýza nákladové efektivity PO 2 a PO 5 OP ŽP 2014+ - tabelární 

přehled 

3.1 Popis zpracování a selekce projektů PO 2 a PO 5 OP ŽP 2014+ 

Prvním krokem analýzy bylo propojení všech projektů na kraj realizace projektu. Podle 

upozornění dodavatele dat byly v předaných datech některé projekty uvedené duplicitně a 

vícenásobně, protože byly realizovány ve vícero krajích. 

1) nejprve byly ke krajům propojeny projekty, které jsou realizovány pouze v jediném kraji 

(100 % příspěvku EU je alokováno do jediného regionu – 3 235 projektů); 

2) dále byly z dodaných dat vyfiltrovány projekty, které byly realizovány ve vícero krajích. 

Pokud byl projekt realizován ve vícero krajích, byl za kraj realizace určen ten kraj, kam byla 

alokována největší část podpory EU; 

3) celkový počet záznamů (projektů s přiřazeným krajem realizace) je ve výsledku 3 254 

(shodné s počtem reportovaných projektů PO 2 a PO 5) 

 

 

3.1.1 Základní přehled registrovaných žádostí PO 2 a PO 5 

Upozornění: následující přehledy popisují vstupní data analýzy, nikoli počty projektů v realizaci 

či schválených k podpoře. Jinými slovy počty projektů ukazují celkové počty přijatých žádostí o 

dotaci. Způsob výběru a přehledy projektů pro hodnocení nákladové efektivity (tj. projektů, 

které jsou realizovány, podporovány či podobně shledány způsobilými) je uveden až 

v následující subkapitole („Selekce projektů …“). 

 

Tabulka 1 Počty registrovaných žádostí/projektů PO 2 a PO 5 podle kraje a specifického cíle (leden 

2020) 

Počet projektů/žádostí Oblast podpory 
Celkem 

Kraj realizace 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 5.2 5.3 

Hlavní město Praha 3 3 10  160   176 

Jihočeský kraj 3 21   225 3  252 

Jihomoravský kraj 3 34 2  211 1 1 252 

Karlovarský kraj 3 6  6 72   87 

Kraj Vysočina 3 49 1  105 2  160 

Královehradecký kraj 3 34 1  166 1  205 

Liberecký kraj 3 20   142 3  168 

Moravskoslezský kraj 3 54 12 38 302 2  411 

Olomoucký kraj 3 44 5  189 3  244 

Pardubický kraj 3 35   201 2 2 243 
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Počet projektů/žádostí Oblast podpory 
Celkem 

Kraj realizace 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 5.2 5.3 

Plzeňský kraj 3 23 3  112 3 1 145 

Středočeský kraj 3 69 3  366 13 1 455 

Ústecký kraj 3 39 1 24 141 1 1 210 

Zlínský kraj 3 29 3  204 7  246 

Celkem 42 460 41 68 2596 41 6 3254 

 

Tabulka 2 Počty registrovaných žádostí/projektů PO 2 a PO 5 podle kraje a právní formy žadatele 

(leden 2020) 

Počet projektů/žádostí Právní forma žadatele 
Celkem 

Kraj realizace Obec Kraj p.o.ú.c. a.s. s.r.o. o.s.s. Ostatní 

Hlavní město Praha 1 5 25 3 3 29 110 176 

Jihočeský kraj 137 3 81 10 8 10 3 252 

Jihomoravský kraj 151 3 37 11 20 13 17 252 

Karlovarský kraj 66 4 1 6 4 3 3 87 

Kraj Vysočina 89 15  14 12 7 23 160 

Královehradecký kraj 95 26 36 19 12 12 5 205 

Liberecký kraj 117 23  10 6 6 6 168 

Moravskoslezský kraj 228 42 6 52 29 17 37 411 

Olomoucký kraj 124 50 1 16 20 18 15 244 

Pardubický kraj 104 70 6 14 12 21 16 243 

Plzeňský kraj 90 3 10 6 12 17 7 145 

Středočeský kraj 285 9 68 25 36 10 22 455 

Ústecký kraj 119 11  31 28 14 7 210 

Zlínský kraj 168 8 20 15 12 11 12 246 

Celkový součet 1774 272 291 232 214 188 283 3254 

Pozn.: p.o.ú.c. >> Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

 Ostatní >> Družstvo, Evidované církevní právnické osoby, Evropská společnost, Dobrovolný svazek 

obcí, Městská část hlavního města Prahy, Pobočný spolek, Podnikající fyzická osoba tuzemská, Spolek, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Státní podnik, Státní příspěvková organizace ostatní, 

Státní příspěvková organizace ze zákona, Školská právnická osoba, Ústav, Veřejná výzkumná instituce, 

Vysoká škola (veřejná, státní) 
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Tabulka 3 Počty registrovaných žádostí / projektů podle právní formy a specifického cíle (leden 

2020) 

Počet projektů/žádostí Oblast podpory 
Celkem 

Právní forma žadatele 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 5.2 5.3 

Akciová společnost  183  32 17   232 

Dobrovolný svazek obcí      2  2 

Družstvo  41      41 

Evidované církevní právnické osoby  2   18   20 

Evropská společnost  1      1 

Kraj 42  2  224 4  272 

Městská část hlavního města Prahy     56   56 

Obec  22 17  1707 28  1774 

Organizační složka státu     179 5 4 188 

Pobočný spolek     8   8 

Podnikající fyzická osoba tuzemská  33  7    40 

Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem 
    290 1  291 

Společnost s ručením omezeným  175  29 10   214 

Spolek   1  7   8 

Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace 
    2   2 

Státní podnik     1   1 

Státní příspěvková organizace ostatní  1   6   7 

Státní příspěvková organizace ze zákona  1 17  39 1 1 59 

Školská právnická osoba     2   2 

Ústav     1   1 

Veřejná výzkumná instituce   1  4  1 6 

Vysoká škola (veřejná, státní)  1 3  25   29 

Celkem 42 460 41 68 2596 41 6 3254 
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Tabulka 4 Celkové způsobilé výdaje všech registrovaných žádostí / projektů podle kraje a oblasti podpory (leden 2020) 

celkové způsobilé výdaje 

(mil. Kč) 
oblast podpory Celkem 

kraj realizace 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 5.2 5.3  

Hlavní město Praha 71,985 14,705 267,876 0,000 3 985,402 0,000 0,000 4 339,968 

Jihočeský kraj 937,315 486,985 0,000 0,000 1 300,239 123,203 0,000 2 847,743 

Jihomoravský kraj 425,424 1 687,270 33,070 0,000 1 801,507 39,163 18,894 4 005,329 

Karlovarský kraj 210,330 74,158 0,000 472,329 803,053 0,000 0,000 1 559,869 

Kraj Vysočina 749,198 572,135 64,864 0,000 406,816 686,267 0,000 2 479,279 

Královehradecký kraj 627,673 314,837 4,339 0,000 1 167,152 11,032 0,000 2 125,034 

Liberecký kraj 440,483 101,679 0,000 0,000 977,310 316,850 0,000 1 836,323 

Moravskoslezský kraj 1 907,600 6 621,622 217,600 1 892,861 1 977,553 219,815 0,000 12 837,051 

Olomoucký kraj 540,251 784,252 17,526 0,000 1 220,426 362,988 0,000 2 925,443 

Pardubický kraj 558,244 1 047,325 0,000 0,000 1 409,785 97,661 4,088 3 117,103 

Plzeňský kraj 733,648 474,053 61,951 0,000 1 110,942 314,004 11,627 2 706,225 

Středočeský kraj 1 624,517 2 369,165 2,590 0,000 2 779,435 2 218,186 15,667 9 009,559 

Ústecký kraj 507,639 2 327,405 5,741 270,075 1 239,042 152,443 1,571 4 503,916 

Zlínský kraj 503,544 1 114,456 8,526 0,000 1 204,922 392,059 0,000 3 223,506 

Celkem 9 837,849 17 990,049 684,083 2 635,265 21 383,585 4 933,670 51,847 57 516,347 
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3.1.2 Selekce projektů k hodnocení nákladové efektivity 

Ze seznamu projektů (projekty PO 2 a PO 5) byly vybrány projekty ve stavu s příznakem: 

• projekt finančně ukončen ze strany ŘO 

• projekt fyzicky ukončen 

• projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory 

• projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci 

• projekt ve fyzické realizaci 

• žádost o podporu doporučená k financování 

• žádost o podporu doporučená k financování s výhradami 

• žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění 

• žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu 

podpory nebo registračního listu 

• žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (1 projekt z oblasti podpory 

5.3, zbytek z 5.1) 

• žádost rozpracována v ISKP (4 projekty, stávající hodnocení 92,6 – 108,9 bodů, oblast 

podpory 2.2) 

• žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty (93 projektů, vše z oblasti podpory 

2.2) 

• žádost o podporu vyřazena ze skupiny náhradních projektů (5 projektů, oblast podpory 

2.2) 

• Žádost o podporu vrácena k úpravě před smlouvou (2 projekty, oblast podpory 2.2) 

 

Do hodnocení nebyly zařazeny projekty, jejichž stav měl příznak: 

 projekt nedokončen 

 žádost o podporu nedoporučená (všechny důvody) 

 žádost o podporu nesplnila (všechny důvody) 

 žádost o podporu stažena, vrácena, ukončena (všechny důvody) 

 žádost o podporu zaregistrována (5 projektů z oblasti podpory 5.3) 

 

Oblast podpory 5.3 nebyla do hodnocení začleněna, protože pro oblast podpory 5.3 byly 

v předaných seznamech pouze projekty se stavem "žádost o podporu zaregistrována" 

(5 projektů) a "žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení" (1 projekt) 
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3.1.3 Základní přehled analyzovaných projektů PO 2 a PO 5 

Následující tabulky upřesňují základní charakteristiky souboru analyzovaných projektů (tj. 

projektů, jež lze odůvodněně považovat za oprávněné k čerpání podpory). 

 

Tabulka 5 Počet analyzovaných projektů podle oblasti podpory a kraje 

Počet vybraných projektů Oblast podpory 
Celkem 

Kraj realizace 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 5.2 5.3 

Hlavní město Praha 3 2 10  99   114 

Jihočeský kraj 3 14   153 2  172 

Jihomoravský kraj 3 24 2  151   180 

Karlovarský kraj 3 3  3 48   57 

Kraj Vysočina 3 27 1  86 1  118 

Královehradecký kraj 3 22   114 1  140 

Liberecký kraj 3 13   109 2  127 

Moravskoslezský kraj 3 27 9 32 225 1  297 

Olomoucký kraj 3 25 3  128 1  160 

Pardubický kraj 3 27   149   179 

Plzeňský kraj 3 16 3  72 1 1 96 

Středočeský kraj 3 31 1  244 7  286 

Ústecký kraj 3 14 1 19 92 1  130 

Zlínský kraj 3 13 2  172 5  195 

Celkem 42 258 32 54 1842 22 1 2251 
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Tabulka 6 Počet analyzovaných projektů PO 2 podle kraje a právní formy žadatele 

Počet vybraných projektů (PO2) Právní forma žadatele 
Celkem 

Kraj realizace a.s. s.r.o. držst Ostatní 

Hlavní město Praha  2   2 

Jihočeský kraj 6 5 1 2 14 

Jihomoravský kraj 10 12 2  24 

Karlovarský kraj 2 3  1 6 

Kraj Vysočina 8 5 11 3 27 

Královehradecký kraj 13 7 1 1 22 

Liberecký kraj 6 2  5 13 

Moravskoslezský kraj 34 19 1 5 59 

Olomoucký kraj 8 12 2 3 25 

Pardubický kraj 10 9 6 2 27 

Plzeňský kraj 3 9  4 16 

Středočeský kraj 11 16  4 31 

Ústecký kraj 16 14  3 33 

Zlínský kraj 7 4  2 13 

Celkem 134 119 24 35 312 

Pozn.: Skupina Ostatní zahrnuje: Podnikající fyzická osoba tuzemská, Obec a Státní příspěvková organizace 

ze zákona 

 

Z tabulky č. 6 je patrné, že přetrvává dlouhodobý trend již z minulého programového období, 

kdy dominantní skupinou žadatelů v PO 2 jsou podniky. Jedná se o logický důsledek toho, že 

dotace jsou zaměřena na snižování emisí ze stacionárních zdrojů, kde jsou podniky rozhodující 

skupinou provozovatelů. 

 

Nejpočetnějšími žadateli z hlediska právní formy byli v prioritní ose 5 (tj. SC 5.1, 5.2 a 5.3) obce, 

příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, kraje a organizační složky 

státu. Obchodní společnosti (a.s., s.r.o.) byly žadateli pouze v SC 5.1 a to v řádu jednotek. Jde o 

důsledek vymezení skupiny možných žadatelů této prioritní osy. 
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Tabulka 7 Celkové způsobilé výdaje analyzovaných projektů podle kraje a oblasti podpory 

celkové způsobilé výdaje (mil. Kč) Oblast podpory 
Celkem 

kraj realizace 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 5.2 5.3 

Hlavní město Praha 71,985 13,085 267,876 0,000 3 028,921 0,000 0,000 3 381,867 

Jihočeský kraj 937,315 389,255 0,000 0,000 852,896 39,530 0,000 2 218,996 

Jihomoravský kraj 425,424 1 355,457 33,070 0,000 1 362,628 0,000 0,000 3 176,579 

Karlovarský kraj 210,330 9,125 0,000 433,511 580,377 0,000 0,000 1 233,343 

Kraj Vysočina 749,198 444,158 64,864 0,000 305,924 68,536 0,000 1 632,680 

Královehradecký kraj 627,673 263,874 0,000 0,000 692,178 11,032 0,000 1 594,757 

Liberecký kraj 440,483 68,410 0,000 0,000 744,523 250,246 0,000 1 503,662 

Moravskoslezský kraj 1 907,600 3 848,548 154,872 1 849,874 1 458,548 5,969 0,000 9 225,412 

Olomoucký kraj 540,251 682,895 8,826 0,000 775,973 129,727 0,000 2 137,672 

Pardubický kraj 558,244 311,762 0,000 0,000 990,216 0,000 0,000 1 860,222 

Plzeňský kraj 733,648 461,912 61,951 0,000 812,665 165,654 11,627 2 247,457 

Středočeský kraj 1 624,517 1 759,418 1,023 0,000 1 657,313 1 424,115 0,000 6 466,386 

Ústecký kraj 507,639 439,848 5,741 214,105 854,835 152,443 0,000 2 174,610 

Zlínský kraj 503,544 878,703 5,362 0,000 952,422 178,084 0,000 2 518,115 

Celkem 9 837,851 10 926,449 603,585 2 497,490 15 069,419 2 425,336 11,627 41 371,757 

Pozn. oblast podpory 2.2 zahrnuje rovněž projekty ze zásobníku, s rozpracovanou a obodovanou žádostí, nejedná se tudíž o realizované výdaje 
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Z tabulky č. 7 je patrný razantní rozdíl ve výši vlastních zdrojů žadatele investovaných do 

realizace projektu mezi SC 2.1 a SC 2.2.+2.4. Při násobně nižší alokaci veřejných zdrojů pro SC 

2.2.+2.4 zde celkové způsobilé výdaje výrazně převyšují ty v SC 2.1. 

 

 

3.1.4 Typy projektů 

Projekty v PO 2 lze dále rozčlenit podle typu, jenž odpovídá podporované činnosti dle Pravidel 

pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 

2020 (MŽP, verze 24, 2.1.2020, str. 49 a 55). Aktivity jsou vymezeny pro specifické cíle 2.2 a 2.4 

tak, jak to uvádí následující tabulka (bod I neplatí pro SC 2.4): 

 

Tabulka 8 Klasifikace typů projektů/aktivit PrŽaP 

Označení typu 

projektu 
Popis typu projektu 

A 
náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za 

účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC 

B 
náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem 

snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC 

C 
náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky 

za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC 

D 

pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 

snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích 

stacionárních zdrojů 

E 

pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 

snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2,, NH3 a VOC u ostatních 

stacionárních zdrojů 

F 

pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 

snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2,, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů 

emitujících těkavé organické látky 

G pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat 

H 
omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, 

skrápění, odprašovací nebo mlžicí zařízení) 

I 
rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, 

včetně realizace nových soustav 

 

Údaj o zařazení projektu do dílčí aktivity není sbírán automaticky (není součástí žádosti o 

podporu) a je nutno jej vygenerovat jednotlivě z analýz souladu, které jsou součástí 

dokumentace žádosti o dotaci (provádí ad hoc SFŽP ČR). Tento údaj je v analýze souladu 

vytvářen na základě úvahy žadatele, resp. autorizované osoby zpracovávající analýzu souladu 

k podávané žádosti o dotaci. Ve vstupních datech (exportech ze systému pro administrací 

žádostí) není rozlišení typů projektů v SC 2.2 a 2.4 nijak uvedeno. 



 

 

 

 

Str. 29 

Do analýzy bylo rozlišení zpracováno tak, že z názvu projektu, popisu projektu nebo 

individuální znalosti projektu byla ke každému projektu v SC 2.2 a 2.4 stanovena kategorie 

stacionárního zdroje dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jedná se o 

zcela jedinečnou informaci, která není nikde sledována. 

Následně byl podle obvyklé povahy projektů, a především přiřazené kategorie stacionárního 

zdroje, určen charakteristický typ projektu (dle PrŽaP). U všech projektů bylo toto přiřazení 

následně ručně ověřeno a případně upraveno dle individuální povahy projektu. V některých 

případech bylo vycházeno z detailní znalosti Zhotovitele o technické povaze projektů. 

V poslední fázi byla výsledná sestava korigována podkladem dodaným ze SFŽP ČR, který si 

rovněž „ručně“ přiřazuje kategorie podpory k podaným žádostem, viz popis výše. 

Výsledné rozlišení typů nelze považovat za naprosto bezchybné, neboť čerpají z obecného 

popisu projektů a individuálních posouzení. Navíc v řadě případů neexistuje objektivní a jediné 

správné zařazení, jelikož jednotlivé aktivity dle PrŽaP se překrývají (např. E a H). Důvod je mimo 

jiné ten, že žádná kategorie plošného zdroje dle právní úpravy neexistuje. 

Dále je nezpochybnitelné, že v mnoha případech není možné přiřadit k projektu jeden typ 

projektu, resp. takové přiřazení vede k nepřípustnému zkreslení poskytnuté informace o 

technické podstatě projektu a tedy i nákladové efektivitě. Existuje několik projektů, které jsou 

kombinací aktivit B a E, kde přiřazení do jedné z aktivit zcela zkreslí výslednou celkovou 

nákladovou efektivitu příslušné skupiny projektů. Z tohoto důvodu byla zavedena i skupina BE, 

která zahrnuje projekty, které jednoznačně spadají do aktivit typu B i E. 

Pro správnou interpretaci dat je rovněž zapotřebí uvést, že Zhotovitel považuje a zařadil (z více 

důvodů) projekty na tzv. posklizňové linky za aktivitu B. Toto zařazení může být předmětem 

další diskuse, neboť Zhotovitel nemá k dispozici technické podklady k jednotlivým projektům, 

ale z názvu a popisu projektů a i s ohledem na zájem o tento typ projektu, usuzuje, že 

předmětem projektu není koncová technologie, ale modernizace zařízení nezbytného pro 

zpracování vstupních surovin. 

Na rozdíl od podkladů SFŽP ČR se Zhotovitel přiklonil k tomu, že do aktivity H zařazoval 

primárně kropící vozy a opatření realizovaná na stacionárních zdrojích řadil spíše do 

předchozích kategorií. Tento způsob umožňuje lépe posoudit nákladovou efektivitu aktivity H 

a poskytuje použitelnější výstup pro další aktivity, zejména B a E. Mezi aktivity H Zhotovitel 

zařadil celou skupinu projektů s náklady cca 5 mil. Kč a shodným popisem, ze kterých vyplývá, 

že s největší pravděpodobností jde pouze o nákup čistících vozů. 

Následující přehledy uvádí počty projektů podle jejich typů. Zhotovitel poskytne Objednateli 

(kromě této zprávy) rovněž tabulku vycházejí z poskytnuté základní sestavy projektů v SC 2.2 a 

2.4, ve které budou uvedeny na jednotlivých řádcích projekty, které budou mít doplněné 

přiřazení dle zákona o ochraně ovzduší a aktivitu dle PrŽaP.
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Tabulka 9 Počty projektů podle typu a kraje realizace 

Kraj realizace 

Oblast podpory 

Celkem 2.2 2.2 Celkem 2.4 2.4 Celkem 

A B BE C D E F G H I  A BE D E H  

Hlavní město Praha 1     1     2       2 

Jihočeský kraj 2 1  1 5 1 2 2   14       14 

Jihomoravský kraj 1 4 3   10  2 4  24       24 

Karlovarský kraj      2    1 3 1  1 1  3 6 

Kraj Vysočina 6 6 1  4 4  5  1 27       27 

Královehradecký kraj 4  1 1 1 3  8 4  22       22 

Liberecký kraj 3     2 1 2 4 1 13       13 

Moravskoslezský kraj 1 2 1  1 16  3 3  27 1 1 1 8 21 32 59 

Olomoucký kraj 4 2 2  3 7  1 6  25       25 

Pardubický kraj 5 7  2 2 2 1 5 3  27       27 

Plzeňský kraj 1  1  2 6  1 3 2 16       16 

Středočeský kraj 2 5 3  2 6  5 7 1 31       31 

Ústecký kraj 5 1 1  1 6     14 1   4 14 19 33 

Zlínský kraj 1 1 3   3  2 3  13       13 

Celkem 36 29 16 4 21 69 4 36 37 6 258 3 1 2 13 35 54 312 

 

 

Z tabulky č. 9 je patrné několik zajímavých skutečností: 
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• zájem o realizaci projektů v oblasti energetiky v OPŽP se snižuje (podpořené projekty spočívaly především v náhradě menších spalovacích 

zdrojů, v instalaci technologií ke snižování emisí na větších spalovacích zdrojích a zahrnovaly překvapivě vysoký počet projektů náhrady 

kogeneračních jednotek); 

• existuje enormní zájem o pořízení techniky pro čištění areálu provozoven všech možných stacionárních zdrojů (typicky kovošroty, sklady 

sypkých hmot, recyklační linky stavebních hmot, apod.); 

• zájem o realizaci projektů ke snížení emisí VOC je dlouhodobě velmi nízký; 

• dominantním typem projektu jsou opatření na tzv. ostatních (technologických) zdrojích, přičemž převažují instalace koncových technologií 

ke snižování emisí znečišťujících látek 
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Tabulka 10 Počty projektů podle typu a dílčího sektoru 

Dílčí sektor / aktivita 

Oblast podpory 

Celkem 2.2 
2.2 

Celkem 
2.4 

2.4 

Celkem 

A B BE C D E F G H I  A BE D E H  

Čistící vozy         35  35     35 35 70 

4.2.1 Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou      3     3    1  1 4 

4.6.1 Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem   13   3     16  1    1 17 

Energetika - rozvody tepla          6 6       6 

3.5.6 Chlazení koksu               1  1 1 

8. Chovy hospodářských zvířat        36   36       36 

4.6.5 Kuplovny   1        1       1 

4.3.3 Kyslíkové konvertory      3     3       3 

4.1.3 Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování 

(chlazení, drcení, mletí, třídění) 
     2     2    4  4 6 

5.1.1 Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně 

skladování a expedice 
 2    10     12    1  1 13 

5.14 Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace 

živičných povrchů 
        1  1       1 

4.8.2 Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů      1     1       1 

9. Použití organických rozpouštědel    4   4    8       8 

4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových 

předmětů 
     1     1       1 
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5.13 Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich 

zpracování, především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, 

třídění drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší 

než 25 m3/den 

     3     3    3  3 6 

4.1.1 Příprava vsázky      5     5    1  1 6 

3.1 Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s 

kontaktem) jinde neuvedené 
     1     1       1 

Spalování paliv - pomocné procesy       2     2       2 

Spalování paliv a rozvody tepla 4          4 1     1 5 

1.1 Spalování paliv v kotlích 22    20      42 2  2   4 46 

1.2 Spalování paliv v pístových spalovacích motorech 10          10       10 

4.14 Svařování kovových materiálů s celkovým 

elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyšším 
     9     9       9 

4.10 Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o 

celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den 
  1        1       1 

4.6.3 Tavení v elektrické obloukové peci      1     1       1 

2.1 Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách     1      1       1 

3.3 Třídění a jiná studená úprava uhlí      2     2       2 

3.5.5 Třídění koksu      1     1       1 

4.4 Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí 

a pecí na tepelné zpracování 
 1    1     2    1  1 3 

6.6 Výroba a zpracování viskózy               1  1 1 

5.1.2 Výroba cementářského slínku v rotačních pecích   1   6   1  8       8 

7.8 Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek      2     2       2 
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5.10 Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména 

krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, 

obkládaček, kameniny nebo porcelánu 

     1     1       1 

4.3 Výroba oceli      1     1       1 

5.3 Výroba skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích 

a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování 
     1     1       1 

7.2 Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby 

potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o 

celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků 

denně a vyšší 

 26    7     33       33 

7.7 Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 

7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 

m3 nebo větší za rok 

     3     3       3 

Celkem 36 29 16 4 21 69 4 36 37 6 258 3 1 2 13 35 54 312 
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Tabulka 11 CZV, počty a průměrná velikost projektů SC 2.2 a 2.4 dle typu projektu 

Typ 

projektu 

CZV (mil. Kč) Počet projektů 

Průměrná velikost 

projektu (mil. Kč CZV na 

projekt) Celkový průměr 
Oblast podpory Celkem Oblast podpory Celkem Oblast podpory 

2.2 2.4  2.2 2.4  2.2 2.4 

A 571,544 65,262 636,806 36 3 39 15,876 21,754 16,328 

B 1 100,249 0,000 1 100,249 29  29 37,940  37,940 

BE 3 543,737 78,902 3 622,639 16 1 17 221,484 78,902 213,096 

C 74,769 0,000 74,769 4  4 18,692  18,692 

D 1 403,410 380,216 1 783,627 21 2 23 66,829 190,108 77,549 

E 3 820,704 1 760,147 5 580,851 69 13 82 55,373 135,396 68,059 

F 132,624 0,000 132,624 4  4 33,156  33,156 

G 80,823 0,000 80,823 36  36 2,245  2,245 

H 135,284 212,963 348,247 37 35 72 3,656 6,085 4,837 

I 63,305 0,000 63,305 6  6 10,551  10,551 

Celkem 10 926,449 2 497,490 13 423,939 258 54 312 47 86 48 
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3.1.5 Výběr a navázání projektových indikátorů 

Ze zvláštního dodaného souboru s hodnotami projektových indikátorů PO 2 a PO 5 byly 

vyfiltrovány projekty tak, aby odpovídaly filtru všech projektů (tj. zhruba řečeno projekty v 

realizaci či schválené k realizaci, výčet vybraných stavů projektů viz výše). Tento filtr indikátorů 

pouze na projekty, které mají výše uvedený příznak stavu projektu, je příčinou případné 

neshody s prostým filtrem jednotlivých indikátorů. 

Z vyfiltrovaných projektů byly dále projekty filtrovány podle jednotlivých specifických cílů (2.1 

- 5.3) a ke každé oblasti podpory sledovány pouze ty projektové indikátory, které vyjadřovaly 

dosažené snížení emisí znečišťujících látek (tj. jejich jednotky byly např. tuny za rok - t/r). 

 

Tabulka 12 Přehled indikátorů zahrnutých do analýzy nákladové efektivity PO 2 a PO 5 OPŽP 

2014+ 

OP Reportované indikátory 

Indikátor vhodný pro 

analýzy nákladové 

efektivity* 

2.1 Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo 

provedeno opatření ke snížení emisí 
ne 

2.2 Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo 

provedeno opatření ke snížení emisí 
ne 

 Množství odstraněných emisí PM10 pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano *** 

 Množství odstraněných emisí PM2,5 z průmyslu a zemědělství z 

podpořených projektů 
ano ** 

 Množství odstraněných emisí prekurzorů PM2,5 pocházejících z 

průmyslu a zemědělství z podpořených projektů 
ano ** 

 Množství odstraněných emisí TZL pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano 

 Množství odstraněných emisí SO2 z průmyslu a zemědělství z 

podpořených projektů 
ano 

 Množství odstraněných emisí NOx pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano 

 Množství odstraněných emisí NH3 pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano 

 Množství odstraněných emisí VOC pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano 

2.3 Počet pořízených přístrojů a techniky ke sledování, hodnocení a 

předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických 

aspektů 

ne 

 Počet pořízených licencí a nově vyvinutých nebo zmodernizovaných 

softwarových nástrojů ke sledování, hodnocení a předpovídání 

kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů 

ne 

2.4 Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo 

provedeno opatření ke snížení emisí 
ne 
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OP Reportované indikátory 

Indikátor vhodný pro 

analýzy nákladové 

efektivity* 

 Množství odstraněných emisí PM10 pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano *** 

 Množství odstraněných emisí PM2,5 z průmyslu a zemědělství z 

podpořených projektů 
ano ** 

 Množství odstraněných emisí prekurzorů PM2,5 pocházejících z 

průmyslu a zemědělství z podpořených projektů 
ano ** 

 Množství odstraněných emisí TZL pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano 

 Množství odstraněných emisí SO2 z průmyslu a zemědělství z 

podpořených projektů 
ano 

 Množství odstraněných emisí NOx pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano 

 Množství odstraněných emisí NH3 pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano 

 Množství odstraněných emisí VOC pocházejících z průmyslu a 

zemědělství z podpořených projektů 
ano 

5.1 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov ne 

 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách ne 

 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů ne 

 Snížení emisí tuhých znečišťujících látek ano 

 Množství odstraněných emisí prekurzorů PM 10 z terciárního 

sektoru z podpořených projektů 
ano *** 

 Množství odstraněných emisí prekurzorů částic PM 2,5 z terciárního 

sektoru z podpořených projektů 
ano 

 Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů ne 

 Výroba tepla z obnovitelných zdrojů ne 

5.2 Nově vytvořená podlahová plocha veřejných budov v pasivním 

energetickém standardu 
ne 

5.3 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách ne 

 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů ne 

 Výroba tepla z obnovitelných zdrojů ne 

Pozn.: 

* vztaženo k tematickému zaměření projektu (tj. pouze na opatření snížení emisí znečišťujících látek, 

nikoli emisí skleníkových plynů apod.) 

** jako vstupní indikátory pro výpočet indikátoru EPS PM2,5 

*** indikátor PM10 je zahrnutý v analýze TZL a není analyzován samostatně, možné přepočty podílu 

frakce PM10 v TZL viz dále 

Jednotky vybraných indikátorů jsou vždy t příslušné znečišťující látky (či agregovaného 

ukazatele) za kalendářní rok. Při použití či jakékoliv interpretaci výsledných ukazatelů nákladové 

efektivity je nutno brát zřetel na to, že se nejedná o celkové dosažené snížení emisí za celou 
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životnost projektu, ale jen za jeden rok provozu předmětu projektu. Je zjevné, že životnost 

technických zařízení pořízených v rámci jednotlivých projektů se bude výrazně lišit. 

K jednotlivým indikátorům pak byly ze seznamu projektů přiřazeny charakteristiky „právní 

forma žadatele“, „kraj realizace“, „celkové výdaje projektu“, „celkové způsobilé výdaje projektu“, 

„dotace“ a „datum registrace žádosti“. 

Z takto sestavených seznamů projektů (zvláštní seznam pro každý sledovaný indikátor) pak byly 

jednotným způsobem počítány ukazatele nákladové efektivity. Kde byla uvedena dosažená 

hodnota indikátoru (tj. u projektů, jejichž realizace již byla ukončena a dosahují měřitelných 

výsledků), tam byla použita tato, jinak byla použita cílová hodnota indikátoru. Pro výpočet byly 

použity hodnoty celkových způsobilých výdajů (CZV) a dotace. Nicméně celkové způsobilé 

výdaje lépe vyjadřují čisté finanční nároky na realizaci předmětu projektu ochrany ovzduší. 
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3.2 Indikátor počtu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých 

bylo provedeno opatření ke snížení emisí 

Indikátor „Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření 

ke snížení emisí“ nedovoluje vyhodnotit celkové změny emisí ani nákladovou efektivitu 

dosažené či zamýšlené změny. Indikátor je sledován u 42 projektů v SC 2.1, 258 projektů v SC 

2.2 a 54 projektů v SC 2.4. 

V rámci SC 2.1 (tj. krajských projektů kotlíkových dotací) je pro každý projekt reportován velký 

počet zdrojů znečišťování ovzduší. Následující tabulka uvádí průměrné nákladové efektivity na 

stacionární zdroj emisí. Ve jmenovateli ukazatele je počet stacionárních zdrojů. Je-li pro projekt 

reportována dosažená hodnota, je použita ta. Jinak je použita cílová hodnota indikátoru. 

Celkové způsobilé výdaje zahrnují nejen náklady na samotné náhrady, ale rovněž náklady na 

administraci a propagaci projektů u jednotlivých krajů. 

 

Tabulka 13 Přehled průměrné nákladové efektivity kotlíkových dotací, SC 2.1, Kč/stacionární zdroj 

Kraj/žadatel 
Průměrná NE (vztaženo k CZV) 

(Kč/stacionární zdroj) 

Liberecký kraj 105 502,55 

Karlovarský kraj 105 956,77 

Ústecký kraj 109 704,42 

Jihočeský kraj 111 008,63 

Olomoucký kraj 112 384,46 

Plzeňský kraj 113 348,48 

Zlínský kraj 115 469,52 

Jihomoravský kraj 117 306,09 

Pardubický kraj 118 016,72 

Kraj Vysočina 118 948,02 

Moravskoslezský kraj 119 172,66 

Středočeský kraj 120 796,59 

Královehradecký kraj 120 991,07 

Hlavní město Praha 131 400,94 

Celkový průměr 115 714,78 

 

Přehled průměrné nákladové efektivity pro jednotlivé kraje v tabulce č. 13 (ale rovněž i dalších 

tabulkách) dovolují určit, v kterých krajích jsou lokalizovány projekty souhrnně vysoce efektivní, 

nebo naopak s odlehlými hodnotami nákladové efektivity. 
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Z přehledu je patrné, že průměrné náklady na stacionární zdroj v rámci SC 2.1 jsou takřka 

ve všech krajích na stejné úrovni. Nepřekvapí nejvyšší průměrná nákladová efektivita v Hlavním 

městě Praze, která může být vyvolána i obecnou vyšší cenovou hladinou v hlavním městě. 

V Olomouckém kraji v době zpracování analýzy probíhá projekt Snížení emisí z lokálního 

vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. Tento projekt má za cíl uskutečnit opatření 

na 1 715 zdrojích, dosaženo je aktuálně 24 zdrojů. V případě tohoto projektu byla za základ 

ukazatele nákladové efektivity použita cílová hodnota ukazatele. 

Obdobně v Moravskoslezském kraji probíhá 3. výzva projektu Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji, kde je plánováno opatření na 4 800 zdrojích, ovšem aktuálně je 

zrealizováno pouze u 390 zdrojů. I v tomto případě je tedy do průměru započtena místo 

dosažené hodnoty hodnota cílová. 

Dále v Libereckém je v realizaci 2. výzva, ve které je plánováno 1 462 opatření na zdrojích, 

aktuálně je dosahováno 661 zdrojů. Pro tuto výzvu je tedy místo dosahované hodnoty 

indikátoru rovněž použita cílová hodnota. 

Tabulka níže pak uvádí projekty a kraje s nejvyšším rozdílem mezi cílovou a dosaženou 

hodnotou indikátoru počtu stacionárních zdrojů. 

 

Tabulka 14 Poptávkově efektivní projekty kotlíkových dotací 

Žadatel Název projektu 
Cílová 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Rozdíl mezi 

dosaženou a 

cílovou 

hodnotou 

Moravskoslezský 

kraj 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji 
3 120 4 166 1 046 

Středočeský kraj 

Výměna zdrojů tepla na pevná paliva 

v rodinných domech ve Středočeském 

kraji 

3 654 4 296 642 

Jihočeský kraj 

Snížení emisí z lokálního vytápění 

domácností (kotlíkové dotace) v 

Jihočeském kraji 

2 020 2 657 637 

Kraj Vysočina Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina 1 600 2 197 597 

Pardubický kraj Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 1 180 1 680 500 

 

Indikátor „Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření 

ke snížení emisí“ je sledován rovněž v SC 2.2 a 2.4. U jasné většiny projektů je evidován pouze 

1 stacionární zdroj znečišťování ovzduší, který je dotčen projektem. Z této většiny vystupuje 7 

projektů, kde bude provedeno opatření na více než 10 zdrojích (maximum 31) a 68 projektů, 

kde bude dotčeno 2 – 10 zdrojů znečišťování ovzduší. K této poměrně komplikované otázce a 

dopadům na plnění programového indikátoru se Zhotovitel vrací v kapitole 7 této zprávy. 
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Následují tabulka uvádí přehled nákladové efektivity vztažené na počet zdrojů znečišťování 

ovzduší dotčených projektem SC 2.2 nebo 2.4 členěné podle typu projektu (viz část 3.1.4). 

 

Tabulka 15 Průměrná nákladová efektivita na zdroj znečišťování ovzduší SC 2.2 a 2.4, mil. Kč/zdroj 

Typ 

projektu 

Průměrná NE (vztažena 

k dotaci) 

Průměrná NE (vztažena 

k CZV) 
Průměrná NE celkem 

2.2 2.4 2.2 2.4 
vztaženo 

k dotaci 

vztaženo 

k CZV 

A 8,124 13,509 12,204 21,754 8,538 12,938 

B 21,770  36,999  21,770 36,999 

BE 15,111 51,286 25,573 78,902 17,239 28,710 

C 12,395  18,497  12,395 18,497 

D 28,539 41,971 59,629 190,108 29,707 70,975 

E 19,650 66,715 35,285 121,259 27,111 48,915 

F 24,760  33,156  24,760 33,156 

G 1,085  1,604  1,085 1,604 

H 3,006 4,380 3,656 6,085 3,674 4,837 

I 1,580  3,873  1,580 3,873 

Průměr 

celkem 
13,291 22,154 23,377 42,847 14,825 26,747 

 

Z přehledu by se mohlo jevit, že projekty v SC 2.4 jsou investičně náročnější přepočteno na 

zdroj znečišťování ovzduší, a to zejména projekty typu D (dodatečné technologie omezování 

emisí znečišťujících látek na spalovacích zdrojích). Což je v souladu s tím, že v SC 2.4 jsou jen 4 

projekty, kdy je dotčeno více než 1 zdroj (max 4). 

 

Jak již bylo uvedeno výše, vyhodnocení této kapitoly ovšem může být zatíženo značnou 

chybou, neboť v případě větších či složitějších projektů s největší pravděpodobností dochází 

k chybnému vyplnění hodnoty indikátoru „Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u 

kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí“. Této otázce je věnován větší prostor 

v kapitole 7. 
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3.3 Indikátor odstraněných emisí PM2,5 z průmyslu a zemědělství 

Indikátor vyjadřuje roční snížení emisí primárních PM2,5 ze stacionárního zdroje, na kterém je 

realizován projekt. Nenulové hodnoty indikátoru jsou reportovány u 220 projektů (z toho 169 

projektů z SC 2.2 a 51 z SC 2.4). Průměrné hodnoty nákladové efektivity projektů PO 2 OPŽP 

uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 16 Průměrná NE projektů na odstranění emise PM2,5, podle typu, mil. Kč/t 

Typ 

projektu 

Průměrná NE 

Celková průměrná 

NE vztaženo k CZV 

Celková průměrná 

NE vztaženo k 

dotaci 

vztaženo k CZV 
vztaženo 

k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

I 910,841  346,127  910,841 346,127 

B 215,350  140,454  215,350 140,454 

A 135,180 36,434 93,875 22,437 124,965 86,485 

D 60,683 42,365 47,404 8,473 59,605 45,114 

E 37,564 27,331 22,909 15,032 36,063 21,754 

BE 15,742 25,321 9,832 16,459 16,306 10,222 

H 32,770 7,483 27,286 5,512 13,939 11,071 

Celkový 

průměr 
113,876 14,501 66,864 8,833 90,839 53,412 

Pozn. tato a následující obdobné tabulky jsou řazeny podle hodnoty nákladové efektivity od 

nejhorší celkové průměrné efektivity vztaženo k CZV k nejlepší (směrem dolů) 

 

Z tabulky č. 16 vyplývá, že výrazně nejhorší nákladovou efektivitu vůči snižování emisí PM2,5 

vykazují projekty zaměřené na náhradu energetických zdrojů a rekonstrukci soustavy vytápění 

(v podaných projektech buď vnitřní otopná soustava nebo vnější rozvody mezi zdrojem tepla 

a odběrateli). Tento fakt je vyvolán především vysokými náklady na rozvody tepla s nízkým 

přínosem tohoto opatření v podobě snížení emisí. Druhou nejhorší aktivitou, z pohledu 

nákladové efektivity, je náhrada ostatních, tj. technologických zdrojů, následována náhradou 

spalovacích zdrojů. Tento výsledek potvrzuje, že realizace náhrady samotné hlavní výrobní 

technologie je investičně velmi náročná, přičemž hlavní environmentální efekt je často vyvolán 

až koncovou technologií ke snižování emisí. 

Právě koncové technologie ke snižování emisí mají podobnou nákladovou efektivitu bez 

ohledu na to, zda jsou instalovány za spalovacím zdrojem nebo technologickým zdrojem 

(aktivity D a E). 

Pozitivní zprávou je relativně velmi dobrá nákladová efektivita u komplexních projektů 

zahrnujících jak náhradu výrobní technologie, tak instalaci koncových zařízení ke snižování 

emisí. Tyto projekty představují zajímavou alternativu, neboť často vedou k celkovému zvýšení 
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efektivity výroby, modernizaci výroby a snížení potřeby vstupních surovin a vedlejších výstupů 

z výroby ve formě emisí do ovzduší či vody, odpadů a hluku. 

Jako nejvíce efektivní vychází pořizování čistících vozů. Zde je ale potřeba upozornit na fakt, že 

se může jednat o důsledek společné metodiky, která slouží k výpočtu efektů těchto projektů. 

Navíc se nejedná o projekty na snižování emisí a jejich srovnání s dalšími aktivitami proto není 

příliš na místě. 

 

Tabulka 17 Průměrná NE projektů na odstranění emise PM2,5, podle sektoru, mil. Kč/t 

Sektor 

Průměrná NE Celková 

průměrná NE 

vztaženo 

k CZV 

Celková 

průměrná NE 

vztaženo k 

dotaci 

vztaženo k CZV 
vztaženo k 

dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Energetika - rozvody 

tepla 
910,841  346,127  910,841 346,127 

Tepelné zpracování 

odpadu, nakládání s 

odpady a odpadními 

vodami 

758,094  633,766  758,094 633,766 

Potravinářský, 

dřevozpracující a ostatní 

průmysl 

166,801  109,358  166,801 109,358 

Energetika - spalování 

paliv 
87,648 37,917 60,191 18,946 83,416 56,680 

Zpracování nerostných 

surovin 
44,100 34,629 27,569 19,046 42,916 26,504 

Výroba a zpracování 

kovu a plastu 
35,390 22,097 20,873 12,470 33,345 19,580 

Energetika - ostatní 9,522 45,298 5,237 24,914 16,677 9,172 

Čistící vozy 32,770 7,483 27,286 5,512 13,939 11,071 

Celkový průměr 113,876 14,501 66,864 8,833 90,839 53,412 

 

Pro tabulku č. 17 platí do značné míry obdobný komentář, co pro tabulku č. 16. Navíc je možné 

konstatovat, že projekty zaměřené na sektor Výroba a zpracování kovu a plastu vykazují o něco 

vyšší efektivitu, než projekty z oblasti Zpracování nerostných surovin, byť se nejedná o 

významný rozdíl. 

U všech hodnocení je nezbytné mít na zřeteli, že skupina projektů pro hodnocení je velmi malá 

a u některých typů stacionárních zdrojů se jedná pouze o jeden projekt či nízké jednotky 

projektů. 
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3.4 Indikátor odstraněných emisí prekurzorů PM2,5 z průmyslu a 
zemědělství 

Indikátor „Množství odstraněných emisí prekurzorů částic PM2,5 pocházejících z průmyslu a 

zemědělství“ vyjadřuje snížení emisí prekurzorů sekundárních částic (SO2, NOx, NH3 a VOC) 

vyjádřených přes potenciál tvorby PM2,5. Indikátor je monitorován u 137 projektů PO 2, z toho 

131 projektů ve SC 2.2 a 6 projektů ve SC 2.4. Průměrné hodnoty nákladové efektivity projektů 

PO 2 OP ŽP uvádí následující tabulka. 

 

Z pohledu Zhotovitele nedává příliš smysl porovnání nákladové efektivity na odstraněné emise 

prekurzorů částic PM2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství mezi jednotlivými typovými 

aktivitami resp. sektory. Předně je potřeba uvést, že výsledná nákladová efektivita je výrazně 

ovlivněna hodnotami faktorů pro potenciál tvorby částic, mezi kterými jsou řádové rozdíly. Dále 

je potřeba zdůraznit, že srovnávat lze tímto způsobem především projekty v oblasti veřejné 

nebo průmyslové energetiky, které jsou zdrojem současně emisí NOx, SO2 a VOC. Naopak 

srovnávat s těmito projekty např. projekty zaměřené na snižování emisí VOC nebo NH3 nelze. 

Analýza této nákladové efektivity je ovlivněna i tím, že technologické stacionární zdroje jsou 

v tomto kritériu zastoupeny minimálně a podané žádosti o dotaci z tohoto segmentu 

stacionárních zdrojů v naprosté většině případů nesměřují ke snižování emisí prekurzorů 

sekundárních částic. 

 

Tabulka 18 Průměrná NE projektů na odstranění emise prekurzorů PM2,5, podle typu, mil. Kč/t 

Typ 

projektu 

Průměrná NE Celková 

průměrná NE 

vztaženo k CZV 

Celková 

průměrná NE 

vztaženo k dotaci 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

C 3 074,580  2 128,568  3 074,580 2 128,568 

I 421,203  355,739  421,203 355,739 

F 351,665  260,196  351,665 260,196 

B 184,000  101,200  184,000 101,200 

A 65,468 40,741 36,567 24,445 64,013 35,854 

E 46,875 2,817 27,945 1,861 39,532 23,598 

H 22,670  18,416  22,670 18,416 

D 24,683 0,698 17,825 0,293 20,322 14,637 

G 4,142  2,837  4,142 2,837 

Celkový 

průměr 
154,736 14,752 107,996 8,866 148,373 103,490 
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Tabulka 19 Průměrná NE projektů na odstranění emise prekurzorů PM2,5, podle sektoru, mil. Kč/t 

Typ projektu 

Průměrná NE Celková 

průměrná NE 

vztaženo k 

CZV 

Celková 

průměrná NE 

vztaženo k 

dotaci 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Použití organických 

rozpouštědel 
1 713,122   1 194,382   1 713,122 1 194,382 

Energetika - 

rozvody tepla 
421,203   355,739   421,203 355,739 

Energetika - ostatní 186,170   102,393   186,170 102,393 

Tepelné zpracování 

odpadu, nakládání s 

odpady a 

odpadními vodami 

74,873   62,594   74,873 62,594 

Energetika - 

spalování paliv 
56,056 20,719 31,699 12,369 52,844 29,942 

Výroba a zpracování 

kovu a plastu 
48,356   26,780   48,356 26,780 

Zpracování 

nerostných surovin 
38,367 5,565 27,212 3,684 33,681 23,851 

Čistící vozy 22,304   18,031   22,304 18,031 

Chovy 

hospodářských 

zvířat 

4,142   2,837   4,142 2,837 

Chemický průmysl   0,070   0,038 0,070 0,038 

Celkový průměr 154,736 14,752 107,996 8,866 148,373 103,490 

 

Při analýze nákladové efektivity vůči emisím prekurzorů PM2,5 vychází mimořádně neefektivně 

projekty na stacionárních zdrojích emitujících těkavé organické látky. To je ale primárně 

způsobeno řádově nižším vlivem VOC na tvorbu sekundárních emisí PM2,5.  

Jako nákladově nejefektivnější vychází projekty na zemědělských zdrojích. To je naopak 

způsobeno vysokým faktorem potenciálu tvorby sekundárních částic PM2,5 pro NH3 a dílem i 

nízkými náklady na realizaci projektů při vysokých vykázaných emisích NH3. 

Nákladová efektivita projektů na Čistící vozy je, dle názoru Zhotovitele, důsledkem chyby 

žadatelů (nebo exportované sestavy), neboť u několika projektů této kategorie byly uvedeny 

emise prekurzorů částic PM2,5, ale nebyly uvedeny žádné emise primárních PM2,5, což je zjevná 

chyba. 

Mimořádně příznivá hodnota nákladové efektivity u Chemického průmyslu je funkcí jednoho 

jediného projektu (dle zákona o ochraně ovzduší kód 6.6 Výroba a zpracování viskózy), kde 

jsou deklarovány velmi vysoké emise SO2. Není v možnostech ani zadáním Zhotovitele, aby 

tyto emise ověřoval, nicméně emise v této výši nejsou z daného provozu vykazovány (pro 

danou technologii ani nejsou stanoveny spec. emisní limity pro SO2).  



 

 

 

 

Str. 46 

3.5 Indikátor odstraněných emisí EPS PM2,5 z průmyslu a zemědělství 

Indikátor vyjadřuje odhadované množství tun emisí PM2,5 a emisí prekurzorů PM2,5 vyjádřených 

jako tuny PM2,5 ekvivalentu (dále jen EPS PM2,5), které nejsou během kalendářního roku 

emitovány díky podporovaným projektům. Jedná se o součet primárních emisí PM2,5 a emisí 

prekurzorů sekundárních PM2,5 vyjádřených v tunách násobených potenciálem pro tvorbu 

sekundárních PM2,5. Bližší popis metody výpočtu EPS PM2,5 viz Amann et al. 20142. 

V rámci OP ŽP je (kromě jiných) veden indikátor „Množství odstraněných emisí prekurzorů 

částic PM2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství“, který zahrnuje množství emisí vyjadřující 

celkový roční objem prekurzorů sekundárních částic (SO2, NOx, NH3 a VOC) násobené faktory 

potenciálu tvorby částic PM2,5 zpracovanými IIASA. Tento indikátor tedy tvoří „polovinu“ z výše 

uvedeného indikátoru EPS PM2,5. Vedle toho je veden indikátor „Množství odstraněných emisí 

PM2,5 z průmyslu a zemědělství z podpořených projektů“, který vyjadřuje snížení primární emise 

PM2,5. 

K nejasnostem, resp. komplikovanosti situace ohledně indikátorů, je věnováno více prostoru 

v kapitole 7 této zprávy. 

Indikátory zaměřené na emise PM10 a prekurzory PM2,5 vystupují v OP ŽP jako specifický 

programový ukazatel výsledku pro SC 2.1 (v monitorovacím systému projektů ovšem nejsou 

pro tuto SC sledovány ani emise primárních částic, ani emise sekundárních PM2,5). 

Indikátor EPS PM2,5 není ani v SC 2.2 a SC 2.4 na úrovni projektů sledován samostatně, ale jeho 

hodnotu je třeba určit součtem hodnot sledovaných indikátorů „Množství odstraněných emisí 

PM2,5 z průmyslu a zemědělství z podpořených projektů“ a „Množství odstraněných emisí 

prekurzorů PM2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství z podpořených projektů“. 

V tomto ohledu se mírně odlišuje způsob zpracování vstupních dat oproti ostatním 

znečišťujícím látkám. Z tabulky hodnot indikátorů byly vybrány všechny projekty, jejichž stav 

indikoval způsobilost či ukončení realizace (výpis stavů projektů viz výše) a u nichž je sledován 

aspoň jeden z 2 výše uvedených indikátorů (emise primárních PM2,5 a emise prekurzorů PM2,5). 

Celkem těmto kritériím odpovídalo 223 projektů pro indikátor emise primárních PM2,5 a 137 

projektů pro indikátor emisí prekurzorů PM2,5. projektů SC 2.2 a 2.4. Pro tyto projekty pak byla 

určena celková cílová hodnota indikátoru EPS PM2,5 jako součet cílových hodnot k emisi 

primárních PM2,5 a emisi prekurzorů PM2,5. Výsledná hodnota EPS PM2,5 tak slučuje tyto emise 

již na úrovni projektů. Dále byla sestava projektů zpracována způsobem shodným s postupem 

u ostatních znečišťujících látek. Průměrné hodnoty nákladové efektivity projektů PO 2 OP ŽP 

uvádí následující tabulka. 

  

 
2 Amann M., Wagner F., A Flexibility Mechanism for Complying with National Emission Ceiling Directive for Air 
Pollutants, TSAP Report #15, International Institute for Applied Systems Analysis IIASA, September 2014, online: 
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP-15.pdf 
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Tabulka 20 Průměrná NE projektů na odstranění emise EPS PM2,5, podle typu, mil. Kč/t 

Typ 

projektu 

Průměrná NE Celková 

průměrná NE 

vztaženo 

k CZV 

Celková 

průměrná NE 

vztaženo k dotaci 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

C 3 074,580  2 128,568  3 074,580 2 128,568 

F 351,665  260,196  351,665 260,196 

B 215,318  140,437  215,318 140,437 

I 81,589  67,457  81,589 67,457 

E 29,145 23,559 17,769 13,006 28,259 17,014 

A 29,642 4,779 19,303 3,444 27,729 18,083 

H 25,946 7,483 21,293 5,512 16,971 13,621 

BE 15,742 25,321 9,832 16,459 16,306 10,222 

D 12,867 0,695 8,835 0,293 11,809 8,092 

G 4,142  2,837  4,142 2,837 

Celkový 

průměr 
97,473 11,282 66,613 7,210 82,555 56,332 

 

Z pohledu Zhotovitele nedává příliš smysl porovnání nákladové efektivity na odstraněné emise 

EPS PM2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství, pokud předmětem projektů není snižování 

alespoň emisí primárních částic PM2,5. V každém případě je výsledná nákladová efektivita 

výrazně ovlivněna hodnotami faktorů pro potenciál tvorby částic, mezi kterými jsou řádové 

rozdíly. Nejlépe lze srovnávat tímto způsobem především projekty v oblasti veřejné nebo 

průmyslové energetiky, které jsou zdrojem současně emisí TZL, NOx, SO2 a VOC. Naopak 

srovnávat s těmito projekty např. projekty zaměřené na snižování emisí VOC nebo NH3 

prakticky nelze. 
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Tabulka 21 Průměrná NE projektů na odstranění emise EPS PM2,5, podle sektoru, mil. Kč/t 

Sektor 

Průměrná NE Celková 

průměrná 

NE vztaženo 

k CZV 

Celková 

průměrná 

NE vztaženo 

k dotaci 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Použití organických 

rozpouštědel 
1 713,122  1 194,382  1 713,122 1 194,382 

Potravinářský, 

dřevozpracující a 

ostatní průmysl 

166,801  109,358  166,801 109,358 

Energetika - 

rozvody tepla 
81,589  67,457  81,589 67,457 

Tepelné zpracování 

odpadu, nakládání s 

odpady a 

odpadními vodami 

68,143  56,968  68,143 56,968 

Výroba a zpracování 

kovu a plastu 
31,354 22,097 18,616 12,470 29,982 17,705 

Zpracování 

nerostných surovin 
26,952 27,363 17,159 15,205 27,007 16,898 

Energetika - 

spalování paliv 
22,595 3,145 14,590 2,183 21,051 13,605 

Energetika - ostatní 25,893 7,483 21,204 5,512 16,688 13,358 

Čistící vozy 9,506 45,298 5,228 24,914 16,664 9,165 

Chovy 

hospodářských 

zvířat 

4,142  2,837  4,142 2,837 

Chemický průmysl  0,070  0,038 0,070 0,038 

Celkový průměr 97,473 11,282 66,613 7,210 82,555 56,332 

 

Hodnoty nákladové efektivity pro EPS PM2,5 v tabulkách č. 20 a 21 do značné míry korespondují 

s tabulkami pro primární emise PM2,5 (pochopitelně s výjimkou projektů na snížení emisí VOC 

a NH3) a emisí prekurzorů částic PM2,5. 
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Tabulka 22 Průměrná NE projektů na odstranění emise EPS PM2,5, podle kraje realizace, mil. Kč/t 

Kraj realizace 

Průměrná NE Celková 

průměrná 

NE vztaženo 

k CZV 

Celková 

průměrná 

NE vztaženo 

k dotaci 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Jihočeský kraj 417,782  314,549  417,782 314,549 

Pardubický kraj 297,332  193,544  297,332 193,544 

Kraj Vysočina 208,965  138,481  208,965 138,481 

Hlavní město 

Praha 
62,902  33,346  62,902 33,346 

Moravskoslezský 

kraj 
45,148  30,715  45,148 30,715 

Jihomoravský 

kraj 
37,997  29,628  37,997 29,628 

Liberecký kraj 50,029 12,341 30,739 7,779 29,588 18,286 

Ústecký kraj 42,262 10,433 28,583 6,932 23,936 16,117 

Královehradecký 

kraj 
20,755  15,363  20,755 15,363 

Olomoucký kraj 19,511  13,323  19,511 13,323 

Zlínský kraj 19,309  12,946  19,309 12,946 

Středočeský kraj 18,000  12,521  18,000 12,521 

Plzeňský kraj 13,646  10,238  13,646 10,238 

Karlovarský kraj 4,677 5,361 3,976 2,905 5,019 3,440 

Celkový průměr 97,473 11,282 66,613 7,210 82,555 56,332 
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3.6 Indikátor odstraněných emisí EPS PM2,5 ze sektoru veřejných služeb 

Indikátor EPS PM2,5 ze sektoru veřejných služeb není, obdobně jako předchozí indikátor EPS 

PM2,5 z průmyslu a zemědělství, v rámci OP ŽP na projektové úrovni sledován. Pro určení jeho 

výše byly využity indikátory sledované u projektů z SC 5.1. Způsob zpracování indikátorů byl 

následující: 

1. nejprve byly selektovány všechny projekty způsobilé k dotaci či v realizaci (kritéria stavu 

projektu viz výše) 

2. dále byly vybrány indikátory odstranění emisí prekurzorů PM2,5 v terciárním sektoru, 

odstranění emisí prekurzorům PM10 v terciárním sektoru, a snížení emisí TZL, ke 

zpracování celkem 1 311 záznamů 

3. k takto sestavenému seznamu projektů navázána lokalizace projektu (kraj), právní forma 

žadatele, datum registrace žádosti, a CZ a CZV 

4. bylo určeno, kolik z výše jmenovaných indikátorů je u vybraných projektů sledováno: 

  1 indikátor 644 

  2 indikátory 11 

  3 indikátory 215 

  Počet projektů celkem 870 

5. ukazatel EPS PM2,5 terciární sektor určen jako součet hodnot indikátoru odstraněných 

emisí prekurzorů PM2,5 a části hodnoty indikátoru odstraněných emisí TZL 

6. část hodnoty TZL k přičtení byla určena následujícím vzorcem3: 1 t EPS PM2,5 = 1 t emisí 

prekurzorů PM2,5 + (0,85 × 0,65) t emisí TZL 

7. vypočtená hodnota ukazatele EPS PM2,5 zpátky přiřazena do seznamu projektů dle 

bodu 3 

8. další výpočty (NE CZV …) jako u ostatních indikátorů / látek 

V drtivé většině bylo předmětem projektu snížení spotřeby energie ve veřejných budovách 

(zateplení obálky apod.), minimálně u 39 projektů byla tato činnost doplněna o (blíže 

nespecifikovanou) výměnu zdroje vytápění budovy. Přesný počet takových projektů nelze 

z dodaných sestav určit, počet je odhadován toliko z názvu projektu. 

  

 
3 Koeficienty přepočtu převzaty z CAFE (2004), str. 225 a Ostro (2004), str. 31. Hodnota 0,85 představuje podíl 
frakce PM10 na TZL (hodnota použitá ve studii pro DG Env), hodnota 0,65 představuje podíl frakce PM2,5 ve frakci 
PM10 (doporučená hodnota pro rozvinuté země). 
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Tabulka 23 Přehled nákladové efektivity odstraňování emisí EPS PM2,5, SC 5.1, vztaženo k CZV mil. 

Kč/t/r 

Kraj realizace Počet projektů 
Průměrná nákladová efektivita odstranění 

emisí EPS PM2,5 (mil. Kč/t/r) 

Hlavní město Praha 61 9 200,768 

Jihočeský kraj 77 2 777,175 

Jihomoravský kraj 42 11 782,567 

Karlovarský kraj 26 1 780,125 

Kraj Vysočina 30 2 531,920 

Královehradecký kraj 61 3 311,312 

Liberecký kraj 35 6 884,434 

Moravskoslezský kraj 99 5 097,250 

Olomoucký kraj 33 5 531,546 

Pardubický kraj 56 4 065,968 

Plzeňský kraj 33 3 467,088 

Středočeský kraj 108 3 987,754 

Ústecký kraj 48 3 722,473 

Zlínský kraj 42 5 745,447 

Celkem 751 4 946,851 

Právní forma žadatele Počet projektů 
Průměrná nákladová efektivita odstranění 

emisí EPS PM2,5 (mil. Kč/t/r) 

a.s. 6 3 192,852 

e.c.p.s 2 7 158,079 

Kraj 62 8 115,131 

mč HMP 17 2 638,808 

Obec 466 3 433,713 

o.s.s. 65 9 683,312 

p.s. 1 457,553 

p.o.z.ú.s.c 98 6 498,248 

s.r.o. 5 13 701,260 

Spolek 1 1 556,936 

s.p.o.o. 3 13 398,949 

s.p.o.z. 15 7 815,812 

v.v.i. 1 59,638 

VV 9 4 360,594 

Celkem 751 4 946,851 
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Tabulka 24 Základní popisné statistiky NE CZV (mil. Kč/t/r) 

Stř. hodnota/průměr 4 946,851 

Chyba stř. hodnoty 489,768 

Medián 930,804 

Směr. odchylka 13 421,778 

Rozptyl výběru 180 144 122,391 

Špičatost 104,459 

Šikmost 8,376 

Rozdíl max-min 212 367,960 

Minimum 0,203 

Maximum 212 368,163 

Součet 3 715 085,073 

Počet 751 

Největší (1) 212 368,163 

Nejmenší (1) 0,203 

Hladina spolehlivosti (95,0 %) 961,479 

 

Vzhledem k vysoké špičatosti a šikmosti rozdělení a výrazné odlehlosti nejvyšších hodnot se 

jako vhodný ukazatel centrality jeví hodnota mediánu rozdělení. 
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3.7 Indikátor odstraněných emisí TZL z průmyslu a zemědělství 

Indikátor vyjadřuje roční snížení emisí TZL díky realizaci projektu, a je sledován u 254 projektů 

(z toho 203 projektů z SC 2.2 a 51 z SC 2.4). Průměrné hodnoty nákladové efektivity projektů 

PO 2 OP ŽP uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 25 Průměrná NE projektů na odstranění TZL, podle typu, mil. Kč/t 

Typ 

projektu 

Průměrná NE 

Celková průměrná 

NE vztaženo k CZV 

Celková průměrná 

NE vztaženo k dotaci 
vztaženo k CZV 

vztaženo k 

dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

I 452,462  194,331  452,462 194,331 

A 70,373 22,492 46,082 13,750 66,268 43,311 

B 50,207  32,832  50,207 32,832 

D 31,508 25,421 24,373 5,084 31,218 23,455 

E 7,923 3,793 5,263 2,095 7,317 4,799 

BE 4,567 22,077 2,821 14,350 5,597 3,499 

H 1,219 0,391 1,001 0,285 0,817 0,653 

Celkový 

průměr 
37,576 3,341 22,002 1,838 30,702 17,953 

 

Tabulka 26 Průměrná NE projektů na odstranění TZL, podle sektoru, mil. Kč/t 

Sektor 

Průměrná NE Celková 

průměrná 

NE vztaženo 

k CZV 

Celková 

průměrná 

NE vztaženo 

k dotaci 

vztaženo k CZV 
vztaženo k 

dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Tepelné zpracování odpadu, 

nakládání s odpady a 

odpadními vodami 

466,519  390,010  466,519 390,010 

Energetika - rozvody tepla 452,462  194,331  452,462 194,331 

Energetika - spalování paliv 45,653 23,224 29,704 11,584 44,079 28,432 

Potravinářský, dřevozpracující 

a ostatní průmysl 
38,580  25,452  38,580 25,452 

Zpracování nerostných surovin 8,297 1,040 5,237 0,604 7,546 4,758 

Výroba a zpracování kovu a 

plastu 
7,431 5,038 4,872 3,047 7,032 4,568 

Energetika - ostatní 1,354 20,380 0,744 11,209 5,159 2,837 

Čistící vozy 1,217 0,391 0,997 0,285 0,804 0,641 

Celkový průměr 37,576 3,341 22,002 1,838 30,702 17,953 
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Pro tabulky č. 25 a 26 lze v zásadě uplatnit komentáře jako k vyhodnocení nákladové efektivity 

pro emise PM2,5. Pořadí dle nákladové efektivity se změnilo, např. se relativně zlepšila nákladová 

efektivita u dřevařského průmyslu. K tomu dochází vlivem různého podílu emisí PM2,5 v celkové 

frakci prachu, tj. TZL, kdy dřevozpracující závody produkují především hrubou frakci částic (mají 

tedy menší podíl PM2,5 v celkových TZL). 

 

Tabulka 27 Průměrná NE projektů na odstranění TZL, podle kraje, mil. Kč/t 

Kraj realizace 

Průměrná NE 
Celková 

průměrná NE 

vztaženo k CZV 

Celková průměrná 

NE vztaženo 

k dotaci 

vztaženo k CZV 
vztaženo 

k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Plzeňský kraj 140,306  42,173  140,306 42,173 

Liberecký kraj 70,304  58,897  70,304 58,897 

Kraj Vysočina 61,206  41,163  61,206 41,163 

Zlínský kraj 55,683  36,542  55,683 36,542 

Olomoucký kraj 31,134  24,789  31,134 24,789 

Středočeský kraj 25,520  14,688  25,520 14,688 

Královehradecký 

kraj 
23,766  16,160  23,766 16,160 

Pardubický kraj 23,141  15,547  23,141 15,547 

Hlavní město 

Praha 
22,699  19,294  22,699 19,294 

Karlovarský kraj 3,117 41,417 2,650 19,766 18,437 9,496 

Jihočeský kraj 14,135  8,736  14,135 8,736 

Jihomoravský kraj 13,718  9,105  13,718 9,105 

Moravskoslezský 

kraj 
10,063 2,481 6,018 1,496 5,362 3,214 

Ústecký kraj 10,498 0,592 7,734 0,434 4,555 3,354 

Celkový průměr 37,576 3,341 22,002 1,838 30,702 17,953 
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3.8 Indikátor odstraněných emisí TZL – SC 5.1 

Indikátor vyjadřuje roční snížení emisí TZL z objektu, na kterém je realizován projekt, a je 

sledován u 821 projektů z oblasti podpory 5.1. U desítek (140) projektů však byly reportovány 

nulové či prázdné hodnoty dosaženého i cílového indikátoru. Tyto projekty musely být 

z analýzy vyřazeny. Celkem tedy byly hodnoty ukazatele nákladové efektivity počítány z 681 

projektů. 

 

Tabulka 28 Přehled nákladové efektivity odstraňování emisí TZL, SC 5.1, vztaženo k CZV, mil. 

Kč/t/r 

Průměr z NE_CZV (mil Kč/t/r) Oblast podpory 

Popisky řádků 5.1 

Hlavní město Praha 6 103,281 

Jihočeský kraj 1 693,782 

Jihomoravský kraj 11 397,520 

Karlovarský kraj 1 017,521 

Kraj Vysočina 2 364,694 

Královehradecký kraj 1 758,973 

Liberecký kraj 4 350,263 

Moravskoslezský kraj 3 262,519 

Olomoucký kraj 4 277,331 

Pardubický kraj 3 255,983 

Plzeňský kraj 2 741,323 

Středočeský kraj 2 563,979 

Ústecký kraj 2 508,294 

Zlínský kraj 4 780,801 

Celkový průměr 3 465,248 
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Tabulka 29 Přehled nákladové efektivity odstraňování emisí TZL, SC 5.1, vztaženo k CZV, mil. 

Kč/t/r 

Průměr z NE_CZV (mil Kč/t/r) Oblast podpory 

Právní forma žadatele 5.1 

Veřejná výzkumná instituce 32,950 

Spolek 860,207 

Městská část hlavního města Prahy 1 686,980 

Akciová společnost 1 764,051 

Obec 2 296,307 

Pobočný spolek 2 998,114 

Vysoká škola (veřejná, státní) 3 673,068 

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 4 602,322 

Státní příspěvková organizace ze zákona 5 663,282 

Kraj 6 061,179 

Organizační složka státu 6 952,623 

Státní příspěvková organizace ostatní 7 402,919 

Společnost s ručením omezeným 7 569,946 

Evidované církevní právnické osoby 7 699,771 

Celkový průměr 3 465,248 

 

Průměrné hodnoty ukazatele nákladové efektivity CZV jsou výrazně vyšší v Jihomoravském kraji 

a Hlavním městě Praha. Na průměrnou hodnotu má vliv také právní forma žadatele, kde 

nejhorší průměrná nákladová efektivita byla vypočtena pro projekty realizované církvemi, 

společnostmi s ručením omezením a ostatními státními příspěvkovými organizacemi. 

Projekty, které zásadně vychylují souhrnnou nákladovou efektivita, jsou uvedeny v následující 

tabulce. 
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Tabulka 30 Nejméně efektivní projekty snižování TZL 

Reg. číslo projektu Název 

žadatele 

Název projektu Právní 

forma 

Kraj NE_CZV 

(mil 

Kč/t/r) 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/

0006552 

Ministerstvo 

zemědělství 

UV955/2016/5 

Snížení energetické 

náročnosti budovy 

MZe v Praze 

Organizační 

složka státu 

Hlavní město 

Praha 

117 333,41 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/

0006469 

Statutární 

město Brno 

Stavební úpravy ZŠ 

a MŠ Horníkova 

Obec Jihomoravský 

kraj 

90 407,983 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/

0008182 

Statutární 

město 

Ostrava 

Energetické úspory 

LDN Ostrava - 

Radvanice 

Obec Moravskoslezský 

kraj 

42 468,195 

 

Tabulka 31 Základní popisné statistiky NE CZV (mil. Kč/t/r) 

Stř. hodnota/průměr 3 465,248 

Chyba stř. hodnoty 318,790 

Medián 642,275 

Směr. odchylka 8 319,133 

Rozptyl výběru 69 207 980,407 

Špičatost 70,688 

Šikmost 6,673 

Rozdíl max-min 117 333,298 

Minimum 0,112 

Maximum 117 333,410 

Součet 2 359 833,975 

Počet 681 

Největší (10) 29 957,180 

Nejmenší (10) 1,035 

Hladina spolehlivosti (95,0 %) 625,931 

 

Maximální hodnota vypočteného ukazatele nákladové efektivity CZV (projekt MZe) je téměř 

34× vyšší, než celkový průměr ukazatele nákladové efektivity za všechny projekty. Rozdělení 

má také vysokou šikmost a špičatost. Vhodnějším ukazatelem centrality rozdělení nákladové 

efektivity CZV bude medián. 
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Tabulka 32 Přehled nákladové efektivity snižování emisí TZL (SC 5.1), vztaženo k CZV, mil. Kč/t/r, 

mediány 

Kraj realizace Medián 

Hlavní město Praha 1 876,087 

Jihočeský kraj 133,421 

Jihomoravský kraj 5 591,901 

Karlovarský kraj 32,139 

Kraj Vysočina 406,017 

Královehradecký kraj 387,630 

Liberecký kraj 615,758 

Moravskoslezský kraj 258,652 

Olomoucký kraj 1 664,627 

Pardubický kraj 1 465,751 

Plzeňský kraj 895,647 

Středočeský kraj 528,993 

Ústecký kraj 341,554 

Zlínský kraj 721,198 

Celkový medián 642,275 

Právní forma žadatele Medián 

a.s. 866,548 

e.c.p.o. 7 699,771 

Kraj 1 855,173 

mč HMP 1 796,145 

Obec 268,847 

o.s.s. 1 176,404 

p.s. 2 998,114 

p.o.z.ú.s.c. 1 220,226 

s.r.o. 2 941,765 

Spolek 860,207 

s.p.o.o. 7 569,327 

s.p.o.z. 4 286,875 

v.v.i. 32,950 

VV 1 562,071 

Celkový medián 642,275 
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3.9 Indikátor odstraněných emisí SO2 z průmyslu a zemědělství 

Indikátor vyjadřuje roční množství tun emisí SO2, které nejsou emitovány díky podporovaným 

projektům. Indikátor je sledován u 39 projektů, z toho 33 projektů z SC 2.2 a 6 projektů z SC 

2.4. Průměrné hodnoty nákladové efektivity projektů PO 2 OPŽP uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 33 Průměrná NE projektů na odstranění SO2, podle typu, mil. Kč/t 

Typ 

projektu 

Průměrná NE 

Celková průměrná 

NE vztaženo k CZV 

Celková průměrná 

NE vztaženo k dotaci 
vztaženo k CZV 

vztaženo 

k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

I 278,680  236,146  278,680 236,146 

D 68,003 0,211 54,583 0,088 48,634 39,013 

E 72,096 0,021 39,653 0,011 48,071 26,439 

A 11,584 12,576 6,720 7,840 11,726 6,880 

Celkový 

průměr 
69,537 6,362 55,130 3,951 59,008 46,601 

 

Tabulka 34 Průměrná NE projektů na odstranění SO2, podle sektoru, mil. Kč/t 

Sektor 

Průměrná NE 
Celková 

průměrná NE 

vztaženo k CZV 

Celková 

průměrná NE 

vztaženo k 

dotaci 

vztaženo k 

CZV 

vztaženo k 

dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Energetika - rozvody 

tepla 
278,680  236,146  278,680 236,146 

Energetika - ostatní 143,547  78,951  143,547 78,951 

Tepelné zpracování 

odpadu, nakládání s 

odpady a odpadními 

vodami 

73,960  61,831  73,960 61,831 

Energetika - spalování 

paliv 
21,572 7,630 15,093 4,739 18,990 13,176 

Výroba a zpracování 

kovu a plastu 
0,645  0,355  0,645 0,355 

Chemický průmysl  0,021  0,011 0,021 0,011 

Celkový průměr 69,537 6,362 55,130 3,951 59,008 46,601 

 

Z vyhodnocení nákladové efektivity pro SO2 vyplývá, že i pro tuto znečišťující látku, která je 

spojena primárně se spalováním pevných paliv, je nákladová efektivita energetických projektů 

poměrně různorodá a je nejhorší u projektů zaměřených také na rekonstrukci otopné soustavy 

nebo rozvodné sítě. Porovnávání s jinými typy projektů (než energetickými) není možné, 
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protože vzorek projektů je příliš omezený (pouze 2 projekty ze sektoru Výroba a zpracování 

kovu a plastu). 

 

Tabulka 35 Průměrná NE projektů na odstranění SO2, podle kraje, mil. Kč/t 

Typ projektu 

Průměrná NE 
Celková 

průměrná NE 

vztaženo k CZV 

Celková 

průměrná NE 

vztaženo k dotaci 

vztaženo k CZV 
vztaženo k 

dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Liberecký kraj 438,163  371,455  438,163 371,455 

Jihočeský kraj 70,538  54,722  70,538 54,722 

Kraj Vysočina 47,021  29,717  47,021 29,717 

Středočeský kraj 28,860  15,873  28,860 15,873 

Olomoucký kraj 20,481  16,891  20,481 16,891 

Moravskoslezský 

kraj 
5,052 17,078 3,031 10,240 13,069 7,837 

Plzeňský kraj 6,263  4,367  6,263 4,367 

Ústecký kraj 1,428 1,775 1,012 1,506 1,601 1,259 

Karlovarský kraj 4,306 0,232 3,660 0,107 1,590 1,292 

Královehradecký 

kraj 
0,795  0,477  0,795 0,477 

Zlínský kraj 0,792  0,517  0,792 0,517 

Celkový průměr 69,537 6,362 55,130 3,951 59,008 46,601 
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3.10 Indikátor odstraněných emisí NOx z průmyslu a zemědělství 

Indikátor vyjadřuje roční množství tun emisí NOx, které nejsou emitovány díky podporovaným 

projektům. Indikátor je sledován u 48 projektů, z toho 44 projektů z SC 2.2 a 4 projekty z SC 

2.4. Průměrné hodnoty nákladové efektivity projektů PO 2 OP ŽP uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 36 Průměrná NE projektů na odstranění NOx, podle typu, mil. Kč/t 

Typ 

projektu 

Průměrná NE 
Celková průměrná 

NE vztaženo k CZV 

Celková průměrná 

NE vztaženo k 

dotaci 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

BE 3 038,831  1 671,357  3 038,831 1 671,357 

I 33,390  25,181  33,390 25,181 

A 25,891 5,370 18,341 4,334 24,567 17,438 

D 4,216 0,974 3,315 0,195 3,406 2,535 

Celkový 

průměr 
104,455 3,905 61,555 2,954 97,097 57,267 

 

Tabulka 37 Průměrná NE projektů na odstranění NOx, podle sektoru, mil. Kč/t 

Sektor 

Průměrná NE Celková 

průměrná NE 

vztaženo k 

CZV 

Celková 

průměrná NE 

vztaženo k 

dotaci 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Výroba a 

zpracování kovu a 

plastu 

3 038,831   1 671,357   3 038,831 1 671,357 

Energetika - 

rozvody tepla 
33,390   25,181   33,390 25,181 

Energetika - 

spalování paliv 
24,393 3,905 17,282 2,954 22,585 16,018 

Tepelné zpracování 

odpadu, nakládání 

s odpady a 

odpadními vodami 

7,307   6,109   7,307 6,109 

Celkový průměr 104,455 3,905 61,555 2,954 97,097 57,267 

 

Z vyhodnocení nákladové efektivity pro NOx vyplývá, že i pro tuto znečišťující látku, která je 

spojena se spalováním pevných paliv, je nákladová efektivita energetických projektů poměrně 

různorodá a je nejhorší u projektů zaměřených také na rekonstrukci otopné soustavy nebo 

rozvodné sítě. Porovnání s jiným typem projektů není možné, protože vzorek projektů je příliš 

omezený (pouze 1 projekt ze sektoru Výroba a zpracování kovu a plastu).  



 

 

 

 

Str. 62 

Tabulka 38 Průměrná NE projektů na odstranění NOx, podle kraje realizace, mil. Kč/t 

Typ projektu 

Průměrná NE 
Celková 

průměrná NE 

vztaženo k CZV 

Celková 

průměrná NE 

vztaženo k dotaci 

vztaženo k CZV 
vztaženo 

k dotaci 

2.2 2.4 2.2 2.4 

Jihomoravský 

kraj 
1 521,094  836,853  1 521,094 836,853 

Liberecký kraj 67,905  41,535  67,905 41,535 

Olomoucký kraj 61,334  51,940  61,334 51,940 

Plzeňský kraj 36,350  26,778  36,350 26,778 

Královehradecký 

kraj 
26,586  13,841  26,586 13,841 

Moravskoslezský 

kraj 
19,646  11,788  19,646 11,788 

Ústecký kraj 11,871 8,899 8,186 7,564 11,376 8,083 

Karlovarský kraj 30,676 1,407 26,075 0,650 11,164 9,125 

Kraj Vysočina 10,361  7,164  10,361 7,164 

Hlavní město 

Praha 
4,751  1,672  4,751 1,672 

Jihočeský kraj 4,702  2,923  4,702 2,923 

Pardubický kraj 4,290  2,904  4,290 2,904 

Zlínský kraj 3,004  1,961  3,004 1,961 

Středočeský kraj 1,820  1,001  1,820 1,001 

Celkový 

průměr 
104,455 3,905 61,555 2,954 97,097 57,267 
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3.11 Indikátor odstraněných emisí NH3 ze zemědělství 

Indikátor vyjadřuje roční množství tun emisí NH3, které nejsou emitovány díky podporovaným 

projektům. Indikátor je sledován u 36 projektů, všechny ze sektoru chovu hospodářských zvířat, 

SC 2.2., klasifikováno jako typ G. 

 

Tabulka 39 Průměrná NE projektů na odstranění NH3, podle typu, mil. Kč/t 

Typ projektu 
Průměrná NE 

vztaženo k CZV 

Průměrná NE 

vztaženo k dotaci 

G 0,804 0,550 

 

Tabulka 40 Průměrná NE projektů na odstranění NH3, podle typu, mil. Kč/t 

Kraj realizace 
Průměrná NE 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

Plzeňský kraj 0,915 0,686 

Zlínský kraj 0,892 0,626 

Jihočeský kraj 0,882 0,662 

Kraj Vysočina 0,879 0,571 

Moravskoslezský kraj 0,832 0,538 

Středočeský kraj 0,802 0,571 

Pardubický kraj 0,776 0,486 

Královehradecký kraj 0,764 0,533 

Liberecký kraj 0,757 0,533 

Jihomoravský kraj 0,748 0,527 

Olomoucký kraj 0,560 0,420 

Celkový průměr 0,804 0,550 

 

Skupina projektů zaměřená na snížení emisí amoniaku představuje poměrně homogenní 

skupinu. Tomu odpovídá velmi nízký rozptyl hodnot nákladové efektivity s výjimkou projektů 

v Olomouckém kraji.  
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3.12 Indikátor odstraněných emisí VOC z průmyslu a zemědělství 

Indikátor vyjadřuje roční množství tun emisí VOC, které nejsou emitovány díky podporovaným 

projektům. Cílová hodnota indikátoru je uvedena u 28 projektů, ovšem z toho 3 projektů 

s nulovou hodnotou. Tyto projekty byly z hodnocení vyřazeny a celkem je ukazatel nákladové 

efektivity počítán z údajů 25 projektů. Průměrné hodnoty nákladové efektivity projektů PO 2 

OP ŽP uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 41 Průměrná NE projektů na odstranění VOC, podle typu, mil. Kč/t 

Typ 

projektu 

Průměrná NE 

Celková průměrná 

NE vztaženo k CZV 

Celková průměrná 

NE vztaženo k dotaci 

vztaženo k 

CZV 

vztaženo k 

dotaci 

2,2 2,4 2,2 2,4 

D 159,599  133,425  159,599 133,425 

I 29,888  23,240  29,888 23,240 

C 29,094  20,262  29,094 20,262 

A 12,951 4,564 7,771 2,739 11,426 6,856 

F 3,191  2,359  3,191 2,359 

E 1,903  1,100  1,903 1,100 

Celkový 

průměr 
21,686 4,564 15,903 2,739 20,316 14,850 

 

Tabulka 42 Průměrná NE projektů na odstranění VOC, podle sektoru, mil. Kč/t 

Sektor 

Průměrná NE Celková 

průměrná 

NE vztaženo 

k CZV 

Celková 

průměrná 

NE vztaženo 

k dotaci 

vztaženo k 

CZV 
vztaženo k dotaci 

2,2 2,4 2,2 2,4 

Tepelné zpracování odpadu, 

nakládání s odpady a 

odpadními vodami 

159,599  133,425  159,599 133,425 

Energetika - rozvody tepla 29,888  23,240  29,888 23,240 

Použití organických 

rozpouštědel 
16,142  11,311  16,142 11,311 

Energetika - spalování paliv 12,951 4,564 7,771 2,739 11,426 6,856 

Energetika - ostatní 2,736  1,505  2,736 1,505 

Zpracování nerostných 

surovin 
1,070  0,695  1,070 0,695 

Celkový průměr 21,686 4,564 15,903 2,739 20,316 14,850 
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Z průměrné nákladové efektivity projektů na snížení emisí VOC výrazně vybočuje kladným 

směrem projekt zaměřený na technická opatření při sušení keramických výrobků, který je 

primárně zaměřen právě na snížení emisí VOC. Na opačném pólu se nachází projekt 

na ekologizaci spalovny nebezpečných odpadů. 

 

Tabulka 43 Průměrná NE projektů na odstranění VOC, podle kraje, mil. Kč/t 

Kraj realizace 

Průměrná NE 
Celková průměrná 

NE vztaženo 

k CZV 

Celková průměrná 

NE vztaženo 

k dotaci 

vztaženo 

k CZV 

vztaženo 

k dotaci 

2,2 2,4 2,2 2,4 

Olomoucký kraj 113,533  86,952  113,533 86,952 

Pardubický kraj 22,537  14,649  22,537 14,649 

Plzeňský kraj 15,097  9,585  15,097 9,585 

Jihočeský kraj 14,668  11,057  14,668 11,057 

Liberecký kraj 14,455  8,759  14,455 8,759 

Kraj Vysočina 11,374  9,279  11,374 9,279 

Karlovarský kraj  7,159  4,296 7,159 4,296 

Moravskoslezský 

kraj 
 1,969  1,182 1,969 1,182 

Královehradecký 

kraj 
1,206  0,855  1,206 0,855 

Celkový průměr 21,686 4,564 15,903 2,739 20,316 14,850 
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3.13 Analýza nákladové efektivity dotací na individuální vytápění 

Do vyhodnocení investic do náhrady kotlů pro vytápění domácností v rámci OP ŽP byly 

zařazeny projekty z 1. a 2. výzvy k podávání žádostí o dotaci. Data pro hodnocení byla za 

jednotlivé uvedené výzvy připravena, utříděna a přepočtena poskytovatelem dat (MŽP, odbor 

ochrany ovzduší, oddělení spalovacích zdrojů a paliv). V následujících tabulkách je uveden 

souhrn údajů za uvedené výzvy. 

SC 2.1 OP ŽP představuje poměrně unikátní model, kdy prostřednictvím žádostí jednotlivých 

krajů v nesoutěžních výzvách dochází k náhradě kotlů na uhlí umístěných v domácnostech. 

Konečným příjemce podpory na náhradu zdroje tepla a příslušenství jsou tedy fyzické osoby. 

 

Tabulka 44 Počty vyhodnocených projektů 

Zdroj 1. výzva 2. výzva Celkem 

kotel na uhlí (A1) 2 587 - 2 587 

kotel kombinovaný (A2) 8 837 4 443 13 280 

kotel na biomasu (A3) 4 797 6 706 11 503 

tepelné čerpadlo (B) 7 062 11 996 19 058 

kotel na zemní plyn (C) 3 820 9 696 13 516 

Celkem 27 103 32 841 59 944 

 

Tabulka 45 Celkové náklady na zdroje tepla podle výzev (Kč) 

Zdroj 1. výzva 2. výzva Celkem za 2 výzvy 

kotle na uhlí 302 366 779 Kč - 302 366 779 Kč 

kotle kombinované 1 149 927 564 Kč 570 872 567 Kč 1 720 800 131 Kč 

kotle na biomasu 554 691 319 Kč 942 838 123 Kč 1 497 529 442 Kč 

tepelná čerpadla 1 554 632 718 Kč 2 842 000 694 Kč 4 396 633 412 Kč 

kotle na zemní plyn 387 459 490 Kč 1 101 752 100 Kč 1 489 211 590 Kč 

Celkové náklady na zdroj 3 949 077 870 Kč 5 457 463 484 Kč 9 406 541 354 Kč 

 

Náklady na zdroj tepla představují investiční náklady na samotný zdroj tepla. Celkové náklady 

jednotlivých náhrad kotlů zahrnují, kromě nákladů na zdroj, náklady na otopnou soustavu, 

akumulační nádrže, spalinové cesty apod. 

Výše uvedené údaje byly doplněny o vyhodnocení množství odstraněných emisí dle 

jednotlivých zdrojů tepla a výzev a následně byl vypočten ukazatel nákladové efektivity 

realizovaných opatření. 
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Tabulka 46 Množství odstraněných emisí znečišťujících látek – celkem, kg/rok 

Zdroj TZL PM10 PM2,5 SO2 NOX VOC B(a)P [mg] CO2 EPS PM2,5 

kotel na uhlí (A1) 173 743 172 051 167 065 4 363 -23 980 309 588 90 369 347 25 169 755 2 480 

kotel kombinovaný (A2) 915 711 910 021 885 877 378 822 -124 450 1 622 218 488 018 153 139 705 103 119 151 

kotel na biomasu (A3) 504 289 505 871 496 022 278 732 -94 389 1 345 202 331 668 442 75 541 608 88 845 

tepelné čerpadlo (B) 488 880 479 314 461 765 268 306 74 152 940 853 260 308 171 46 425 990 93 391 

kotel na zemní plyn (C) 553 634 542 492 522 128 362 173 63 630 1 156 083 325 746 769 91 157 379 122 595 

Celkem 2 636 257 2 609 749 2 532 857 1 292 396 -105 037 5 373 944 1 496 110 882 377 999 835 426 462 

 

Tabulka 47 Nákladová efektivita odstraněných emisí - celkem [mil. Kč/t] 

Zdroj TZL PM10 PM2,5 SO2 NOx VOC B(a)P [mil. Kč/kg] CO2 EPS PM2,5 

kotle na uhlí 1,740 1,757 1,810 69,302 -12,609*) 0,977 3,346 0,012 121,922 

tepelná čerpadla 8,993 9,173 9,521 16,387 59,292 4,673 1,162 0,095 47,078 

kotle na biomasu 2,970 2,960 3,019 5,373 -15,866*) 1,113 0,912 0,020 16,856 

kotle kombinované 1,879 1,891 1,942 4,543 -13,827*) 1,061 0,620 0,012 14,442 

kotle na zemní plyn 2,690 2,745 2,852 4,112 23,404 1,288 0,928 0,016 12,147 

Průměr 3,654 3,705 3,829 19,941 8,079 1,822 1,393 0,031 42,489 

Pozn. řádek Celkem vyjadřuje hodnotu ukazatele NE jako poměr součtu odstraněných emisí dané znečišťující látky a součtu celkových nákladů na zdroje tepla 

 řádek Průměr vyjadřuje hodnotu ukazatele NE pro danou znečišťující látku zprůměrovanou za všechny zdroje tepla 
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V tabulce 47 dochází k paradoxu, že nákladová efektivita na odstranění emisí NOx je 

v některých případech záporná. Nákladová efektivita je obecně cenou (žádoucího) statku, 

v tomto případě cena za odstraněnou tunu emise. Cena může být záporná. V realitě jsou např. 

záporné úrokové sazby (cena za peníze) nebo záporné ceny kontraktů na komodity (elektřina, 

ropa). Odstraněná tuna emise je také statek. Když je cena záporná, znamená to, že se platí za 

to, že se tento statek nenabývá (tj. že emise rostou). Jinými slovy záporná nákladová efektivita 

nedává smysl z hlediska hospodárnosti, ale je to naprosto v pořádku z hlediska sémantiky, 

logiky i teorie. 

 

Komentovat nákladovou efektivitu jednotlivých typů náhrad domácích kotlů je mimořádně 

komplikované. Emisní přínosy těchto náhrad jsou založeny na výpočtech pomocí emisních 

faktorů, které jsou vytvářeny na omezené skupině kotlů. Výsledky emisního měření na kotli 

v domácnosti jsou dramaticky závislé na způsobu provozování tohoto kotle. Emisní bilance pro 

vytápění domácností i samotné emisní faktory vykazují z těchto důvodů poměrně značný 

rozptyl. 

Rovněž výpočet emisí znečišťujících látek pro budoucí stav po náhradě kotle se opírá o 

hodnoty, které nemusí a nemají s reálným provozem zdroje příliš společného, což platí 

především pro kotle na pevná paliva, ale rovněž tepelná čerpadla, jejichž emise jsou zatíženy 

zastaralostí používaných emisních faktorů pro SO2. 

Náhrada kotlů na uhlí za kotel na uhlí nemá žádný dopad na množství emisí SO2, neboť ty jsou 

pouze funkcí použitého paliva. Proto je tato náhrada z pohledu emisí SO2 či indikátoru EPS 

PM2,5 velmi neefektivní. Na druhou stranu z pohledu emisí částic (TZL, PMX) se jedná 

o nákladově efektivní řešení. 

Nákladová efektivita náhrady za tepelná čerpadla je jistě v praxi lepší, než vychází z teoretických 

výpočtů a bude se do budoucna zvyšovat s čím dál více „emisně příznivější“ elektrickou energií 

v distribuční soustavě. 

Nákladová efektivita pro zbylé tři typy náhrad vychází přibližně stejně. Z pohledu nákladové 

efektivity vychází nejlépe náhrada za kotle na spalování zemního plynu. S tímto závěrem lze 

souhlasit a s největší pravděpodobností to i odpovídá realitě. 
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3.14 Analýza nákladové efektivity dotací na monitoring úrovně znečištění 

ovzduší a souvisejících parametrů 

V rámci SC 2.3 OP ŽP bylo podáno ve třech výzvách celkem 34 projektů, které byly navrženy 

k podpoře a nebyly staženy žadatelem. Tyto projekty byly zaměřeny na pořízení nové 

přístrojové techniky pro sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních 

meteorologických aspektů. Z 34 projektů jich bylo 8 zaměřeno rovněž na pořízení licencí a nově 

vyvinutých nebo zmodernizovaných softwarových nástrojů ke sledování, hodnocení a 

předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů. 

Z celkového počtu 34 projektů jich 13 bylo podáno Českým hydrometeorologickým ústavem, 

13 projektů bylo podáno obcemi, 2 zdravotním ústavem, 2 vysokou školou, 1 krajem, 1 

veřejnou výzkumnou institucí a 1 spolkem. 

Projekty podávané obcemi byly zaměřeny především na pořízení či obnovení stacionárního 

měření úrovně znečištění ovzduší. Projekty Českého hydrometeorologického ústavu 

představují širokou a velmi různorodou skupinu. 

V rámci tohoto specifického cíle jsou sice sledovány indikátory v podobě počtu přístrojů, 

případně nástrojů (licencí), ale analýza nákladové efektivity obdobná té pro jiné části 

operačního programu zde zcela postrádá smysl, neboť jako jeden přístroj je současně uvažován 

výpočetní systém pro provoz a rozvoj numerického modelu atmosféry ALADIN za 65 mil. Kč i 

monitorovací stanice za 3 mil. Kč. 

Částečně lze provést analýzu pro typově podobné projekty, např. modernizace mobilního 

měření (celkem 3 projekty) kdy nákladová efektivita vychází na 463 tis. Kč/1 modernizovaný 

nebo nově pořízený mobilní monitoring. Rozptyl hodnot nákladové efektivity je od 271 143 Kč 

do 605 872 Kč/ 1 monitoring. Rozptyl je vyvolán rozdílným spektrem sledovaných 

znečišťujících látek a má objektivní důvod. 

Obdobně lze provést analýzu pro pořízení stacionárního měření úrovně znečištění ovzduší 

(měřicí stanice). Jedná se o skupinu 8 projektů předložených obcemi. Nákladová efektivita 

vychází na 1 281 324 Kč/ 1 měřicí místo. Rozptyl hodnot nákladové efektivity je zde již poměrně 

značný: od 372 403 Kč do 3 280 915 Kč/ 1 stanici. Tento vysoký rozptyl ale není skutečný. Při 

posouzení dvou hraničních projektů (z hlediska nákladové efektivity) se ukazuje, že oba 

projekty jsou v zásadě shodné a jsou zaměřeny na měření úrovně znečištění ovzduší částicemi 

PM, oxidy dusíku a troposférickým ozonem. Vysoký rozdíl v nákladové efektivitě je vyvolán 

pouze rozdílným přístupem k výpočtu hodnoty indikátoru, kdy v prvním případě je za přístroj 

považována každá dílčí součást (např. měření jedné znečišťující látky) a v druhém případě celá 

monitorovací stanice. 

Jako třetí případová studie byl vybrán zástupce projektů „Systém imisního monitoringu ČHMÚ“, 

které předkládal Český hydrometeorologický ústav. S tímto názvem byly podány celkem 4 

projekty s výrazně odlišnou nákladovou efektivitou od 297 175 Kč/ 1 přístroj do 2 068 536 Kč/ 

1 přístroj. Detailní analýzou bylo ověřeno, že se jedná o typově zcela odlišné projekty. Rozdíl 

v nákladové efektivitě tak může být plně obhajitelný. Navíc tyto dva případy potvrzují zásadní 
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vliv různého přístupu k vyplnění hodnoty indikátoru, kdy v jednom z projektů je za přístroj opět 

uvažován např. každý jednotlivý analyzátor (přičemž Zhotovitel nijak nezpochybňuje tento 

postup, jen poukazuje na nesrovnatelnost jednotlivých projektů přes nákladovou efektivitu). 

 

Z výše uvedených důvodů, ale i proto, že projekty v tomto specifickém cíli jsou do značné míry 

neopakovatelné v krátkém čase, není možné samotnou nákladovou efektivitu používat pro 

návrh alokace pro OP ŽP 2021+. V tomto případě bude nezbytné vycházet především 

z rozhovoru s Českým hydrometeorologickým ústavem a tuto informaci případně doplnit 

o náklady na několik stacionárních měření s využitím této analýzy. 
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4 Analýza nákladové efektivity PO 2 OPŽP 2014+ - grafický přehled 

4.1 Úvod 

Grafická analýza byla zpracována pro specifické cíle 2.2 a 2.4 OP ŽP a pro následující znečišťující 

látky, resp. jejich agregované skupiny: 

• EPS PM2,5  

• Prekurzory sekundárních částic PM2,5 

• PM2,5 

• PM10 

Pro každou znečišťující látku, resp. jejich skupinu, byly projekty vždy seřazeny podle měrných 

celkových způsobilých nákladů na odstranění 1 tuny emisí této látky (skupiny látek). 

Do zpracování bylo zařazeno 312 projektů ze specifických cílů 2.2 a 2.4 OP ŽP, přičemž nebyly 

zařazeny projekty, jejichž stav měl příznak: 

• projekt nedokončen 

• žádost o podporu nedoporučená (všechny důvody) 

• žádost o podporu nesplnila (všechny důvody) 

• žádost o podporu stažena, ukončena 

 

Dále byly ze zpracování vyřazeny soubory s nulovým bodovým hodnocením: 

• CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000831 - Zemědělské obchodní družstvo Rataje - Nákup 

nakladače pro snížení amoniaku 

• CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001108 - DIEMA s.r.o. - Náhrada stávající uhelné parní 

kotelny s výkonem 1.6 MW za novou plynovou s kombinací parních vyvíječů a 

nízkoteplotních kotlů, vč. rekonstrukce příslušných rozvodů 

• CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001131 -Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták - Nákup 

strojů pro snížení emisí amoniak 

V neposlední řadě byly vyřazeny projekty s nulovou hodnotou EPS: 

• CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007390 - Obec Košetice - Výměna zdroje tepla v Základní 

a mateřské škole v obci Košetice 

• CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007388 - Kanonie premonstrátů v Želivě - Výměna zdroje 

tepla ve skladovacích prostorech objektu kláštera v Želivě 

• CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007385 - AGRO - STONAŘOV,družstvo - Výměna kotle na 

uhlí a rozvodů tepla ve středisku v Pavlově 
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• CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0006505 - Alois Vokurka - Snížení prašnosti v okolí 

recyklačního centra Zájezd prostřednictvím pořízení mobilního skrápěcího vozidla 

• CZ.05.2.28/0.0/0.0/19_136/0009989 - Advanced World Transport a.s. - Vybavení 

pracoviště Terminál Heřmanice protiprašným zařízením 

 

Projekty zařazené jak v zásobníku 89. výzvy, tak 136. výzvy byl vyřazeny v podobě pro 89. výzvu. 

 

 

4.2 Ukazatel emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 
PM2,5 

Do zpracování bylo zařazeno všech 312 projektů a byly zpracovány následující grafy: 

1. Vztah mezi odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise EPS PM2,5 za rok 

2. Vztah mezi odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise EPS PM2,5 za rok (detail s 

oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami 

emisí) 

3. Vztah mezi bodováním a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise EPS PM2,5 za rok 

4. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise EPSPM2,5 za rok 

5. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise EPS PM2,5 za rok (detail s oříznutými 

nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

6. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise EPS PM2,5 za rok – relativní vyjádření 

emisí v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých 

nákladů) 

7. Vztah mezi kumulativními celkovými způsobilými výdaji a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na 1 tunu EPS PM2,5 za rok (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných celkových způsobilých nákladů) 

8. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok, kumulativními 

celkovými způsobilými výdaji a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu EPS 

PM2,5 za rok – relativní vyjádření v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných 

celkových způsobilých nákladů) 
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9. Vztah mezi kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými 

výdaji na 1 tunu EPS PM2,5 za rok (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných 

celkových způsobilých nákladů) 

10. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok, kumulativním 

příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu EPS PM2,5 za 

rok – relativní vyjádření v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných 

celkových způsobilých nákladů) 

11. Vztah mezi odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise EPS PM2,5 za rok – s barevným 

rozlišením emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (detail s oříznutými 

nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 

12. Vztah mezi odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise EPS PM2,5 za rok – s barevným 

rozlišením podpořených projektů a projektů v zásobníku (detail s oříznutými nejvyššími 

hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 

13. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi EPS PM2,5 za rok a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise EPS PM2,5 za rok – relativní vyjádření 

emisí v % s dvěma podgrafy – jedním pro podpořené projekty a druhým pro projekty 

v zásobníku 
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4.3 Prekurzory sekundárních částic PM2,5 

Do zpracování bylo zařazeno 133 projektů s nenulovými emisemi prekurzorů sekundárních 

částic PM2,5. V této části byly zpracovány následující grafy: 

1. Vztah mezi odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok u 

jednotlivých projektů a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok 

2. Vztah mezi odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok u 

jednotlivých projektů a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok (detail s oříznutými nejvyššími 

hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 

3. Vztah mezi bodováním a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok 

4. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

za rok a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise prekurzorů 

sekundárních částic PM2,5 za rok 

5. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

za rok a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise prekurzorů 

sekundárních částic PM2,5 za rok (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných 

celkových způsobilých nákladů) 

6. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

za rok a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise prekurzorů 

sekundárních částic PM2,5 za rok – relativní vyjádření v % (detail s oříznutými nejvyššími 

hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

7. Vztah mezi kumulativními celkovými způsobilými výdaji a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na 1 tunu prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok (detail s 

oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

8. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

za rok, kumulativními celkovými způsobilými výdaji a měrnými celkovými způsobilými 

výdaji na 1 tunu prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok – relativní vyjádření emisí 

v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

9. Vztah mezi kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými 

výdaji na 1 tunu prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok (detail s oříznutými 

nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

10. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

za rok, kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji 

na 1 tunu prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok – relativní vyjádření v % (detail s 

oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 
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11. Vztah mezi odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok u 

jednotlivých projektů a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok – s barevným rozlišením 

podpořených projektů a projektů v zásobníku (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 
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4.4 Částice PM2,5 

Do zpracování bylo zařazeno 222 projektů s nenulovými emisemi PM2,5. V této části byly 

zpracovány následující grafy: 

1. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok 

2. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok (detail s 

oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami 

emisí) 

3. Vztah mezi bodováním a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise částic PM2,5 za rok 

4. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok 

5. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok (detail s oříznutými 

nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

6. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok – relativní vyjádření v 

% (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

7. Vztah mezi kumulativními celkovými způsobilými výdaji a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na 1 tunu částic PM2,5 za rok (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných celkových způsobilých nákladů) 

8. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok, kumulativními 

celkovými způsobilými výdaji a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu částic 

PM2,5 za rok – relativní vyjádření emisí v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných celkových způsobilých nákladů) 

9. Vztah mezi kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými 

výdaji na 1 tunu částic PM2,5 za rok (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných 

celkových způsobilých nákladů) 

10. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok, kumulativním 

příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu částic PM2,5 za 

rok – relativní vyjádření v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových 

způsobilých nákladů) 

11. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok – s barevným 

rozlišením podpořených projektů a projektů v zásobníku (detail s oříznutými nejvyššími 

hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 
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4.5 Částice PM10 

Do zpracování bylo zařazeno 255 projektů s nenulovými emisemi PM10. V této části byly 

zpracovány následující grafy: 

V této části byly zpracovány následující grafy: 

1. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM10 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok 

2. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM10 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok (detail 

s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů a 

hodnotami emisí) 

3. Vztah mezi bodováním a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise částic PM10 za rok 

4. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM10 za rok a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok 

5. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM10 za rok a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok (detail 

s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

6. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM10 za rok a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok – relativní 

vyjádření v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých 

nákladů) 

7. Vztah mezi kumulativními celkovými způsobilými výdaji a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na 1 tunu částic PM10 za rok (detail s oříznutými nejvyššími 

hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

8. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM10 za rok, kumulativními 

celkovými způsobilými výdaji a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu částic 

PM10 za rok – relativní vyjádření emisí v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných celkových způsobilých nákladů) 

9. Vztah mezi kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými 

výdaji na 1 tunu částic PM10 za rok (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných 

celkových způsobilých nákladů) 

10. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM10 za rok, kumulativním 

příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu částic PM10 

za rok – relativní vyjádření v % (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných 

celkových způsobilých nákladů) 

11. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM10 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok – 
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s barevným rozlišením podpořených projektů a projektů v zásobníku (detail s 

oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami 

emisí)  
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4.6 Projekty dle typu opatření 

Nákladová efektivita byla i v případě grafického zpracování hodnocena rovněž podle typu 

projektů dle PrŽaP. 

Do zpracování bylo zařazeno všech 312 hodnocených projektů. V této části byly zpracovány 

níže uvedené grafy. 

Pro agregovaný ukazatel primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

1. Vztah mezi odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic EPS PM2,5 za rok u 

jednotlivých projektů a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise prekurzorů sekundárních částic EPS PM2,5 za rok s barevným rozlišením 

jednotlivých typů projektů 

2. Vztah mezi odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic EPS PM2,5 za rok u 

jednotlivých projektů a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise prekurzorů sekundárních částic EPS PM2,5 za rok s barevným rozlišením 

jednotlivých typů projektů (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných 

celkových způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 

3. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic EPS 

PM2,5 za rok a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise 

prekurzorů sekundárních částic EPS PM2,5 za rok s barevným rozlišením jednotlivých 

typů projektů 

4. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic EPS 

PM2,5 za rok, kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými 

výdaji na 1 tunu prekurzorů sekundárních částic EPS PM2,5 za rok s barevným rozlišením 

jednotlivých typů projektů 

5. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic EPS 

PM2,5 za rok, kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými 

výdaji na 1 tunu prekurzorů sekundárních částic EPS PM2,5 za rok s barevným rozlišením 

jednotlivých typů projektů – relativní vyjádření v % (detail s oříznutými nejvyššími 

hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

Pro prekurzory sekundárních částic PM2,5 

1. Vztah mezi odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok u 

jednotlivých projektů a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok s barevným rozlišením jednotlivých 

typů projektů 

2. Vztah mezi odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok u 

jednotlivých projektů a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny 

emise prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok s barevným rozlišením jednotlivých 

typů projektů (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových 

způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 
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3. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

za rok a měrnými celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise prekurzorů 

sekundárních částic PM2,5 za rok s barevným rozlišením jednotlivých typů projektů 

4. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

za rok, kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji 

na 1 tunu prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok s barevným rozlišením 

jednotlivých typů projektů 

5. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

za rok, kumulativním příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji 

na 1 tunu prekurzorů sekundárních částic PM2,5 za rok s barevným rozlišením 

jednotlivých typů projektů – relativní vyjádření v % (detail s oříznutými nejvyššími 

hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

Pro částice PM2,5 

1. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok s barevným 

rozlišením jednotlivých typů projektů 

2. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok s barevným 

rozlišením jednotlivých typů projektů (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 

3. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM2,5 za rok s barevným 

rozlišením jednotlivých typů projektů 

4. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok, kumulativním 

příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu prekurzorů 

sekundárních částic PM2,5 za rok s barevným rozlišením jednotlivých typů projektů 

5. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM2,5 za rok, kumulativním 

příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu částic PM2,5 

za rok s barevným rozlišením jednotlivých typů projektů – relativní vyjádření v % (detail 

s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 

Pro částice PM10 

1. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM10 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok s barevným 

rozlišením jednotlivých typů projektů 

2. Vztah mezi odstraněnými emisemi částic PM10 za rok u jednotlivých projektů a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok s barevným 

rozlišením jednotlivých typů projektů (detail s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných celkových způsobilých nákladů a hodnotami emisí) 



 

 

 

 

Str. 128 

3. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM10 za rok a měrnými 

celkovými způsobilými výdaji na odstranění 1 tuny emise částic PM10 za rok s barevným 

rozlišením jednotlivých typů projektů 

4. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM10 za rok, kumulativním 

příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu prekurzorů 

sekundárních částic PM10 za rok s barevným rozlišením jednotlivých typů projektů 

5. Vztah mezi kumulativními odstraněnými emisemi částic PM10 za rok, kumulativním 

příspěvkem EU (dotací) a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu částic PM10 

za rok s barevným rozlišením jednotlivých typů projektů – relativní vyjádření v % (detail 

s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných celkových způsobilých nákladů) 
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4.7 Závěry grafického zpracování nákladové efektivity 

Přehledy, které umožňují konkretizaci a podrobnější vhled do níže uvedených závěrů až na 

úroveň jednotlivých projektů jsou uvedeny v části 4.8. 

 

4.7.1 Ukazatel emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

Do zpracování bylo zařazeno všech 312 hodnocených projektů. 

• Již třemi většími projekty s měrnými celkovými způsobilými výdaji do 0,8 mil. Kč na tunu 

EPS PM2,5 lze dosáhnout snížení 48,8 % všech emisí; 

jedná se o tyto projekty: 

ŽADATEL PROJEKT TYP EPS 

Glanzstoff – Bohemia 

s.r.o. 

Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. Etapa  E 293,210 

Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí Nox, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 699,879 

Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské 

teplárenské a.s. 

D 370,070 

 

• Snížení 50 % všech emisí lze dosáhnout s měrnými celkovými způsobilými výdaji do 

1 mil. Kč na tunu EPS PM2,5, 2,1 % příspěvku EU (dotace) a 9 projekty; 

• Snížení 90 % všech emisí lze dosáhnout s měrnými celkovými způsobilými výdaji do 

12,7 mil. Kč na tunu EPS PM2,5, 44,3 % příspěvku EU a 186 projekty; 

• Snížení 99 % všech emisí lze dosáhnout s měrnými celkovými způsobilými výdaji do 

40,7 mil. Kč na tunu EPS PM2,5, 80,3 % příspěvku EU a 261 projekty; 

• Hranici 100 mil. Kč měrných celkových způsobilých výdajů na tunu EPS PM2,5 přesahuje 

20 projektů s maximem ve výši 6 731 mil. Kč měrných celkových způsobilých výdajů na 

tunu EPS PM2,5; 

• Výše uvedených 20 projektů představuje pouze 0,2 % celkového snížení emisí EPS PM2,5, 

ale 8,2 % celkového příspěvku EU (dotace); 

• Počet projektů s odstraněnou emisí vyšší než 10 t/rok je 33; 

Převažují typy opatření BE, D a E 

• Počet projektů s odstraněnou emisí vyšší než 1 t/rok je 116; 

• Zajímavé je, že nejvyšší nákladová efektivnost projektů v zásobníku činí 118, 5 mil. Kč 

měrných celkových způsobilých výdajů na tunu EPS PM2,5 a hodnotu 100 mil. Kč 

přesahují jen tři projekty. 

Podrobný přehled je uveden v části 4.8.2 této zprávy. 
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4.7.2 Prekurzory sekundárních částic PM2,5 

Do zpracování bylo zařazeno 133 hodnocených projektů s nenulovými emisemi prekurzorů 

sekundárních částic PM2,5. 

• Již třemi většími projekty s měrnými celkovými způsobilými výdaji do 0,8 mil. Kč na 

tunu emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 lze dosáhnout snížení 72 % všech 

prekurzorů sekundárních částic PM2,5; 

jedná se o tyto projekty: 

ŽADATEL PROJEKT TYP PRE 

Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 293,210 

Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 691,437 

Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské 

teplárenské a.s. 

D 360,320 

 

• Snížení 50 % všech emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 lze dosáhnout s měrnými 

celkovými způsobilými výdaji do 0,5 mil. Kč na tunu emisí prekurzorů sekundárních 

částic PM2,5 3,6 % příspěvku EU (dotace) a 3 projekty; 

jedná se o tyto projekty: 

ŽADATEL PROJEKT TYP PRE 

Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 293,210 

Pavel Lazar Zvýšení efektivity vytápění v truhlárně - snížení emisí A 0,513 

Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 691,437 

 

• Snížení 90 % všech emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 lze dosáhnout s měrnými 

celkovými způsobilými výdaji do 2,4 mil. Kč na tunu emisí prekurzorů sekundárních 

částic PM2,5, 26,7 % příspěvku EU a 14 projekty; 

• Snížení 99 % všech emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 lze dosáhnout s měrnými 

celkovými způsobilými výdaji do 42,4 mil. Kč na tunu prekurzorů sekundárních částic 

PM2,5, 67,8 % příspěvku EU a 98 projekty; 

• Hranici 100 mil. Kč měrných celkových způsobilých výdajů na tunu emisí prekurzorů 

sekundárních částic PM2,5 přesahuje 16 projektů s maximem ve výši 6 731 mil. Kč 

měrných celkových způsobilých výdajů na tunu prekurzorů sekundárních částic PM2,5; 

• Výše uvedených 16 projektů představuje pouze 0,3 % celkového snížení emisí 

prekurzorů sekundárních částic PM2,5, ale 26,7 % celkového příspěvku EU (dotace); 

• Pouze 11 projektů má hodnotu odstraněných emisí prekurzorů sekundárních částic 

PM2,5 vyšší než 10 t/rok; 

• Počet projektů s odstraněnou emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 vyšší než 1 

t/rok je 24. 

Podrobný přehled je uveden v části 4.8.3 této zprávy. 
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4.7.3 Částice PM2,5 

Do zpracování bylo zařazeno 222 hodnocených projektů s nenulovými emisemi částic PM2,5. 

• Snížení 50 % všech emisí částic PM2,5 lze dosáhnout s měrnými celkovými způsobilými 

výdaji do 8,4 mil. Kč na tunu emisí částic PM2,5, 16,2 % příspěvku EU (dotace) a 76 

projekty; 

• Snížení 90 % všech emisí částic PM2,5 lze dosáhnout s měrnými celkovými způsobilými 

výdaji do 26,3 mil. Kč na tunu emisí částic PM2,5, 61,7 % příspěvku EU a 145 projekty; 

• Snížení 99 % všech emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 lze dosáhnout s měrnými 

celkovými způsobilými výdaji do 87,2 mil. Kč na tunu emisí částic PM2,5, 67,8 % příspěvku 

EU a 195 projekty; 

• Hranici 100 mil. Kč měrných celkových způsobilých výdajů na tunu částic PM2,5 

přesahuje 21 projektů s maximem ve výši 17 536 mil. Kč měrných celkových způsobilých 

výdajů na tunu emisí částic PM2,5; 

• Výše uvedených 21 projektů představuje pouze 0,8 % celkového snížení emisí částic 

PM2,5, ale 10,8 % celkového příspěvku EU (dotace); 

• 23 projektů má hodnotu odstraněných emisí částic PM2,5 vyšší než 10 t/rok; 

• Počet projektů s odstraněnou emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 vyšší než 1 

t/rok je 97. 

Podrobný přehled je uveden v části 4.8.4 této zprávy. 

 

4.7.4 Částice PM10 

Do zpracování bylo zařazeno 255 hodnocených projektů s nenulovými emisemi částic PM10. 

Je zajímavé, že počet projektů s nenulovými emisemi PM10 v zaslaných podkladech o 33 

převyšuje počet projektů s nenulovými emisemi PM2,5. 

• Snížení 50 % všech emisí částic PM10 lze dosáhnout s měrnými celkovými způsobilými 

výdaji do 3,5 mil. Kč na tunu emisí částic PM10, 17,6 % celkového příspěvku EU (dotace) 

a 109 projekty; 

• Snížení 90 % všech emisí částic PM10 lze dosáhnout s měrnými celkovými způsobilými 

výdaji do 11,5 mil. Kč na tunu emisí částic PM10, 65,1 % příspěvku EU a 184 projekty; 

• Snížení 99 % všech emisí prekurzorů sekundárních částic PM10 lze dosáhnout s měrnými 

celkovými způsobilými výdaji do 29,4 mil. Kč na tunu emisí částic PM10, 90,1 % příspěvku 

EU a 219 projekty; 

• Hranici 100 mil. Kč měrných celkových způsobilých výdajů na tunu částic PM10 přesahuje 

12 projektů s maximem ve výši 8 768 mil. Kč měrných celkových způsobilých výdajů na 

tunu emisí částic PM10; 
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• Výše uvedených 21 projektů představuje pouze 0,1 % celkového snížení emisí částic 

PM10, ale 5,2 % celkového příspěvku EU (dotace); 

• 46 projektů má hodnotu odstraněných emisí částic PM2,5 vyšší než 10 t/rok; 

• Počet projektů s odstraněnou emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 vyšší než 1 

t/rok je 154. 

Podrobný přehled je uveden v části 4.8.5 této zprávy. 

 

4.7.5 Projekty dle typu opatření 

Pro snazší orientaci v závěrech jsou uvedeny jednotlivé typy opatření/aktivity: 

A. náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem 

snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, 

B. náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem 

snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, 

C. náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za 

účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, 

D. pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení 

emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů, 

E. pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení 

emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů, 

F. pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení 

emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících 

těkavé organické látky, 

G. pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat, 

H. omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, 

odprašovací nebo mlžicí zařízení), 

I. rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, 

včetně realizace nových soustav. 

Na základě informací o projektech Poskytovatel vytvořil kategorii BE, do které jsou zařazeny 

projekty spadající jak do kategorie B tak i do kategorie E. Jedná se o 17 projektů, ze kterých je 

16 sléváren a 1 projekt je malý (CZV ve výši 3,8 mil. Kč a snížení emisí EPS PM2,5 ve výši 0,235 

t/r) projekt z oblasti třídění materiálů. Zjednodušeně lze říci jde o skupinu sléváren. 

 

Před vlastními závěry Poskytovatel uvádí, že analýza podle výše uvedených typů opatření není 

příliš vypovídající. Cílem rozdělení projektů do typů opatření bylo poskytnout možným 

žadatelům představu o podporovaných opatřeních, a nikoliv vytvořit homogenní kategorie 

projektů. jednotlivé typy opatření představují technicky velmi nesourodou skupinu.  

Podrobný přehled je uveden v části 4.8.6 této zprávy. 
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Ukazatel primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

• Z hlediska příspěvku ke snížení emisí EPS PM2,5 jsou dominantní aktivity D a E - 

pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů u spalovacích a 

ostatních stacionárních zdrojů, následovány námi doplněnou kategorií BE; 

V kategorii D jsou dominantní pouze tři projekty: 

ŽADATEL PROJEKT TYP EPS 

Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 699,879 

Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské 

teplárenské a.s. 

D 370,070 

Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 329,511 

 V kategorii E je dominantní pouze jeden projekt: 

ŽADATEL PROJEKT TYP EPS 

Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 293,210 

 

• Zatímco aktivita B se na snížení emisí EPS PM2,5 s jedinou výjimkou téměř nepodílí, podíl 

kategorie BE je výrazný; 

• Typy projektů C a F – snižování emisí těkavých organických látek nemají pro prioritní 

osu 2 téměř žádný význam. 

 

Prekurzory sekundárních částic PM2,5 

• Z hlediska příspěvku ke snížení emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 je 

dominantní aktivita D pořízení dodatečných technologií a změny technologických 

postupů u spalovacích stacionárních zdrojů s příspěvkem 75 %, následována kategorií 

E pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů u ostatních 

stacionárních zdrojů s příspěvkem 16 %; 

V kategorii D jsou dominantní pouze tři projekty: 

ŽADATEL PROJEKT TYP PRE 

Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 691,437 

Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské 

teplárenské a.s. 

D 360,320 

Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 295,511 

 

V kategorii E je dominantní pouze jeden projekt: 

ŽADATEL PROJEKT TYP PRE 

Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 293,210 

 

• Výše uvedeného 75 % příspěvku ke snížení emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

u kategorie D přitom vyžaduje jen 10 % celkové dotace. 
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Částice PM2,5 

• Z hlediska příspěvku ke snížení částic PM2,5 je dominantní aktivita BE s příspěvkem 43 %, 

následována aktivitou E pořízení dodatečných technologií a změny technologických 

postupů u ostatních stacionárních zdrojů s příspěvkem 32 %; 

• Výše uvedeného 75 % příspěvku ke snížení emisí částic PM2,5 u aktivity BE přitom 

vyžaduje 28 % celkové dotace. 

Částice PM10 

• Z hlediska příspěvku ke snížení částic PM10 je dominantní aktivita BE s příspěvkem 41 %, 

následována aktivitou E pořízení dodatečných technologií a změny technologických 

postupů u ostatních stacionárních zdrojů s příspěvkem 38 %; 

• Výše uvedeného 41 % příspěvku ke snížení emisí částic PM10 u aktivity BE přitom 

vyžaduje 28 % celkové dotace; 

• U částic PM10 je zajímavý, ale nepřekvapivý, příspěvek ke snížení emisí ve výši 10 % u 

kategorie H – omezování prašnosti z plošných zdrojů s méně než 5 % příspěvkem 

k celkové dotaci. U částic PM2,5 je přitom příspěvek této kategorie k celkovému snížení 

emisí poloviční. 
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4.8 Přehled projektů k interpretaci závěrů grafické analýzy 

V této části jsou přehledy hodnocených projektů pro ověření a podrobnější interpretaci závěrů grafické analýzy 

 

4.8.1 Legenda 

TYP  Typ opatření 

CZV  Celkové způsobilé náklady – Kč  

EPS   Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – tuny za rok 

PRE  Snížení emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – tuny za rok 

PM25  Snížení emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – tuny za rok 

PM10  Snížení emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – tuny za rok 

CZV/EPS Náklady na snížení jedné tuny emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – mil. Kč 

CZV/PRE Náklady na snížení jedné tuny prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – mil. Kč 

CZV/PM25 Náklady na snížení jedné tuny emisí částic PM2,5 – mil. Kč 

CZV/PM10 Náklady na snížení jedné tuny emisí primárních částic PM10 – mil. Kč 

EPS_K_A Kumulované snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – tuny za rok 

EPS_K_R Kumulované snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – % 

PRE_K_A Kumulované snížení emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – tuny za rok 

PRE_K_R Kumulované snížení emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 – % 

PM25_K_A Kumulované snížení emisí částic PM2,5 – tuny za rok 
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PM25_K_R Kumulované snížení emisí částic PM2,5 – % 

PM10_K_A Kumulované snížení emisí částic PM10 – tuny za rok 

PM10_K_R Kumulované snížení emisí částic PM10 – % 

DOT_K_R Kumulovaná dotace – % 

 

4.8.2 Přehled projektů pro ukazatel emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

Všechny hodnocené projekty seřazené podle nákladové efektivnosti ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV EPS CZV/EPS EPS_K_A EPS_K_R DOT_K_R 

1 Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 24 748 589 293,210 0,070 293,210 10,50% 0,15% 

2 Pavel Lazar Zvýšení efektivity vytápění v truhlárně - snížení emisí A 212 259 0,513 0,345 293,723 10,52% 0,15% 

3 Zemědělské zásobování a 

nákup Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 8 324 800 15,510 0,443 309,233 11,07% 0,20% 

4 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 509 996 843 699,879 0,511 1 009,112 36,13% 1,15% 

5 HRADECKÝ PÍSEK a.s. Skrápěcí a zametací zařízení E 260 150 0,364 0,591 1 009,476 36,15% 1,15% 

6 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské 

teplárenské a.s. 

D 422 048 000 370,070 0,770 1 379,546 49,40% 1,91% 

7 Miloslav Švejda Výměna kotle a komína v objektu dílny Rataje A 237 976 0,235 0,837 1 379,781 49,40% 1,91% 

8 QPV spol. s r.o. Výměna zdrojů tepla a otopné soustavy ve společnosti QPV spol. s.r.o. v 

provozovně Budišov 169, 675 03 Budišov 

A 1 687 930 1,536 0,843 1 381,317 49,46% 1,92% 

9 MS UTILITIES & SERVICES a.s. Snížení emisí v Teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s. D 31 749 568 25,700 0,878 1 407,017 50,38% 2,09% 

10 Františkolázeňská výtopna, 

s.r.o. 

2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje znečištění A 83 152 667 60,650 0,975 1 467,667 52,55% 2,56% 

11 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 10 917 868 8,515 1,060 1 476,182 52,86% 2,63% 

12 IROMEZ s.r.o. Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy - Pelhřimov D 11 855 620 7,474 1,085 1 483,656 53,12% 2,69% 

13 Pardubický pivovar a.s. Rekonstrukce aspiračního systému varny B 1 923 295 1,381 1,124 1 485,037 53,17% 2,70% 

14 Tepelné hospodářství Města 

Trhové Sviny spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 622 500 5,536 1,186 1 490,573 53,37% 2,77% 
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15 Zemagro, spol. s r.o. Technologie na snížení prašnosti Zemagro, spol. s r.o. B 1 367 034 0,930 1,215 1 491,503 53,40% 2,78% 

16 Josef Bartoš Rekonstrukce/výměna zdrojů tepla opravárenská hala Lavičky A 565 070 0,380 1,229 1 491,883 53,42% 2,79% 

17 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 30 739 445 19,770 1,285 1 511,653 54,13% 2,97% 

18 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 7 183 601 3,660 1,622 1 515,313 54,26% 3,02% 

19 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 5 178 800 2,500 1,712 1 517,813 54,35% 3,07% 

20 Žatecká teplárenská, a.s. Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru 

spalin 

D 45 977 729 15,600 1,860 1 533,413 54,91% 3,29% 

21 Štěrkovny Olomouc a.s. Odprášení areálu Grygov společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. H 1 829 520 0,780 1,938 1 534,193 54,93% 3,30% 

22 L. Klíma automatické mlýny 

Křesín - Libochovice s.r.o. 

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna - odprášení mlýnského provozu B 6 533 107 2,730 1,978 1 536,923 55,03% 3,36% 

23 Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s. 

Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze 

šachtové pece 

E 35 010 325 17,100 2,047 1 554,023 55,64% 3,62% 

24 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF) D 29 401 790 11,852 2,050 1 565,875 56,07% 3,70% 

25 DCD IDEAL spol. s r.o. DCD IDEAL Slavětín -  rekonstrukce  kotelny A 14 183 905 5,639 2,079 1 571,514 56,27% 3,79% 

26 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 9 808 732 3,870 2,095 1 575,384 56,41% 3,85% 

27 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 1 927 832 420 329,511 2,173 1 904,895 68,21% 9,08% 

28 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 6 469 655 2,453 2,180 1 907,348 68,29% 9,14% 

29 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 93 690 379 31,583 2,452 1 938,931 69,43% 9,71% 

30 Brusnická zemědělská, spol. s 

r.o. 

Technologie na snížení emisí amoniaku Brusnická zemědělská, spol. s.r.o. - 

projekt II  

G 966 185 0,325 2,457 1 939,256 69,44% 9,71% 

31 M - SILNICE a.s. Náhrada vlastního energetického zdroje na tuhá paliva instalací lokálních 

plynových zářičů 

A 5 602 300 1,850 2,503 1 941,106 69,50% 9,75% 

32 AH-ENERGY, s.r.o. Snížení emisí spalovacího stacinárního zdroje tepla - Slavičín A 9 391 480 3,101 2,503 1 944,207 69,61% 9,82% 

33 Jiří Kejř - podnik stavebních a 

zemních prací s.r.o. 

Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. - snížení prašnosti H 3 267 000 1,060 2,547 1 945,267 69,65% 9,85% 

34 ARCÁDE COLOR s.r.o. Snížení emisí z parní kotelny spol. ARCÁDE COLOR D 1 174 970 0,361 2,698 1 945,628 69,67% 9,86% 

35 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 12 692 900 3,880 2,704 1 949,508 69,80% 9,94% 

36 GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Goldbeck Prefabeton s.r.o. H 2 980 714 0,910 2,707 1 950,418 69,84% 9,96% 

37 J.A. Langer a synové  spol. s r.o. Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna B 5 976 897 1,821 2,713 1 952,239 69,90% 10,02% 

38 HERKUL a.s. HERKUL a.s. - snížení prašnosti H 10 357 600 2,980 2,872 1 955,219 70,01% 10,09% 
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39 Statky Potštát, a.s. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat - 

Statky Potštát a.s. 

G 413 820 0,119 2,874 1 955,338 70,01% 10,10% 

40 CZECH-CONT s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny CZECH-CONT s.r.o. E 2 411 409 0,647 3,068 1 955,985 70,04% 10,12% 

41 Těžební písková s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti Těžební písková s.r.o. H 2 613 600 0,680 3,176 1 956,665 70,06% 10,14% 

42 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna 

Přerov 

BE 302 094 771 76,173 3,278 2 032,838 72,79% 11,97% 

43 Obec Homole u Panny Výměna stacionárního zdroje tepla v objektu čp. 43 Homole u Panny A 294 024 0,077 3,363 2 032,915 72,79% 11,97% 

44 AGRO Jesenice u Prahy a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Agro Jesenice u Prahy,a.s. 

STŘEDISKU Hodkovice 

G 5 069 757 1,213 3,397 2 034,128 72,83% 12,01% 

45 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 75 367 322 16,016 3,406 2 050,144 73,41% 12,41% 

46 AGRO SLATINY a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI AGRO Slatiny a.s. VE STŘEDISKU 

Vrbice  

G 3 782 119 0,912 3,410 2 051,056 73,44% 12,43% 

47 Zemědělská a.s. Horní Bradlo POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Zemědělská,a.s. Horní Bradlo ve 

střediscích Horní Bradlo, Javorné 

G 2 526 860 0,609 3,430 2 051,665 73,46% 12,45% 

48 NATRIX Kamenolom Bzová, a.s. Pořízení technologie pro snížení prašnosti Natrix Kamenolom Bzová, a.s. H 1 808 285 0,410 3,515 2 052,075 73,48% 12,47% 

49 Jiří Andrysek POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Jiří Andrysek STŘEDISKU 

Mlékosrby 

G 2 510 750 0,573 3,621 2 052,648 73,50% 12,49% 

50 ZEOS LOMNICE a.s. ZEOS LOMNICE, a.s. - POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO SNÍŽENÍ EMISÍ 

ČPAVKU Z ŽV 

G 2 418 790 0,515 3,658 2 053,163 73,52% 12,50% 

51 GRANITA s.r.o. Pořízení technologie pro snížení prašnosti Granita s.r.o. Humperky H 2 613 600 0,570 3,737 2 053,733 73,54% 12,52% 

52 DIOSS NÝŘANY a.s. Rekonstrukce odsávání svařovny Dioss Nýřany a.s. E 2 524 175 0,545 3,757 2 054,278 73,56% 12,55% 

53 Marek Mandík Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat - 

Marek Mandík 

G 2 133 130 0,451 3,796 2 054,729 73,57% 12,56% 

54 Ridera Bohemia a.s. Odprášení areálu společnosti Ridera Bohemia a.s. H 10 357 600 2,230 3,839 2 056,959 73,65% 12,62% 

55 HalBi spol. s r. o. Technologie na sníženi emisí amoniaku HalBi spol. s r.o. G 2 165 900 0,433 3,880 2 057,392 73,67% 12,64% 

56 Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 132 652 383 28,227 3,884 2 085,619 74,68% 13,59% 

57 Týnice, s.r.o. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Týnice,s.r.o. STŘEDISKU Svatbín 

G 1 893 650 0,390 3,936 2 086,009 74,69% 13,60% 

58 GRANITA s.r.o. Snížení prašnosti areálu Granita s.r.o. Litická H 6 861 910 1,440 3,938 2 087,449 74,74% 13,67% 
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59 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 24 912 524 5,055 4,073 2 092,504 74,92% 13,82% 

60 ZEVAS Vraclav a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT  

G 4 918 251 0,993 4,093 2 093,497 74,96% 13,85% 

61 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 37 582 600 7,570 4,103 2 101,067 75,23% 14,05% 

62 AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Agrospol Hostovice,a.s. ve 

středisku Kostěnice 

G 3 094 400 0,621 4,118 2 101,688 75,25% 14,08% 

63 D E L F Y  s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu D E L F Y s.r.o. H 7 120 850 1,420 4,144 2 103,108 75,30% 14,14% 

64 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 34 013 100 6,760 4,158 2 109,868 75,55% 14,32% 

65 ZEA Rychnovsko a.s. Technologie na snížení emisí amoniaku ZEA Rychnovsko a.s. - Projekt II G 1 781 318 0,244 4,180 2 110,112 75,55% 14,33% 

66 REDU, spol. s r.o. Technologie na snížení emisí amoniaku REDU, spol. s r.o. G 4 077 700 0,799 4,218 2 110,911 75,58% 14,36% 

67 Kokonínská zemědělská, a.s. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat - 

Kokonínská zemědělská, a.s. 

G 1 519 717 0,298 4,222 2 111,209 75,59% 14,38% 

68 AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI AGROCHOV STARÁ PAKA,a.s. VE 

STŘEDISCÍCH BRDO, ROŠKOPOV, RADKYNĚ, ÚBISLAVICE 

G 4 815 800 0,888 4,296 2 112,097 75,63% 14,41% 

69 Zemědělská obchodní 

společnost Šestajovice-Jirny, 

a.s. 

Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělská obchodní společnost 

Šestajovice-Jirny, a.s. 

G 2 395 800 0,460 4,304 2 112,557 75,64% 14,43% 

70 Horal, akciová společnost, 

Hláska 

Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - Horal, akciová 

společnost, VKT Hláska 

G 2 262 700 0,429 4,359 2 112,986 75,66% 14,45% 

71 Miroslav Brož Technologie na snížení emisí amoniaku Miroslav Brož G 1 391 500 0,263 4,373 2 113,249 75,67% 14,46% 

72 TOZOS spol. s r.o. Technologie na snížení emisí amoniaku TOZOS spol. s r. o. G 2 169 530 0,409 4,384 2 113,658 75,68% 14,47% 

73 KELEČSKO a.s. Technologie na snížení emisí amoniaku KELEČSKO a.s. G 4 791 600 0,882 4,490 2 114,540 75,71% 14,51% 

74 AGRA Řisuty s.r.o. Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - AGRA Řisuty 

s.r.o. - střediska Malíkovice, Drnek, Ledce 

G 2 008 600 0,355 4,492 2 114,895 75,73% 14,52% 

75 Zemědělské obchodní družstvo 

Němětice 

Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělské obchodní družstvo 

Němětice 

G 3 702 600 0,680 4,500 2 115,575 75,75% 14,55% 

76 Dobrosev, a.s. Stroje do ŽV Dobrosev G 9 077 420 1,660 4,507 2 117,235 75,81% 14,61% 

77 Zemědělské družstvo Velká 

Losenice 

Stroje na snížení emisí čpavku Velká Losenice G 4 467 320 0,814 4,511 2 118,049 75,84% 14,64% 

78 Statek Novák Jarpice - 

Kamenice s.r.o. 

Technologie na snížení emisí amoniaku Statek Novák Jarpice - Kamenice 

s.r.o. 

G 1 754 500 0,321 4,517 2 118,370 75,85% 14,65% 
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79 Družstvo Vysočina Pořízení strojů na snížení emisí čpavku G 6 379 120 0,918 4,523 2 119,288 75,88% 14,69% 

80 ZEMA MARKVARTICE a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI ZEMA Markvartice,a.s. 

STŘEDISKU Markvartice 

G 3 638 011 0,541 4,568 2 119,829 75,90% 14,71% 

81 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělské družstvo Dolní Újezd G 2 341 350 0,421 4,574 2 120,250 75,92% 14,73% 

82 ZEPO Bořitov, družstvo ZEPO BOŘITOV, DRUŽSTVO - POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO SNÍŽENÍ EMISÍ 

ČPAVKU Z ŽV 

G 2 414 924 0,389 4,578 2 120,639 75,93% 14,74% 

83 Ing. Martin Novák Technologie na snížení emisí amoniaku Ing. Martin Novák G 2 472 986 0,211 4,597 2 120,850 75,94% 14,75% 

84 Družstvo vlastníků Polanka nad 

Odrou 

Technologie na snižování emisí amoniaku - Družstvo vlastníků Polanka nad 

Odrou 

G 2 349 941 0,393 4,606 2 121,243 75,95% 14,77% 

85 Petrokámen s.r.o. Petrokámen s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 9 062 900 1,620 4,623 2 122,863 76,01% 14,84% 

86 RONČKA, s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny RONČKA, s.r.o. E 2 044 174 0,363 4,626 2 123,226 76,02% 14,86% 

87 RESTA s.r.o. RESTA s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 1 960 200 0,350 4,629 2 123,576 76,04% 14,88% 

88 AGRO BYSTŘICE a.s. Technologie na snížení emisí amoniaku AGRO BYSTŘICE a. s. G 2 480 500 0,243 4,650 2 123,819 76,05% 14,89% 

89 REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA 

Most, a.s. 

Odprášení areálu společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. H 6 473 500 1,150 4,652 2 124,969 76,09% 14,94% 

90 Josef Svízela Technologie na snížení emisí amoniaku Josef Svízela G 2 238 500 0,202 4,703 2 125,171 76,09% 14,95% 

91 AGROŽIV Sdružení zemědělců, 

s.r.o. 

Technologie na snižování emisí amoniaku AGROŽIV Sdružení zemědělců, 

s.r.o. -  II. Projekt 

G 1 996 500 0,208 4,712 2 125,379 76,10% 14,96% 

92 Zemědělské družstvo Maleč Zemědělské družstvo Maleč - pořízení technologie pro snížení emisí 

čpavku z ŽV 

G 2 467 190 0,256 4,730 2 125,635 76,11% 14,97% 

93 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 10 141 216 1,771 4,732 2 127,406 76,17% 15,03% 

94 Frýdlantské strojírny - Rasl a 

syn a.s. 

Modernizace odprášení brusírny a svařovny E 4 652 668 0,798 4,820 2 128,204 76,20% 15,08% 

95 W.P.E.a.s. Rekonstrukce odsávání linky odlakování v provozu WPE Ostrava E 8 070 289 1,360 4,904 2 129,564 76,25% 15,15% 

96 TROJEK, a.s. Odprášení areálu TROJEK a.s. H 11 652 300 1,920 5,016 2 131,484 76,32% 15,22% 

97 ATLANT spol. s r.o. ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti H 7 120 850 1,130 5,208 2 132,614 76,36% 15,28% 

98 ARCIMPEX s.r.o. ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 9 062 900 1,410 5,312 2 134,024 76,41% 15,34% 

99 Jiří Odstrčil Rekonstrukce kotelny zahradnictví Leština A 1 248 720 0,186 5,441 2 134,210 76,42% 15,35% 

100 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních 

materiálů Malšovice 

E 9 346 948 1,388 5,565 2 135,598 76,47% 15,42% 
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101 INVEST - STAR, s.r.o. INVEST - STAR, s.r.o. pořízení technologie pro snížení prašnosti H 4 785 550 0,700 5,650 2 136,298 76,49% 15,46% 

102 UHELNÉ SKLADY COUFAL s.r.o. UHELNÉ SKLADY COUFAL s.r.o. - snížení prašnosti H 6 727 600 0,980 5,673 2 137,278 76,53% 15,51% 

103 ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů VESKO-B D 14 786 200 2,139 5,713 2 139,417 76,60% 15,55% 

104 EKOREMA recycling s.r.o. EKOREMA recycling s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 8 415 550 1,190 5,845 2 140,607 76,65% 15,62% 

105 UNIONSTEEL s.r.o. UNIONSTEEL s.r.o. - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 7 509 260 1,060 5,855 2 141,667 76,68% 15,68% 

106 ASTRO Vlašim spol. s r.o. Decentralizace centrálního vytápění v areálu společnosti ASTRO Vlašim 

spol. s.r.o. 

A 4 775 144 0,637 6,061 2 142,304 76,71% 15,71% 

107 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - snížení prašnosti H 9 710 250 1,310 6,126 2 143,614 76,75% 15,79% 

108 Kalcit s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Brno - Líšeň ve společnosti Kalcit s.r.o. H 6 344 030 0,840 6,242 2 144,454 76,78% 15,85% 

109 TONDAU s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu TONDAU s.r.o. H 9 710 250 1,280 6,270 2 145,734 76,83% 15,93% 

110 Pejšův mlýn Sedlčany spol. s 

r.o. 

Rekonstrukce aspirace příjmu obilí Pejšova mlýna Sedlčany B 6 443 975 0,844 6,310 2 146,578 76,86% 15,99% 

111 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 12 707 420 1,654 6,349 2 148,232 76,92% 16,07% 

112 Josef Fajtl Výměna hnědouhelných kotlů + příslušenství A 778 777 0,100 6,440 2 148,332 76,92% 16,08% 

113 KVD Plus s.r.o. Snížení prašnosti vlivem nasazení techniky skrápění na Recyklačním 

středisku Dolní Beřkovice 

H 4 810 391 0,594 6,469 2 148,926 76,94% 16,12% 

114 FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 393 210 070 27,277 6,488 2 176,203 77,92% 17,41% 

115 ZPA Pečky, a.s. Výměna zastaralého zařízení na záchyt emisí za účelem snížení emisí 

znečišťujících látek TZL 

E 2 964 500 0,377 6,499 2 176,580 77,93% 17,43% 

116 METRIE spol. s r.o. Dodávka technologie pro snížení emisí v kotelně Metrie s.r.o. Loštice D 2 038 850 0,258 6,530 2 176,838 77,94% 17,45% 

117 Ondřej Bačina Snížení emisí posklizňové linky B 5 983 836 0,750 6,567 2 177,588 77,97% 17,50% 

118 Obec Královské Poříčí Změna vytápění bytových domů obce Královské Poříčí I 5 460 415 0,829 6,587 2 178,417 78,00% 17,56% 

119 Jaroslav Huráb Jaroslav Huráb - snížení prašnosti H 7 120 850 0,890 6,612 2 179,307 78,03% 17,62% 

120 Ventos Energy Solutions, a.s. Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství A 6 633 041 0,792 6,922 2 180,099 78,06% 17,68% 

121 Zemědělské družstvo Budišov Snížení emisí Zemědělské družstvo Budišov A 24 013 418 2,825 7,025 2 182,924 78,16% 17,87% 

122 Teplárna Loučovice, a.s. Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných 

technologií 

D 110 483 066 8,040 7,036 2 190,964 78,45% 18,43% 

123 Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO Rekonstrukce odsávání svařovny firmy Elektrokovo Kadlec E 1 981 375 0,227 7,119 2 191,191 78,46% 18,45% 

124 Teplárenská společnost 

Hlinsko, spol. s r.o. 

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Teplárenské společnosti 

Hlinsko 

D 8 024 765 0,930 7,131 2 192,121 78,49% 18,52% 
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125 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 832 195 047 96,055 7,160 2 288,176 81,93% 23,54% 

126 ArcelorMittal Engineering 

Products Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 15 996 684 1,795 7,172 2 289,971 81,99% 23,64% 

127 Klika & Dvořák, s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti Klika & Dvořák, s.r.o. H 1 829 520 0,210 7,200 2 290,181 82,00% 23,65% 

128 KREICZIRSKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti KREICZIRSKY s.r.o. H 9 321 840 1,070 7,200 2 291,251 82,04% 23,73% 

129 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 9 710 250 1,100 7,295 2 292,351 82,08% 23,81% 

130 Obec Chbany Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie 

a vlivem na snížení emisí 

A 5 289 061 0,722 7,326 2 293,073 82,11% 23,87% 

131 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 25 872 220 2,873 7,442 2 295,946 82,21% 24,03% 

132 ŠTOKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti ŠTOKY s.r.o. H 6 214 560 0,680 7,553 2 296,626 82,23% 24,08% 

133 Stavební společnost Jaroslav 

Oršuliak, a.s. 

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. - snížení prašnosti H 4 272 510 0,460 7,676 2 297,086 82,25% 24,11% 

134 TONDAU s.r.o. Odprášení areálu společnosti TONDAU s.r.o. H 9 710 250 1,030 7,791 2 298,116 82,29% 24,19% 

135 Kalcit s.r.o.  Snížení prašnosti areálu Blansko společnosti Kalcit s.r.o. H 6 344 030 0,660 7,815 2 298,776 82,31% 24,24% 

136 Teplárna Písek, a.s. Ekologizace zdroje Teplárna Písek D 157 700 256 16,373 7,960 2 315,149 82,90% 24,59% 

137 ZEMAS AG,a.s. Rekonstrukce sušky Kozlov B 9 577 888 0,534 7,995 2 315,683 82,92% 24,62% 

138 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku 

nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice 

E 22 339 049 2,300 8,027 2 317,983 83,00% 24,76% 

139 Dřevotvar družstvo Instalace filtrační stanice pro záchyt tuhých znečisťujících látek D 5 430 113 0,555 8,086 2 318,538 83,02% 24,81% 

140 PRAGOTRADE spol. s r.o. PRAGOTRADE spol. s r.o. - snížení prašnosti H 4 013 570 0,410 8,090 2 318,948 83,03% 24,85% 

141 Agropodnik Košetice, a.s. Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objekt AGRO Košetice - 

hospodářská budova, truhlárna 

A 1 339 788 0,096 8,106 2 319,044 83,04% 24,85% 

142 JOPO CONSTRUCTIONS a.s. Eliminace prašnosti v areálu JOPO CONSTRUCTIONS a.s. H 5 437 740 0,550 8,171 2 319,594 83,06% 24,90% 

143 Silvan Špicar Špicar Silvan - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 9 710 250 0,980 8,189 2 320,574 83,09% 24,98% 

144 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 17 580 417 1,730 8,388 2 322,304 83,15% 25,08% 

145 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní 

části Aglomerace AMO 

E 63 249 120 6,230 8,390 2 328,534 83,38% 25,47% 

146 Bystřická tepelná s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Bystřice  n. Perštejnem D 12 972 444 1,255 8,528 2 329,789 83,42% 25,54% 

147 Chlop s.r.o. Snížení prašnosti areálu společnosti CHLOP s.r.o. H 4 790 390 0,460 8,607 2 330,249 83,44% 25,58% 

148 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 187 827 591 16,983 8,683 2 347,232 84,04% 26,85% 
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149 KARETA s.r.o. ODSÁVÁNÍ LINKY KAMENOLOMU ONDŘEJOVICE E 9 080 324 0,845 8,704 2 348,077 84,08% 26,92% 

150 Ridera Bohemia a.s. Eliminace prašnosti v areálu Ridera Bohemia a.s. H 9 062 900 0,860 8,709 2 348,937 84,11% 26,97% 

151 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ 

Týnec a.s. 

BE 279 171 200 26,285 8,778 2 375,222 85,05% 28,97% 

152 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 214 709 660 20,153 8,805 2 395,375 85,77% 30,26% 

153 Město Kašperské Hory Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách D 14 718 733 1,307 8,964 2 396,682 85,82% 30,33% 

154 MAPECO MOST a.s. MAPECO MOST a.s. - snížení prašnosti H 6 987 750 0,640 9,023 2 397,322 85,84% 30,39% 

155 Bergasto s.r.o. Bergasto s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 9 062 900 0,830 9,024 2 398,152 85,87% 30,46% 

156 STAVBY Škrobánek s.r.o. STAVBY Škrobánek s.r.o. - snížení prašnosti v areálu sypkých hmot H 5 178 800 0,470 9,106 2 398,622 85,88% 30,51% 

157 HASIT Šumavské vápenice a 

omítkárny, s.r.o. 

Odprášení hydratizační jednotky HJ 5 E 4 597 138 0,412 9,222 2 399,034 85,90% 30,55% 

158 Pavel Bajer s.r.o. Pavel Bajer s.r.o. - snížení prašnosti H 4 143 040 0,370 9,254 2 399,404 85,91% 30,59% 

159 ŠTIPČÁK, spol. s r.o. Snížení emisí TZL z kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o. E 4 552 747 0,405 9,290 2 399,809 85,93% 30,63% 

160 ATM CZ a.s. ATM CZ a.s.  - snížení prašnosti H 4 272 510 0,380 9,292 2 400,189 85,94% 30,67% 

161 První plzeňská galvanovna s.r.o. Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 39 408 490 3,501 9,303 2 403,690 86,07% 30,99% 

162 Teplárna Písek, a.s. Plynofikace Výtopna Samoty A 50 468 858 4,327 9,483 2 408,017 86,22% 31,24% 

163 Progresmetal, spol. s r. o. Rekonstrukce odsávání svařovny Progresmetal, spol. s r.o. E 2 190 947 0,190 9,485 2 408,207 86,23% 31,26% 

164 HYDROSPOR spol. s r.o. HYDROSPOR spol. s r.o. - snížení prašnosti H 5 437 740 0,470 9,562 2 408,677 86,24% 31,31% 

165 KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s. KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 3 267 000 0,280 9,643 2 408,957 86,25% 31,34% 

166 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 305 189 830 26,096 9,665 2 435,053 87,19% 33,19% 

167 Město Nýrsko Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko A 64 278 490 3,199 10,004 2 438,252 87,30% 33,55% 

168 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve 

společnosti Lafarge Cement a.s. 

E 53 747 996 4,421 10,017 2 442,673 87,46% 33,87% 

169 Jan Perner Instalace odsávacího a filtračního systému v provozu Jana Pernera E 2 568 394 0,193 10,501 2 442,866 87,47% 33,89% 

170 Agropodnik Košetice, a.s. Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objektu AGRO Košetice 

opravárenská dílna. 

A 935 601 0,051 10,554 2 442,917 87,47% 33,90% 

171 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 242 024 200 18,610 10,748 2 461,527 88,14% 35,23% 

172 Serafin Campestrini s.r.o. SNÍŽENÍ EMISÍ TZL MODERNIZACÍ FILTRACE A VYUŽITÍM ODPADNÍHO 

TEPLA SPALIN SECA BOROHRÁDEK 

D 32 476 400 2,463 10,889 2 463,990 88,23% 35,42% 

173 Stavoka Kosice, a.s. Pořízení technologie pro snížení prašnosti - Stavoka Kosice, a.s. H 6 267 800 0,470 11,021 2 464,460 88,24% 35,48% 
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174 Kamil Gellner Gellner Kamil - snížení prašnosti H 7 120 850 0,530 11,104 2 464,990 88,26% 35,55% 

175 PEDOP s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí TZL-PEDOP s.r.o. H 6 376 700 0,470 11,213 2 465,460 88,28% 35,61% 

176 Zemědělské družstvo "Mezilesí" 

Telecí 

Snížení prašnosti v areálu ZD "Mezilesí" Telecí B 16 211 580 1,174 11,412 2 466,634 88,32% 35,74% 

177 Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. - snížení prašnosti H 9 062 900 0,650 11,523 2 467,284 88,34% 35,81% 

178 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 57 015 200 4,000 11,780 2 471,284 88,49% 36,12% 

179 AZ BETON s.r.o. Snížení prašnosti ve společnosti AZ BETON s.r.o. H 1 896 036 0,130 12,054 2 471,414 88,49% 36,14% 

180 Zemědělské družstvo Unčovice Obměna čističky za účelem snížení prašnosti E 9 036 752 0,397 12,069 2 471,811 88,51% 36,18% 

181 ŠVANDA spol. s r.o. ŠVANDA spol. s r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 4 853 310 0,330 12,155 2 472,141 88,52% 36,22% 

182 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení 

emisí 

BE 303 343 001 20,531 12,211 2 492,672 89,25% 38,05% 

183 LIGRANIT a.s. Odprášení areálu Ruprechtice společnosti LIGRANIT a.s. H 5 783 800 0,390 12,256 2 493,062 89,27% 38,11% 

184 Wotan Forest, a.s. Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna 

Horka 

A 41 890 000 2,820 12,277 2 495,882 89,37% 38,38% 

185 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě 

nad Metují 

BE 68 230 690 4,590 12,285 2 500,472 89,53% 38,87% 

186 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM05 Optimalizace provozu Kontidrátové tratě AMO B 1 346 517 700 58,200 12,646 2 558,672 91,62% 44,25% 

187 Armádní Servisní, příspěvková 

organizace 

Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění A 401 316 870 11,508 12,668 2 570,180 92,03% 45,90% 

188 Obec Bulovka Rekonstrukce budovy ZŠ - rekonstrukce rozvodů topení a výměna kotle A 838 864 0,063 13,081 2 570,243 92,03% 45,90% 

189 LIMPA s.r.o. Limpa s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 6 207 300 0,380 13,500 2 570,623 92,04% 45,95% 

190 Firma FAULHAMMER s.r.o. Snížení prašnosti areálu Polička B 8 381 912 0,494 13,911 2 571,117 92,06% 46,02% 

191 RenoFarma Bílovec, a.s. Posklizňová linka Bílovec B 32 211 282 0,659 14,512 2 571,776 92,08% 46,09% 

192 Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. 

Snížení prašnosti z terminálu meziproduktů E 20 239 778 1,146 14,596 2 572,922 92,13% 46,21% 

193 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 33 843 700 1,892 14,783 2 574,814 92,19% 46,42% 

194 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost, v Úsobrně 

E 352 497 200 19,533 14,914 2 594,347 92,89% 48,94% 

195 Obec Bulovka Rekonstrukce budovy OÚ - rekonstrukce kotelny, rekonstrukce rozvodů 

topení a výměna kotle  

A 2 921 024 0,050 15,652 2 594,397 92,89% 48,94% 

196 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 421 755 918 21,700 16,062 2 616,097 93,67% 51,49% 
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197 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 28 170 542 1,436 16,213 2 617,533 93,72% 51,66% 

198 Petr Očenášek Náhrada technologie za účelem snížení emisí TZL Petr Očenášek BE 4 836 370 0,235 16,250 2 617,768 93,73% 51,70% 

199 ADESTRA s.r.o. Snížení emisí z provozu spol. Adestra E 2 299 000 0,115 16,522 2 617,883 93,74% 51,73% 

200 Vladimír Burda Odprášení mlýnu společnosti Vladimír Burda - Mlýn Dunice E 1 857 548 0,090 16,538 2 617,973 93,74% 51,74% 

201 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Technologie na snížení prašnosti Zemědělské družstvo Dolní Újezd B 12 190 750 0,605 16,653 2 618,578 93,76% 51,82% 

202 Zemědělské družstvo Senice na 

Hané 

Snížení prašnosti areálu v KÚ Senička B 15 133 603 0,731 17,089 2 619,309 93,79% 51,91% 

203 DELTA Kardašova Řečice, a.s. Snížení emisí provozovny Delta Kardašova Řečice, a.s. D 4 764 583 0,175 17,123 2 619,484 93,79% 51,94% 

204 Alprim CZ s.r.o. Alprim CZ - snížení emisí E 3 224 650 0,150 17,767 2 619,634 93,80% 51,97% 

205 LAZAM CZ s.r.o. Modernizace odsávání brusírny a svařovny  E 2 882 902 0,131 18,157 2 619,765 93,80% 52,00% 

206 Bergasto s.r.o. Snížení emisí TZL-Bergasto s.r.o. H 6 376 700 0,290 18,172 2 620,055 93,81% 52,06% 

207 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. 

etapa 

BE 325 636 294 14,779 18,210 2 634,834 94,34% 54,02% 

208 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné 

třídírny koksu v OKK Koksovny, a.s. 

E 46 585 000 2,086 18,444 2 636,920 94,42% 54,30% 

209 PILA HRACHOVEC, s.r.o. Snížení emisí TZL ve společnosti PILA HRACHOVEC, s.r.o. E 3 419 460 0,153 18,471 2 637,073 94,42% 54,34% 

210 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 41 078 535 2,091 18,517 2 639,164 94,50% 54,62% 

211 Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Snížení prašnosti v areálu sypkých hmot v Jablunkově H 4 531 450 0,200 18,725 2 639,364 94,50% 54,65% 

212 Stavitelství Kamínek s.r.o. Stavitelství Kamínek - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 3 920 400 0,170 19,059 2 639,534 94,51% 54,69% 

213 MORAS akciová společnost Technologie na snížení prašnosti  - MORAS a.s.  B 15 716 146 0,529 19,060 2 640,063 94,53% 54,79% 

214 Obec Hradešice Teplofikace části obce Hradešice I 26 810 714 1,342 19,978 2 641,405 94,58% 55,09% 

215 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 210 947 770 7,153 21,015 2 648,558 94,83% 56,19% 

216 ZEPS s.r.o. ZEPS, s.r.o. - snížení prašnosti H 1 803 384 0,070 21,291 2 648,628 94,84% 56,21% 

217 Martin Zelina Martin Zelina - Odprášení areálu Miškovice u Zlína H 4 143 040 0,160 21,400 2 648,788 94,84% 56,24% 

218 Zemědělské družstvo Kouty Snížení emisí Zemědělské družstvo Kouty A 10 343 322 0,396 21,586 2 649,184 94,86% 56,33% 

219 Město Jesenice Rozšíření rozvodů CZT Jesenice I 4 254 843 0,127 22,044 2 649,311 94,86% 56,36% 

220 VÚCHS Rapotín, s.r.o. Omezení prašnosti z provozu posklizňové linky VÚCHS Rapotín, s.r.o. B 5 335 919 0,094 22,791 2 649,405 94,86% 56,39% 

221 AWT ROSCO a.s. Řešení spalin kotelny D 6 914 513 0,228 23,120 2 649,633 94,87% 56,42% 
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222 Město Klatovy Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa I 21 218 105 0,756 23,195 2 650,389 94,90% 56,49% 

223 VRAMAT CZ s.r.o. Pořízení technologie pro snížení emisí-VRAMAT CZ s.r.o. B 5 263 984 0,183 23,773 2 650,572 94,91% 56,54% 

224 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části 

Aglomerace AMO  

E 262 717 429 9,014 24,087 2 659,586 95,23% 58,12% 

225 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti PD skrývkových odtahů E 15 089 710 0,415 25,015 2 660,001 95,24% 58,20% 

226 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 95 470 964 3,116 25,321 2 663,117 95,36% 58,88% 

227 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 491 521 360 15,856 25,355 2 678,973 95,92% 61,82% 

228 Cement Hranice, akciová 

společnost 

Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová 

společnost 

E 87 078 807 2,837 25,367 2 681,810 96,02% 62,35% 

229 Kinský dal Borgo, a.s. Rekonstrukce kotelny na dřevní štěpku a rozšíření rozvodů tepla v pile 

Kinský, Chlumec nad Cidlinou 

A 12 536 424 0,406 25,519 2 682,216 96,04% 62,41% 

230 JORDÁK s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti - JORDÁK s.r.o. H 5 904 800 0,190 25,684 2 682,406 96,05% 62,47% 

231 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 95 891 096 3,030 26,155 2 685,436 96,15% 63,05% 

232 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Sekundární 

odprášení konvertorů 

E 1 011 448 680 19,000 26,316 2 704,436 96,83% 66,70% 

233 CTZ s.r.o. Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské 

Hradiště 

E 2 736 159 0,065 26,757 2 704,501 96,84% 66,72% 

234 ZEMSPOL a.s. Sloup Výměna čistící a sušící technologie s cílem snížení prašnosti B 17 632 081 0,288 26,772 2 704,789 96,85% 66,78% 

235 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 49 885 881 1,531 26,902 2 706,320 96,90% 67,14% 

236 Zemědělské družstvo Velká 

Losenice 

PLO Velká Losenice B 17 716 699 0,140 26,913 2 706,460 96,91% 67,17% 

237 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení 

konvertoru č.2 

E 1 253 608 400 18,400 27,174 2 724,860 97,57% 70,83% 

238 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení 

konvertoru č.1 

E 1 253 608 400 18,400 27,174 2 743,260 98,23% 74,48% 

239 RM Energy s.r.o. Snížení emisí RM Energy s.r.o. A 10 343 322 0,311 27,486 2 743,571 98,24% 74,56% 

240 Betonárna Podivín s.r.o. Snížení prašnosti v areálu firmy Betonárna Podivín s.r.o. H 4 032 325 0,120 27,771 2 743,691 98,24% 74,60% 

241 Wotan Forest, a.s. Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice A 145 079 358 3,910 28,532 2 747,601 98,38% 75,42% 

242 Volfířov, a.s. Posklizňová linka Volfířov B 9 212 940 0,262 28,984 2 747,863 98,39% 75,47% 

243 CHPS s.r.o. Pořízení technologií ke snížení emisí CHPS s.r.o. E 2 489 592 0,070 29,276 2 747,933 98,39% 75,49% 

244 Zemědělské družstvo se sídlem 

ve Sloupnici 

Snížení emisí Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici A 13 730 596 0,387 29,322 2 748,320 98,41% 75,59% 
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245 Naděžda Klíčová Klíčová Naděžda - technologie pro snížení prašnosti H 3 920 400 0,110 29,455 2 748,430 98,41% 75,62% 

246 ZEPO, akciová společnost 

Leština ( a.s.) 

Snížení emisí ZEPO, akciová společnost Leština ( a.s.) A 13 730 596 0,381 29,784 2 748,811 98,42% 75,75% 

247 Malečská energetická, s.r.o. Snížení emisí Malečská energetická, s.r.o. A 13 730 596 0,379 29,941 2 749,190 98,44% 75,85% 

248 KOOPERACE, a.s. Rekonstrukce a modernizace výrobny krmných směsí B 55 418 132 1,045 30,216 2 750,235 98,47% 76,17% 

249 Veolia Energie ČR, a.s. Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc D 86 236 166 1,815 31,040 2 752,050 98,54% 76,58% 

250 Petr Růžička Snížení prašnosti areálu Dolní Ředice B 5 077 878 0,132 31,538 2 752,182 98,54% 76,62% 

251 K + K Kosice, a.s. Eliminace prašnosti v areálu společnosti K+K Kosice a.s. H 5 826 150 0,150 32,100 2 752,332 98,55% 76,67% 

252 Agro MONET, a.s. Technologie na snížení prašnosti Agro MONET, a.s. B 8 142 453 0,205 32,826 2 752,537 98,56% 76,72% 

253 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

BOHEMIA, a.s. 

Snížení prašnosti v areálu společnosti-POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, 

a.s. 

H 5 166 700 0,120 35,583 2 752,657 98,56% 76,77% 

254 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 355 911 433 8,120 36,223 2 760,777 98,85% 78,92% 

255 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Snížení emisí Zemědělské družstvo Dolní Újezd A 17 117 870 0,390 36,274 2 761,167 98,87% 79,03% 

256 Hanácká zemědělská 

společnost Jevíčko a.s. 

Posklizňová linka Jaroměřice B 7 141 420 0,161 36,534 2 761,328 98,87% 79,08% 

257 CEMEX Czech Republic, s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Olomouc společnosti CEMEX Cement, s.r.o. H 3 789 720 0,080 38,463 2 761,408 98,87% 79,10% 

258 MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s 

r.o. 

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - snížení prašnosti H 5 178 800 0,110 38,909 2 761,518 98,88% 79,15% 

259 MORAVOSTAV Brno, a.s. 

stavební společnost 

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - skrápění E 6 373 026 0,135 39,015 2 761,653 98,88% 79,19% 

260 Zemědělské a obchodní 

družstvo Lánov 

Snížení emisí Zemědělské a obchodní družstvo Lánov A 10 343 322 0,212 40,322 2 761,865 98,89% 79,28% 

261 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 184 549 200 3,754 40,629 2 765,619 99,03% 80,30% 

262 Dočkal CZ, s.r.o. Dočkal CZ, s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 5 437 740 0,110 40,855 2 765,729 99,03% 80,35% 

263 PODHORAN LUKOV a.s. Snížení emisní zátěže z dřevovýroby - PODHORAN LUKOV E 4 929 450 0,096 42,489 2 765,825 99,03% 80,39% 

264 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud E 8 929 679 0,172 42,799 2 765,997 99,04% 80,45% 

265 Martin Čermák Čermák Martin - technologie pro snížení prašnosti H 5 178 800 0,100 42,800 2 766,097 99,04% 80,50% 

266 LIGRANIT a.s. LIGRANIT a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 5 783 800 0,110 42,955 2 766,207 99,05% 80,54% 

267 Tereos TTD, a.s. Ekologizace kotle K1 Cukrovar Dobrovice  A 21 828 400 0,328 43,387 2 766,535 99,06% 80,65% 

268 PÉROVNA Hostivař s.r.o. Rekonstrukce odsávání společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o. E 6 152 414 0,113 44,997 2 766,648 99,06% 80,71% 
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269 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 68 184 710 1,244 45,298 2 767,892 99,11% 81,12% 

270 RECYKLÁČ s.r.o. RECYKLÁČ s.r.o. - modernizace odprášení areálu Plzeň H 6 630 800 0,120 45,667 2 768,012 99,11% 81,18% 

271 Agrokras Energo s. r. o. Snížení emisí Agrokras Energo s.r.o. A 27 279 692 0,492 45,824 2 768,504 99,13% 81,37% 

272 RECYKLÁČ s.r.o. Technologie pro snížení prašnosti areálu Rokycany společnosti RECYKLÁČ 

s.r.o. 

H 4 531 450 0,080 46,813 2 768,584 99,13% 81,41% 

273 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2 E 7 545 258 0,132 47,097 2 768,716 99,14% 81,46% 

274 BIOPLYN SG s.r.o. Snížení emisí BIOPLYN SG s.r.o. A 10 343 322 0,179 47,755 2 768,895 99,14% 81,54% 

275 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 531 623 725 8,710 50,442 2 777,605 99,45% 84,75% 

276 Bergasto s.r.o. Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem -Bergasto s.r.o. E 12 340 790 0,201 50,741 2 777,806 99,46% 84,80% 

277 SGA Schody s.r.o. Instalace spalinového filtru ke snížení emisí TZL D 1 962 620 0,031 52,323 2 777,837 99,46% 84,81% 

278 UNEX a.s. Modernizace odsávání slévárny Uničov E 40 667 808 0,571 58,861 2 778,408 99,48% 85,06% 

279 MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně nebezpečných odpadů 

Prostějov - MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. 

D 10 861 959 0,089 68,143 2 778,497 99,49% 85,13% 

280 Vimbau s.r.o. Rekonstrukce plynové kotelny areálu Vimbau A 9 679 940 0,117 68,376 2 778,614 99,49% 85,16% 

281 Dolňácko, a.s. Posklizňová linka Dolňácko B 35 728 201 0,408 72,269 2 779,022 99,51% 85,42% 

282 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Branžovy E 36 120 000 0,280 74,714 2 779,302 99,52% 85,56% 

283 Papírna Aloisov a.s. Papírna Aloisov - rekonstrukce kotlů Loos A 4 444 512 0,046 74,871 2 779,348 99,52% 85,60% 

284 Froněk, spol. s r.o. Snížení produkce emisí kamenolomu BRANT  B 81 051 407 0,841 79,649 2 780,189 99,55% 86,17% 

285 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 118 824 889 1,184 82,941 2 781,373 99,59% 86,89% 

286 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ 

Týnec a.s. 

BE 540 773 200 5,127 87,170 2 786,500 99,77% 90,75% 

287 CEMEX Cement, s.r.o. Snížení prašnosti areálu Dětmarovice - CEMEX Cement, s.r.o. H 5 420 800 0,050 89,600 2 786,550 99,78% 90,80% 

288 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 14 983 510 0,106 93,236 2 786,656 99,78% 90,89% 

289 PRACTIC 99, s.r.o. Technologie na snížení prašnosti PRACTIC 99, s.r.o. - kamenolom Zblovice E 41 963 090 0,357 93,277 2 787,013 99,79% 91,22% 

290 MLÝN HERBER spol. s r.o. Mlýn Palhanec, Minimalizace emisí TZ E 55 385 168 0,329 97,385 2 787,342 99,80% 91,54% 

291 DS AGROS, a.s. Technologie na snížení prašnosti DS AGROS, a.s.  B 27 267 290 0,166 98,193 2 787,508 99,81% 91,70% 

292 ZD Klučov - Lhota, družstvo Rekonstrukce posklizňové linky Klučov - Lhota B 23 206 288 0,109 101,807 2 787,617 99,81% 91,80% 

293 BDSTAV MORAVA s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu BDSTAV MORAVA s.r.o. H 3 924 091 0,030 108,033 2 787,647 99,81% 91,84% 
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294 DOPAZ s.r.o. Snížení prašnosti v areálu firmy DOPAZ s.r.o. H 3 764 697 0,028 111,119 2 787,675 99,82% 91,87% 

295 Město Zákupy Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění, Město Zákupy I 14 597 569 0,011 118,426 2 787,686 99,82% 91,89% 

296 ENERGIE Holding a.s. Instalace nízkoemisních hořáků kotlů HK1 a HK4 - CZT Louny západ A 4 472 886 0,031 118,697 2 787,717 99,82% 91,90% 

297 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu 

ocelárenského aglomerátu 

E 414 550 579 2,310 128,165 2 790,027 99,90% 94,06% 

298 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu 

vysokopecního aglomerátu 

E 400 173 050 2,100 147,155 2 792,127 99,97% 96,32% 

299 ASSA ABLOY Czech & Slovakia 

s.r.o. 

Náhrada odmašťovacích přípravků obsahujících VOC C 1 012 965 0,005 165,400 2 792,132 99,97% 96,33% 

300 PETR KRAUS, spol. s r.o. Snížení emisí VOC z výroby rakví PETR KRAUS, spol. s r.o. F 8 043 200 0,034 193,824 2 792,166 99,98% 96,40% 

301 TUPA spol. s r.o. Snížení emisí VOC z provozu firmy TUPA s.r.o., Kardašova Řečice F 6 182 010 0,018 284,144 2 792,184 99,98% 96,45% 

302 Městys Havlíčkova Borová Teplovod Havlíčkova Borová I 10 334 248 0,031 303,102 2 792,215 99,98% 96,56% 

303 TERMO Děčín a.s. Instalace nízkoemisních hořáků A 3 468 230 0,008 308,288 2 792,223 99,98% 96,59% 

304 ERA-PACK s.r.o. Snížení emisní  VOC z tiskařských strojů pomocí regenerativní termické 

oxidace. 

F 11 346 775 0,022 426,250 2 792,245 99,98% 96,67% 

305 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever E 151 250 000 0,255 471,978 2 792,500 99,99% 97,55% 

306 COMPOSITE COMPONENTS a.s. Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů společnosti 

Composite Components a.s. 

C 14 554 625 0,024 501,771 2 792,524 99,99% 97,65% 

307 VITON s.r.o. Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot VITON s.r.o. F 134 965 697 0,222 502,441 2 792,746 100,00% 98,77% 

308 ZEPO Bořitov, družstvo Posklizňová linka Bořitov B 44 489 280 0,066 556,788 2 792,812 100,00% 99,08% 

309 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání dopravy koksu a rozdružovadla E 3 301 364 0,002 1 

355,200 

2 792,814 100,00% 99,10% 

310 GALILEO Production, s.r.o. GALILEO Production, s.r.o. - Snížení emisí C 17 888 640 0,003 4 

928,000 

2 792,817 100,00% 99,25% 

311 Zemědělské družstvo Maleč Zemědělské družstvo Maleč - pořízení technologie pro snížení prašnosti - 

výrobna krmných směsí  

B 57 425 673 0,008 4 

961,700 

2 792,825 100,00% 99,59% 

312 H. R. G. spol. s r.o. Snížení emisí VOC v tiskárně H. R. G. spol. s r.o. C 61 180 220 0,007 6 

730,714 

2 792,832 100,00% 100,00% 
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Všechny hodnocené projekty se snížením emisí EPS PM2,5 větším než 1 t/r seřazené podle snížení emisí EPS PM2,5 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV EPS CZV/EPS 

1 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 509 996 843 699,879 0,511 

2 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské a.s. D 422 048 000 370,070 0,770 

3 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 1 927 832 420 329,511 2,173 

4 Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 24 748 589 293,210 0,070 

5 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 832 195 047 96,055 7,160 

6 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov BE 302 094 771 76,173 3,278 

7 Františkolázeňská výtopna, s.r.o. 2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje znečištění A 83 152 667 60,650 0,975 

8 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM05 Optimalizace provozu Kontidrátové tratě AMO B 1 346 517 700 58,200 12,646 

9 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 93 690 379 31,583 2,452 

10 Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 132 652 383 28,227 3,884 

11 FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 393 210 070 27,277 6,488 

12 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. BE 279 171 200 26,285 8,778 

13 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 305 189 830 26,096 9,665 

14 MS UTILITIES & SERVICES a.s. Snížení emisí v Teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s. D 31 749 568 25,700 0,878 

15 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 421 755 918 21,700 16,062 

16 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí BE 303 343 001 20,531 12,211 

17 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 214 709 660 20,153 8,805 

18 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 30 739 445 19,770 1,285 

19 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, v 

Úsobrně 

E 352 497 200 19,533 14,914 

20 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Sekundární odprášení konvertorů E 1 011 448 680 19,000 26,316 

21 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 242 024 200 18,610 10,748 

22 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.2 E 1 253 608 400 18,400 27,174 

23 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.1 E 1 253 608 400 18,400 27,174 

24 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece E 35 010 325 17,100 2,047 
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25 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 187 827 591 16,983 8,683 

26 Teplárna Písek, a.s. Ekologizace zdroje Teplárna Písek D 157 700 256 16,373 7,960 

27 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 75 367 322 16,016 3,406 

28 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 491 521 360 15,856 25,355 

29 Žatecká teplárenská, a.s. Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin D 45 977 729 15,600 1,860 

30 Zemědělské zásobování a nákup 

Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 8 324 800 15,510 0,443 

31 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. etapa BE 325 636 294 14,779 18,210 

32 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF) D 29 401 790 11,852 2,050 

33 Armádní Servisní, příspěvková 

organizace 

Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění A 401 316 870 11,508 12,668 

34 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části Aglomerace AMO  E 262 717 429 9,014 24,087 

35 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 531 623 725 8,710 50,442 

36 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 10 917 868 8,515 1,060 

37 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 355 911 433 8,120 36,223 

38 Teplárna Loučovice, a.s. Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií D 110 483 066 8,040 7,036 

39 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 37 582 600 7,570 4,103 

40 IROMEZ s.r.o. Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy - Pelhřimov D 11 855 620 7,474 1,085 

41 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 210 947 770 7,153 21,015 

42 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 34 013 100 6,760 4,158 

43 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace AMO E 63 249 120 6,230 8,390 

44 DCD IDEAL spol. s r.o. DCD IDEAL Slavětín -  rekonstrukce  kotelny A 14 183 905 5,639 2,079 

45 Tepelné hospodářství Města Trhové 

Sviny spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 622 500 5,536 1,186 

46 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ Týnec a.s. BE 540 773 200 5,127 87,170 

47 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 24 912 524 5,055 4,073 

48 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují BE 68 230 690 4,590 12,285 

49 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement 

a.s. 

E 53 747 996 4,421 10,017 
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50 Teplárna Písek, a.s. Plynofikace Výtopna Samoty A 50 468 858 4,327 9,483 

51 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 57 015 200 4,000 11,780 

52 Wotan Forest, a.s. Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice A 145 079 358 3,910 28,532 

53 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 12 692 900 3,880 2,704 

54 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 9 808 732 3,870 2,095 

55 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 184 549 200 3,754 40,629 

56 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 7 183 601 3,660 1,622 

57 První plzeňská galvanovna s.r.o. Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 39 408 490 3,501 9,303 

58 Město Nýrsko Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko A 64 278 490 3,199 10,004 

59 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 95 470 964 3,116 25,321 

60 AH-ENERGY, s.r.o. Snížení emisí spalovacího stacinárního zdroje tepla - Slavičín A 9 391 480 3,101 2,503 

61 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 95 891 096 3,030 26,155 

62 HERKUL a.s. HERKUL a.s. - snížení prašnosti H 10 357 600 2,980 2,872 

63 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 25 872 220 2,873 7,442 

64 Cement Hranice, akciová společnost Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová společnost E 87 078 807 2,837 25,367 

65 Zemědělské družstvo Budišov Snížení emisí Zemědělské družstvo Budišov A 24 013 418 2,825 7,025 

66 Wotan Forest, a.s. Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka A 41 890 000 2,820 12,277 

67 L. Klíma automatické mlýny Křesín - 

Libochovice s.r.o. 

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna - odprášení mlýnského provozu B 6 533 107 2,730 1,978 

68 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 5 178 800 2,500 1,712 

69 Serafin Campestrini s.r.o. SNÍŽENÍ EMISÍ TZL MODERNIZACÍ FILTRACE A VYUŽITÍM ODPADNÍHO TEPLA SPALIN SECA 

BOROHRÁDEK 

D 32 476 400 2,463 10,889 

70 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 6 469 655 2,453 2,180 

71 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského 

aglomerátu 

E 414 550 579 2,310 128,165 

72 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny 

uhlí Ledvice 

E 22 339 049 2,300 8,027 

73 Ridera Bohemia a.s. Odprášení areálu společnosti Ridera Bohemia a.s. H 10 357 600 2,230 3,839 

74 ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů VESKO-B D 14 786 200 2,139 5,713 
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75 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu E 400 173 050 2,100 147,155 

76 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 41 078 535 2,091 18,517 

77 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné třídírny koksu v OKK 

Koksovny, a.s. 

E 46 585 000 2,086 18,444 

78 TROJEK, a.s. Odprášení areálu TROJEK a.s. H 11 652 300 1,920 5,016 

79 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 33 843 700 1,892 14,783 

80 M - SILNICE a.s. Náhrada vlastního energetického zdroje na tuhá paliva instalací lokálních plynových zářičů A 5 602 300 1,850 2,503 

81 J.A. Langer a synové  spol. s r.o. Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna B 5 976 897 1,821 2,713 

82 Veolia Energie ČR, a.s. Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc D 86 236 166 1,815 31,040 

83 ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 15 996 684 1,795 7,172 

84 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 10 141 216 1,771 4,732 

85 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 17 580 417 1,730 8,388 

86 Dobrosev, a.s. Stroje do ŽV Dobrosev G 9 077 420 1,660 4,507 

87 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 12 707 420 1,654 6,349 

88 Petrokámen s.r.o. Petrokámen s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 9 062 900 1,620 4,623 

89 QPV spol. s r.o. Výměna zdrojů tepla a otopné soustavy ve společnosti QPV spol. s.r.o. v provozovně Budišov 

169, 675 03 Budišov 

A 1 687 930 1,536 0,843 

90 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 49 885 881 1,531 26,902 

91 GRANITA s.r.o. Snížení prašnosti areálu Granita s.r.o. Litická H 6 861 910 1,440 3,938 

92 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 28 170 542 1,436 16,213 

93 D E L F Y  s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu D E L F Y s.r.o. H 7 120 850 1,420 4,144 

94 ARCIMPEX s.r.o. ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 9 062 900 1,410 5,312 

95 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice E 9 346 948 1,388 5,565 

96 Pardubický pivovar a.s. Rekonstrukce aspiračního systému varny B 1 923 295 1,381 1,124 

97 W.P.E.a.s. Rekonstrukce odsávání linky odlakování v provozu WPE Ostrava E 8 070 289 1,360 4,904 

98 Obec Hradešice Teplofikace části obce Hradešice I 26 810 714 1,342 19,978 

99 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - snížení prašnosti H 9 710 250 1,310 6,126 
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100 Město Kašperské Hory Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách D 14 718 733 1,307 8,964 

101 TONDAU s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu TONDAU s.r.o. H 9 710 250 1,280 6,270 

102 Bystřická tepelná s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Bystřice  n. Perštejnem D 12 972 444 1,255 8,528 

103 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 68 184 710 1,244 45,298 

104 AGRO Jesenice u Prahy a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

SPOLEČNOSTI Agro Jesenice u Prahy,a.s. STŘEDISKU Hodkovice 

G 5 069 757 1,213 3,397 

105 EKOREMA recycling s.r.o. EKOREMA recycling s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 8 415 550 1,190 5,845 

106 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 118 824 889 1,184 82,941 

107 Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí Snížení prašnosti v areálu ZD "Mezilesí" Telecí B 16 211 580 1,174 11,412 

108 REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Odprášení areálu společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. H 6 473 500 1,150 4,652 

109 Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. 

Snížení prašnosti z terminálu meziproduktů E 20 239 778 1,146 14,596 

110 ATLANT spol. s r.o. ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti H 7 120 850 1,130 5,208 

111 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 9 710 250 1,100 7,295 

112 KREICZIRSKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti KREICZIRSKY s.r.o. H 9 321 840 1,070 7,200 

113 Jiří Kejř - podnik stavebních a 

zemních prací s.r.o. 

Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. - snížení prašnosti H 3 267 000 1,060 2,547 

114 UNIONSTEEL s.r.o. UNIONSTEEL s.r.o. - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 7 509 260 1,060 5,855 

115 KOOPERACE, a.s. Rekonstrukce a modernizace výrobny krmných směsí B 55 418 132 1,045 30,216 

116 TONDAU s.r.o. Odprášení areálu společnosti TONDAU s.r.o. H 9 710 250 1,030 7,791 
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Všechny hodnocené projekty se snížením emisí EPS PM2,5 větším než 1 t/r seřazené podle snížení emisí EPS PM2,5 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV EPS CZV/EPS 

1 Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 24 748 589 293,210 0,070 

2 Zemědělské zásobování a nákup 

Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 8 324 800 15,510 0,443 

3 Miloslav Švejda Výměna kotle a komína v objektu dílny Rataje A 237 976 0,235 0,837 

4 QPV spol. s r.o. Výměna zdrojů tepla a otopné soustavy ve společnosti QPV spol. s.r.o. v provozovně Budišov 169, 

675 03 Budišov 

A 1 687 930 1,536 0,843 

5 MS UTILITIES & SERVICES a.s. Snížení emisí v Teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s. D 31 749 568 25,700 0,878 

6 Františkolázeňská výtopna, s.r.o. 2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje znečištění A 83 152 667 60,650 0,975 

7 Josef Bartoš Rekonstrukce/výměna zdrojů tepla opravárenská hala Lavičky A 565 070 0,380 1,229 

8 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 30 739 445 19,770 1,285 

9 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 9 808 732 3,870 2,095 

10 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 6 469 655 2,453 2,180 

11 M - SILNICE a.s. Náhrada vlastního energetického zdroje na tuhá paliva instalací lokálních plynových zářičů A 5 602 300 1,850 2,503 

12 AH-ENERGY, s.r.o. Snížení emisí spalovacího stacinárního zdroje tepla - Slavičín A 9 391 480 3,101 2,503 

13 ARCÁDE COLOR s.r.o. Snížení emisí z parní kotelny spol. ARCÁDE COLOR D 1 174 970 0,361 2,698 

14 Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 132 652 383 28,227 3,884 

15 GRANITA s.r.o. Snížení prašnosti areálu Granita s.r.o. Litická H 6 861 910 1,440 3,938 

16 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 37 582 600 7,570 4,103 

17 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 34 013 100 6,760 4,158 

18 REDU, spol. s r.o. Technologie na snížení emisí amoniaku REDU, spol. s r.o. G 4 077 700 0,799 4,218 

19 Zemědělská obchodní společnost 

Šestajovice-Jirny, a.s. 

Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s. G 2 395 800 0,460 4,304 

20 KELEČSKO a.s. Technologie na snížení emisí amoniaku KELEČSKO a.s. G 4 791 600 0,882 4,490 

21 Zemědělské obchodní družstvo 

Němětice 

Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělské obchodní družstvo Němětice G 3 702 600 0,680 4,500 

22 Dobrosev, a.s. Stroje do ŽV Dobrosev G 9 077 420 1,660 4,507 
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23 Zemědělské družstvo Velká 

Losenice 

Stroje na snížení emisí čpavku Velká Losenice G 4 467 320 0,814 4,511 

24 Družstvo Vysočina Pořízení strojů na snížení emisí čpavku G 6 379 120 0,918 4,523 

25 Jiří Odstrčil Rekonstrukce kotelny zahradnictví Leština A 1 248 720 0,186 5,441 

26 Pejšův mlýn Sedlčany spol. s r.o. Rekonstrukce aspirace příjmu obilí Pejšova mlýna Sedlčany B 6 443 975 0,844 6,310 

27 Obec Královské Poříčí Změna vytápění bytových domů obce Královské Poříčí I 5 460 415 0,829 6,587 

28 Ventos Energy Solutions, a.s. Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství A 6 633 041 0,792 6,922 

29 Zemědělské družstvo Budišov Snížení emisí Zemědělské družstvo Budišov A 24 013 418 2,825 7,025 

30 Teplárna Písek, a.s. Ekologizace zdroje Teplárna Písek D 157 700 256 16,373 7,960 

31 ZEMAS AG,a.s. Rekonstrukce sušky Kozlov B 9 577 888 0,534 7,995 

32 Agropodnik Košetice, a.s. Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objekt AGRO Košetice - hospodářská budova, 

truhlárna 

A 1 339 788 0,096 8,106 

33 KARETA s.r.o. ODSÁVÁNÍ LINKY KAMENOLOMU ONDŘEJOVICE E 9 080 324 0,845 8,704 

34 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. BE 279 171 200 26,285 8,778 

35 Teplárna Písek, a.s. Plynofikace Výtopna Samoty A 50 468 858 4,327 9,483 

36 Město Nýrsko Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko A 64 278 490 3,199 10,004 

37 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement 

a.s. 

E 53 747 996 4,421 10,017 

38 Agropodnik Košetice, a.s. Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objektu AGRO Košetice opravárenská dílna. A 935 601 0,051 10,554 

39 Serafin Campestrini s.r.o. SNÍŽENÍ EMISÍ TZL MODERNIZACÍ FILTRACE A VYUŽITÍM ODPADNÍHO TEPLA SPALIN SECA 

BOROHRÁDEK 

D 32 476 400 2,463 10,889 

40 Stavoka Kosice, a.s. Pořízení technologie pro snížení prašnosti - Stavoka Kosice, a.s. H 6 267 800 0,470 11,021 

41 PEDOP s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí TZL-PEDOP s.r.o. H 6 376 700 0,470 11,213 

42 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 57 015 200 4,000 11,780 

43 AZ BETON s.r.o. Snížení prašnosti ve společnosti AZ BETON s.r.o. H 1 896 036 0,130 12,054 

44 LIGRANIT a.s. Odprášení areálu Ruprechtice společnosti LIGRANIT a.s. H 5 783 800 0,390 12,256 

45 Wotan Forest, a.s. Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka A 41 890 000 2,820 12,277 

46 Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. 

Snížení prašnosti z terminálu meziproduktů E 20 239 778 1,146 14,596 
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47 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, v Úsobrně E 352 497 200 19,533 14,914 

48 Vladimír Burda Odprášení mlýnu společnosti Vladimír Burda - Mlýn Dunice E 1 857 548 0,090 16,538 

49 Zemědělské družstvo Dolní Újezd Technologie na snížení prašnosti Zemědělské družstvo Dolní Újezd B 12 190 750 0,605 16,653 

50 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. etapa BE 325 636 294 14,779 18,210 

51 Stavitelství Kamínek s.r.o. Stavitelství Kamínek - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 3 920 400 0,170 19,059 

52 ZEPS s.r.o. ZEPS, s.r.o. - snížení prašnosti H 1 803 384 0,070 21,291 

53 Zemědělské družstvo Kouty Snížení emisí Zemědělské družstvo Kouty A 10 343 322 0,396 21,586 

54 AWT ROSCO a.s. Řešení spalin kotelny D 6 914 513 0,228 23,120 

55 VRAMAT CZ s.r.o. Pořízení technologie pro snížení emisí-VRAMAT CZ s.r.o. B 5 263 984 0,183 23,773 

56 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 491 521 360 15,856 25,355 

57 Kinský dal Borgo, a.s. Rekonstrukce kotelny na dřevní štěpku a rozšíření rozvodů tepla v pile Kinský, Chlumec nad 

Cidlinou 

A 12 536 424 0,406 25,519 

58 JORDÁK s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti - JORDÁK s.r.o. H 5 904 800 0,190 25,684 

59 ZEMSPOL a.s. Sloup Výměna čistící a sušící technologie s cílem snížení prašnosti B 17 632 081 0,288 26,772 

60 Zemědělské družstvo Velká 

Losenice 

PLO Velká Losenice B 17 716 699 0,140 26,913 

61 RM Energy s.r.o. Snížení emisí RM Energy s.r.o. A 10 343 322 0,311 27,486 

62 Zemědělské družstvo se sídlem ve 

Sloupnici 

Snížení emisí Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici A 13 730 596 0,387 29,322 

63 ZEPO, akciová společnost Leština ( 

a.s.) 

Snížení emisí ZEPO, akciová společnost Leština ( a.s.) A 13 730 596 0,381 29,784 

64 Malečská energetická, s.r.o. Snížení emisí Malečská energetická, s.r.o. A 13 730 596 0,379 29,941 

65 K + K Kosice, a.s. Eliminace prašnosti v areálu společnosti K+K Kosice a.s. H 5 826 150 0,150 32,100 

66 Agro MONET, a.s. Technologie na snížení prašnosti Agro MONET, a.s. B 8 142 453 0,205 32,826 

67 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, 

a.s. 

Snížení prašnosti v areálu společnosti-POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. H 5 166 700 0,120 35,583 

68 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 355 911 433 8,120 36,223 

69 Zemědělské družstvo Dolní Újezd Snížení emisí Zemědělské družstvo Dolní Újezd A 17 117 870 0,390 36,274 

70 Hanácká zemědělská společnost 

Jevíčko a.s. 

Posklizňová linka Jaroměřice B 7 141 420 0,161 36,534 
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71 MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - snížení prašnosti H 5 178 800 0,110 38,909 

72 Zemědělské a obchodní družstvo 

Lánov 

Snížení emisí Zemědělské a obchodní družstvo Lánov A 10 343 322 0,212 40,322 

73 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 184 549 200 3,754 40,629 

74 Dočkal CZ, s.r.o. Dočkal CZ, s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 5 437 740 0,110 40,855 

75 Martin Čermák Čermák Martin - technologie pro snížení prašnosti H 5 178 800 0,100 42,800 

76 LIGRANIT a.s. LIGRANIT a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 5 783 800 0,110 42,955 

77 PÉROVNA Hostivař s.r.o. Rekonstrukce odsávání společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o. E 6 152 414 0,113 44,997 

78 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 68 184 710 1,244 45,298 

79 RECYKLÁČ s.r.o. RECYKLÁČ s.r.o. - modernizace odprášení areálu Plzeň H 6 630 800 0,120 45,667 

80 Agrokras Energo s. r. o. Snížení emisí Agrokras Energo s.r.o. A 27 279 692 0,492 45,824 

81 RECYKLÁČ s.r.o. Technologie pro snížení prašnosti areálu Rokycany společnosti RECYKLÁČ s.r.o. H 4 531 450 0,080 46,813 

82 BIOPLYN SG s.r.o. Snížení emisí BIOPLYN SG s.r.o. A 10 343 322 0,179 47,755 

83 SGA Schody s.r.o. Instalace spalinového filtru ke snížení emisí TZL D 1 962 620 0,031 52,323 

84 UNEX a.s. Modernizace odsávání slévárny Uničov E 40 667 808 0,571 58,861 

85 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Branžovy E 36 120 000 0,280 74,714 

86 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ Týnec a.s. BE 540 773 200 5,127 87,170 

87 CEMEX Cement, s.r.o. Snížení prašnosti areálu Dětmarovice - CEMEX Cement, s.r.o. H 5 420 800 0,050 89,600 

88 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 14 983 510 0,106 93,236 

89 PRACTIC 99, s.r.o. Technologie na snížení prašnosti PRACTIC 99, s.r.o. - kamenolom Zblovice E 41 963 090 0,357 93,277 

90 DS AGROS, a.s. Technologie na snížení prašnosti DS AGROS, a.s.  B 27 267 290 0,166 98,193 

91 ZD Klučov - Lhota, družstvo Rekonstrukce posklizňové linky Klučov - Lhota B 23 206 288 0,109 101,807 

92 DOPAZ s.r.o. Snížení prašnosti v areálu firmy DOPAZ s.r.o. H 3 764 697 0,028 111,119 

93 Město Zákupy Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění, Město Zákupy I 14 597 569 0,011 118,426 

 



 

 

 

 

Str. 179 

4.8.3 Přehled projektů pro ukazatel emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 

Všechny hodnocené projekty seřazené podle nákladové efektivnosti ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PRE CZV/PRE PRE_K_A PRE_K_R DOT_K_R 

1 Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 20 388 747 293,210 0,070 293,210 15,77% 0,49% 

2 Pavel Lazar Zvýšení efektivity vytápění v truhlárně - snížení emisí A 176 814 0,513 0,345 293,723 15,80% 0,49% 

3 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 357 647 382 691,437 0,517 985,160 52,99% 3,62% 

4 HRADECKÝ PÍSEK a.s. Skrápěcí a zametací zařízení E 215 000 0,364 0,591 985,524 53,00% 3,63% 

5 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské 

teplárenské a.s. 

D 285 055 200 360,320 0,791 1 345,844 72,38% 6,12% 

6 Miloslav Švejda Výměna kotle a komína v objektu dílny Rataje A 196 674 0,235 0,837 1 346,079 72,40% 6,13% 

7 MS UTILITIES & SERVICES a.s. Snížení emisí v Teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s. D 22 569 092 25,700 0,878 1 371,779 73,78% 6,67% 

8 Františkolázeňská výtopna, s.r.o. 2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje znečištění A 59 136 404 60,030 0,985 1 431,809 77,01% 8,22% 

9 Josef Bartoš Rekonstrukce/výměna zdrojů tepla opravárenská hala Lavičky A 467 000 0,380 1,229 1 432,189 77,03% 8,23% 

10 QPV spol. s r.o. Výměna zdrojů tepla a otopné soustavy ve společnosti QPV spol. s.r.o. v 

provozovně Budišov 169, 675 03 Budišov 

A 1 294 391 0,768 1,685 1 432,957 77,07% 8,27% 

11 Štěrkovny Olomouc a.s. Odprášení areálu Grygov společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. H 1 512 000 0,780 1,938 1 433,737 77,11% 8,32% 

12 Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s. 

Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové 

pece 

E 35 010 325 16,180 2,164 1 449,917 77,98% 9,17% 

13 DCD IDEAL spol. s r.o. DCD IDEAL Slavětín -  rekonstrukce  kotelny A 11 722 236 5,243 2,236 1 455,160 78,26% 9,45% 

14 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 715 924 000 295,511 2,423 1 750,671 94,16% 26,66% 

15 Brusnická zemědělská, spol. s 

r.o. 

Technologie na snížení emisí amoniaku Brusnická zemědělská, spol. s.r.o. - 

projekt II  

G 798 500 0,325 2,457 1 750,996 94,17% 26,69% 

16 M - SILNICE a.s. Náhrada vlastního energetického zdroje na tuhá paliva instalací lokálních 

plynových zářičů 

A 4 630 000 1,850 2,503 1 752,846 94,27% 26,81% 

17 AH-ENERGY, s.r.o. Snížení emisí spalovacího stacinárního zdroje tepla - Slavičín A 7 761 554 3,093 2,509 1 755,939 94,44% 27,03% 

18 Statky Potštát, a.s. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat - 

Statky Potštát a.s. 

G 342 000 0,119 2,874 1 756,058 94,45% 27,04% 

19 Těžební písková s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti Těžební písková s.r.o. H 2 160 000 0,680 3,176 1 756,738 94,48% 27,12% 
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20 AGRO Jesenice u Prahy a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Agro Jesenice u Prahy,a.s. 

STŘEDISKU Hodkovice 

G 4 120 000 1,213 3,397 1 757,951 94,55% 27,24% 

21 AGRO SLATINY a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI AGRO Slatiny a.s. VE STŘEDISKU 

Vrbice  

G 3 109 658 0,912 3,410 1 758,863 94,60% 27,33% 

22 Zemědělská a.s. Horní Bradlo POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Zemědělská,a.s. Horní Bradlo ve 

střediscích Horní Bradlo, Javorné 

G 2 089 000 0,609 3,430 1 759,472 94,63% 27,39% 

23 Jiří Andrysek POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Jiří Andrysek STŘEDISKU 

Mlékosrby 

G 2 075 000 0,573 3,621 1 760,045 94,66% 27,46% 

24 ZEOS LOMNICE a.s. ZEOS LOMNICE, a.s. - POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO SNÍŽENÍ EMISÍ ČPAVKU 

Z ŽV 

G 1 884 000 0,515 3,658 1 760,560 94,69% 27,51% 

25 GRANITA s.r.o. Pořízení technologie pro snížení prašnosti Granita s.r.o. Humperky H 2 130 000 0,570 3,737 1 761,130 94,72% 27,57% 

26 Marek Mandík Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat - 

Marek Mandík 

G 1 712 000 0,451 3,796 1 761,581 94,74% 27,63% 

27 HalBi spol. s r. o. Technologie na sníženi emisí amoniaku HalBi spol. s r.o. G 1 680 000 0,433 3,880 1 762,014 94,77% 27,68% 

28 Týnice, s.r.o. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Týnice,s.r.o. STŘEDISKU Svatbín 

G 1 535 000 0,390 3,936 1 762,404 94,79% 27,73% 

29 GRANITA s.r.o. Snížení prašnosti areálu Granita s.r.o. Litická H 5 671 000 1,440 3,938 1 763,844 94,87% 27,94% 

30 ZEVAS Vraclav a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT  

G 4 064 670 0,993 4,093 1 764,837 94,92% 28,04% 

31 AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI Agrospol Hostovice,a.s. ve 

středisku Kostěnice 

G 2 557 355 0,621 4,118 1 765,458 94,95% 28,11% 

32 ZEA Rychnovsko a.s. Technologie na snížení emisí amoniaku ZEA Rychnovsko a.s. - Projekt II G 1 020 000 0,244 4,180 1 765,702 94,97% 28,14% 

33 REDU, spol. s r.o. Technologie na snížení emisí amoniaku REDU, spol. s r.o. G 3 370 000 0,799 4,218 1 766,501 95,01% 28,25% 

34 Kokonínská zemědělská, a.s. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat - 

Kokonínská zemědělská, a.s. 

G 1 258 047 0,298 4,222 1 766,799 95,02% 28,29% 

35 AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI AGROCHOV STARÁ PAKA,a.s. VE 

STŘEDISCÍCH BRDO, ROŠKOPOV, RADKYNĚ, ÚBISLAVICE 

G 3 815 000 0,888 4,296 1 767,687 95,07% 28,40% 

36 Zemědělská obchodní 

společnost Šestajovice-Jirny, a.s. 

Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělská obchodní společnost 

Šestajovice-Jirny, a.s. 

G 1 980 000 0,460 4,304 1 768,147 95,10% 28,47% 
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37 Horal, akciová společnost, 

Hláska 

Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - Horal, akciová 

společnost, VKT Hláska 

G 1 870 000 0,429 4,359 1 768,576 95,12% 28,53% 

38 Miroslav Brož Technologie na snížení emisí amoniaku Miroslav Brož G 1 150 000 0,263 4,373 1 768,839 95,13% 28,57% 

39 TOZOS spol. s r.o. Technologie na snížení emisí amoniaku TOZOS spol. s r. o. G 1 793 000 0,409 4,384 1 769,248 95,16% 28,61% 

40 KELEČSKO a.s. Technologie na snížení emisí amoniaku KELEČSKO a.s. G 3 960 000 0,882 4,490 1 770,130 95,20% 28,72% 

41 AGRA Řisuty s.r.o. Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - AGRA Řisuty 

s.r.o. - střediska Malíkovice, Drnek, Ledce 

G 1 594 650 0,355 4,492 1 770,485 95,22% 28,77% 

42 Zemědělské obchodní družstvo 

Němětice 

Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělské obchodní družstvo 

Němětice 

G 3 060 000 0,680 4,500 1 771,165 95,26% 28,87% 

43 Dobrosev, a.s. Stroje do ŽV Dobrosev G 7 482 000 1,660 4,507 1 772,825 95,35% 29,05% 

44 Zemědělské družstvo Velká 

Losenice 

Stroje na snížení emisí čpavku Velká Losenice G 3 672 000 0,814 4,511 1 773,639 95,39% 29,16% 

45 Statek Novák Jarpice - 

Kamenice s.r.o. 

Technologie na snížení emisí amoniaku Statek Novák Jarpice - Kamenice 

s.r.o. 

G 1 450 000 0,321 4,517 1 773,960 95,41% 29,20% 

46 Družstvo Vysočina Pořízení strojů na snížení emisí čpavku G 4 152 000 0,918 4,523 1 774,878 95,46% 29,32% 

47 ZEMA MARKVARTICE a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI ZEMA Markvartice,a.s. STŘEDISKU 

Markvartice 

G 2 471 500 0,541 4,568 1 775,419 95,49% 29,40% 

48 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělské družstvo Dolní Újezd G 1 925 690 0,421 4,574 1 775,840 95,51% 29,44% 

49 ZEPO Bořitov, družstvo ZEPO BOŘITOV, DRUŽSTVO - POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO SNÍŽENÍ EMISÍ 

ČPAVKU Z ŽV 

G 1 781 000 0,389 4,578 1 776,229 95,53% 29,50% 

50 Ing. Martin Novák Technologie na snížení emisí amoniaku Ing. Martin Novák G 970 000 0,211 4,597 1 776,440 95,54% 29,53% 

51 Družstvo vlastníků Polanka nad 

Odrou 

Technologie na snižování emisí amoniaku - Družstvo vlastníků Polanka nad 

Odrou 

G 1 810 000 0,393 4,606 1 776,833 95,56% 29,58% 

52 AGRO BYSTŘICE a.s. Technologie na snížení emisí amoniaku AGRO BYSTŘICE a. s. G 1 130 000 0,243 4,650 1 777,076 95,58% 29,61% 

53 Josef Svízela Technologie na snížení emisí amoniaku Josef Svízela G 950 000 0,202 4,703 1 777,278 95,59% 29,64% 

54 AGROŽIV Sdružení zemědělců, 

s.r.o. 

Technologie na snižování emisí amoniaku AGROŽIV Sdružení zemědělců, 

s.r.o. -  II. Projekt 

G 980 000 0,208 4,712 1 777,486 95,60% 29,67% 

55 Zemědělské družstvo Maleč Zemědělské družstvo Maleč - pořízení technologie pro snížení emisí čpavku 

z ŽV 

G 1 211 000 0,256 4,730 1 777,742 95,61% 29,71% 

56 W.P.E.a.s. Rekonstrukce odsávání linky odlakování v provozu WPE Ostrava E 6 669 660 1,360 4,904 1 779,102 95,69% 29,93% 

57 Obec Homole u Panny Výměna stacionárního zdroje tepla v objektu čp. 43 Homole u Panny A 258 971 0,050 5,179 1 779,152 95,69% 29,94% 
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58 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních 

materiálů Malšovice 

E 7 724 750 1,388 5,565 1 780,540 95,76% 30,16% 

59 Jiří Odstrčil Rekonstrukce kotelny zahradnictví Leština A 1 012 000 0,166 6,096 1 780,706 95,77% 30,19% 

60 ASTRO Vlašim spol. s r.o. Decentralizace centrálního vytápění v areálu společnosti ASTRO Vlašim spol. 

s.r.o. 

A 3 860 988 0,627 6,158 1 781,333 95,81% 30,29% 

61 METRIE spol. s r.o. Dodávka technologie pro snížení emisí v kotelně Metrie s.r.o. Loštice D 1 684 750 0,258 6,530 1 781,591 95,82% 30,35% 

62 Teplárenská společnost Hlinsko, 

spol. s r.o. 

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Teplárenské společnosti 

Hlinsko 

D 6 632 037 0,930 7,131 1 782,521 95,87% 30,58% 

63 Klika & Dvořák, s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti Klika & Dvořák, s.r.o. H 1 512 000 0,210 7,200 1 782,731 95,88% 30,63% 

64 Obec Chbany Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie 

a vlivem na snížení emisí 

A 5 289 061 0,687 7,699 1 783,418 95,92% 30,83% 

65 Kalcit s.r.o.  Snížení prašnosti areálu Blansko společnosti Kalcit s.r.o. H 5 158 000 0,660 7,815 1 784,078 95,95% 31,00% 

66 Zemědělské družstvo Budišov Snížení emisí Zemědělské družstvo Budišov A 19 845 800 2,528 7,850 1 786,606 96,09% 31,61% 

67 Teplárna Písek, a.s. Ekologizace zdroje Teplárna Písek D 130 330 790 16,373 7,960 1 802,979 96,97% 32,75% 

68 PRAGOTRADE spol. s r.o. PRAGOTRADE spol. s r.o. - snížení prašnosti H 3 317 000 0,410 8,090 1 803,389 96,99% 32,87% 

69 Agropodnik Košetice, a.s. Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objekt AGRO Košetice - 

hospodářská budova, truhlárna 

A 778 160 0,096 8,106 1 803,485 97,00% 32,89% 

70 Bystřická tepelná s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Bystřice  n. Perštejnem D 10 703 028 1,255 8,528 1 804,740 97,07% 33,12% 

71 ATM CZ a.s. ATM CZ a.s.  - snížení prašnosti H 3 531 000 0,380 9,292 1 805,120 97,09% 33,25% 

72 Město Nýrsko Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko A 32 002 012 3,065 10,441 1 808,185 97,25% 34,44% 

73 Agropodnik Košetice, a.s. Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objektu AGRO Košetice 

opravárenská dílna. 

A 538 240 0,051 10,554 1 808,236 97,25% 34,45% 

74 Teplárna Písek, a.s. Plynofikace Výtopna Samoty A 41 034 368 3,750 10,942 1 811,986 97,45% 35,26% 

75 Stavoka Kosice, a.s. Pořízení technologie pro snížení prašnosti - Stavoka Kosice, a.s. H 5 180 000 0,470 11,021 1 812,456 97,48% 35,45% 

76 PEDOP s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí TZL-PEDOP s.r.o. H 5 270 000 0,470 11,213 1 812,926 97,51% 35,65% 

77 ŠVANDA spol. s r.o. ŠVANDA spol. s r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 4 011 000 0,330 12,155 1 813,256 97,52% 35,78% 

78 LIGRANIT a.s. Odprášení areálu Ruprechtice společnosti LIGRANIT a.s. H 4 780 000 0,390 12,256 1 813,646 97,54% 35,95% 

79 Armádní Servisní, příspěvková 

organizace 

Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění A 145 779 107 11,003 13,249 1 824,649 98,14% 41,37% 

80 Obec Královské Poříčí Změna vytápění bytových domů obce Královské Poříčí I 5 460 415 0,388 14,073 1 825,037 98,16% 41,57% 

81 Alprim CZ s.r.o. Alprim CZ - snížení emisí E 2 665 000 0,150 17,767 1 825,187 98,16% 41,67% 
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82 Bergasto s.r.o. Snížení emisí TZL-Bergasto s.r.o. H 5 270 000 0,290 18,172 1 825,477 98,18% 41,86% 

83 Obec Bulovka Rekonstrukce budovy ZŠ - rekonstrukce rozvodů topení a výměna kotle A 824 082 0,044 18,729 1 825,521 98,18% 41,89% 

84 Stavitelství Kamínek s.r.o. Stavitelství Kamínek - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 3 240 000 0,170 19,059 1 825,691 98,19% 42,01% 

85 ZEPS s.r.o. ZEPS, s.r.o. - snížení prašnosti H 1 490 400 0,070 21,291 1 825,761 98,20% 42,06% 

86 Obec Bulovka Rekonstrukce budovy OÚ - rekonstrukce kotelny, rekonstrukce rozvodů 

topení a výměna kotle  

A 782 591 0,035 22,360 1 825,796 98,20% 42,08% 

87 Město Klatovy Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa I 17 535 624 0,755 23,226 1 826,551 98,24% 42,28% 

88 JORDÁK s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti - JORDÁK s.r.o. H 4 880 000 0,190 25,684 1 826,741 98,25% 42,47% 

89 Naděžda Klíčová Klíčová Naděžda - technologie pro snížení prašnosti H 3 240 000 0,110 29,455 1 826,851 98,25% 42,57% 

90 K + K Kosice, a.s. Eliminace prašnosti v areálu společnosti K+K Kosice a.s. H 4 815 000 0,150 32,100 1 827,001 98,26% 42,75% 

91 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

BOHEMIA, a.s. 

Snížení prašnosti v areálu společnosti-POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, 

a.s. 

H 4 270 000 0,120 35,583 1 827,121 98,27% 42,91% 

92 CEMEX Czech Republic, s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Olomouc společnosti CEMEX Cement, s.r.o. H 3 077 000 0,080 38,463 1 827,201 98,27% 42,98% 

93 MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s 

r.o. 

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - snížení prašnosti H 4 280 000 0,110 38,909 1 827,311 98,28% 43,14% 

94 MORAVOSTAV Brno, a.s. 

stavební společnost 

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - skrápění E 5 266 964 0,135 39,015 1 827,446 98,29% 43,29% 

95 Zemědělské družstvo Kouty Snížení emisí Zemědělské družstvo Kouty A 8 548 200 0,216 39,575 1 827,662 98,30% 43,59% 

96 Dočkal CZ, s.r.o. Dočkal CZ, s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 4 494 000 0,110 40,855 1 827,772 98,30% 43,76% 

97 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení 

konvertoru č.2 

E 500 000 000 11,800 42,373 1 839,572 98,94% 55,78% 

98 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení 

konvertoru č.1 

E 500 000 000 11,800 42,373 1 851,372 99,57% 67,80% 

99 Martin Čermák Čermák Martin - technologie pro snížení prašnosti H 4 280 000 0,100 42,800 1 851,472 99,58% 67,96% 

100 LIGRANIT a.s. LIGRANIT a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 4 725 000 0,110 42,955 1 851,582 99,58% 68,12% 

101 Zemědělské družstvo se sídlem 

ve Sloupnici 

Snížení emisí Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici A 11 347 600 0,248 45,756 1 851,830 99,60% 68,44% 

102 AWT ROSCO a.s. Řešení spalin kotelny D 5 271 355 0,114 46,240 1 851,944 99,60% 68,57% 

103 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2 E 6 216 820 0,132 47,097 1 852,076 99,61% 68,72% 

104 Tereos TTD, a.s. Ekologizace kotle K1 Cukrovar Dobrovice  A 14 230 800 0,300 47,436 1 852,376 99,63% 69,06% 

105 Malečská energetická, s.r.o. Snížení emisí Malečská energetická, s.r.o. A 11 347 600 0,237 47,880 1 852,613 99,64% 69,41% 
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106 Obec Hradešice Teplofikace části obce Hradešice I 26 810 714 0,553 48,482 1 853,166 99,67% 70,40% 

107 RM Energy s.r.o. Snížení emisí RM Energy s.r.o. A 8 548 200 0,171 49,989 1 853,337 99,68% 70,66% 

108 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Snížení emisí Zemědělské družstvo Dolní Újezd A 14 147 000 0,232 60,978 1 853,569 99,69% 71,04% 

109 ZEPO, akciová společnost 

Leština ( a.s.) 

Snížení emisí ZEPO, akciová společnost Leština ( a.s.) A 11 347 600 0,183 62,009 1 853,752 99,70% 71,43% 

110 Zemědělské a obchodní 

družstvo Lánov 

Snížení emisí Zemědělské a obchodní družstvo Lánov A 8 548 200 0,128 66,783 1 853,880 99,71% 71,73% 

111 Vimbau s.r.o. Rekonstrukce plynové kotelny areálu Vimbau A 7 999 950 0,117 68,376 1 853,997 99,71% 71,85% 

112 Tepelné hospodářství Města 

Trhové Sviny spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 567 500 0,095 69,132 1 854,092 99,72% 72,08% 

113 Papírna Aloisov a.s. Papírna Aloisov - rekonstrukce kotlů Loos A 3 444 084 0,046 74,871 1 854,138 99,72% 72,21% 

114 MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně nebezpečných odpadů 

Prostějov - MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. 

D 6 064 750 0,081 74,873 1 854,219 99,73% 72,43% 

115 Josef Fajtl Výměna hnědouhelných kotlů + příslušenství A 643 978 0,008 80,497 1 854,227 99,73% 72,45% 

116 CEMEX Cement, s.r.o. Snížení prašnosti areálu Dětmarovice - CEMEX Cement, s.r.o. H 4 480 000 0,050 89,600 1 854,277 99,73% 72,62% 

117 Agrokras Energo s. r. o. Snížení emisí Agrokras Energo s.r.o. A 22 545 200 0,218 103,418 1 854,495 99,74% 73,26% 

118 ENERGIE Holding a.s. Instalace nízkoemisních hořáků kotlů HK1 a HK4 - CZT Louny západ A 3 679 600 0,031 118,697 1 854,526 99,74% 73,30% 

119 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 9 883 066 0,083 119,073 1 854,609 99,75% 73,58% 

120 Město Zákupy Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění, Město Zákupy I 1 302 686 0,009 144,743 1 854,618 99,75% 73,63% 

121 ASSA ABLOY Czech & Slovakia 

s.r.o. 

Náhrada odmašťovacích přípravků obsahujících VOC C 827 000 0,005 165,400 1 854,623 99,75% 73,66% 

122 BIOPLYN SG s.r.o. Snížení emisí BIOPLYN SG s.r.o. A 8 548 200 0,047 181,877 1 854,670 99,75% 73,92% 

123 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM05 Optimalizace provozu Kontidrátové tratě AMO B 736 000 000 4,000 184,000 1 858,670 99,97% 91,62% 

124 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 54 547 700 0,293 186,170 1 858,963 99,98% 92,93% 

125 PETR KRAUS, spol. s r.o. Snížení emisí VOC z výroby rakví PETR KRAUS, spol. s r.o. F 6 590 000 0,034 193,824 1 858,997 99,98% 93,15% 

126 TUPA spol. s r.o. Snížení emisí VOC z provozu firmy TUPA s.r.o., Kardašova Řečice F 5 114 600 0,018 284,144 1 859,015 99,98% 93,34% 

127 ERA-PACK s.r.o. Snížení emisní  VOC z tiskařských strojů pomocí regenerativní termické 

oxidace. 

F 9 377 500 0,022 426,250 1 859,037 99,99% 93,60% 

128 COMPOSITE COMPONENTS a.s. Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů společnosti 

Composite Components a.s. 

C 12 042 500 0,024 501,771 1 859,061 99,99% 93,94% 
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129 VITON s.r.o. Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot VITON s.r.o. F 111 541 898 0,222 502,441 1 859,283 100,00% 97,60% 

130 Kinský dal Borgo, a.s. Rekonstrukce kotelny na dřevní štěpku a rozšíření rozvodů tepla v pile 

Kinský, Chlumec nad Cidlinou 

A 10 360 681 0,010 1 036,068 1 859,293 100,00% 97,83% 

131 Městys Havlíčkova Borová Teplovod Havlíčkova Borová I 9 396 156 0,005 1 879,231 1 859,298 100,00% 98,18% 

132 GALILEO Production, s.r.o. GALILEO Production, s.r.o. - Snížení emisí C 14 784 000 0,003 4 928,000 1 859,301 100,00% 98,66% 

133 H. R. G. spol. s r.o. Snížení emisí VOC v tiskárně H. R. G. spol. s r.o. C 47 115 000 0,007 6 730,714 1 859,308 100,00% 100,00% 
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Všechny hodnocené projekty se snížením emisí prekurzorů částic PM2,5 větším než 1 t/r seřazené podle snížení emisí prek. částic PM2,5 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PRE 

1 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 357 647 382 691,437 

2 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské a.s. D 285 055 200 360,320 

3 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 715 924 000 295,511 

4 Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 20 388 747 293,210 

5 Františkolázeňská výtopna, s.r.o. 2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje znečištění A 59 136 404 60,030 

6 MS UTILITIES & SERVICES a.s. Snížení emisí v Teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s. D 22 569 092 25,700 

7 Teplárna Písek, a.s. Ekologizace zdroje Teplárna Písek D 130 330 790 16,373 

8 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece E 35 010 325 16,180 

9 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.2 E 500 000 000 11,800 

10 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.1 E 500 000 000 11,800 

11 Armádní Servisní, příspěvková organizace Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění A 145 779 107 11,003 

12 DCD IDEAL spol. s r.o. DCD IDEAL Slavětín -  rekonstrukce  kotelny A 11 722 236 5,243 

13 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM05 Optimalizace provozu Kontidrátové tratě AMO B 736 000 000 4,000 

14 Teplárna Písek, a.s. Plynofikace Výtopna Samoty A 41 034 368 3,750 

15 AH-ENERGY, s.r.o. Snížení emisí spalovacího stacinárního zdroje tepla - Slavičín A 7 761 554 3,093 

16 Město Nýrsko Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko A 32 002 012 3,065 

17 Zemědělské družstvo Budišov Snížení emisí Zemědělské družstvo Budišov A 19 845 800 2,528 

18 M - SILNICE a.s. Náhrada vlastního energetického zdroje na tuhá paliva instalací lokálních plynových zářičů A 4 630 000 1,850 

19 Dobrosev, a.s. Stroje do ŽV Dobrosev G 7 482 000 1,660 

20 GRANITA s.r.o. Snížení prašnosti areálu Granita s.r.o. Litická H 5 671 000 1,440 

21 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice E 7 724 750 1,388 

22 W.P.E.a.s. Rekonstrukce odsávání linky odlakování v provozu WPE Ostrava E 6 669 660 1,360 

23 Bystřická tepelná s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Bystřice  n. Perštejnem D 10 703 028 1,255 

24 AGRO Jesenice u Prahy a.s. POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NH3 Z CHOVŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI 

Agro Jesenice u Prahy,a.s. STŘEDISKU Hodkovice 

G 4 120 000 1,213 
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4.8.4 Přehled projektů pro ukazatel emisí částic PM2,5 

Všechny hodnocené projekty seřazené podle nákladové efektivnosti ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům 

H ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PM25 CZV/PM25 PM25_K_A PM25_K_R DOT_K_R 

1 Zemědělské zásobování a 

nákup Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 6 872 000 15,510 0,443 15,510 1,66% 0,05% 

2 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 9 023 031 8,515 1,060 24,025 2,57% 0,12% 

3 IROMEZ s.r.o. Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy - Pelhřimov D 8 111 633 7,474 1,085 31,499 3,37% 0,18% 

4 Pardubický pivovar a.s. Rekonstrukce aspiračního systému varny B 1 552 500 1,381 1,124 32,880 3,52% 0,20% 

5 Tepelné hospodářství Města 

Trhové Sviny spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 567 500 5,441 1,207 38,321 4,10% 0,28% 

6 Zemagro, spol. s r.o. Technologie na snížení prašnosti Zemagro, spol. s r.o. B 1 129 780 0,930 1,215 39,251 4,20% 0,29% 

7 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 25 404 500 19,770 1,285 59,021 6,32% 0,48% 

8 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 5 936 860 3,660 1,622 62,681 6,71% 0,54% 

9 QPV spol. s r.o. Výměna zdrojů tepla a otopné soustavy ve společnosti QPV spol. s.r.o. v 

provozovně Budišov 169, 675 03 Budišov 

A 1 294 391 0,768 1,685 63,449 6,80% 0,55% 

10 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 4 280 000 2,500 1,712 65,949 7,06% 0,60% 

11 Žatecká teplárenská, a.s. Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin D 29 022 186 15,600 1,860 81,549 8,74% 0,82% 

12 L. Klíma automatické mlýny 

Křesín - Libochovice s.r.o. 

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna - odprášení mlýnského provozu B 5 399 262 2,730 1,978 84,279 9,03% 0,89% 

13 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF) D 24 299 000 11,852 2,050 96,131 10,30% 0,97% 

14 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 8 106 390 3,870 2,095 100,001 10,71% 1,03% 

15 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, 

s.r.o. 

Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 5 346 822 2,453 2,180 102,454 10,97% 1,10% 

16 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 77 430 065 31,583 2,452 134,037 14,36% 1,69% 

17 Jiří Kejř - podnik stavebních 

a zemních prací s.r.o. 

Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. - snížení prašnosti H 2 700 000 1,060 2,547 135,097 14,47% 1,73% 

18 ARCÁDE COLOR s.r.o. Snížení emisí z parní kotelny spol. ARCÁDE COLOR D 974 000 0,361 2,698 135,458 14,51% 1,74% 

19 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 10 490 000 3,880 2,704 139,338 14,93% 1,82% 

20 GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Goldbeck Prefabeton s.r.o. H 2 463 400 0,910 2,707 140,248 15,02% 1,85% 
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21 J.A. Langer a synové  spol. s 

r.o. 

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna B 4 939 584 1,821 2,713 142,069 15,22% 1,91% 

22 HERKUL a.s. HERKUL a.s. - snížení prašnosti H 8 560 000 2,980 2,872 145,049 15,54% 1,98% 

23 CZECH-CONT s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny CZECH-CONT s.r.o. E 1 984 878 0,647 3,068 145,696 15,61% 2,01% 

24 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov BE 249 665 100 76,173 3,278 221,869 23,77% 3,93% 

25 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 54 547 700 15,723 3,469 237,592 25,45% 4,35% 

26 NATRIX Kamenolom Bzová, 

a.s. 

Pořízení technologie pro snížení prašnosti Natrix Kamenolom Bzová, a.s. H 1 441 206 0,410 3,515 238,002 25,50% 4,36% 

27 DIOSS NÝŘANY a.s. Rekonstrukce odsávání svařovny Dioss Nýřany a.s. E 2 047 783 0,545 3,757 238,547 25,55% 4,39% 

28 Ridera Bohemia a.s. Odprášení areálu společnosti Ridera Bohemia a.s. H 8 560 000 2,230 3,839 240,777 25,79% 4,46% 

29 Železárny Štěpánov, spol. s 

r.o. 

Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 109 630 069 28,227 3,884 269,004 28,82% 5,45% 

30 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 20 588 863 5,055 4,073 274,059 29,36% 5,61% 

31 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 31 060 000 7,570 4,103 281,629 30,17% 5,83% 

32 D E L F Y  s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu D E L F Y s.r.o. H 5 885 000 1,420 4,144 283,049 30,32% 5,89% 

33 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 28 110 000 6,760 4,158 289,809 31,04% 6,09% 

34 Petrokámen s.r.o. Petrokámen s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 1,620 4,623 291,429 31,22% 6,16% 

35 RONČKA, s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny RONČKA, s.r.o. E 1 679 400 0,363 4,626 291,792 31,26% 6,18% 

36 RESTA s.r.o. RESTA s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 1 620 000 0,350 4,629 292,142 31,29% 6,20% 

37 REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA 

Most, a.s. 

Odprášení areálu společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. H 5 350 000 1,150 4,652 293,292 31,42% 6,25% 

38 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 8 381 170 1,771 4,732 295,063 31,61% 6,32% 

39 Frýdlantské strojírny - Rasl a 

syn a.s. 

Modernizace odprášení brusírny a svařovny E 3 846 742 0,798 4,820 295,861 31,69% 6,37% 

40 TROJEK, a.s. Odprášení areálu TROJEK a.s. H 9 630 000 1,920 5,016 297,781 31,90% 6,44% 

41 ATLANT spol. s r.o. ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti H 5 885 000 1,130 5,208 298,911 32,02% 6,51% 

42 ARCIMPEX s.r.o. ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 1,410 5,312 300,321 32,17% 6,57% 

43 INVEST - STAR, s.r.o. INVEST - STAR, s.r.o. pořízení technologie pro snížení prašnosti H 3 955 000 0,700 5,650 301,021 32,25% 6,62% 

44 UHELNÉ SKLADY COUFAL 

s.r.o. 

UHELNÉ SKLADY COUFAL s.r.o. - snížení prašnosti H 5 560 000 0,980 5,673 302,001 32,35% 6,67% 
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45 ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů VESKO-B D 12 220 000 2,139 5,713 304,140 32,58% 6,72% 

46 EKOREMA recycling s.r.o. EKOREMA recycling s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 6 955 000 1,190 5,845 305,330 32,71% 6,79% 

47 UNIONSTEEL s.r.o. UNIONSTEEL s.r.o. - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 6 206 000 1,060 5,855 306,390 32,82% 6,85% 

48 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - snížení prašnosti H 8 025 000 1,310 6,126 307,700 32,96% 6,94% 

49 Kalcit s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Brno - Líšeň ve společnosti Kalcit s.r.o. H 5 243 000 0,840 6,242 308,540 33,05% 7,00% 

50 TONDAU s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu TONDAU s.r.o. H 8 025 000 1,280 6,270 309,820 33,19% 7,09% 

51 Pejšův mlýn Sedlčany spol. s 

r.o. 

Rekonstrukce aspirace příjmu obilí Pejšova mlýna Sedlčany B 5 325 600 0,844 6,310 310,664 33,28% 7,15% 

52 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 10 502 000 1,654 6,349 312,318 33,46% 7,23% 

53 KVD Plus s.r.o. Snížení prašnosti vlivem nasazení techniky skrápění na Recyklačním středisku 

Dolní Beřkovice 

H 3 842 596 0,594 6,469 312,912 33,52% 7,28% 

54 FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 176 970 906 27,277 6,488 340,189 36,44% 8,64% 

55 ZPA Pečky, a.s. Výměna zastaralého zařízení na záchyt emisí za účelem snížení emisí 

znečišťujících látek TZL 

E 2 450 000 0,377 6,499 340,566 36,48% 8,66% 

56 Ondřej Bačina Snížení emisí posklizňové linky B 4 925 319 0,750 6,567 341,316 36,56% 8,71% 

57 Jaroslav Huráb Jaroslav Huráb - snížení prašnosti H 5 885 000 0,890 6,612 342,206 36,66% 8,77% 

58 Ventos Energy Solutions, a.s. Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství A 5 481 852 0,792 6,922 342,998 36,74% 8,83% 

59 Josef Fajtl Výměna hnědouhelných kotlů + příslušenství A 643 978 0,092 7,000 343,090 36,75% 8,84% 

60 Teplárna Loučovice, a.s. Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných 

technologií 

D 56 571 000 8,040 7,036 351,130 37,61% 9,43% 

61 Petr Kadlec - ELEKTRO-

KOVO 

Rekonstrukce odsávání svařovny firmy Elektrokovo Kadlec E 1 616 000 0,227 7,119 351,357 37,64% 9,45% 

62 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 687 764 502 96,055 7,160 447,412 47,93% 14,74% 

63 ArcelorMittal Engineering 

Products Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 12 873 530 1,795 7,172 449,207 48,12% 14,84% 

64 KREICZIRSKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti KREICZIRSKY s.r.o. H 7 704 000 1,070 7,200 450,277 48,23% 14,92% 

65 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 8 025 000 1,100 7,295 451,377 48,35% 15,01% 

66 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 21 382 000 2,873 7,442 454,250 48,66% 15,17% 

67 ŠTOKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti ŠTOKY s.r.o. H 5 136 000 0,680 7,553 454,930 48,73% 15,23% 
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68 Stavební společnost Jaroslav 

Oršuliak, a.s. 

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. - snížení prašnosti H 3 531 000 0,460 7,676 455,390 48,78% 15,26% 

69 TONDAU s.r.o. Odprášení areálu společnosti TONDAU s.r.o. H 8 025 000 1,030 7,791 456,420 48,89% 15,34% 

70 ZEMAS AG,a.s. Rekonstrukce sušky Kozlov B 4 269 548 0,534 7,995 456,954 48,95% 15,38% 

71 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového 

nádraží Úpravny uhlí Ledvice 

E 18 462 024 2,300 8,027 459,254 49,20% 15,52% 

72 Dřevotvar družstvo Instalace filtrační stanice pro záchyt tuhých znečisťujících látek D 4 487 696 0,555 8,086 459,809 49,26% 15,58% 

73 JOPO CONSTRUCTIONS a.s. Eliminace prašnosti v areálu JOPO CONSTRUCTIONS a.s. H 4 494 000 0,550 8,171 460,359 49,31% 15,62% 

74 Silvan Špicar Špicar Silvan - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 8 025 000 0,980 8,189 461,339 49,42% 15,71% 

75 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 14 510 832 1,730 8,388 463,069 49,60% 15,82% 

76 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části 

Aglomerace AMO 

E 52 272 000 6,230 8,390 469,299 50,27% 16,22% 

77 Chlop s.r.o. Snížení prašnosti areálu společnosti CHLOP s.r.o. H 3 959 000 0,460 8,607 469,759 50,32% 16,27% 

78 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 147 471 119 16,983 8,683 486,742 52,14% 17,61% 

79 KARETA s.r.o. ODSÁVÁNÍ LINKY KAMENOLOMU ONDŘEJOVICE E 7 354 800 0,845 8,704 487,587 52,23% 17,68% 

80 Ridera Bohemia a.s. Eliminace prašnosti v areálu Ridera Bohemia a.s. H 7 490 000 0,860 8,709 488,447 52,32% 17,73% 

81 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ 

Týnec a.s. 

BE 230 720 000 26,285 8,778 514,732 55,14% 19,83% 

82 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 177 446 000 20,153 8,805 534,885 57,30% 21,20% 

83 Město Kašperské Hory Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách D 11 716 041 1,307 8,964 536,192 57,44% 21,27% 

84 MAPECO MOST a.s. MAPECO MOST a.s. - snížení prašnosti H 5 775 000 0,640 9,023 536,832 57,51% 21,33% 

85 Bergasto s.r.o. Bergasto s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 0,830 9,024 537,662 57,59% 21,41% 

86 STAVBY Škrobánek s.r.o. STAVBY Škrobánek s.r.o. - snížení prašnosti v areálu sypkých hmot H 4 280 000 0,470 9,106 538,132 57,65% 21,45% 

87 HASIT Šumavské vápenice a 

omítkárny, s.r.o. 

Odprášení hydratizační jednotky HJ 5 E 3 799 258 0,412 9,222 538,544 57,69% 21,50% 

88 Pavel Bajer s.r.o. Pavel Bajer s.r.o. - snížení prašnosti H 3 424 000 0,370 9,254 538,914 57,73% 21,54% 

89 ŠTIPČÁK, spol. s r.o. Snížení emisí TZL z kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o. E 3 762 601 0,405 9,290 539,319 57,77% 21,58% 

90 První plzeňská galvanovna 

s.r.o. 

Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 32 569 000 3,501 9,303 542,820 58,15% 21,92% 

91 Progresmetal, spol. s r. o. Rekonstrukce odsávání svařovny Progresmetal, spol. s r.o. E 1 802 196 0,190 9,485 543,010 58,17% 21,95% 
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92 HYDROSPOR spol. s r.o. HYDROSPOR spol. s r.o. - snížení prašnosti H 4 494 000 0,470 9,562 543,480 58,22% 22,00% 

93 Obec Homole u Panny Výměna stacionárního zdroje tepla v objektu čp. 43 Homole u Panny A 258 971 0,027 9,592 543,507 58,22% 22,00% 

94 KOVOŠROT - MORAVIA CZ 

a.s. 

KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 2 700 000 0,280 9,643 543,787 58,25% 22,03% 

95 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 252 223 000 26,096 9,665 569,883 61,05% 23,97% 

96 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve 

společnosti Lafarge Cement a.s. 

E 44 286 566 4,421 10,017 574,304 61,52% 24,31% 

97 Jan Perner Instalace odsávacího a filtračního systému v provozu Jana Pernera E 2 026 765 0,193 10,501 574,497 61,54% 24,34% 

98 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 200 020 000 18,610 10,748 593,107 63,53% 25,74% 

99 Serafin Campestrini s.r.o. SNÍŽENÍ EMISÍ TZL MODERNIZACÍ FILTRACE A VYUŽITÍM ODPADNÍHO TEPLA 

SPALIN SECA BOROHRÁDEK 

D 26 820 000 2,463 10,889 595,570 63,80% 25,94% 

100 Kamil Gellner Gellner Kamil - snížení prašnosti H 5 885 000 0,530 11,104 596,100 63,85% 26,01% 

101 Zemědělské družstvo 

"Mezilesí" Telecí 

Snížení prašnosti v areálu ZD "Mezilesí" Telecí B 13 398 000 1,174 11,412 597,274 63,98% 26,15% 

102 Lesostavby Frýdek-Místek a. 

s. 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. - snížení prašnosti H 7 490 000 0,650 11,523 597,924 64,05% 26,22% 

103 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 47 120 000 4,000 11,780 601,924 64,48% 26,55% 

104 AZ BETON s.r.o. Snížení prašnosti ve společnosti AZ BETON s.r.o. H 1 566 972 0,130 12,054 602,054 64,49% 26,57% 

105 Zemědělské družstvo 

Unčovice 

Obměna čističky za účelem snížení prašnosti E 4 791 369 0,397 12,069 602,451 64,54% 26,61% 

106 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí BE 250 696 695 20,531 12,211 622,982 66,73% 28,54% 

107 Wotan Forest, a.s. Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka A 34 620 000 2,820 12,277 625,802 67,04% 28,83% 

108 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad 

Metují 

BE 56 389 000 4,590 12,285 630,392 67,53% 29,35% 

109 Obec Královské Poříčí Změna vytápění bytových domů obce Královské Poříčí I 5 460 415 0,441 12,382 630,833 67,58% 29,41% 

110 LIMPA s.r.o. Limpa s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 5 130 000 0,380 13,500 631,213 67,62% 29,46% 

111 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM05 Optimalizace provozu Kontidrátové tratě AMO B 736 000 000 54,200 13,579 685,413 73,42% 35,13% 

112 Firma FAULHAMMER s.r.o. Snížení prašnosti areálu Polička B 6 872 200 0,494 13,911 685,907 73,48% 35,20% 

113 RenoFarma Bílovec, a.s. Posklizňová linka Bílovec B 9 563 105 0,659 14,512 686,566 73,55% 35,27% 

114 Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. 

Snížení prašnosti z terminálu meziproduktů E 16 727 089 1,146 14,596 687,712 73,67% 35,40% 
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115 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 27 970 000 1,892 14,783 689,604 73,87% 35,62% 

116 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost, v Úsobrně 

E 291 320 000 19,533 14,914 709,137 75,96% 38,26% 

117 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 348 548 610 21,700 16,062 730,837 78,29% 40,95% 

118 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 23 281 440 1,436 16,213 732,273 78,44% 41,13% 

119 Petr Očenášek Náhrada technologie za účelem snížení emisí TZL Petr Očenášek BE 3 818 800 0,235 16,250 732,508 78,47% 41,17% 

120 ADESTRA s.r.o. Snížení emisí z provozu spol. Adestra E 1 900 000 0,115 16,522 732,623 78,48% 41,19% 

121 Vladimír Burda Odprášení mlýnu společnosti Vladimír Burda - Mlýn Dunice E 1 488 380 0,090 16,538 732,713 78,49% 41,21% 

122 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Technologie na snížení prašnosti Zemědělské družstvo Dolní Újezd B 10 075 000 0,605 16,653 733,318 78,55% 41,29% 

123 Zemědělské družstvo Senice 

na Hané 

Snížení prašnosti areálu v KÚ Senička B 12 492 110 0,731 17,089 734,049 78,63% 41,38% 

124 DELTA Kardašova Řečice, a.s. Snížení emisí provozovny Delta Kardašova Řečice, a.s. D 2 996 508 0,175 17,123 734,224 78,65% 41,42% 

125 LAZAM CZ s.r.o. Modernizace odsávání brusírny a svařovny  E 2 378 601 0,131 18,157 734,355 78,66% 41,45% 

126 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. etapa BE 269 120 904 14,779 18,210 749,134 80,25% 43,52% 

127 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné 

třídírny koksu v OKK Koksovny, a.s. 

E 38 473 450 2,086 18,444 751,220 80,47% 43,81% 

128 PILA HRACHOVEC, s.r.o. Snížení emisí TZL ve společnosti PILA HRACHOVEC, s.r.o. E 2 826 000 0,153 18,471 751,373 80,49% 43,85% 

129 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 38 719 047 2,091 18,517 753,464 80,71% 44,15% 

130 Lesostavby Frýdek-Místek a. 

s. 

Snížení prašnosti v areálu sypkých hmot v Jablunkově H 3 745 000 0,200 18,725 753,664 80,73% 44,18% 

131 MORAS akciová společnost Technologie na snížení prašnosti  - MORAS a.s.  B 10 082 700 0,529 19,060 754,193 80,79% 44,29% 

132 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 150 323 000 7,153 21,015 761,346 81,56% 45,44% 

133 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 715 924 000 34,000 21,057 795,346 85,20% 50,95% 

134 Martin Zelina Martin Zelina - Odprášení areálu Miškovice u Zlína H 3 424 000 0,160 21,400 795,506 85,22% 50,99% 

135 Město Jesenice Rozšíření rozvodů CZT Jesenice I 2 799 640,8 0,127 22,044 795,633 85,23% 51,02% 

136 VÚCHS Rapotín, s.r.o. Omezení prašnosti z provozu posklizňové linky VÚCHS Rapotín, s.r.o. B 2 142 326 0,094 22,791 795,727 85,24% 51,04% 

137 VRAMAT CZ s.r.o. Pořízení technologie pro snížení emisí-VRAMAT CZ s.r.o. B 4 350 400 0,183 23,773 795,910 85,26% 51,09% 

138 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části 

Aglomerace AMO  

E 217 121 842 9,014 24,087 804,924 86,22% 52,76% 
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139 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti PD skrývkových odtahů E 10381407 0,415 25,015 805,339 86,27% 52,84% 

140 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 78901623 3,116 25,321 808,455 86,60% 53,56% 

141 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 402025000 15,856 25,355 824,311 88,30% 56,65% 

142 Cement Hranice, akciová 

společnost 

Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová 

společnost 

E 71965956 2,837 25,367 827,148 88,60% 57,21% 

143 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 79248840 3,030 26,155 830,178 88,93% 57,82% 

144 Kinský dal Borgo, a.s. Rekonstrukce kotelny na dřevní štěpku a rozšíření rozvodů tepla v pile Kinský, 

Chlumec nad Cidlinou 

A 10360681 0,396 26,163 830,574 88,97% 57,89% 

145 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Sekundární odprášení 

konvertorů 

E 500000000 19,000 26,316 849,574 91,01% 61,74% 

146 CTZ s.r.o. Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské 

Hradiště 

E 1739211 0,065 26,757 849,639 91,01% 61,75% 

147 ZEMSPOL a.s. Sloup Výměna čistící a sušící technologie s cílem snížení prašnosti B 7710396 0,288 26,772 849,927 91,05% 61,82% 

148 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 41187394 1,531 26,902 851,458 91,21% 62,19% 

149 Zemědělské družstvo Velká 

Losenice 

PLO Velká Losenice B 3767800 0,140 26,913 851,598 91,22% 62,23% 

150 Betonárna Podivín s.r.o. Snížení prašnosti v areálu firmy Betonárna Podivín s.r.o. H 3332500 0,120 27,771 851,718 91,24% 62,27% 

151 Wotan Forest, a.s. Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice A 111560296 3,910 28,532 855,628 91,66% 63,13% 

152 Volfířov, a.s. Posklizňová linka Volfířov B 7593790 0,262 28,984 855,890 91,68% 63,18% 

153 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské 

a.s. 

D 285055200 9,750 29,236 865,640 92,73% 63,98% 

154 CHPS s.r.o. Pořízení technologií ke snížení emisí CHPS s.r.o. E 2049315,12 0,070 29,276 865,710 92,74% 64,01% 

155 DCD IDEAL spol. s r.o. DCD IDEAL Slavětín -  rekonstrukce  kotelny A 11722236 0,396 29,602 866,106 92,78% 64,10% 

156 KOOPERACE, a.s. Rekonstrukce a modernizace výrobny krmných směsí B 31576050 1,045 30,216 867,151 92,89% 64,43% 

157 Veolia Energie ČR, a.s. Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc D 56336709 1,815 31,040 868,966 93,08% 64,86% 

158 Petr Růžička Snížení prašnosti areálu Dolní Ředice B 4163065 0,132 31,538 869,098 93,10% 64,90% 

159 Agro MONET, a.s. Technologie na snížení prašnosti Agro MONET, a.s. B 6729300 0,205 32,826 869,303 93,12% 64,96% 

160 Obec Hradešice Teplofikace části obce Hradešice I 26810714 0,789 33,981 870,092 93,21% 65,28% 

161 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 294131680 8,120 36,223 878,212 94,07% 67,54% 

162 Hanácká zemědělská 

společnost Jevíčko a.s. 

Posklizňová linka Jaroměřice B 5882000 0,161 36,534 878,373 94,09% 67,58% 
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163 Kovohutě Příbram 

nástupnická, a.s. 

Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové 

pece 

E 35010325 0,920 38,055 879,293 94,19% 67,85% 

164 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 152520000 3,754 40,629 883,047 94,59% 68,92% 

165 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 357647382 8,442 42,365 891,489 95,50% 69,92% 

166 PODHORAN LUKOV a.s. Snížení emisní zátěže z dřevovýroby - PODHORAN LUKOV E 4078950 0,096 42,489 891,585 95,51% 69,97% 

167 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud E 7361380 0,172 42,799 891,757 95,53% 70,02% 

168 Obec Bulovka Rekonstrukce budovy ZŠ - rekonstrukce rozvodů topení a výměna kotle A 824082 0,019 43,373 891,776 95,53% 70,03% 

169 PÉROVNA Hostivař s.r.o. Rekonstrukce odsávání společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o. E 5084640 0,113 44,997 891,889 95,54% 70,09% 

170 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 56351000 1,244 45,298 893,133 95,67% 70,53% 

171 RECYKLÁČ s.r.o. RECYKLÁČ s.r.o. - modernizace odprášení areálu Plzeň H 5480000 0,120 45,667 893,253 95,69% 70,59% 

172 AWT ROSCO a.s. Řešení spalin kotelny D 5271355 0,114 46,240 893,367 95,70% 70,63% 

173 RECYKLÁČ s.r.o. Technologie pro snížení prašnosti areálu Rokycany společnosti RECYKLÁČ s.r.o. H 3745000 0,080 46,813 893,447 95,71% 70,67% 

174 Zemědělské družstvo Kouty Snížení emisí Zemědělské družstvo Kouty A 8548200 0,180 47,490 893,627 95,73% 70,77% 

175 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 439348450 8,710 50,442 902,337 96,66% 74,15% 

176 Jiří Odstrčil Rekonstrukce kotelny zahradnictví Leština A 1012000 0,020 50,600 902,357 96,66% 74,15% 

177 Bergasto s.r.o. Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem -Bergasto s.r.o. E 10199000 0,201 50,741 902,558 96,68% 74,20% 

178 Obec Bulovka Rekonstrukce budovy OÚ - rekonstrukce kotelny, rekonstrukce rozvodů topení 

a výměna kotle  

A 782590,73 0,015 52,173 902,573 96,68% 74,21% 

179 SGA Schody s.r.o. Instalace spalinového filtru ke snížení emisí TZL D 1622000 0,031 52,323 902,604 96,69% 74,23% 

180 ZEPO, akciová společnost 

Leština ( a.s.) 

Snížení emisí ZEPO, akciová společnost Leština ( a.s.) A 11347600 0,198 57,311 902,802 96,71% 74,36% 

181 UNEX a.s. Modernizace odsávání slévárny Uničov E 33609759 0,571 58,861 903,373 96,77% 74,61% 

182 RM Energy s.r.o. Snížení emisí RM Energy s.r.o. A 8548200 0,140 61,059 903,513 96,79% 74,70% 

183 BIOPLYN SG s.r.o. Snížení emisí BIOPLYN SG s.r.o. A 8548200 0,132 64,759 903,645 96,80% 74,78% 

184 Zemědělské družstvo 

Budišov 

Snížení emisí Zemědělské družstvo Budišov A 19845800 0,297 66,821 903,942 96,83% 74,98% 

185 Teplárna Písek, a.s. Plynofikace Výtopna Samoty A 41034368 0,577 71,117 904,519 96,89% 75,23% 

186 Dolňácko, a.s. Posklizňová linka Dolňácko B 29485860 0,408 72,269 904,927 96,94% 75,50% 

187 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Branžovy E 20920000 0,280 74,714 905,207 96,97% 75,65% 
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188 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení 

konvertoru č.2 

E 500000000 6,600 75,758 911,807 97,67% 79,49% 

189 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení 

konvertoru č.1 

E 500000000 6,600 75,758 918,407 98,38% 83,34% 

190 Froněk, spol. s r.o. Snížení produkce emisí kamenolomu BRANT  B 66984634 0,841 79,649 919,248 98,47% 83,95% 

191 Malečská energetická, s.r.o. Snížení emisí Malečská energetická, s.r.o. A 11347600 0,142 79,913 919,390 98,49% 84,06% 

192 Zemědělské družstvo se 

sídlem ve Sloupnici 

Snížení emisí Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici A 11347600 0,139 81,637 919,529 98,50% 84,16% 

193 Agrokras Energo s. r. o. Snížení emisí Agrokras Energo s.r.o. A 22545200 0,274 82,282 919,803 98,53% 84,37% 

194 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 98202388 1,184 82,941 920,987 98,66% 85,13% 

195 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ Týnec 

a.s. 

BE 446920000 5,127 87,170 926,114 99,21% 89,19% 

196 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Snížení emisí Zemědělské družstvo Dolní Újezd A 14147000 0,158 89,538 926,272 99,22% 89,31% 

197 PRACTIC 99, s.r.o. Technologie na snížení prašnosti PRACTIC 99, s.r.o. - kamenolom Zblovice E 33300000 0,357 93,277 926,629 99,26% 89,66% 

198 Františkolázeňská výtopna, 

s.r.o. 

2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje znečištění A 59136404 0,620 95,381 927,249 99,33% 90,15% 

199 MLÝN HERBER spol. s r.o. Mlýn Palhanec, Minimalizace emisí TZ E 32039693 0,329 97,385 927,578 99,36% 90,49% 

200 DS AGROS, a.s. Technologie na snížení prašnosti DS AGROS, a.s.  B 16300000 0,166 98,193 927,744 99,38% 90,66% 

201 Zemědělské a obchodní 

družstvo Lánov 

Snížení emisí Zemědělské a obchodní družstvo Lánov A 8548200 0,084 101,764 927,828 99,39% 90,76% 

202 ZD Klučov - Lhota, družstvo Rekonstrukce posklizňové linky Klučov - Lhota B 11097000 0,109 101,807 927,937 99,40% 90,86% 

203 BDSTAV MORAVA s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu BDSTAV MORAVA s.r.o. H 3241000 0,030 108,033 927,967 99,40% 90,89% 

204 DOPAZ s.r.o. Snížení prašnosti v areálu firmy DOPAZ s.r.o. H 3111320 0,028 111,119 927,995 99,41% 90,93% 

205 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu 

ocelárenského aglomerátu 

E 296061928 2,310 128,165 930,305 99,66% 93,21% 

206 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního 

aglomerátu 

E 309025900 2,100 147,155 932,405 99,88% 95,59% 

207 Obec Chbany Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie a 

vlivem na snížení emisí 

A 5289061,27 0,035 151,116 932,440 99,88% 95,65% 

208 Město Nýrsko Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko A 32002012 0,134 238,821 932,574 99,90% 96,03% 

209 Armádní Servisní, 

příspěvková organizace 

Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění A 145779107 0,505 288,671 933,079 99,95% 97,76% 
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210 TERMO Děčín a.s. Instalace nízkoemisních hořáků A 2466306 0,008 308,288 933,087 99,95% 97,79% 

211 Městys Havlíčkova Borová Teplovod Havlíčkova Borová I 9396156 0,026 361,391 933,113 99,96% 97,90% 

212 ASTRO Vlašim spol. s r.o. Decentralizace centrálního vytápění v areálu společnosti ASTRO Vlašim spol. 

s.r.o. 

A 3860988,41 0,010 386,099 933,123 99,96% 97,94% 

213 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 9883066 0,023 429,699 933,146 99,96% 98,03% 

214 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever E 120354350 0,255 471,978 933,401 99,99% 98,95% 

215 Tereos TTD, a.s. Ekologizace kotle K1 Cukrovar Dobrovice  A 14230800 0,028 508,243 933,429 99,99% 99,06% 

216 ZEPO Bořitov, družstvo Posklizňová linka Bořitov B 36748000 0,066 556,788 933,495 100,00% 99,40% 

217 Město Zákupy Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění, Město Zákupy I 1302686 0,002 651,343 933,497 100,00% 99,41% 

218 MEGAWASTE-EKOTERM, 

s.r.o. 

Pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně nebezpečných odpadů 

Prostějov - MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. 

D 6064750 0,008 758,094 933,505 100,00% 99,48% 

219 AH-ENERGY, s.r.o. Snížení emisí spalovacího stacinárního zdroje tepla - Slavičín A 7761554 0,008 970,194 933,513 100,00% 99,55% 

220 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání dopravy koksu a rozdružovadla E 2710400 0,002 1 355,200 933,515 100,00% 99,57% 

221 Zemědělské družstvo Maleč Zemědělské družstvo Maleč - pořízení technologie pro snížení prašnosti - 

výrobna krmných směsí  

B 39693600 0,008 4 961,700 933,523 100,00% 99,94% 

222 Město Klatovy Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa I 17535623,82 0,001 17 535,624 933,524 100,00% 100,00% 
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Všechny hodnocené projekty se snížením emisí částic PM2,5 větším než 1 t/r seřazené podle snížení emisí částic PM2,5 

H ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PM25 CZV/PM25 

1 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 687 764 502 96,055 7,160 

2 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov BE 249 665 100 76,173 3,278 

3 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM05 Optimalizace provozu Kontidrátové tratě AMO B 736 000 000 54,200 13,579 

4 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 715 924 000 34,000 21,057 

5 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 77 430 065 31,583 2,452 

6 Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 109 630 069 28,227 3,884 

7 FERAMO METALLUM INTERNATIONAL 

s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 176 970 906 27,277 6,488 

8 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. BE 230 720 000 26,285 8,778 

9 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 252 223 000 26,096 9,665 

10 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 348 548 610 21,700 16,062 

11 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí BE 250 696 695 20,531 12,211 

12 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 177 446 000 20,153 8,805 

13 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 25 404 500 19,770 1,285 

14 SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, v Úsobrně E 291 320 000 19,533 14,914 

15 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Sekundární odprášení konvertorů E 500000000 19,000 26,316 

16 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 200 020 000 18,610 10,748 

17 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 147 471 119 16,983 8,683 

18 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 402025000 15,856 25,355 

19 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 54 547 700 15,723 3,469 

20 Žatecká teplárenská, a.s. Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin D 29 022 186 15,600 1,860 

21 Zemědělské zásobování a nákup 

Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 6 872 000 15,510 0,443 

22 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. etapa BE 269 120 904 14,779 18,210 

23 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF) D 24 299 000 11,852 2,050 

24 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské a.s. D 285055200 9,750 29,236 
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25 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části Aglomerace AMO  E 217121842 9,014 24,087 

26 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 439348450 8,710 50,442 

27 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 9 023 031 8,515 1,060 

28 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 357647382 8,442 42,365 

29 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 294131680 8,120 36,223 

30 Teplárna Loučovice, a.s. Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií D 56 571 000 8,040 7,036 

31 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 31 060 000 7,570 4,103 

32 IROMEZ s.r.o. Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy - Pelhřimov D 8 111 633 7,474 1,085 

33 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 150 323 000 7,153 21,015 

34 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 28 110 000 6,760 4,158 

35 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.2 E 500000000 6,600 75,758 

36 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.1 E 500000000 6,600 75,758 

37 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace AMO E 52 272 000 6,230 8,390 

38 Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny 

spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 567 500 5,441 1,207 

39 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ Týnec a.s. BE 446920000 5,127 87,170 

40 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 20 588 863 5,055 4,073 

41 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují BE 56 389 000 4,590 12,285 

42 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement 

a.s. 

E 44 286 566 4,421 10,017 

43 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 47 120 000 4,000 11,780 

44 Wotan Forest, a.s. Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice A 111560296 3,910 28,532 

45 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 10 490 000 3,880 2,704 

46 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 8 106 390 3,870 2,095 

47 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 152520000 3,754 40,629 

48 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 5 936 860 3,660 1,622 

49 První plzeňská galvanovna s.r.o. Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 32 569 000 3,501 9,303 

50 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 78901623 3,116 25,321 
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51 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 79248840 3,030 26,155 

52 HERKUL a.s. HERKUL a.s. - snížení prašnosti H 8 560 000 2,980 2,872 

53 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 21 382 000 2,873 7,442 

54 Cement Hranice, akciová společnost Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová společnost E 71965956 2,837 25,367 

55 Wotan Forest, a.s. Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka A 34 620 000 2,820 12,277 

56 L. Klíma automatické mlýny Křesín - 

Libochovice s.r.o. 

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna - odprášení mlýnského provozu B 5 399 262 2,730 1,978 

57 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 4 280 000 2,500 1,712 

58 Serafin Campestrini s.r.o. SNÍŽENÍ EMISÍ TZL MODERNIZACÍ FILTRACE A VYUŽITÍM ODPADNÍHO TEPLA SPALIN SECA 

BOROHRÁDEK 

D 26 820 000 2,463 10,889 

59 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 5 346 822 2,453 2,180 

60 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu E 296061928 2,310 128,165 

61 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí 

Ledvice 

E 18 462 024 2,300 8,027 

62 Ridera Bohemia a.s. Odprášení areálu společnosti Ridera Bohemia a.s. H 8 560 000 2,230 3,839 

63 ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů VESKO-B D 12 220 000 2,139 5,713 

64 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu E 309025900 2,100 147,155 

65 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 38 719 047 2,091 18,517 

66 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné třídírny koksu v OKK 

Koksovny, a.s. 

E 38 473 450 2,086 18,444 

67 TROJEK, a.s. Odprášení areálu TROJEK a.s. H 9 630 000 1,920 5,016 

68 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 27 970 000 1,892 14,783 

69 J.A. Langer a synové  spol. s r.o. Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna B 4 939 584 1,821 2,713 

70 Veolia Energie ČR, a.s. Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc D 56336709 1,815 31,040 

71 ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 12 873 530 1,795 7,172 

72 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 8 381 170 1,771 4,732 

73 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 14 510 832 1,730 8,388 

74 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 10 502 000 1,654 6,349 

75 Petrokámen s.r.o. Petrokámen s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 1,620 4,623 
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76 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 41187394 1,531 26,902 

77 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 23 281 440 1,436 16,213 

78 D E L F Y  s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu D E L F Y s.r.o. H 5 885 000 1,420 4,144 

79 ARCIMPEX s.r.o. ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 1,410 5,312 

80 Pardubický pivovar a.s. Rekonstrukce aspiračního systému varny B 1 552 500 1,381 1,124 

81 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - snížení prašnosti H 8 025 000 1,310 6,126 

82 Město Kašperské Hory Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách D 11 716 041 1,307 8,964 

83 TONDAU s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu TONDAU s.r.o. H 8 025 000 1,280 6,270 

84 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 56351000 1,244 45,298 

85 EKOREMA recycling s.r.o. EKOREMA recycling s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 6 955 000 1,190 5,845 

86 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 98202388 1,184 82,941 

87 Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí Snížení prašnosti v areálu ZD "Mezilesí" Telecí B 13 398 000 1,174 11,412 

88 REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Odprášení areálu společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. H 5 350 000 1,150 4,652 

89 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Snížení prašnosti z terminálu meziproduktů E 16 727 089 1,146 14,596 

90 ATLANT spol. s r.o. ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti H 5 885 000 1,130 5,208 

91 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 8 025 000 1,100 7,295 

92 KREICZIRSKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti KREICZIRSKY s.r.o. H 7 704 000 1,070 7,200 

93 Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních 

prací s.r.o. 

Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. - snížení prašnosti H 2 700 000 1,060 2,547 

94 UNIONSTEEL s.r.o. UNIONSTEEL s.r.o. - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 6 206 000 1,060 5,855 

95 KOOPERACE, a.s. Rekonstrukce a modernizace výrobny krmných směsí B 31576050 1,045 30,216 

96 TONDAU s.r.o. Odprášení areálu společnosti TONDAU s.r.o. H 8 025 000 1,030 7,791 

4.8.5  
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4.8.6 Přehled projektů pro ukazatel emisí částic PM10 

Všechny hodnocené projekty seřazené podle nákladové efektivnosti ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům 

  ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PM10 CZV/PM10 PM10_K_A PM10_K_R DOT_K_R 

1 HRADECKÝ PÍSEK a.s. Skrápěcí a zametací zařízení E 215 000 1,239 0,174 1,239 0,06% 0,00% 

2 Zemědělské zásobování a 

nákup Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 6 872 000 29,150 0,236 30,389 1,46% 0,07% 

3 Pavel Lazar Zvýšení efektivity vytápění v truhlárně - snížení emisí A 176 814 0,513 0,345 30,902 1,48% 0,07% 

4 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 5 936 860 13,040 0,455 43,942 2,11% 0,13% 

5 Štěrkovny Olomouc a.s. Odprášení areálu Grygov společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. H 1 512 000 3,210 0,471 47,152 2,26% 0,15% 

6 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 9 023 031 15,831 0,570 62,983 3,02% 0,24% 

7 GRANITA s.r.o. Pořízení technologie pro snížení prašnosti Granita s.r.o. Humperky H 2 130 000 3,720 0,573 66,703 3,20% 0,26% 

8 Těžební písková s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti Těžební písková 

s.r.o. 

H 2 160 000 3,720 0,581 70,423 3,38% 0,29% 

9 Jiří Kejř - podnik stavebních 

a zemních prací s.r.o. 

Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. - snížení prašnosti H 2 700 000 4,390 0,615 74,813 3,59% 0,33% 

10 Zemagro, spol. s r.o. Technologie na snížení prašnosti Zemagro, spol. s r.o. B 1 129 780 1,786 0,633 76,599 3,68% 0,34% 

11 NATRIX Kamenolom Bzová, 

a.s. 

Pořízení technologie pro snížení prašnosti Natrix Kamenolom Bzová, a.s. H 1 441 206 2,230 0,646 78,829 3,78% 0,36% 

12 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 10 490 000 16,190 0,648 95,019 4,56% 0,46% 

13 GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Goldbeck Prefabeton s.r.o. H 2 463 400 3,760 0,655 98,779 4,74% 0,49% 

14 KVD Plus s.r.o. Snížení prašnosti vlivem nasazení techniky skrápění na Recyklačním 

středisku Dolní Beřkovice 

H 3 842 596 5,540 0,694 104,319 5,01% 0,55% 

15 HERKUL a.s. HERKUL a.s. - snížení prašnosti H 8 560 000 12,320 0,695 116,639 5,60% 0,64% 

16 IROMEZ s.r.o. Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy - Pelhřimov D 8 111 633 11,643 0,697 128,282 6,16% 0,71% 

17 GRANITA s.r.o. Snížení prašnosti areálu Granita s.r.o. Litická H 5 671 000 8,070 0,703 136,352 6,54% 0,79% 

18 RESTA s.r.o. RESTA s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 1 620 000 1,960 0,827 138,312 6,64% 0,82% 

19 Miloslav Švejda Výměna kotle a komína v objektu dílny Rataje A 196 674 0,235 0,837 138,547 6,65% 0,82% 

20 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 77 430 065 92,050 0,841 230,597 11,07% 1,53% 

21 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 4 280 000 4,897 0,874 235,494 11,30% 1,59% 
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22 Ridera Bohemia a.s. Odprášení areálu společnosti Ridera Bohemia a.s. H 8 560 000 9,200 0,930 244,694 11,74% 1,66% 

23 Petrokámen s.r.o. Petrokámen s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 7,990 0,937 252,684 12,13% 1,76% 

24 Pardubický pivovar a.s. Rekonstrukce aspiračního systému varny B 1 552 500 1,648 0,942 254,332 12,21% 1,78% 

25 Kalcit s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Brno - Líšeň ve společnosti Kalcit s.r.o. H 5 243 000 5,520 0,950 259,852 12,47% 1,85% 

26 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 10 502 000 11,026 0,952 270,878 13,00% 1,95% 

27 D E L F Y  s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu D E L F Y s.r.o. H 5 885 000 5,870 1,003 276,748 13,28% 2,02% 

28 REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA 

Most, a.s. 

Odprášení areálu společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. H 5 350 000 4,970 1,076 281,718 13,52% 2,08% 

29 VRAMAT CZ s.r.o. Pořízení technologie pro snížení emisí-VRAMAT CZ s.r.o. B 4 350 400 4,022 1,082 285,740 13,71% 2,14% 

30 PEDOP s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí TZL-PEDOP s.r.o. H 5 270 000 4,690 1,124 290,430 13,94% 2,22% 

31 Tepelné hospodářství Města 

Trhové Sviny spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 567 500 5,743 1,144 296,173 14,21% 2,30% 

32 Válcovny trub Chomutov, 

a.s. 

Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 25 404 500 22,160 1,146 318,333 15,28% 2,54% 

33 Žatecká teplárenská, a.s. Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru 

spalin 

D 29 022 186 24,279 1,195 342,612 16,44% 2,80% 

34 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 20 588 863 17,186 1,198 359,798 17,27% 2,99% 

35 Josef Bartoš Rekonstrukce/výměna zdrojů tepla opravárenská hala Lavičky A 467 000 0,380 1,229 360,178 17,29% 2,99% 

36 ATLANT spol. s r.o. ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti H 5 885 000 4,670 1,260 364,848 17,51% 3,07% 

37 L. Klíma automatické mlýny 

Křesín - Libochovice s.r.o. 

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna - odprášení mlýnského provozu B 5 399 262 4,192 1,288 369,040 17,71% 3,14% 

38 Klika & Dvořák, s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti Klika & Dvořák, 

s.r.o. 

H 1 512 000 1,160 1,303 370,200 17,77% 3,17% 

39 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF) D 24 299 000 18,475 1,315 388,675 18,65% 3,27% 

40 Kalcit s.r.o.  Snížení prašnosti areálu Blansko společnosti Kalcit s.r.o. H 5 158 000 3,890 1,326 392,565 18,84% 3,33% 

41 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 8 106 390 6,110 1,327 398,675 19,13% 3,40% 

42 UHELNÉ SKLADY COUFAL 

s.r.o. 

UHELNÉ SKLADY COUFAL s.r.o. - snížení prašnosti H 5 560 000 4,060 1,369 402,735 19,33% 3,47% 

43 INVEST - STAR, s.r.o. INVEST - STAR, s.r.o. pořízení technologie pro snížení prašnosti H 3 955 000 2,880 1,373 405,615 19,47% 3,52% 

44 EKOREMA recycling s.r.o. EKOREMA recycling s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 6 955 000 4,920 1,414 410,535 19,70% 3,61% 

45 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - snížení prašnosti H 8 025 000 5,600 1,433 416,135 19,97% 3,71% 
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46 TONDAU s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu TONDAU s.r.o. H 8 025 000 5,560 1,443 421,695 20,24% 3,81% 

47 TROJEK, a.s. Odprášení areálu TROJEK a.s. H 9 630 000 6,620 1,455 428,315 20,56% 3,90% 

48 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, 

s.r.o. 

Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 5 346 822 3,537 1,512 431,852 20,73% 3,97% 

49 ARCIMPEX s.r.o. ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 4,950 1,513 436,802 20,96% 4,05% 

50 ATM CZ a.s. ATM CZ a.s.  - snížení prašnosti H 3 531 000 2,300 1,535 439,102 21,07% 4,10% 

51 KARETA s.r.o. ODSÁVÁNÍ LINKY KAMENOLOMU ONDŘEJOVICE E 7 354 800 4,730 1,555 443,832 21,30% 4,18% 

52 PRAGOTRADE spol. s r.o. PRAGOTRADE spol. s r.o. - snížení prašnosti H 3 317 000 2,030 1,634 445,862 21,40% 4,23% 

53 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních 

materiálů Malšovice 

E 7 724 750 4,656 1,659 450,518 21,62% 4,32% 

54 UNIONSTEEL s.r.o. UNIONSTEEL s.r.o. - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 6 206 000 3,720 1,668 454,238 21,80% 4,39% 

55 QPV spol. s r.o. Výměna zdrojů tepla a otopné soustavy ve společnosti QPV spol. s.r.o. v 

provozovně Budišov 169, 675 03 Budišov 

A 1 294 391 0,767 1,688 455,005 21,84% 4,41% 

56 KREICZIRSKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti KREICZIRSKY s.r.o. H 7 704 000 4,520 1,704 459,525 22,05% 4,50% 

57 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 8 025 000 4,700 1,707 464,225 22,28% 4,60% 

58 ARCÁDE COLOR s.r.o. Snížení emisí z parní kotelny spol. ARCÁDE COLOR D 974 000 0,561 1,736 464,786 22,31% 4,62% 

59 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna 

Přerov 

BE 249 665 100 141,758 1,761 606,544 29,11% 6,90% 

60 J.A. Langer a synové  spol. s 

r.o. 

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna B 4 939 584 2,731 1,809 609,275 29,24% 6,97% 

61 TONDAU s.r.o. Odprášení areálu společnosti TONDAU s.r.o. H 8 025 000 4,420 1,816 613,695 29,45% 7,07% 

62 Železárny Štěpánov, spol. s 

r.o. 

Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 109 630 069 60,284 1,819 673,979 32,35% 8,25% 

63 Bergasto s.r.o. Snížení emisí TZL-Bergasto s.r.o. H 5 270 000 2,890 1,824 676,869 32,49% 8,33% 

64 Alprim CZ s.r.o. Alprim CZ - snížení emisí E 2 665 000 1,460 1,825 678,329 32,56% 8,36% 

65 ŠTOKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti ŠTOKY s.r.o. H 5 136 000 2,790 1,841 681,119 32,69% 8,43% 

66 Stavební společnost Jaroslav 

Oršuliak, a.s. 

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. - snížení prašnosti H 3 531 000 1,910 1,849 683,029 32,78% 8,46% 

67 Jaroslav Huráb Jaroslav Huráb - snížení prašnosti H 5 885 000 3,170 1,856 686,199 32,93% 8,54% 

68 LIGRANIT a.s. Odprášení areálu Ruprechtice společnosti LIGRANIT a.s. H 4 780 000 2,510 1,904 688,709 33,05% 8,60% 

69 Ridera Bohemia a.s. Eliminace prašnosti v areálu Ridera Bohemia a.s. H 7 490 000 3,920 1,911 692,629 33,24% 8,67% 
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70 Petr Očenášek Náhrada technologie za účelem snížení emisí TZL Petr Očenášek BE 3 818 800 1,952 1,956 694,581 33,34% 8,73% 

71 JOPO CONSTRUCTIONS a.s. Eliminace prašnosti v areálu JOPO CONSTRUCTIONS a.s. H 4 494 000 2,280 1,971 696,861 33,44% 8,78% 

72 Silvan Špicar Špicar Silvan - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 8 025 000 4,070 1,972 700,931 33,64% 8,88% 

73 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 54 547 700 26,725 2,041 727,656 34,92% 9,38% 

74 Bergasto s.r.o. Bergasto s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 3,620 2,069 731,276 35,10% 9,48% 

75 Stavoka Kosice, a.s. Pořízení technologie pro snížení prašnosti - Stavoka Kosice, a.s. H 5 180 000 2,500 2,072 733,776 35,22% 9,55% 

76 Chlop s.r.o. Snížení prašnosti areálu společnosti CHLOP s.r.o. H 3 959 000 1,900 2,084 735,676 35,31% 9,60% 

77 FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 176 970 906 82,039 2,157 817,715 39,24% 11,22% 

78 MAPECO MOST a.s. MAPECO MOST a.s. - snížení prašnosti H 5 775 000 2,650 2,179 820,365 39,37% 11,29% 

79 STAVBY Škrobánek s.r.o. STAVBY Škrobánek s.r.o. - snížení prašnosti v areálu sypkých hmot H 4 280 000 1,950 2,195 822,315 39,47% 11,35% 

80 DIOSS NÝŘANY a.s. Rekonstrukce odsávání svařovny Dioss Nýřany a.s. E 2 047 783 0,927 2,209 823,242 39,51% 11,38% 

81 Pavel Bajer s.r.o. Pavel Bajer s.r.o. - snížení prašnosti H 3 424 000 1,520 2,253 824,762 39,58% 11,42% 

82 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní 

části Aglomerace AMO 

E 52 272 000 23,068 2,266 847,830 40,69% 11,90% 

83 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 21 382 000 9,414 2,271 857,244 41,14% 12,10% 

84 KOVOŠROT - MORAVIA CZ 

a.s. 

KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 2 700 000 1,170 2,308 858,414 41,20% 12,14% 

85 HYDROSPOR spol. s r.o. HYDROSPOR spol. s r.o. - snížení prašnosti H 4 494 000 1,930 2,328 860,344 41,29% 12,20% 

86 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku 

nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice 

E 18 462 024 7,819 2,361 868,163 41,67% 12,37% 

87 Ondřej Bačina Snížení emisí posklizňové linky B 4 925 319 2,065 2,385 870,228 41,76% 12,43% 

88 ZEMAS AG,a.s. Rekonstrukce sušky Kozlov B 4 269 548 1,716 2,488 871,944 41,85% 12,48% 

89 Lesostavby Frýdek-Místek a. 

s. 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. - snížení prašnosti H 7 490 000 2,950 2,539 874,894 41,99% 12,56% 

90 CZECH-CONT s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny CZECH-CONT s.r.o. E 1 984 878 0,737 2,693 875,631 42,02% 12,58% 

91 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 27 970 000 10,351 2,702 885,982 42,52% 12,84% 

92 Kamil Gellner Gellner Kamil - snížení prašnosti H 5 885 000 2,170 2,712 888,152 42,63% 12,92% 

93 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 38 719 047 13,940 2,778 902,092 43,29% 13,28% 

94 ŠVANDA spol. s r.o. ŠVANDA spol. s r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 4 011 000 1,410 2,845 903,502 43,36% 13,33% 
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95 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti PD skrývkových odtahů E 10 381 407 3,586 2,895 907,088 43,53% 13,42% 

96 ZEPS s.r.o. ZEPS, s.r.o. - snížení prašnosti H 1 490 400 0,510 2,922 907,598 43,56% 13,44% 

97 AZ BETON s.r.o. Snížení prašnosti ve společnosti AZ BETON s.r.o. H 1 566 972 0,530 2,957 908,128 43,58% 13,47% 

98 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 147 471 119 49,185 2,998 957,313 45,94% 15,06% 

99 CTZ s.r.o. Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské 

Hradiště 

E 1 739 211 0,559 3,111 957,872 45,97% 15,07% 

100 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 200 020 000 63,260 3,162 1 021,132 49,01% 16,74% 

101 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 31 060 000 9,590 3,239 1 030,722 49,47% 16,99% 

102 ZPA Pečky, a.s. Výměna zastaralého zařízení na záchyt emisí za účelem snížení emisí 

znečišťujících látek TZL 

E 2 450 000 0,754 3,249 1 031,476 49,50% 17,02% 

103 LIMPA s.r.o. Limpa s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 5 130 000 1,570 3,268 1 033,046 49,58% 17,08% 

104 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud E 7 361 380 2,234 3,295 1 035,280 49,69% 17,15% 

105 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 8 381 170 2,509 3,340 1 037,789 49,81% 17,23% 

106 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2 E 6 216 820 1,835 3,388 1 039,624 49,89% 17,29% 

107 METRIE spol. s r.o. Dodávka technologie pro snížení emisí v kotelně Metrie s.r.o. Loštice D 1 684 750 0,495 3,404 1 040,119 49,92% 17,31% 

108 Pejšův mlýn Sedlčany spol. s 

r.o. 

Rekonstrukce aspirace příjmu obilí Pejšova mlýna Sedlčany B 5 325 600 1,545 3,447 1 041,664 49,99% 17,39% 

109 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 28 110 000 8,130 3,458 1 049,794 50,38% 17,62% 

110 Firma FAULHAMMER s.r.o. Snížení prašnosti areálu Polička B 6 872 200 1,956 3,513 1 051,750 50,48% 17,71% 

111 Stavitelství Kamínek s.r.o. Stavitelství Kamínek - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 3 240 000 0,920 3,522 1 052,670 50,52% 17,75% 

112 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné 

třídírny koksu v OKK Koksovny, a.s. 

E 38 473 450 10,609 3,626 1 063,279 51,03% 18,11% 

113 ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů VESKO-B D 12 220 000 3,334 3,665 1 066,613 51,19% 18,16% 

114 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 252 223 000 67,448 3,740 1 134,061 54,43% 20,46% 

115 RONČKA, s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny RONČKA, s.r.o. E 1 679 400 0,439 3,826 1 134,500 54,45% 20,49% 

116 Martin Zelina Martin Zelina - Odprášení areálu Miškovice u Zlína H 3 424 000 0,890 3,847 1 135,390 54,49% 20,53% 

117 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ 

Týnec a.s. 

BE 230 720 000 57,892 3,985 1 193,282 57,27% 23,02% 

118 Frýdlantské strojírny - Rasl a 

syn a.s. 

Modernizace odprášení brusírny a svařovny E 3 846 742 0,964 3,990 1 194,246 57,32% 23,08% 
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119 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení 

emisí 

BE 250 696 695 62,026 4,042 1 256,272 60,29% 25,37% 

120 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 348 548 610 85,180 4,092 1 341,452 64,38% 28,55% 

121 Martin Čermák Čermák Martin - technologie pro snížení prašnosti H 4 280 000 1,030 4,155 1 342,482 64,43% 28,61% 

122 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 14 510 832 3,450 4,206 1 345,932 64,60% 28,75% 

123 LIGRANIT a.s. LIGRANIT a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 4 725 000 1,110 4,257 1 347,042 64,65% 28,80% 

124 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost, v Úsobrně 

E 291 320 000 67,369 4,324 1 414,411 67,88% 31,95% 

125 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 47 120 000 10,770 4,375 1 425,181 68,40% 32,34% 

126 MORAVOSTAV Brno, a.s. 

stavební společnost 

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - skrápění E 5 266 964 1,196 4,404 1 426,377 68,46% 32,40% 

127 Teplárna Loučovice, a.s. Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných 

technologií 

D 56 571 000 12,770 4,430 1 439,147 69,07% 33,10% 

128 Ventos Energy Solutions, a.s. Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství A 5 481 852 1,231 4,453 1 440,378 69,13% 33,18% 

129 CEMEX Czech Republic, s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Olomouc společnosti CEMEX Cement, s.r.o. H 3 077 000 0,690 4,459 1 441,068 69,16% 33,21% 

130 Lesostavby Frýdek-Místek a. 

s. 

Snížení prašnosti v areálu sypkých hmot v Jablunkově H 3 745 000 0,830 4,512 1 441,898 69,20% 33,25% 

131 Teplárenská společnost 

Hlinsko, spol. s r.o. 

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Teplárenské společnosti 

Hlinsko 

D 6 632 037 1,449 4,577 1 443,347 69,27% 33,34% 

132 Zemědělské družstvo 

"Mezilesí" Telecí 

Snížení prašnosti v areálu ZD "Mezilesí" Telecí B 13 398 000 2,593 5,167 1 445,940 69,40% 33,50% 

133 Dřevotvar družstvo Instalace filtrační stanice pro záchyt tuhých znečisťujících látek D 4 487 696 0,866 5,182 1 446,806 69,44% 33,57% 

134 JORDÁK s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti - JORDÁK s.r.o. H 4 880 000 0,910 5,363 1 447,716 69,48% 33,63% 

135 Bystřická tepelná s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Bystřice  n. Perštejnem D 10 703 028 1,957 5,469 1 449,673 69,57% 33,72% 

136 Naděžda Klíčová Klíčová Naděžda - technologie pro snížení prašnosti H 3 240 000 0,590 5,492 1 450,263 69,60% 33,76% 

137 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 177 446 000 32,238 5,504 1 482,501 71,15% 35,38% 

138 MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, 

spol. s r.o. 

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - snížení prašnosti H 4 280 000 0,760 5,632 1 483,261 71,19% 35,44% 

139 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 150 323 000 26,575 5,657 1 509,836 72,46% 36,82% 

140 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 23 281 440 4,110 5,665 1 513,946 72,66% 37,03% 

141 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 98 202 388 16,951 5,793 1 530,897 73,47% 37,93% 
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142 Petr Kadlec - ELEKTRO-

KOVO 

Rekonstrukce odsávání svařovny firmy Elektrokovo Kadlec E 1 616 000 0,275 5,876 1 531,172 73,49% 37,95% 

143 ŠTIPČÁK, spol. s r.o. Snížení emisí TZL z kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o. E 3 762 601 0,640 5,879 1 531,812 73,52% 38,00% 

144 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 294 131 680 49,590 5,931 1 581,402 75,90% 40,69% 

145 Obec Homole u Panny Výměna stacionárního zdroje tepla v objektu čp. 43 Homole u Panny A 258 971 0,043 6,023 1 581,445 75,90% 40,69% 

146 Zemědělské družstvo 

Unčovice 

Obměna čističky za účelem snížení prašnosti E 4 791 369 0,764 6,271 1 582,209 75,94% 40,75% 

147 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 687 764 502 107,176 6,417 1 689,385 81,08% 47,03% 

148 ArcelorMittal Engineering 

Products Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 12 873 530 1,972 6,528 1 691,357 81,17% 47,15% 

149 K + K Kosice, a.s. Eliminace prašnosti v areálu společnosti K+K Kosice a.s. H 4 815 000 0,730 6,596 1 692,087 81,21% 47,22% 

150 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve 

společnosti Lafarge Cement a.s. 

E 44 286 566 6,560 6,751 1 698,647 81,52% 47,62% 

151 Betonárna Podivín s.r.o. Snížení prašnosti v areálu firmy Betonárna Podivín s.r.o. H 3 332 500 0,490 6,801 1 699,137 81,55% 47,67% 

152 Serafin Campestrini s.r.o. SNÍŽENÍ EMISÍ TZL MODERNIZACÍ FILTRACE A VYUŽITÍM ODPADNÍHO 

TEPLA SPALIN SECA BOROHRÁDEK 

D 26 820 000 3,844 6,977 1 702,981 81,73% 47,92% 

153 Josef Fajtl Výměna hnědouhelných kotlů + příslušenství A 643 978 0,092 7,000 1 703,073 81,74% 47,92% 

154 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části 

Aglomerace AMO  

E 217 121 842 30,648 7,084 1 733,721 83,21% 49,91% 

155 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě 

nad Metují 

BE 56 389 000 7,643 7,378 1 741,364 83,57% 50,52% 

156 RECYKLÁČ s.r.o. RECYKLÁČ s.r.o. - modernizace odprášení areálu Plzeň H 5 480 000 0,740 7,405 1 742,104 83,61% 50,59% 

157 RenoFarma Bílovec, a.s. Posklizňová linka Bílovec B 9 563 105 1,278 7,483 1 743,382 83,67% 50,68% 

158 RECYKLÁČ s.r.o. Technologie pro snížení prašnosti areálu Rokycany společnosti RECYKLÁČ 

s.r.o. 

H 3 745 000 0,500 7,490 1 743,882 83,69% 50,73% 

159 První plzeňská galvanovna 

s.r.o. 

Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 32 569 000 4,342 7,501 1 748,224 83,90% 51,13% 

160 LAZAM CZ s.r.o. Modernizace odsávání brusírny a svařovny  E 2 378 601 0,315 7,551 1 748,539 83,92% 51,17% 

161 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 79 248 840 10,300 7,694 1 758,839 84,41% 51,89% 

162 HASIT Šumavské vápenice a 

omítkárny, s.r.o. 

Odprášení hydratizační jednotky HJ 5 E 3 799 258 0,493 7,706 1 759,332 84,44% 51,94% 

163 Obec Královské Poříčí Změna vytápění bytových domů obce Královské Poříčí I 5 460 415 0,706 7,734 1 760,038 84,47% 52,02% 
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164 Progresmetal, spol. s r. o. Rekonstrukce odsávání svařovny Progresmetal, spol. s r.o. E 1 802 196 0,230 7,836 1 760,268 84,48% 52,05% 

165 Agropodnik Košetice, a.s. Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objekt AGRO Košetice - 

hospodářská budova, truhlárna 

A 778 160 0,096 8,106 1 760,364 84,49% 52,05% 

166 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 402 025 000 49,222 8,168 1 809,586 86,85% 55,73% 

167 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

BOHEMIA, a.s. 

Snížení prašnosti v areálu společnosti-POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, 

a.s. 

H 4 270 000 0,510 8,373 1 810,096 86,87% 55,79% 

168 Město Kašperské Hory Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách D 11 716 041 1,380 8,490 1 811,476 86,94% 55,87% 

169 Jan Perner Instalace odsávacího a filtračního systému v provozu Jana Pernera E 2 026 765 0,230 8,812 1 811,706 86,95% 55,90% 

170 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Technologie na snížení prašnosti Zemědělské družstvo Dolní Újezd B 10 075 000 1,136 8,869 1 812,842 87,00% 55,99% 

171 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. 

etapa 

BE 269 120 904 30,185 8,916 1 843,027 88,45% 58,45% 

172 Zemědělské družstvo Senice 

na Hané 

Snížení prašnosti areálu v KÚ Senička B 12 492 110 1,364 9,158 1 844,391 88,52% 58,57% 

173 PILA HRACHOVEC, s.r.o. Snížení emisí TZL ve společnosti PILA HRACHOVEC, s.r.o. E 2 826 000 0,296 9,547 1 844,687 88,53% 58,61% 

174 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání dopravy koksu a rozdružovadla E 2 710 400 0,273 9,928 1 844,960 88,55% 58,63% 

175 Volfířov, a.s. Posklizňová linka Volfířov B 7 593 790 0,757 10,031 1 845,717 88,58% 58,70% 

176 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 152 520 000 15,020 10,154 1 860,737 89,30% 59,97% 

177 Dočkal CZ, s.r.o. Dočkal CZ, s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 4 494 000 0,440 10,214 1 861,177 89,32% 60,03% 

178 PRACTIC 99, s.r.o. Technologie na snížení prašnosti PRACTIC 99, s.r.o. - kamenolom Zblovice E 33 300 000 3,196 10,419 1 864,373 89,48% 60,45% 

179 DELTA Kardašova Řečice, a.s. Snížení emisí provozovny Delta Kardašova Řečice, a.s. D 2 996 508 0,285 10,514 1 864,658 89,49% 60,49% 

180 Agropodnik Košetice, a.s. Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objektu AGRO Košetice 

opravárenská dílna. 

A 538 240 0,051 10,554 1 864,709 89,49% 60,50% 

181 CHPS s.r.o. Pořízení technologií ke snížení emisí CHPS s.r.o. E 2 049 315 0,189 10,843 1 864,898 89,50% 60,53% 

182 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 41 187 394 3,645 11,300 1 868,543 89,68% 60,97% 

183 MORAS akciová společnost Technologie na snížení prašnosti  - MORAS a.s.  B 10 082 700 0,879 11,471 1 869,422 89,72% 61,10% 

184 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 439 348 450 38,290 11,474 1 907,712 91,56% 65,11% 

185 Wotan Forest, a.s. Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna 

Horka 

A 34 620 000 2,970 11,657 1 910,682 91,70% 65,46% 

186 Vladimír Burda Odprášení mlýnu společnosti Vladimír Burda - Mlýn Dunice E 1 488 380 0,126 11,813 1 910,808 91,71% 65,48% 

187 CEMEX Cement, s.r.o. Snížení prašnosti areálu Dětmarovice - CEMEX Cement, s.r.o. H 4 480 000 0,370 12,108 1 911,178 91,72% 65,54% 
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188 ZEMSPOL a.s. Sloup Výměna čistící a sušící technologie s cílem snížení prašnosti B 7 710 396 0,623 12,376 1 911,801 91,75% 65,62% 

189 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu 

ocelárenského aglomerátu 

E 296 061 928 23,160 12,783 1 934,961 92,86% 68,33% 

190 ADESTRA s.r.o. Snížení emisí z provozu spol. Adestra E 1 900 000 0,130 14,615 1 935,091 92,87% 68,36% 

191 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu 

vysokopecního aglomerátu 

E 309 025 900 20,980 14,730 1 956,071 93,88% 71,18% 

192 Zemědělské družstvo Velká 

Losenice 

PLO Velká Losenice B 3 767 800 0,252 14,952 1 956,323 93,89% 71,22% 

193 Bergasto s.r.o. Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem -Bergasto s.r.o. E 10 199 000 0,682 14,955 1 957,005 93,92% 71,28% 

194 Město Jesenice Rozšíření rozvodů CZT Jesenice I 2 799 641 0,187 14,971 1 957,192 93,93% 71,32% 

195 Cement Hranice, akciová 

společnost 

Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová 

společnost 

E 71 965 956 4,721 15,244 1 961,913 94,16% 71,98% 

196 VÚCHS Rapotín, s.r.o. Omezení prašnosti z provozu posklizňové linky VÚCHS Rapotín, s.r.o. B 2 142 326 0,140 15,302 1 962,053 94,16% 72,01% 

197 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 715 924 000 45,300 15,804 2 007,353 96,34% 78,55% 

198 KOOPERACE, a.s. Rekonstrukce a modernizace výrobny krmných směsí B 31 576 050 1,946 16,226 2 009,299 96,43% 78,94% 

199 Veolia Energie ČR, a.s. Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc D 56 336 709 3,370 16,717 2 012,669 96,59% 79,46% 

200 Petr Růžička Snížení prašnosti areálu Dolní Ředice B 4 163 065 0,249 16,719 2 012,918 96,61% 79,51% 

201 Agro MONET, a.s. Technologie na snížení prašnosti Agro MONET, a.s. B 6 729 300 0,392 17,167 2 013,310 96,62% 79,57% 

202 Wotan Forest, a.s. Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice A 111 560 296 6,086 18,331 2 019,396 96,92% 80,59% 

203 DCD IDEAL spol. s r.o. DCD IDEAL Slavětín -  rekonstrukce  kotelny A 11 722 236 0,634 18,489 2 020,030 96,95% 80,70% 

204 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské 

teplárenské a.s. 

D 285 055 200 15,070 18,915 2 035,100 97,67% 81,65% 

205 Hanácká zemědělská 

společnost Jevíčko a.s. 

Posklizňová linka Jaroměřice B 5 882 000 0,301 19,542 2 035,401 97,69% 81,70% 

206 UNEX a.s. Modernizace odsávání slévárny Uničov E 33 609 759 1,530 21,967 2 036,931 97,76% 82,01% 

207 PODHORAN LUKOV a.s. Snížení emisní zátěže z dřevovýroby - PODHORAN LUKOV E 4 078 950 0,184 22,168 2 037,115 97,77% 82,06% 

208 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Branžovy E 20 920 000 0,930 22,495 2 038,045 97,81% 82,24% 

209 Froněk, spol. s r.o. Snížení produkce emisí kamenolomu BRANT  B 66 984 634 2,860 23,421 2 040,905 97,95% 82,96% 

210 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 78 901 623 3,347 23,574 2 044,252 98,11% 83,81% 

211 PÉROVNA Hostivař s.r.o. Rekonstrukce odsávání společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o. E 5 084 640 0,209 24,328 2 044,461 98,12% 83,89% 



 

 

 

 

Str. 210 

212 Kinský dal Borgo, a.s. Rekonstrukce kotelny na dřevní štěpku a rozšíření rozvodů tepla v pile 

Kinský, Chlumec nad Cidlinou 

A 10 360 681 0,418 24,786 2 044,879 98,14% 83,97% 

213 Obec Bulovka Rekonstrukce budovy ZŠ - rekonstrukce rozvodů topení a výměna kotle A 824 082 0,031 26,583 2 044,910 98,14% 83,98% 

214 Kovohutě Příbram 

nástupnická, a.s. 

Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze 

šachtové pece 

E 35 010 325 1,303 26,869 2 046,213 98,20% 84,30% 

215 BDSTAV MORAVA s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu BDSTAV MORAVA s.r.o. H 3 241 000 0,120 27,008 2 046,333 98,21% 84,35% 

216 DOPAZ s.r.o. Snížení prašnosti v areálu firmy DOPAZ s.r.o. H 3 111 320 0,115 27,055 2 046,448 98,22% 84,39% 

217 Obec Hradešice Teplofikace části obce Hradešice I 26 810 714 0,989 27,109 2 047,437 98,26% 84,77% 

218 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 56 351 000 1,935 29,122 2 049,372 98,36% 85,28% 

219 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ 

Týnec a.s. 

BE 446 920 000 15,211 29,381 2 064,583 99,09% 90,11% 

220 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 357 647 382 11,255 31,777 2 075,838 99,63% 91,30% 

221 Obec Bulovka Rekonstrukce budovy OÚ - rekonstrukce kotelny, rekonstrukce rozvodů 

topení a výměna kotle  

A 782 591 0,024 32,608 2 075,862 99,63% 91,31% 

222 Dolňácko, a.s. Posklizňová linka Dolňácko B 29 485 860 0,837 35,228 2 076,699 99,67% 91,63% 

223 AWT ROSCO a.s. Řešení spalin kotelny D 5 271 355 0,128 41,182 2 076,827 99,67% 91,67% 

224 M - SILNICE a.s. Náhrada vlastního energetického zdroje na tuhá paliva instalací lokálních 

plynových zářičů 

A 4 630 000 0,106 43,679 2 076,933 99,68% 91,72% 

225 Zemědělské družstvo Kouty Snížení emisí Zemědělské družstvo Kouty A 8 548 200 0,180 47,490 2 077,113 99,69% 91,83% 

226 SGA Schody s.r.o. Instalace spalinového filtru ke snížení emisí TZL D 1 622 000 0,032 50,688 2 077,145 99,69% 91,85% 

227 DS AGROS, a.s. Technologie na snížení prašnosti DS AGROS, a.s.  B 16 300 000 0,310 52,581 2 077,455 99,70% 92,06% 

228 ZEPO, akciová společnost 

Leština ( a.s.) 

Snížení emisí ZEPO, akciová společnost Leština ( a.s.) A 11 347 600 0,198 57,311 2 077,653 99,71% 92,21% 

229 Teplárna Písek, a.s. Plynofikace Výtopna Samoty A 41 034 368 0,715 57,391 2 078,368 99,75% 92,51% 

230 ZD Klučov - Lhota, družstvo Rekonstrukce posklizňové linky Klučov - Lhota B 11 097 000 0,189 58,714 2 078,557 99,76% 92,63% 

231 RM Energy s.r.o. Snížení emisí RM Energy s.r.o. A 8 548 200 0,140 61,059 2 078,697 99,76% 92,73% 

232 BIOPLYN SG s.r.o. Snížení emisí BIOPLYN SG s.r.o. A 8 548 200 0,132 64,759 2 078,829 99,77% 92,83% 

233 Zemědělské družstvo 

Budišov 

Snížení emisí Zemědělské družstvo Budišov A 19 845 800 0,297 66,821 2 079,126 99,78% 93,06% 

234 MLÝN HERBER spol. s r.o. Mlýn Palhanec, Minimalizace emisí TZ E 32 039 693 0,472 67,881 2 079,598 99,81% 93,46% 
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235 Františkolázeňská výtopna, 

s.r.o. 

2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje znečištění A 59 136 404 0,860 68,763 2 080,458 99,85% 94,05% 

236 Malečská energetická, s.r.o. Snížení emisí Malečská energetická, s.r.o. A 11 347 600 0,142 79,913 2 080,600 99,85% 94,19% 

237 Zemědělské družstvo se 

sídlem ve Sloupnici 

Snížení emisí Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici A 11 347 600 0,139 81,637 2 080,739 99,86% 94,31% 

238 Agrokras Energo s. r. o. Snížení emisí Agrokras Energo s.r.o. A 22 545 200 0,274 82,282 2 081,013 99,87% 94,55% 

239 Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd 

Snížení emisí Zemědělské družstvo Dolní Újezd A 14 147 000 0,158 89,538 2 081,171 99,88% 94,69% 

240 Obec Chbany Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů 

energie a vlivem na snížení emisí 

A 5 289 061 0,055 96,165 2 081,226 99,88% 94,77% 

241 Zemědělské a obchodní 

družstvo Lánov 

Snížení emisí Zemědělské a obchodní družstvo Lánov A 8 548 200 0,084 101,764 2 081,310 99,89% 94,88% 

242 Jiří Odstrčil Rekonstrukce kotelny zahradnictví Leština A 1 012 000 0,009 112,444 2 081,319 99,89% 94,89% 

243 Město Nýrsko Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě 

Nýrsko 

A 32 002 012 0,256 125,008 2 081,575 99,90% 95,34% 

244 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever E 120 354 350 0,902 133,431 2 082,477 99,94% 96,44% 

245 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 9 883 066 0,065 152,047 2 082,542 99,95% 96,55% 

246 Armádní Servisní, 

příspěvková organizace 

Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění A 145 779 107 0,818 178,214 2 083,360 99,99% 98,61% 

247 Městys Havlíčkova Borová Teplovod Havlíčkova Borová I 9 396 156 0,042 223,718 2 083,402 99,99% 98,74% 

248 ASTRO Vlašim spol. s r.o. Decentralizace centrálního vytápění v areálu společnosti ASTRO Vlašim 

spol. s.r.o. 

A 3 860 988 0,016 241,312 2 083,418 99,99% 98,78% 

249 ZEPO Bořitov, družstvo Posklizňová linka Bořitov B 36 748 000 0,137 268,234 2 083,555 100,00% 99,18% 

250 Tereos TTD, a.s. Ekologizace kotle K1 Cukrovar Dobrovice  A 14 230 800 0,028 508,243 2 083,583 100,00% 99,31% 

251 MEGAWASTE-EKOTERM, 

s.r.o. 

Pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně nebezpečných odpadů 

Prostějov - MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. 

D 6 064 750 0,011 551,341 2 083,594 100,00% 99,39% 

252 AH-ENERGY, s.r.o. Snížení emisí spalovacího stacinárního zdroje tepla - Slavičín A 7 761 554 0,012 646,796 2 083,606 100,00% 99,48% 

253 Město Zákupy Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění, Město Zákupy I 1 302 686 0,002 651,343 2 083,608 100,00% 99,49% 

254 Zemědělské družstvo Maleč Zemědělské družstvo Maleč - pořízení technologie pro snížení prašnosti - 

výrobna krmných směsí  

B 39 693 600 0,023 1 725,809 2 083,631 100,00% 99,92% 

255 Město Klatovy Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa I 17 535 624 0,002 8 767,812 2 083,633 100,00% 100,00% 
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Všechny hodnocené projekty se snížením emisí částic PM10 větším než 1 t/r seřazené podle snížení emisí částic PM10 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PM10 CZV/PM10 

1 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov BE 249 665 100 141,758 1,761 

2 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 687 764 502 107,176 6,417 

3 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 77 430 065 92,050 0,841 

4 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 348 548 610 85,180 4,092 

5 FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 176 970 906 82,039 2,157 

6 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 252 223 000 67,448 3,740 

7 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, v Úsobrně E 291 320 000 67,369 4,324 

8 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 200 020 000 63,260 3,162 

9 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí BE 250 696 695 62,026 4,042 

10 Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 109 630 069 60,284 1,819 

11 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. BE 230 720 000 57,892 3,985 

12 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 294 131 680 49,590 5,931 

13 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 402 025 000 49,222 8,168 

14 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 147 471 119 49,185 2,998 

15 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 715 924 000 45,300 15,804 

16 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 439 348 450 38,290 11,474 

17 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 177 446 000 32,238 5,504 

18 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části Aglomerace AMO  E 217 121 842 30,648 7,084 

19 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. etapa BE 269 120 904 30,185 8,916 

20 Zemědělské zásobování a nákup 

Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 6 872 000 29,150 0,236 

21 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 54 547 700 26,725 2,041 

22 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 150 323 000 26,575 5,657 

23 Žatecká teplárenská, a.s. Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin D 29 022 186 24,279 1,195 
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24 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu E 296 061 928 23,160 12,783 

25 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace AMO E 52 272 000 23,068 2,266 

26 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 25 404 500 22,160 1,146 

27 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu E 309 025 900 20,980 14,730 

28 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF) D 24 299 000 18,475 1,315 

29 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 20 588 863 17,186 1,198 

30 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 98 202 388 16,951 5,793 

31 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 10 490 000 16,190 0,648 

32 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 9 023 031 15,831 0,570 

33 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ Týnec a.s. BE 446 920 000 15,211 29,381 

34 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské a.s. D 285 055 200 15,070 18,915 

35 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 152 520 000 15,020 10,154 

36 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 38 719 047 13,940 2,778 

37 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 5 936 860 13,040 0,455 

38 Teplárna Loučovice, a.s. Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií D 56 571 000 12,770 4,430 

39 HERKUL a.s. HERKUL a.s. - snížení prašnosti H 8 560 000 12,320 0,695 

40 IROMEZ s.r.o. Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy - Pelhřimov D 8 111 633 11,643 0,697 

41 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 357 647 382 11,255 31,777 

42 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 10 502 000 11,026 0,952 

43 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 47 120 000 10,770 4,375 

44 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné třídírny koksu v OKK 

Koksovny, a.s. 

E 38 473 450 10,609 3,626 

45 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 27 970 000 10,351 2,702 

46 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 79 248 840 10,300 7,694 

47 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 31 060 000 9,590 3,239 

48 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 21 382 000 9,414 2,271 

49 Ridera Bohemia a.s. Odprášení areálu společnosti Ridera Bohemia a.s. H 8 560 000 9,200 0,930 
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50 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 28 110 000 8,130 3,458 

51 GRANITA s.r.o. Snížení prašnosti areálu Granita s.r.o. Litická H 5 671 000 8,070 0,703 

52 Petrokámen s.r.o. Petrokámen s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 7,990 0,937 

53 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí 

Ledvice 

E 18 462 024 7,819 2,361 

54 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují BE 56 389 000 7,643 7,378 

55 TROJEK, a.s. Odprášení areálu TROJEK a.s. H 9 630 000 6,620 1,455 

56 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s. E 44 286 566 6,560 6,751 

57 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 8 106 390 6,110 1,327 

58 Wotan Forest, a.s. Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice A 111 560 296 6,086 18,331 

59 D E L F Y  s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu D E L F Y s.r.o. H 5 885 000 5,870 1,003 

60 Tepelné hospodářství Města 

Trhové Sviny spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 567 500 5,743 1,144 

61 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - snížení prašnosti H 8 025 000 5,600 1,433 

62 TONDAU s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu TONDAU s.r.o. H 8 025 000 5,560 1,443 

63 KVD Plus s.r.o. Snížení prašnosti vlivem nasazení techniky skrápění na Recyklačním středisku Dolní Beřkovice H 3 842 596 5,540 0,694 

64 Kalcit s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Brno - Líšeň ve společnosti Kalcit s.r.o. H 5 243 000 5,520 0,950 

65 REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, 

a.s. 

Odprášení areálu společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. H 5 350 000 4,970 1,076 

66 ARCIMPEX s.r.o. ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 4,950 1,513 

67 EKOREMA recycling s.r.o. EKOREMA recycling s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 6 955 000 4,920 1,414 

68 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 4 280 000 4,897 0,874 

69 KARETA s.r.o. ODSÁVÁNÍ LINKY KAMENOLOMU ONDŘEJOVICE E 7 354 800 4,730 1,555 

70 Cement Hranice, akciová 

společnost 

Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová společnost E 71 965 956 4,721 15,244 

71 TONDAU s.r.o. TONDAU s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 8 025 000 4,700 1,707 

72 PEDOP s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí TZL-PEDOP s.r.o. H 5 270 000 4,690 1,124 

73 ATLANT spol. s r.o. ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti H 5 885 000 4,670 1,260 

74 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice E 7 724 750 4,656 1,659 
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75 KREICZIRSKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti KREICZIRSKY s.r.o. H 7 704 000 4,520 1,704 

76 TONDAU s.r.o. Odprášení areálu společnosti TONDAU s.r.o. H 8 025 000 4,420 1,816 

77 Jiří Kejř - podnik stavebních a 

zemních prací s.r.o. 

Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. - snížení prašnosti H 2 700 000 4,390 0,615 

78 První plzeňská galvanovna s.r.o. Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 32 569 000 4,342 7,501 

79 L. Klíma automatické mlýny Křesín 

- Libochovice s.r.o. 

Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna - odprášení mlýnského provozu B 5 399 262 4,192 1,288 

80 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 23 281 440 4,110 5,665 

81 Silvan Špicar Špicar Silvan - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 8 025 000 4,070 1,972 

82 UHELNÉ SKLADY COUFAL s.r.o. UHELNÉ SKLADY COUFAL s.r.o. - snížení prašnosti H 5 560 000 4,060 1,369 

83 VRAMAT CZ s.r.o. Pořízení technologie pro snížení emisí-VRAMAT CZ s.r.o. B 4 350 400 4,022 1,082 

84 Ridera Bohemia a.s. Eliminace prašnosti v areálu Ridera Bohemia a.s. H 7 490 000 3,920 1,911 

85 Kalcit s.r.o.  Snížení prašnosti areálu Blansko společnosti Kalcit s.r.o. H 5 158 000 3,890 1,326 

86 Serafin Campestrini s.r.o. SNÍŽENÍ EMISÍ TZL MODERNIZACÍ FILTRACE A VYUŽITÍM ODPADNÍHO TEPLA SPALIN SECA 

BOROHRÁDEK 

D 26 820 000 3,844 6,977 

87 GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Eliminace prašnosti v areálu Goldbeck Prefabeton s.r.o. H 2 463 400 3,760 0,655 

88 GRANITA s.r.o. Pořízení technologie pro snížení prašnosti Granita s.r.o. Humperky H 2 130 000 3,720 0,573 

89 Těžební písková s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti Těžební písková s.r.o. H 2 160 000 3,720 0,581 

90 UNIONSTEEL s.r.o. UNIONSTEEL s.r.o. - pořízení technologie ke snížení prašnosti H 6 206 000 3,720 1,668 

91 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 41 187 394 3,645 11,300 

92 Bergasto s.r.o. Bergasto s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 7 490 000 3,620 2,069 

93 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti PD skrývkových odtahů E 10 381 407 3,586 2,895 

94 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 5 346 822 3,537 1,512 

95 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 14 510 832 3,450 4,206 

96 Veolia Energie ČR, a.s. Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc D 56 336 709 3,370 16,717 

97 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 78 901 623 3,347 23,574 

98 ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů VESKO-B D 12 220 000 3,334 3,665 

99 Štěrkovny Olomouc a.s. Odprášení areálu Grygov společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. H 1 512 000 3,210 0,471 
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100 PRACTIC 99, s.r.o. Technologie na snížení prašnosti PRACTIC 99, s.r.o. - kamenolom Zblovice E 33 300 000 3,196 10,419 

101 Jaroslav Huráb Jaroslav Huráb - snížení prašnosti H 5 885 000 3,170 1,856 

102 Wotan Forest, a.s. Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka A 34 620 000 2,970 11,657 

103 Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. - snížení prašnosti H 7 490 000 2,950 2,539 

104 Bergasto s.r.o. Snížení emisí TZL-Bergasto s.r.o. H 5 270 000 2,890 1,824 

105 INVEST - STAR, s.r.o. INVEST - STAR, s.r.o. pořízení technologie pro snížení prašnosti H 3 955 000 2,880 1,373 

106 Froněk, spol. s r.o. Snížení produkce emisí kamenolomu BRANT  B 66 984 634 2,860 23,421 

107 ŠTOKY s.r.o. Odprášení areálu společnosti ŠTOKY s.r.o. H 5 136 000 2,790 1,841 

108 J.A. Langer a synové  spol. s r.o. Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna B 4 939 584 2,731 1,809 

109 MAPECO MOST a.s. MAPECO MOST a.s. - snížení prašnosti H 5 775 000 2,650 2,179 

110 Zemědělské družstvo "Mezilesí" 

Telecí 

Snížení prašnosti v areálu ZD "Mezilesí" Telecí B 13 398 000 2,593 5,167 

111 LIGRANIT a.s. Odprášení areálu Ruprechtice společnosti LIGRANIT a.s. H 4 780 000 2,510 1,904 

112 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 8 381 170 2,509 3,340 

113 Stavoka Kosice, a.s. Pořízení technologie pro snížení prašnosti - Stavoka Kosice, a.s. H 5 180 000 2,500 2,072 

114 ATM CZ a.s. ATM CZ a.s.  - snížení prašnosti H 3 531 000 2,300 1,535 

115 JOPO CONSTRUCTIONS a.s. Eliminace prašnosti v areálu JOPO CONSTRUCTIONS a.s. H 4 494 000 2,280 1,971 

116 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud E 7 361 380 2,234 3,295 

117 NATRIX Kamenolom Bzová, a.s. Pořízení technologie pro snížení prašnosti Natrix Kamenolom Bzová, a.s. H 1 441 206 2,230 0,646 

118 Kamil Gellner Gellner Kamil - snížení prašnosti H 5 885 000 2,170 2,712 

119 Ondřej Bačina Snížení emisí posklizňové linky B 4 925 319 2,065 2,385 

120 PRAGOTRADE spol. s r.o. PRAGOTRADE spol. s r.o. - snížení prašnosti H 3 317 000 2,030 1,634 

121 ArcelorMittal Engineering 

Products Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 12 873 530 1,972 6,528 

122 RESTA s.r.o. RESTA s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 1 620 000 1,960 0,827 

123 Bystřická tepelná s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Bystřice  n. Perštejnem D 10 703 028 1,957 5,469 

124 Firma FAULHAMMER s.r.o. Snížení prašnosti areálu Polička B 6 872 200 1,956 3,513 

125 Petr Očenášek Náhrada technologie za účelem snížení emisí TZL Petr Očenášek BE 3 818 800 1,952 1,956 
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126 STAVBY Škrobánek s.r.o. STAVBY Škrobánek s.r.o. - snížení prašnosti v areálu sypkých hmot H 4 280 000 1,950 2,195 

127 KOOPERACE, a.s. Rekonstrukce a modernizace výrobny krmných směsí B 31 576 050 1,946 16,226 

128 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 56 351 000 1,935 29,122 

129 HYDROSPOR spol. s r.o. HYDROSPOR spol. s r.o. - snížení prašnosti H 4 494 000 1,930 2,328 

130 Stavební společnost Jaroslav 

Oršuliak, a.s. 

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. - snížení prašnosti H 3 531 000 1,910 1,849 

131 Chlop s.r.o. Snížení prašnosti areálu společnosti CHLOP s.r.o. H 3 959 000 1,900 2,084 

132 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2 E 6 216 820 1,835 3,388 

133 Zemagro, spol. s r.o. Technologie na snížení prašnosti Zemagro, spol. s r.o. B 1 129 780 1,786 0,633 

134 ZEMAS AG,a.s. Rekonstrukce sušky Kozlov B 4 269 548 1,716 2,488 

135 Pardubický pivovar a.s. Rekonstrukce aspiračního systému varny B 1 552 500 1,648 0,942 

136 LIMPA s.r.o. Limpa s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 5 130 000 1,570 3,268 

137 Pejšův mlýn Sedlčany spol. s r.o. Rekonstrukce aspirace příjmu obilí Pejšova mlýna Sedlčany B 5 325 600 1,545 3,447 

138 UNEX a.s. Modernizace odsávání slévárny Uničov E 33 609 759 1,530 21,967 

139 Pavel Bajer s.r.o. Pavel Bajer s.r.o. - snížení prašnosti H 3 424 000 1,520 2,253 

140 Alprim CZ s.r.o. Alprim CZ - snížení emisí E 2 665 000 1,460 1,825 

141 Teplárenská společnost Hlinsko, 

spol. s r.o. 

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Teplárenské společnosti Hlinsko D 6 632 037 1,449 4,577 

142 ŠVANDA spol. s r.o. ŠVANDA spol. s r.o. - technologie pro snížení prašnosti H 4 011 000 1,410 2,845 

143 Město Kašperské Hory Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách D 11 716 041 1,380 8,490 

144 Zemědělské družstvo Senice na 

Hané 

Snížení prašnosti areálu v KÚ Senička B 12 492 110 1,364 9,158 

145 Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s. 

Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece E 35 010 325 1,303 26,869 

146 RenoFarma Bílovec, a.s. Posklizňová linka Bílovec B 9 563 105 1,278 7,483 

147 HRADECKÝ PÍSEK a.s. Skrápěcí a zametací zařízení E 215 000 1,239 0,174 

148 Ventos Energy Solutions, a.s. Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství A 5 481 852 1,231 4,453 

149 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební 

společnost 

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - skrápění E 5 266 964 1,196 4,404 

150 KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s. KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 2 700 000 1,170 2,308 
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151 Klika & Dvořák, s.r.o. Pořízení dodatečných technologií ke snížení prašnosti Klika & Dvořák, s.r.o. H 1 512 000 1,160 1,303 

152 Zemědělské družstvo Dolní Újezd Technologie na snížení prašnosti Zemědělské družstvo Dolní Újezd B 10 075 000 1,136 8,869 

153 LIGRANIT a.s. LIGRANIT a.s. - technologie pro snížení prašnosti H 4 725 000 1,110 4,257 

154 Martin Čermák Čermák Martin - technologie pro snížení prašnosti H 4 280 000 1,030 4,155 

 

4.8.7 Přehled projektů podle typu opatření 

Přehled projektů – typy opatření BE, D a E s významným příspěvkem ke snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV EPS CZV/EPS 

1 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 832 195 047 96,055 7,160 

2 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov BE 302 094 771 76,173 3,278 

3 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 93 690 379 31,583 2,452 

4 Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 132 652 383 28,227 3,884 

5 FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 393 210 070 27,277 6,488 

6 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. BE 279 171 200 26,285 8,778 

7 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 305 189 830 26,096 9,665 

8 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí BE 303 343 001 20,531 12,211 

9 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 187 827 591 16,983 8,683 

10 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 491 521 360 15,856 25,355 

11 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. etapa BE 325 636 294 14,779 18,210 

12 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 210 947 770 7,153 21,015 

13 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ Týnec a.s. BE 540 773 200 5,127 87,170 

14 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují BE 68 230 690 4,590 12,285 

15 První plzeňská galvanovna s.r.o. Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 39 408 490 3,501 9,303 

16 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 95 470 964 3,116 25,321 

17 Petr Očenášek Náhrada technologie za účelem snížení emisí TZL Petr Očenášek BE 4 836 370 0,235 16,250 



 

 

 

 

Str. 219 

1 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 509 996 843 699,879 0,511 

2 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské a.s. D 422 048 000 370,070 0,770 

3 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 1 927 832 420 329,511 2,173 

4 MS UTILITIES & SERVICES a.s. Snížení emisí v Teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s. D 31 749 568 25,700 0,878 

5 Teplárna Písek, a.s. Ekologizace zdroje Teplárna Písek D 157 700 256 16,373 7,960 

6 Žatecká teplárenská, a.s. Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin D 45 977 729 15,600 1,860 

7 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF) D 29 401 790 11,852 2,050 

8 Teplárna Loučovice, a.s. Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií D 110 483 066 8,040 7,036 

9 IROMEZ s.r.o. Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy - Pelhřimov D 11 855 620 7,474 1,085 

10 Tepelné hospodářství Města 

Trhové Sviny spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 622 500 5,536 1,186 

11 Serafin Campestrini s.r.o. SNÍŽENÍ EMISÍ TZL MODERNIZACÍ FILTRACE A VYUŽITÍM ODPADNÍHO TEPLA SPALIN SECA 

BOROHRÁDEK 

D 32 476 400 2,463 10,889 

12 ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů VESKO-B D 14 786 200 2,139 5,713 

13 Veolia Energie ČR, a.s. Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc D 86 236 166 1,815 31,040 

14 Město Kašperské Hory Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách D 14 718 733 1,307 8,964 

15 Bystřická tepelná s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Bystřice  n. Perštejnem D 12 972 444 1,255 8,528 

16 Teplárenská společnost Hlinsko, 

spol. s r.o. 

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Teplárenské společnosti Hlinsko D 8 024 765 0,930 7,131 

17 Dřevotvar družstvo Instalace filtrační stanice pro záchyt tuhých znečisťujících látek D 5 430 113 0,555 8,086 

18 ARCÁDE COLOR s.r.o. Snížení emisí z parní kotelny spol. ARCÁDE COLOR D 1 174 970 0,361 2,698 

19 METRIE spol. s r.o. Dodávka technologie pro snížení emisí v kotelně Metrie s.r.o. Loštice D 2 038 850 0,258 6,530 

20 AWT ROSCO a.s. Řešení spalin kotelny D 6 914 513 0,228 23,120 

21 DELTA Kardašova Řečice, a.s. Snížení emisí provozovny Delta Kardašova Řečice, a.s. D 4 764 583 0,175 17,123 

22 MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně nebezpečných odpadů Prostějov - MEGAWASTE-

EKOTERM, s.r.o. 

D 10 861 959 0,089 68,143 

23 SGA Schody s.r.o. Instalace spalinového filtru ke snížení emisí TZL D 1 962 620 0,031 52,323 

1 Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 24 748 589 293,210 0,070 

2 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 421 755 918 21,700 16,062 
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3 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 214 709 660 20,153 8,805 

4 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 30 739 445 19,770 1,285 

5 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, v Úsobrně E 352 497 200 19,533 14,914 

6 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Sekundární odprášení konvertorů E 1 011 448 680 19,000 26,316 

7 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 242 024 200 18,610 10,748 

8 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.2 E 1 253 608 400 18,400 27,174 

9 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.1 E 1 253 608 400 18,400 27,174 

10 Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s. 

Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece E 35 010 325 17,100 2,047 

11 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 75 367 322 16,016 3,406 

12 Zemědělské zásobování a nákup 

Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 8 324 800 15,510 0,443 

13 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části Aglomerace AMO  E 262 717 429 9,014 24,087 

14 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 531 623 725 8,710 50,442 

15 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 10 917 868 8,515 1,060 

16 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 355 911 433 8,120 36,223 

17 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 37 582 600 7,570 4,103 

18 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 34 013 100 6,760 4,158 

19 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace AMO E 63 249 120 6,230 8,390 

20 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 24 912 524 5,055 4,073 

21 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s. E 53 747 996 4,421 10,017 

22 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 57 015 200 4,000 11,780 

23 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 12 692 900 3,880 2,704 

24 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 9 808 732 3,870 2,095 

25 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 184 549 200 3,754 40,629 

26 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 7 183 601 3,660 1,622 

27 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 95 891 096 3,030 26,155 
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28 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 25 872 220 2,873 7,442 

29 Cement Hranice, akciová 

společnost 

Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová společnost E 87 078 807 2,837 25,367 

30 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 5 178 800 2,500 1,712 

31 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 6 469 655 2,453 2,180 

32 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu E 414 550 579 2,310 128,165 

33 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí 

Ledvice 

E 22 339 049 2,300 8,027 

34 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu E 400 173 050 2,100 147,155 

35 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 41 078 535 2,091 18,517 

36 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné třídírny koksu v OKK 

Koksovny, a.s. 

E 46 585 000 2,086 18,444 

37 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 33 843 700 1,892 14,783 

38 ArcelorMittal Engineering 

Products Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 15 996 684 1,795 7,172 

39 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 10 141 216 1,771 4,732 

40 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 17 580 417 1,730 8,388 

41 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 12 707 420 1,654 6,349 

42 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 49 885 881 1,531 26,902 

43 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 28 170 542 1,436 16,213 

44 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice E 9 346 948 1,388 5,565 

45 W.P.E.a.s. Rekonstrukce odsávání linky odlakování v provozu WPE Ostrava E 8 070 289 1,360 4,904 

46 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 68 184 710 1,244 45,298 

47 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 118 824 889 1,184 82,941 

48 Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. 

Snížení prašnosti z terminálu meziproduktů E 20 239 778 1,146 14,596 

49 KARETA s.r.o. ODSÁVÁNÍ LINKY KAMENOLOMU ONDŘEJOVICE E 9 080 324 0,845 8,704 

50 Frýdlantské strojírny - Rasl a syn 

a.s. 

Modernizace odprášení brusírny a svařovny E 4 652 668 0,798 4,820 

51 CZECH-CONT s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny CZECH-CONT s.r.o. E 2 411 409 0,647 3,068 
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52 UNEX a.s. Modernizace odsávání slévárny Uničov E 40 667 808 0,571 58,861 

53 DIOSS NÝŘANY a.s. Rekonstrukce odsávání svařovny Dioss Nýřany a.s. E 2 524 175 0,545 3,757 

54 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti PD skrývkových odtahů E 15 089 710 0,415 25,015 

55 HASIT Šumavské vápenice a 

omítkárny, s.r.o. 

Odprášení hydratizační jednotky HJ 5 E 4 597 138 0,412 9,222 

56 ŠTIPČÁK, spol. s r.o. Snížení emisí TZL z kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o. E 4 552 747 0,405 9,290 

57 Zemědělské družstvo Unčovice Obměna čističky za účelem snížení prašnosti E 9 036 752 0,397 12,069 

58 ZPA Pečky, a.s. Výměna zastaralého zařízení na záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek TZL E 2 964 500 0,377 6,499 

59 HRADECKÝ PÍSEK a.s. Skrápěcí a zametací zařízení E 260 150 0,364 0,591 

60 RONČKA, s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny RONČKA, s.r.o. E 2 044 174 0,363 4,626 

61 PRACTIC 99, s.r.o. Technologie na snížení prašnosti PRACTIC 99, s.r.o. - kamenolom Zblovice E 41 963 090 0,357 93,277 

62 MLÝN HERBER spol. s r.o. Mlýn Palhanec, Minimalizace emisí TZ E 55 385 168 0,329 97,385 

63 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Branžovy E 36 120 000 0,280 74,714 

64 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever E 151 250 000 0,255 471,978 

65 Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO Rekonstrukce odsávání svařovny firmy Elektrokovo Kadlec E 1 981 375 0,227 7,119 

66 Bergasto s.r.o. Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem -Bergasto s.r.o. E 12 340 790 0,201 50,741 

67 Jan Perner Instalace odsávacího a filtračního systému v provozu Jana Pernera E 2 568 394 0,193 10,501 

68 Progresmetal, spol. s r. o. Rekonstrukce odsávání svařovny Progresmetal, spol. s r.o. E 2 190 947 0,190 9,485 

69 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud E 8 929 679 0,172 42,799 

70 PILA HRACHOVEC, s.r.o. Snížení emisí TZL ve společnosti PILA HRACHOVEC, s.r.o. E 3 419 460 0,153 18,471 

71 Alprim CZ s.r.o. Alprim CZ - snížení emisí E 3 224 650 0,150 17,767 

72 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební 

společnost 

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - skrápění E 6 373 026 0,135 39,015 

73 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2 E 7 545 258 0,132 47,097 

74 LAZAM CZ s.r.o. Modernizace odsávání brusírny a svařovny  E 2 882 902 0,131 18,157 

75 ADESTRA s.r.o. Snížení emisí z provozu spol. Adestra E 2 299 000 0,115 16,522 

76 PÉROVNA Hostivař s.r.o. Rekonstrukce odsávání společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o. E 6 152 414 0,113 44,997 

77 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 14 983 510 0,106 93,236 
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78 PODHORAN LUKOV a.s. Snížení emisní zátěže z dřevovýroby - PODHORAN LUKOV E 4 929 450 0,096 42,489 

79 Vladimír Burda Odprášení mlýnu společnosti Vladimír Burda - Mlýn Dunice E 1 857 548 0,090 16,538 

80 CHPS s.r.o. Pořízení technologií ke snížení emisí CHPS s.r.o. E 2 489 592 0,070 29,276 

81 CTZ s.r.o. Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské Hradiště E 2 736 159 0,065 26,757 

82 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání dopravy koksu a rozdružovadla E 3 301 364 0,002 1 355,200 
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Přehled projektů – typy opatření D a E s významným příspěvkem ke snížení emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PRE CZV/PRE 

1 Elektrárna Tisová, a.s. Snížení emisí NOx, SO2 a TZL v Elektrárně Tisová, a.s. D 357 647 382 691,437 0,517 

2 Plzeňská teplárenská, a.s. DeNOx kotle K3 + intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské a.s. D 285 055 200 360,320 0,791 

3 Energotrans, a.s. Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 D 715 924 000 295,511 2,423 

4 MS UTILITIES & SERVICES a.s. Snížení emisí v Teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s. D 22 569 092 25,700 0,878 

5 Teplárna Písek, a.s. Ekologizace zdroje Teplárna Písek D 130 330 790 16,373 7,960 

6 Bystřická tepelná s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Bystřice  n. Perštejnem D 10 703 028 1,255 8,528 

7 Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Teplárenské společnosti Hlinsko D 6 632 037 0,930 7,131 

8 METRIE spol. s r.o. Dodávka technologie pro snížení emisí v kotelně Metrie s.r.o. Loštice D 1 684 750 0,258 6,530 

9 AWT ROSCO a.s. Řešení spalin kotelny D 5 271 355 0,114 46,240 

10 Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny 

spol. s r.o. 

Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech D 6 567 500 0,095 69,132 

11 MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. Pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně nebezpečných odpadů Prostějov - 

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. 

D 6 064 750 0,081 74,873 

1 Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. etapa  E 20 388 747 293,210 0,070 

2 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece E 35 010 325 16,180 2,164 

3 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.2 E 500 000 000 11,800 42,373 

4 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.1 E 500 000 000 11,800 42,373 

5 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice E 7 724 750 1,388 5,565 

6 W.P.E.a.s. Rekonstrukce odsávání linky odlakování v provozu WPE Ostrava E 6 669 660 1,360 4,904 

7 HRADECKÝ PÍSEK a.s. Skrápěcí a zametací zařízení E 215 000 0,364 0,591 

8 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 54 547 700 0,293 186,170 

9 Alprim CZ s.r.o. Alprim CZ - snížení emisí E 2 665 000 0,150 17,767 

10 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební 

společnost 

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - skrápění E 5 266 964 0,135 39,015 

11 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2 E 6 216 820 0,132 47,097 

12 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 9 883 066 0,083 119,073 
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Přehled projektů – typy opatření BE a E s významným příspěvkem ke snížení emisí částic PM2,5 

H ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PM25 CZV/PM25 

1 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 687 764 502 96,055 7,160 

2 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov BE 249 665 100 76,173 3,278 

3 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 77 430 065 31,583 2,452 

4 Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 109 630 069 28,227 3,884 

5 FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 176 970 906 27,277 6,488 

6 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. BE 230 720 000 26,285 8,778 

7 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 252 223 000 26,096 9,665 

8 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí BE 250 696 695 20,531 12,211 

9 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 147 471 119 16,983 8,683 

10 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 402025000 15,856 25,355 

11 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. etapa BE 269 120 904 14,779 18,210 

12 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 150 323 000 7,153 21,015 

13 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ Týnec a.s. BE 446920000 5,127 87,170 

14 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují BE 56 389 000 4,590 12,285 

15 První plzeňská galvanovna s.r.o. Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 32 569 000 3,501 9,303 

16 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 78901623 3,116 25,321 

17 Petr Očenášek Náhrada technologie za účelem snížení emisí TZL Petr Očenášek BE 3 818 800 0,235 16,250 

1 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 348 548 610 21,700 16,062 

2 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 177 446 000 20,153 8,805 

3 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 25 404 500 19,770 1,285 

4 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, v Úsobrně E 291 320 000 19,533 14,914 

5 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Sekundární odprášení konvertorů E 500000000 19,000 26,316 

6 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 200 020 000 18,610 10,748 

7 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 54 547 700 15,723 3,469 
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8 Zemědělské zásobování a 

nákup Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 6 872 000 15,510 0,443 

9 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části Aglomerace AMO  E 217121842 9,014 24,087 

10 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 439348450 8,710 50,442 

11 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 9 023 031 8,515 1,060 

12 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 294131680 8,120 36,223 

13 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 31 060 000 7,570 4,103 

14 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 28 110 000 6,760 4,158 

15 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.2 E 500000000 6,600 75,758 

16 ArcelorMittal Ostrava a.s. AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.1 E 500000000 6,600 75,758 

17 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace AMO E 52 272 000 6,230 8,390 

18 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 20 588 863 5,055 4,073 

19 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s. E 44 286 566 4,421 10,017 

20 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 47 120 000 4,000 11,780 

21 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 10 490 000 3,880 2,704 

22 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 8 106 390 3,870 2,095 

23 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 152520000 3,754 40,629 

24 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 5 936 860 3,660 1,622 

25 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 79248840 3,030 26,155 

26 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 21 382 000 2,873 7,442 

27 Cement Hranice, akciová 

společnost 

Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová společnost E 71965956 2,837 25,367 

28 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 4 280 000 2,500 1,712 

29 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 5 346 822 2,453 2,180 

30 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu E 296061928 2,310 128,165 

31 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí 

Ledvice 

E 18 462 024 2,300 8,027 

32 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu E 309025900 2,100 147,155 
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33 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 38 719 047 2,091 18,517 

34 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné třídírny koksu v OKK Koksovny, 

a.s. 

E 38 473 450 2,086 18,444 

35 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 27 970 000 1,892 14,783 

36 ArcelorMittal Engineering 

Products Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 12 873 530 1,795 7,172 

37 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 8 381 170 1,771 4,732 

38 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 14 510 832 1,730 8,388 

39 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 10 502 000 1,654 6,349 

40 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 41187394 1,531 26,902 

41 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 23 281 440 1,436 16,213 

42 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 56351000 1,244 45,298 

43 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 98202388 1,184 82,941 

44 Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. 

Snížení prašnosti z terminálu meziproduktů E 16 727 089 1,146 14,596 

45 Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s. 

Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece E 35010325 0,920 38,055 

46 KARETA s.r.o. ODSÁVÁNÍ LINKY KAMENOLOMU ONDŘEJOVICE E 7 354 800 0,845 8,704 

47 Frýdlantské strojírny - Rasl a syn 

a.s. 

Modernizace odprášení brusírny a svařovny E 3 846 742 0,798 4,820 

48 CZECH-CONT s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny CZECH-CONT s.r.o. E 1 984 878 0,647 3,068 

49 UNEX a.s. Modernizace odsávání slévárny Uničov E 33609759 0,571 58,861 

50 DIOSS NÝŘANY a.s. Rekonstrukce odsávání svařovny Dioss Nýřany a.s. E 2 047 783 0,545 3,757 

51 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti PD skrývkových odtahů E 10381407 0,415 25,015 

52 HASIT Šumavské vápenice a 

omítkárny, s.r.o. 

Odprášení hydratizační jednotky HJ 5 E 3 799 258 0,412 9,222 

53 ŠTIPČÁK, spol. s r.o. Snížení emisí TZL z kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o. E 3 762 601 0,405 9,290 

54 Zemědělské družstvo Unčovice Obměna čističky za účelem snížení prašnosti E 4 791 369 0,397 12,069 

55 ZPA Pečky, a.s. Výměna zastaralého zařízení na záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek TZL E 2 450 000 0,377 6,499 

56 RONČKA, s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny RONČKA, s.r.o. E 1 679 400 0,363 4,626 
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57 PRACTIC 99, s.r.o. Technologie na snížení prašnosti PRACTIC 99, s.r.o. - kamenolom Zblovice E 33300000 0,357 93,277 

58 MLÝN HERBER spol. s r.o. Mlýn Palhanec, Minimalizace emisí TZ E 32039693 0,329 97,385 

59 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Branžovy E 20920000 0,280 74,714 

60 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever E 120354350 0,255 471,978 

61 Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO Rekonstrukce odsávání svařovny firmy Elektrokovo Kadlec E 1 616 000 0,227 7,119 

62 Bergasto s.r.o. Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem -Bergasto s.r.o. E 10199000 0,201 50,741 

63 Jan Perner Instalace odsávacího a filtračního systému v provozu Jana Pernera E 2 026 765 0,193 10,501 

64 Progresmetal, spol. s r. o. Rekonstrukce odsávání svařovny Progresmetal, spol. s r.o. E 1 802 196 0,190 9,485 

65 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud E 7361380 0,172 42,799 

66 PILA HRACHOVEC, s.r.o. Snížení emisí TZL ve společnosti PILA HRACHOVEC, s.r.o. E 2 826 000 0,153 18,471 

67 LAZAM CZ s.r.o. Modernizace odsávání brusírny a svařovny  E 2 378 601 0,131 18,157 

68 ADESTRA s.r.o. Snížení emisí z provozu spol. Adestra E 1 900 000 0,115 16,522 

69 PÉROVNA Hostivař s.r.o. Rekonstrukce odsávání společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o. E 5084640 0,113 44,997 

70 PODHORAN LUKOV a.s. Snížení emisní zátěže z dřevovýroby - PODHORAN LUKOV E 4078950 0,096 42,489 

71 Vladimír Burda Odprášení mlýnu společnosti Vladimír Burda - Mlýn Dunice E 1 488 380 0,090 16,538 

72 CHPS s.r.o. Pořízení technologií ke snížení emisí CHPS s.r.o. E 2049315,12 0,070 29,276 

73 CTZ s.r.o. Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské Hradiště E 1739211 0,065 26,757 

74 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 9883066 0,023 429,699 

75 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání dopravy koksu a rozdružovadla E 2710400 0,002 1 355,200 
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Přehled projektů – typy opatření BE a E s významným příspěvkem ke snížení emisí částic PM10 
 

ŽADATEL PROJEKT TYP CZV PM10 CZV/PM10 

1 Metso Czech Republic, s.r.o. Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov BE 249 665 100 141,758 1,761 

2 TATRA METALURGIE a.s. Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. BE 687 764 502 107,176 6,417 

3 Slévárna Kuřim, a.s. Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s. BE 77 430 065 92,050 0,841 

4 FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL s.r.o. 

Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno BE 176 970 906 82,039 2,157 

5 Ernst Leopold s.r.o. Snížení emisí ve slévárně Ernst Leopold s.r.o. BE 252 223 000 67,448 3,740 

6 METALURGIE Rumburk s.r.o. Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí BE 250 696 695 62,026 4,042 

7 Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o. BE 109 630 069 60,284 1,819 

8 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. BE 230 720 000 57,892 3,985 

9 PROMET FOUNDRY a.s. Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně BE 402 025 000 49,222 8,168 

10 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. BE 147 471 119 49,185 2,998 

11 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín - II. etapa BE 269 120 904 30,185 8,916 

12 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín BE 150 323 000 26,575 5,657 

13 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí částic provozů slévárny lehkých kovů společnosti METAZ Týnec a.s. BE 446 920 000 15,211 29,381 

14 SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují BE 56 389 000 7,643 7,378 

15 První plzeňská galvanovna s.r.o. Snížení emisí z provozu Slévárny a strojírny Hájek BE 32 569 000 4,342 7,501 

16 GIFF a.s. Snížení fugitivních emisí ve slévárně GIFF a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí BE 78 901 623 3,347 23,574 

17 Petr Očenášek Náhrada technologie za účelem snížení emisí TZL Petr Očenášek BE 3 818 800 1,952 1,956 

1 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí z denních zásobníků vysokopecního rudiště E 348 548 610 85,180 4,092 

2 SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost 

Snížení fugitivních emisí částic ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, v Úsobrně E 291 320 000 67,369 4,324 

3 Českomoravský cement, a.s. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá E 200 020 000 63,260 3,162 

4 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení studených dopravních cest aglomerátu z aglomerace 1 E 294 131 680 49,590 5,931 

5 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení horkých dopravních cest aglomerace 1 E 439 348 450 38,290 11,474 

6 Liberty Ostrava a.s. Snížení emisí TZL odprášení odsunových cest jižní části Aglomerace AMO E 177 446 000 32,238 5,504 

7 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části Aglomerace AMO  E 217 121 842 30,648 7,084 



 

 

 

 

Str. 230 

8 Zemědělské zásobování a nákup 

Strakonice a.s. 

Snížení emisí TZL stacionárního zdroje - silo Radošovice E 6 872 000 29,150 0,236 

9 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí ze sušárny třísek DTL E 54 547 700 26,725 2,041 

10 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu E 296 061 928 23,160 12,783 

11 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace AMO E 52 272 000 23,068 2,266 

12 Válcovny trub Chomutov, a.s. Snížení emisí z provozu technologií haly Válcovny trub Chomutov, a.s. E 25 404 500 22,160 1,146 

13 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu E 309 025 900 20,980 14,730 

14 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2 E 20 588 863 17,186 1,198 

15 Severočeské doly a.s. Komplexní projekt snížení prašnosti v jižních svazích Dolu Bílina E 98 202 388 16,951 5,793 

16 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na provozu VS E 10 490 000 16,190 0,648 

17 Dřevozpracující družstvo Snížení emisí TZL při dopravě třísek a dřevního vlákna E 9 023 031 15,831 0,570 

18 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Olbramovice E 152 520 000 15,020 10,154 

19 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti v okolí HZ I a HZ II E 38 719 047 13,940 2,778 

20 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Odsávání linky kamenolomu Chornice E 5 936 860 13,040 0,455 

21 Vršanská uhelná a.s. Snížení prašnosti v dolu Vršany E 10 502 000 11,026 0,952 

22 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Nemojov E 47 120 000 10,770 4,375 

23 OKK Koksovny, a.s. Rekonstrukce odprášení technologických celků hrubých třídíren a jemné třídírny koksu v OKK 

Koksovny, a.s. 

E 38 473 450 10,609 3,626 

24 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Filtrační stanice na mlýnici strusky E 27 970 000 10,351 2,702 

25 Sev.en EC, a.s. Snížení prašnosti vnějšího zauhlování  E 79 248 840 10,300 7,694 

26 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Hrabůvka E 31 060 000 9,590 3,239 

27 Liberty Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO E 21 382 000 9,414 2,271 

28 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Luleč E 28 110 000 8,130 3,458 

29 Severočeské doly a.s. Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí 

Ledvice 

E 18 462 024 7,819 2,361 

30 Lafarge Cement, a.s. Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s. E 44 286 566 6,560 6,751 

31 NAVOS, a.s. Snížení emisí TZL na OS 92kt Hustopeče E 8 106 390 6,110 1,327 

32 LB MINERALS, s.r.o. Pořízení filtrů pro snížení emisí-LB MINERALS, s.r.o. E 4 280 000 4,897 0,874 
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33 KARETA s.r.o. ODSÁVÁNÍ LINKY KAMENOLOMU ONDŘEJOVICE E 7 354 800 4,730 1,555 

34 Cement Hranice, akciová 

společnost 

Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová společnost E 71 965 956 4,721 15,244 

35 Kalivoda DC s.r.o. Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice E 7 724 750 4,656 1,659 

36 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno E 23 281 440 4,110 5,665 

37 Moravia Tech, a.s. Snížení emisí částic ve slévárně přesného lití společnosti Moravia Tech, a.s. E 41 187 394 3,645 11,300 

38 Severočeské doly a.s. Snížení prašnosti PD skrývkových odtahů E 10 381 407 3,586 2,895 

39 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. Odprášení mlýnu společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. E 5 346 822 3,537 1,512 

40 ZZN Jihlava a.s. Výměna dopravních cest na sile v Jihlavě E 14 510 832 3,450 4,206 

41 PRACTIC 99, s.r.o. Technologie na snížení prašnosti PRACTIC 99, s.r.o. - kamenolom Zblovice E 33 300 000 3,196 10,419 

42 CIDEM Hranice, a.s. Snížení množství emisí TZL při opracování desek CETRIS E 8 381 170 2,509 3,340 

43 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 2 a přesýpací stanice 1, třídírna rud E 7 361 380 2,234 3,295 

44 ArcelorMittal Engineering 

Products Ostrava s.r.o. 

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu E 12 873 530 1,972 6,528 

45 ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí TZL modernizací hasící věže č.6 závodu 10 AMO  E 56 351 000 1,935 29,122 

46 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2 E 6 216 820 1,835 3,388 

47 UNEX a.s. Modernizace odsávání slévárny Uničov E 33 609 759 1,530 21,967 

48 Alprim CZ s.r.o. Alprim CZ - snížení emisí E 2 665 000 1,460 1,825 

49 Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s. 

Pořízení dodatečných technologií ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece E 35 010 325 1,303 26,869 

50 HRADECKÝ PÍSEK a.s. Skrápěcí a zametací zařízení E 215 000 1,239 0,174 

51 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební 

společnost 

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - skrápění E 5 266 964 1,196 4,404 

52 Frýdlantské strojírny - Rasl a syn 

a.s. 

Modernizace odprášení brusírny a svařovny E 3 846 742 0,964 3,990 

53 Českomoravský štěrk, a.s. Snížení emisí TZL v kamenolomu Branžovy E 20 920 000 0,930 22,495 

54 DIOSS NÝŘANY a.s. Rekonstrukce odsávání svařovny Dioss Nýřany a.s. E 2 047 783 0,927 2,209 

55 ArcelorMittal Ostrava a.s. AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever E 120 354 350 0,902 133,431 

56 Zemědělské družstvo Unčovice Obměna čističky za účelem snížení prašnosti E 4 791 369 0,764 6,271 

57 ZPA Pečky, a.s. Výměna zastaralého zařízení na záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek TZL E 2 450 000 0,754 3,249 
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58 CZECH-CONT s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny CZECH-CONT s.r.o. E 1 984 878 0,737 2,693 

59 Bergasto s.r.o. Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem -Bergasto s.r.o. E 10 199 000 0,682 14,955 

60 ŠTIPČÁK, spol. s r.o. Snížení emisí TZL z kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o. E 3 762 601 0,640 5,879 

61 CTZ s.r.o. Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské Hradiště E 1 739 211 0,559 3,111 

62 HASIT Šumavské vápenice a 

omítkárny, s.r.o. 

Odprášení hydratizační jednotky HJ 5 E 3 799 258 0,493 7,706 

63 MLÝN HERBER spol. s r.o. Mlýn Palhanec, Minimalizace emisí TZ E 32 039 693 0,472 67,881 

64 RONČKA, s.r.o. Rekonstrukce odsávání svařovny RONČKA, s.r.o. E 1 679 400 0,439 3,826 

65 LAZAM CZ s.r.o. Modernizace odsávání brusírny a svařovny  E 2 378 601 0,315 7,551 

66 PILA HRACHOVEC, s.r.o. Snížení emisí TZL ve společnosti PILA HRACHOVEC, s.r.o. E 2 826 000 0,296 9,547 

67 Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO Rekonstrukce odsávání svařovny firmy Elektrokovo Kadlec E 1 616 000 0,275 5,876 

68 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Centrální vysávání dopravy koksu a rozdružovadla E 2 710 400 0,273 9,928 

69 Progresmetal, spol. s r. o. Rekonstrukce odsávání svařovny Progresmetal, spol. s r.o. E 1 802 196 0,230 7,836 

70 Jan Perner Instalace odsávacího a filtračního systému v provozu Jana Pernera E 2 026 765 0,230 8,812 

71 PÉROVNA Hostivař s.r.o. Rekonstrukce odsávání společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o. E 5 084 640 0,209 24,328 

72 CHPS s.r.o. Pořízení technologií ke snížení emisí CHPS s.r.o. E 2 049 315 0,189 10,843 

73 PODHORAN LUKOV a.s. Snížení emisní zátěže z dřevovýroby - PODHORAN LUKOV E 4 078 950 0,184 22,168 

74 ADESTRA s.r.o. Snížení emisí z provozu spol. Adestra E 1 900 000 0,130 14,615 

75 Vladimír Burda Odprášení mlýnu společnosti Vladimír Burda - Mlýn Dunice E 1 488 380 0,126 11,813 

76 KERAMTECH s. r. o. Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií E 9 883 066 0,065 152,047 
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5 Analýza nákladové efektivity opatření z ostatních operačních 

programů 

5.1 IR OP 

Jak bylo uvedeno v úvodní části analýzy, v rámci specifického cíle 2.5 a 1.2 IR OP je na úrovni 

projektů sledován indikátor „Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních 

částic“ pro PM10 v rámci podpořených projektů (t). Jednotlivé projekty uvádí výchozí hodnotu, 

cílovou hodnotu a dosaženou hodnotu (je-li platná v době zpracování analýzy). Ukazatel 

nákladové efektivity byl počítán z celkových způsobilých výdajů projektů a rozdílu mezi 

dosaženou a výchozí hodnotou, pokud je dosažená hodnota známa. Není-li známa, je ve 

výpočtu ukazatele použita hodnota cílová. 

 

5.1.1 Specifický cíl 2.5 – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

U 2 projektů ze sektoru bydlení byly reportovány nulové dopady na emise částic, a proto byly 

z analýzy nákladové efektivity vyřazeny (problém dělení nulou). Ve zbývajících projektech bylo 

149 projektů, které vedly ke snížení emisí částic a 120 projektů, u kterých je dosahováno nebo 

očekáváno zvýšení emisí částic (dominantně vlivem chybného uvedení nulové výchozí hodnoty, 

druhý, méně častý důvod je ten, že cílový stav je podle skutečnosti, takže teoreticky může být 

kvůli výrazné odlišnosti topné sezóny nebo jiné obsazenosti objektu před a po realizaci 

projektu vyšší spotřebu energie na vytápění i po zateplení). Průměrné vypočtené hodnoty 

nákladové efektivity snižování (nebo zvyšování) emisí primárních částic a prekurzorů 

sekundárních částic PM10 uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 48 Průměrné nákladové efektivity (mil. Kč/t EPS PM10) projektů snižování energetické 

náročnosti v sektoru bydlení 

Efekt projektů 
Průměr NE 

(vůči CZV) 

Průměr NE (vůči 

podpoře EFRR) 

snížení emisí 145,132 49,151 

zvýšení emisí -1,320 -0,408 

Celkový průměr 79,800 27,043 

 

Dodaná data byla sestavená v jediné dimenzi (bez bližší specifikace např. kraje realizace). Proto 

jsou níže uvedeny pouze základní statistický souhrny rozdělení vypočtených ukazatelů 

nákladové efektivity projektů snížení energetické náročnosti obytných budov v IR OP. 

 

Zhotovitel má významné pochybnosti o validnosti dat z tohoto programu. Dle dodaných 

podkladů činí dosažená hodnota snížení emisí primárních částic PM10 a prekurzorů 

sekundárních částic PM10 7 150 t/rok. Takový efekt je mimořádně nepravděpodobný a zjevně 
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bude způsoben chybně vyplněnými žádostmi. Tomu nasvědčuje i rozdělení vyplněných 

dosažených přínosů u jednotlivých žádostí. Naprostá většina projektů deklaruje přínos méně 

než 1 t EPS PM10/rok, 20 projektů přínos 1 až 20 t EPS PM10/rok, 5 projektů přínos v řádu desítek 

t EPS PM10/rok, 2 projekty mají deklarovaný přínos v řádu stovek t EPS PM10/rok a jeden projekt 

přínos přes 6 tis. t EPS PM10/rok. Přínosy v těchto řádech u jednotlivých projektů jsou ale 

nereálné (emise EPS PM10/rok pro celou Českou republiku se pohybují do 300 tis. tun). Dle 

názoru Zhotovitele by jednak bylo metodicky nesprávné, pokud by se pokoušel vyloučit 

nesprávné hodnoty a současně nelze s jistotou rozlišit, co je vyplněné správně a co ne (bez 

znalosti podkladové dokumentace žádosti) s výjimkou několika případů, kde se jedná o zjevně 

(řádově) chybnou hodnotu. 

Níže uvedené hodnoty tedy představují formální zpracování poskytnutých dat, přičemž 

výsledky nejsou použitelné pro srovnání napříč programy a opatřeními. 

Pokud není uvedeno jinak, jedná se v tabulkách níže o aritmetický průměr, který je pro tento 

typ veličin naprosto vyhovující. Geometrický průměr nelze bez úpravy vstupních dat z 

negativních hodnot vypočíst. Geometrický průměr je v praxi používán pouze při výpočtu 

průměrného koeficientu růstu časové řady a v teorii indexů. Obecně se geometrický průměr 

aplikuje na bezrozměrné veličiny/proměnné. V případě ukazatelů nákladové efektivity (peněžní 

hodnota/fyzická jednotka) je vhodné použít aritmetický průměr. 

 

Tabulka 49 Základní popisné statistiky NE CZV (mil. Kč/t EPS PM10/r) – projekty vedoucí ke snížení 

emisí částic 

Stř. hodnota 145,132 

Chyba stř. hodnoty 50,205 

Medián 1,390 

Směr. odchylka 612,829 

Rozptyl výběru 375 559,596 

Špičatost 62,492 

Šikmost 7,654 

Rozdíl max-min 5 727,465 

Minimum 0,000 

Maximum 5 727,465 

Součet 21 624,709 

Počet 149 

Pozn.: Údaje v tabulce je nutné brát jako statistické vyhodnocení dodaných hodnot. Jak je 

uvedeno v textu pod tabulkou 48, hodnoty dodané z IR OP jsou bezpochyby chybné, a proto jsou 

údaje v tabulce nepoužitelné pro srovnání s jinými programy či opatřeními 
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Rozdělení je opět silně asymetrické; centralitu rozdělení lépe vystihuje medián hodnot. 

Nákladová efektivita odstranění 1 tuny emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 

PM10 vychází v sektoru obytných budov v řádu jednotek až desítek miliónů Kč vynaložených na 

realizaci odstranění (CZV). 

 

5.1.2 Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

U 3 projektů v sektoru nízkoemisní veřejné dopravy byly výchozí, cílové a dosažené hodnoty 

emisí částic dány jako nulové (např. projekty náhrady dosluhujících tramvají za nové), a proto 

byly tyto projekty z analýzy nákladové efektivity vyřazeny (problém dělení nulou). Efekt 

každého projektu na emise částic byl určen jako rozdíl mezi výchozí hodnotou (t/r) a 

reportovanou dosaženou hodnotou emisí (byla-li uvedena nenulová hodnota, jinak byla 

použita cílová hodnota). 

Z dosavadní sady projektů pak muselo být odstraněno dalších 8 projektů, jelikož jejich efekt na 

emise byl nulový (výchozí hodnota se rovnala hodnotě dosažené (a nebyla-li ta známa, hodnotě 

cílové). Z celkového počtu analyzovaných projektů (95) vedlo 25 projektů ke snížení emisí částic 

a 70 projektů ke zvýšení emisí částic PM10. 

Z dodané sestavy je patrná opět nesprávnost a nekonzistence vyplněných hodnot indikátoru. 

Jednak je jak výchozí, tak cílová hodnota příliš vysoká na to, aby byla reálná. Dále pak u 

některých projektů je výchozí hodnota nulová a u některých ne. Zjevně dochází k tomu, že 

s hodnotou indikátoru bylo zacházeno nejednotně. Výsledek nákladové efektivity pak není 

použitelný. 

Rozdělení projektů SC 1.2 IR OP dle jejich efektu na emise částic a vypočtené průměrné 

nákladové efektivity uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 50 Průměrné nákladové efektivity (mil. Kč/t EPS PM10) projektů udržitelné dopravy 

Efekt projektů 
Průměr z NE 

(vůči CZV) 

Průměr z NE (vůči 

podpoře z EFRR) 

snížení emisí 68,858 58,530 

zvýšení emisí -11,096 -9,432 

Celkový průměr 9,944 8,453 
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Tabulka 51 Základní popisné statistiky NE CZV (mil. Kč/t EPS PM10/r) – projekty dopravy vedoucí 

ke snížení emisí částic 

Stř. hodnota 68,858 

Chyba stř. hodnoty 15,925 

Medián 35,573 

Směr. odchylka 79,626 

Rozptyl výběru 6 340,362 

Špičatost 1,115 

Šikmost 1,467 

Rozdíl max-min 279,268 

Minimum 0,000 

Maximum 279,269 

Součet 1 721,461 

Počet 25 

Pozn.: Údaje v tabulce je nutné brát jako statistické vyhodnocení dodaných hodnot. Jak je 

uvedeno v textu nad tabulkou 50, hodnoty dodané z IR OP jsou bezpochyby chybné, a proto jsou 

údaje v tabulce nepoužitelné pro srovnání s jinými programy či opatřeními 

 

Rozdělení není v tomto případě nijak dramaticky asymetrické a centralitu lze popsat jak 

průměrem, tak mediánem. Nákladová efektivita projektů nízkoemisní dopravy je v řádu desítek 

miliónů Kč na tunu odstraněné emise. 
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5.2 OP PIK 

Z OP PIK patří mezi nejdůležitější aktivity (v kontextu ochrany ovzduší) projekty zaměřené 

na snižování energetické spotřeby, instalaci energeticky účinnějších technologií, omezení 

energetických ztrát při distribuci vyrobené energie (především tepelné) a podporu 

elektromobility. 

OP PIK v sobě sice zahrnuje indikátory na snížení emisí znečišťujících látek, nicméně z důvodů, 

které nejsou Zhotoviteli známy, nejsou tyto hodnoty vyplňovány, přičemž se jedná o centrální 

pokyn pro vyplňování žádostí o dotaci. Tento stav komplikuje environmentální vyhodnocení 

tohoto programu a vyžaduje odlišný přístup pro zpracování dat. 

Analýza projektů za OP PIK je z výše uvedeného důvodu provedena čtyřmi různými způsoby: 

1) za projekty, pro které jsou identifikovány velikost úspory energie, rozdělení na 

jednotlivé energonositele a příslušné emisní faktory (jedná se o program Úspory energie) 

je určeno množství odstraněných emisí znečišťujících látek a EPS PM2,5, 

2) za projekty, u nich je sledován indikátor Množství emisí primárních částic a prekurzorů 

sekundárních částic PM10 (jedná se o směs projektů různých podprogramů: Úspory 

energie, Úspory energie v SZT, OZE) je provedeno vyhodnocení obdobně jako pro OP ŽP; 

3) za projekty, kde byla k dispozici pouze informace o úsporách energie (jedná se o 

program Úspory energie v SZT), je vyhodnocena nákladová efektivita úspor energie a 

4) za projekty na podporu elektromobility (jedná se o program Nízkouhlíkové 

technologie), kde byly k dispozici pouze náklady a počty podpořených vozů nebo 

nabíjecích stanic, je vyhodnocena nákladová efektivita pořízení vozů nebo stanic. 

 

5.2.1 Projekty s výpočtem odstraněných emisí - program podpory Úspory 

energie 

V základní sestavě bylo reportováno 1 650 projektů, všechny ve stavu odpovídajícím 

způsobilosti k podpoře či v určité fázi realizace. Pro všechny projekty byla vyčíslena roční 

úspora energie v GJ, dále v MWh a tato rozepsána na jednotlivé energonositele. Pomocí 

emisních faktorů (viz tabulka níže) byla pak vypočtena množství odstraněných emisí 

jednotlivých látek (TZL, SO2 a NOx). Emisní faktory na energenositele byly Zhotoviteli 

poskytnuty Objednatelem v rámci podkladů od Ministerstva průmyslu a obchodu. Zhotovitel 

předpokládá, že podkladem pro toto rozdělení byly energetické posudky zpracované žadateli 

o dotaci z programu OP PIK jako povinná příloha žádosti o dotace. Struktura zdrojů tudíž není 

známa. Pevná paliva byla rozlišována pouze obecně na uhlí a biomasu, přičemž biomasa byla 

zahrnuta do vlastní kategorie energonositelů (OZE). Emise znečišťujících látek z OZE byly 

určeny přes emisní faktory palivového dřeva, emise z uhlí byly určeny přes emisní faktory 

hnědého uhlí. 
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Tabulka 52 Emisní koeficienty pro jednotlivé energonositele (kg/MWh) 

Emisní koeficienty TZL SO2 NOx TOC 

Zemní plyn 0,00071736 0,00000333 0,06185924 0,00645623 

Lehký topný olej  0,00540845 0,00084507 0,12735211 0,00059155 

Hnědé uhlí (kg/t) 4,52003796 2,65420834 0,36528214 15,71501569 

LPG-ostatní 0,00540845 0,00084507 0,12735211 0,00059155 

Dřevo-OZE 1,46226283 0,04047786 0,19783556 6,52705552 

Elektřina  0,03680000 0,84124000 0,56764000 0,00249000 

CZT 0,03128523 0,01836825 0,00293221 0,10879663 

 

Emisní koeficienty byly buď převzaty z Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. (část II A.3. - 

elektřina), nebo určeny výpočtem z výhřevnosti paliva vůči jeho množství/objemu a emisního 

koeficientu látky na jednotku množství/objemu, které byly dodány Objednatelem v zaslaných 

podkladech. 

Emise EPS PM2,5 byly určeny pomocí koeficientů znečišťujících látek (SO2 a NOx) jak jsou určeny 

v Amann et al. (2014). Emise PM2,5 byly určeny pomocí koeficientu podílu frakce vůči TZL, a to 

v poměru 0,55 (tj. 0,85 z CAFE, 2004, str. 225 jako poměr mezi PM10 a TZL, a 0,65 z Ostro, 2004, 

str. 31 jako poměr mezi PM2,5 a PM10 doporučený pro vyspělé země. 

 

V dodaném souboru byla nejprve provedena kontrola správnosti převodu úspory energie 

z GJ/r na MWh/r. U 3 projektů byl nalezen výrazný rozdíl mezi reportovanou a vypočtenou 

úsporou energie v MWh4. Tyto projekty byly z analýzy vyřazeny, neboť nebylo zřejmé, jak 

přepočíst skutečnou úsporu energie na jednotlivé energonositele. U dalších 196 projektů byl 

zjištěn rozdíl mezi vypočtenou a reportovanou úsporou energie v MWh/r v řádu desetin MWh 

a tyto projekty byly v analyzovaném souboru ponechány a do analýzy nákladové efektivity tedy 

vstoupilo 1 647 projektů. Rozdělení úspory energie na jednotlivé energonositele nebylo možné 

nijak ověřit, neboť je individuální pro každý projekt. 

Následující tabulka uvádí výsledné průměrné hodnoty ukazatele nákladové efektivity 

odstraňování emisí pro projekty z Programu Úspory energie OP PIK. 

  

 
4 Jednalo se o projekty s registračními čísly: 
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013256 
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013851 
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014167 
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Tabulka 53 Průměrná nákladová efektivita projektů OP PIK Program Úspory energie (mil. Kč/t/r) 

Průměrná nákladová efektivity  EPS PM2,5 TZL SO2 NOx 

- vůči celkovým způsobilým výdajům 1 459,699 6 022,480 497 667,660 534,376 

- vůči dotaci 649,404 2 535,383 191 441,206 204,280 

Medián nákladové efektivity     

- vůči celkovým způsobilým výdajům 496,459 2 422,142 105,945 195,252 

- vůči dotaci 172,611 1 060,005 49,945 78,769 

 

Na vypočtené hodnoty má významný vliv metoda výpočtu, která v podstatné části zahrnuje 

vysoce obecné přepočty přes střední výhřevnosti paliv, střední hustoty a obecné emisní 

koeficienty látek. Vzhledem k tomu, že kumulací těchto koeficientů do výsledného výpočtu je 

způsobena vysoká citlivost výsledných hodnot na malé změny vstupních parametrů, nelze 

doporučit výsledné hodnoty mezi analytické podklady. Vyšší a lepší vypovídací schopnost by 

měly analýzy údajů z individuálních energetických posudků/auditů jednotlivých projektů 

programu Úspory energie v rámci OP PIK. 

 

5.2.2 Projekty sledující indikátor množství emisí částic - směs programů podpory 

Jak bylo uvedeno v úvodní části analýzy, indikátor Množství emisí primárních částic a 

prekurzorů sekundárních částic PM10 v rámci podpořených projektů je formálně sledován 

v relevantních „dílčích“ programech OP PIK. Téměř u všech z reportovaných projektů (vyjma 15 

z 1 525) však byla v sestavě zadána nulová hodnota závazku žadatele a pro takové projekty 

není možné ukazatel nákladové efektivity vypočíst, neboť nelze celkové způsobilé výdaje 

vztáhnout k žádnému množství emisí. Analýza v této kapitole tak zahrnuje pouze 15 těchto 

projektů a není dále využitelná. 

Následující tabulka uvádí souhrnný popis rozdělení vypočteného ukazatele nákladové efektivity 

projektů z programu Úspory energie a Úspory energie v SZT. 

 

Tabulka 54 Základní popisné statistiky NE CZV (mil. Kč/t EPS PM10/r) 

Stř. hodnota/průměr 165,169 

Chyba stř. hodnoty 58,109 

Medián 54,653 

Směr. odchylka 225,056 

Rozptyl výběru 50 650,127 

Špičatost 1,515 

Šikmost 1,579 

Rozdíl max-min 726,739 

Minimum 0,808 
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Maximum 727,547 

Součet 2 477,537 

Počet 15 

Největší (1) 727,547 

Nejmenší (1) 0,808 

Hladina spolehlivosti (95,0 %) 124,632 

 

Vhodným ukazatelem centrality rozdělení je medián, průměr je vychýlen směrem nahoru 

vlivem 2 odlehlých nejvyšších hodnot. 

 

5.2.3 Nákladová efektivita úspor energie v programu OP PIK 

Aby bylo možné poskytnout alespoň nějaký typ informace o nákladové efektivitě za program 

Úspory energie v SZT, provedl zhotovitel analýzu nákladová efektivity na dosažení úspory 

energie v programu OP PIK. 

Dostatečné podkladové informace byly obsaženy ve dvou sestavách projektů: 

1) projekty úspor energie v soustavách zásobování teplem (program Úspor energie 

v SZT) a 

2) projekty úspor energie v budovách a technologiích využívaných k podnikání (program 

Úspory energie). 

 

Nákladová efektivita je vyjádřena jako poměr mezi a) celkovými způsobilými výdaji a 

množstvím GJ/r uspořených realizací projektů a b) poskytnutou dotací a množstvím GJ/r 

uspořených realizací projektů. 

Z výsledků je patrné, že je v průměru levnější dosáhnout úspory energie při výrobě a distribuci 

tepelné energie. Na druhou stranu jsou 2 projekty úspor energie v průmyslu či na 

podnikatelských budovách nákladově efektivnější než nejefektivnější projekty úspor energie 

v SZTE (vztaženo k CZV; 6 projektů, je-li kritériem efektivita poskytnuté dotace). Jednalo se o 

projekty "Nový kyslíkový a vzduchové kompresory AMO" a "Využití odpadního tepla pro sušení 

alternativního paliva". 

Naopak ovšem platí, že mezi projekty úspor energie v průmyslu či podnikatelských budovách 

je více relativně neefektivních projektů (nejvyšší hodnoty ukazatele nákladové efektivity). To je 

ovšem dáno spíše celkovou horší nákladovou efektivitou projektů programu Úspory energie, 

než rozptylem hodnot (ten je u projektů SZTE vyšší, způsobený zjevně též nižším počtem 

projektů). 

O důvodech můžeme pouze spekulovat. Variabilita nákladové efektivity u projektů SZTE je sice 

vyšší, ale těchto projektů je výrazně méně, než projektů druhého typu (úspory energie 



 

 

 

 

Str. 241 

v průmyslu) a tímto nižším počtem lze vyšší variabilitu nákladové efektivity projektů SZTE 

vysvětlit. 

Dalším důvodem je to, že v programu Úspory energie dochází často k úsporám elektřiny. Zde 

jsou patrně dosažené úspory nižší, než úspory energie v ušetřeném palivu díky modernizaci 

SZTE. Zhotovitel se proto domnívá, že relativně neefektivní projekty v sektoru podnikatelských 

objektů jsou dány prostě tím, že v sektoru SZTE jsou projekty obecně více efektivnější (vůči 

úspoře energie). To mimochodem potvrzuje rovněž výrazně vyšší nákladová efektivita na 

uspořené emise u projektů zaměřených na SZTE v PO 2 OP ŽP, než nákladová efektivita 

programu Úspory energie OP PIK. 

Základní statistický přehled ukazatelů nákladové efektivity uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 55 Nákladová efektivita úspor energie – projekty OP PIK (Kč/GJ/r) 

Ukazatel 
Program Úspory energie v SZT Program Úspory energie 

NE (vůči CZV) NE (vůči dotaci) NE (vůči CZV) NE (vůči dotaci) 

Stř. 

hodnota/průměr 
9 024,8 3 529,6 12 235,1 5 217,2 

Chyba stř. 

hodnoty 
932,0 376,4 165,3 78,3 

Medián 4 580,6 1 739,5 10 609,8 4 525,4 

Směr. odchylka 10 209,4 4 123,4 6 707,2 3 175,9 

Rozptyl výběru 104 231 012,8 17 002 597,3 44 987 048,8 10 086 073,9 

Špičatost 3,3 3,3 1,5 0,0 

Šikmost 1,9 1,9 0,7 0,7 

Rozdíl max-min 45 542,8 18 217,1 61 617,3 22 311,6 

Minimum 788,7 315,5 444,1 3,0 

Maximum 46 331,5 18 532,6 62 061,4 22 314,6 

Součet 1 082 981,4 423 551,8 20 151 150,4 8 592 779,1 

Počet 120 120 1 647 1 647 
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5.2.4 Nákladová efektivita podpory elektromobility v programu OP PIK 

Z programu Nízkouhlíkové technologie OP PIK byly Zhotoviteli poskytnuty údaje 

o podpořených 420 projektech zaměřených na podporu elektromobility. V poskytnuté sestavě 

byly obsaženy pouze údaje o počtu nově pořízených vozidel a nabíjecích stanic, celkové 

způsobilé výdaje projektů a výše dotace. Projekty jsou různě kombinované: podpora 

samostatných vozidel (170 projektů), samostatných nabíjecích stanic (jen 5 projektů) nebo 

kombinace vozidel a nabíjecích stanic (nejčastěji). Průměrná nákladová efektivita na jedno 

pořízené vozidlo je 424 072 Kč (pro CZV) a 291 503 Kč (pro poskytnutou dotaci). 

 

 

5.3 OP PPR 

Z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, který slouží pro podporu realizace projektů na 

území Hl. města Prahy jsou pro ochranu ovzduší relevantní především projekty na dopravní 

infrastrukturu a energetické úspory. 

Z celkového počtu 23 reportovaných projektů (data ke dni 26. srpna, 2019), u kterých byl 

ve SC 7.2 OP PPR sledován emisní indikátor, byly 2 projekty ve fázi rozpracované žádosti. 

Do hodnocení bylo zařazeno 21 projektů, z toho 2 projekty byly typu realizace energetických 

úspor na veřejných budovách a ostatní projekty typu modernizace dopravní (eskalátory, větrání 

stanic metra, osvětlení stanic metra) a občanské (veřejné osvětlení) infrastruktury. 

Sledovaným výsledkovým emisním indikátorem je „Množství emisí primárních částic a 

prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů“ s největší pravděpodobností 

rovněž pro PM10 (t/r). Pro každý projekt je uvedena výchozí hodnota (tj. stávající emise částic a 

prekurzorů částic), závazek příjemce a cílová hodnota (vždy rovna závazku příjemce). Po určení 

ukazatele nákladové efektivity byl použit rozdíl mezi cílovou a výchozí hodnotou. 

 

Tabulka 56 Průměrná NE projektů OP PPR (mil. Kč/t EPS PM10) 

Typ projektu Průměr z NE CZV (mil. Kč/t EPS PM10/r) 

dopravní infrastruktura 533,326 

úspory energie ve veřejných budovách 667,920 

Celkový průměr 546,144 
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6 Porovnání nákladové efektivity jednotlivých operačních programů 

V této kapitole je zařazeno porovnání nákladové efektivity projektů s vazbou na ochranu 

ovzduší v OP ŽP 2014-2020 a dalších operačních programech. 

Pro vyhodnocení nákladové efektivity byl vybrán ukazatel EPS PM2,5, který je detailně 

rozpracován pro OP ŽP a byl vypočten i pro další programy tam, kde to poskytnutá data 

umožňovala. Souhrnné výsledky nákladové efektivity vztažené na celkové způsobilé výdaje 

uvádí tabulka č. 57. 

 

Tabulka 57 Porovnání nákladové efektivity EPS PM2,5 pro různé typy opatření k CZV [mil. Kč/t] 

Program 

Sektor 

národního 

hospodářství 

Sektor podporovaných opatření 

Nákladová 

efektivita 

vztaženo 

k CZV 

Nákladová 

efektivita 

vztaženo 

k dotaci 

OP ŽP veřejný sektor Energetické úspory v budovách 4 946,851 2 143,533 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Použití organických rozpouštědel 1 713,122 1 194,382 

OP PIK 
průmysl a 

zemědělství 
Úspory energie (průmysl a objekty) 1 459,699 649,404 

OP PPR veřejný sektor Úspory energie ve veřejných budovách 400,752 200,376 

OP PPR veřejný sektor 
Úspory energie v dopravní 

infrastruktuře 
319,996 159,998 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 

Potravinářský, dřevozpracující a ostatní 

průmysl 
166,801 109,358 

OP ŽP domácnosti Kotle na uhlí 121,922 73,102 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 

Energetika - rozvody tepla a menší 

zdroje 
81,589 67,457 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 

Tepelné zpracování odpadu, nakládání 

s odpady a odpadními vodami 
68,143 56,968 

OP ŽP domácnosti Tepelná čerpadla 47,078 23,014 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Výroba a zpracování kovu a plastu 29,982 17,705 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Zpracování nerostných surovin 27,007 16,898 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Energetika - spalování paliv 21,051 13,605 

OP ŽP domácnosti Kotle na biomasu 16,856 10,669 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Čistící vozy 16,688 13,358 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Energetika - ostatní 16,664 9,165 

OP ŽP domácnosti Kotle kombinované 14,442 8,767 

OP ŽP domácnosti Kotle na zemní plyn 12,147 8,741 
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Program 

Sektor 

národního 

hospodářství 

Sektor podporovaných opatření 

Nákladová 

efektivita 

vztaženo 

k CZV 

Nákladová 

efektivita 

vztaženo 

k dotaci 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Chovy hospodářských zvířat 4,142 2,837 

OP ŽP 
průmysl a 

zemědělství 
Chemický průmysl 0,070 0,038 

Pozn.: řádky OP PPR uvádí průměrnou nákladovou efektivitu pro ukazatel EPS PM2,5, který byl určen z 

hodnot EPS PM10 poměrem 0,6 (dle názoru Poskytovatele je tento postup plně obhajitelný i s ohledem na 

běžně dosahované poměry PM2,5 v mezi PM10 zjištěné při stacionárním měření úrovně znečištění ovzduší) 

 

Odhlédneme-li od vysoké nákladové neefektivnosti odstraňování emisí EPS PM2,5 realizací 

projektů úspor energie ve veřejných budovách (OPŽP) vychází nejhorší nákladová efektivita 

u projektů zaměřených na snížení emisí VOC. To je ale dáno tím, že faktor pro VOC pro tvorbu 

sekundárních částic je 0,009, zatímco pro další prekurzory (NOx, SO2 a NH3) je minimálně o řád 

vyšší. 

Dalším opatřením v pořadí nákladové efektivity jsou úspory energie v průmyslových podnicích 

a na podnikatelských objektech (OP PIK). Jedná se o různorodou skupinu projektů od běžných 

zateplení obálky budovy až po využití odpadního tepla nebo úspory elektřiny modernizací 

instalovaných spotřebičů a rozvodů. Potvrzuje se, tato opatření nejsou nákladově příliš 

efektivní. Další poměrně širokou skupinou opatření, které mají podobnou nákladovou 

efektivitu jsou úspory ve veřejných budovách (podporováno z OP ŽP a OP PPR) a úspory 

energie v dopravní infrastruktuře (podporováno z OP PPR). Následují postupně opatření 

podporovaná z OP ŽP. Zde odkazujeme na detailní komentář v kapitole k nákladové efektivitě 

PO 2 OP ŽP. 

V další části jsou vytvořeny přehledy nákladové efektivity odstraňování emisí EPS PM2,5 

v závislosti na programu podpory opatření (OP ŽP, OP PPR a OP PIK), obecném sektoru 

národního hospodářství, kde opatření byla realizována a podporována (domácnosti, průmysl a 

zemědělství, a veřejný sektor) a nakonec v podrobnějším členění dle jednotlivých dílčích oblastí 

podporovaných opatření. 

 

Tabulka 58 Průměrné nákladové efektivity odstraňování emisí EPS PM2,5 dle programů podpory 

(mil. Kč/t EPS PM2,5/r) 

Program podpory 
Průměrná nákladová efektivita 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

OP PIK 1 459,699 649,404 

OP PPR 360,374 180,187 

OP ŽP 147,356 101,629 

Celkový průměr 238,850 138,728 
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Obrázek 1 Průměrná nákladová efektivita odstraňování EPS PM2,5 dle programu podpory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejefektivnější se z hlediska odstraňování emisí EPS PM2,5 jeví program OP ŽP. Zde je ovšem 

nutno upozornit na to, že z analýzy jsou vyřazeny projekty úspor energie ve veřejných 

budovách podporované rovněž z OP ŽP (a pro které je monitorován indikátor odstraněných 

emisí EPS PM2,5 z terciárního sektoru). Při započtení těchto projektů se pořadí mezi OP PPR a 

OP ŽP prohodí (OP PPR bude mírně efektivnější). Dále je nutné uvést, že OP ŽP je přímo cíleně 

zamířen na snižování emisí znečišťujících látek, kdežto v dalších programech se jedná pouze o 

pozitivní vedlejší efekt, a nikoliv o primární cíl. 

Program OP PIK se v každém případě jeví z hlediska odstraňování emisí EPS PM2,5 jako spíše 

neefektivní. Toto pozorování není míněno jako výtka či upozornění, primárním cílem podpory 

hodnocených „dílčích“ programů OP PIK totiž není snižování emisí znečišťujících látek, ale 

především dosažení energetických úspor. Je dobře známo, že efektivita snižování emisí 

prostřednictvím přímých opatření ke snížení emisí je násobně vyšší, než energetické úspory 

obecně. 

Relativně blízká hodnota nákladová efektivita OP PIK vztažená k dotaci je dána obecně nižší 

mírou dotace, především oproti OP ŽP ve veřejném sektoru. 
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Tabulka 59 Průměrné nákladové efektivity odstraňování emisí EPS PM2,5 dle sektoru národního 

hospodářství (mil. Kč/t EPS PM2,5/r) 

Sektor národního hospodářství 
Průměrná nákladová efektivita 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

veřejný sektor 360,374 180,187 

průmysl a zemědělství 300,413 179,265 

domácnosti 42,489 24,858 

Celkový průměr 238,850 138,728 

 

Obrázek 2 Průměrná nákladová efektivita odstraňování EPS PM2,5 dle sektoru národního 

hospodářství 
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Tabulka 60 Průměrné nákladové efektivity odstraňování emisí EPS PM2,5 dle podporovaného 

opatření (mil. Kč/t EPS PM2,5/r) 

Podporovaná 

opatření 

Průměrná nákladová efektivita 

vztaženo k CZV vztaženo k dotaci 

veřejný 

sektor 

průmysl a 

zemědělství 
domácnosti 

veřejný 

sektor 

průmysl a 

zemědělství 
domácnosti 

Použití organických 

rozpouštědel 
 1 713,122   1 194,382  

Úspory energie 

(průmysl a objekty) 
 1 459,699   649,404  

Úspory energie ve 

veřejných budovách 
400,752   200,376   

Úspory energie v 

dopravní 

infrastruktuře 

319,996   159,998   

Potravinářský, 

dřevozpracující a 

ostatní průmysl 

 166,801   109,358  

Kotle na uhlí   121,922   73,102 

Energetika - 

rozvody tepla a 

menší zdroje 

 81,589   67,457  

Tepelné zpracování 

odpadu, nakládání s 

odpady a 

odpadními vodami 

 68,143   56,968  

Tepelná čerpadla   47,078   23,014 

Výroba a zpracování 

kovu a plastu 
 29,982   17,705  

Zpracování 

nerostných surovin 
 27,007   16,898  

Energetika - 

spalování paliv 
 21,051   13,605  

Kotle na biomasu   16,856   10,669 

Čistící vozy  16,688   13,358  

Energetika - ostatní  16,664   9,165  

Kotle kombinované   14,442   8,767 

Kotle na zemní plyn   12,147   8,741 

Chovy 

hospodářských 

zvířat 

 4,142   2,837  

Chemický průmysl  0,070   0,038  

Celkový průměr 360,374 300,413 42,489 180,187 179,265 24,858 
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Závěry o relativní neefektivnosti odstraňování emisí EPS PM2,5 realizací opatření při omezování 

emisí VOC, úspor energie ve veřejných budovách potvrzuje i tabulka výše. Podrobnější rozbor 

ukazuje, že projekty v sektorech chovu hospodářských zvířat, a především chemického 

průmyslu jsou efektivnější než obecně velmi efektivní opatření v domácnostech. Budeme-li brát 

průměrnou efektivnost v sektoru domácností jako vztažnou hodnotu, pak efektivnější, než tato 

vztažná hodnota jsou ještě projekty realizované v sektorech výroby a zpracování kovů a plastů, 

zpracování nerostných surovin, spalování paliv, čistících vozů a ostatních projektů ze sektoru 

energetiky. 
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Obrázek 3 Průměrná nákladová efektivita odstraňování emisí EPS PM2,5 dle podporovaných opatření, vztaženo k CZV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu výše nejsou pro svou odlehlost zobrazena opatření: Úspory energie (průmysl a objekty) [NE 1 459,699 mil. Kč/t], Použití organických 

rozpouštědel [NE 1 713,122 mil. Kč/t] a Energetické úspory v budovách [NE 4 946,851 mil. Kč/t] 
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Do hodnocení v této kapitole nebylo možné zahrnout vyhodnocení nákladové efektivity IR OP 

a OP PIK program Úspory energie v SZT pro indikátor EPS PM10. V případě OP PIK nebyly 

k dispozici vstupní údaje, neboť tento program prakticky nesledoval indikátor EPS PM10 ani 

další údaje, které by umožnily hodnotu tohoto indikátoru pro jednotlivé projekty dopočítat. 

V případě programu IR OP je situace komplikovanější. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 

mimořádně zdařilou metodiku pro výpočet hodnot indikátoru EPS PM10, ale u podávaných 

projektů nebyla metodika dodržována a podstatná část žadatelů si zjevně indikátor chybně 

vyložila. V některých případech navíc muselo dojít k chybám ve výpočtu tohoto indikátoru. 

Indikátor EPS PM10 je vyjádřen jako „Snížení celkových ročních emisí suspendovaných částic 

PM10 a emisí oxidů dusíků, oxidu siřičitého a amoniaku jako výchozích látek pro vznik 

sekundárních prachových částic v tunách za rok“. Z definice tedy není možné, aby jeho výchozí 

hodnota byla nulová. Zmíněná metodika MMR tuto situaci řeší i pro projekty rozšiřování 

vozového parku. 

I přesto je v případě specifického cílu 2.5 – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

téměř polovina projektů s nulovou výchozí hodnotou indikátoru. I přesto činí přínos dotační 

intervence přes 7 tis. t EPS PM10/rok. Takový efekt je mimořádně nepravděpodobný a zjevně 

bude způsoben chybně vyplněnými žádostmi (emise EPS PM10/rok pro celou Českou republiku 

se pohybují do 300 tis. tun). Toto tvrzení opírá Zhotovitel i o příspěvky některých projektů, které 

dosahují stovek tun EPS PM10/rok a jeden projekt přínos přes 6 tis. t EPS PM10/rok, což je 

nereálné. 

Obdobná situace platí pro specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 

Z dodané sestavy je patrná opět nesprávnost a nekonzistence vyplněných hodnot indikátoru. 

Jednak je jak výchozí, tak cílová hodnota příliš vysoká na to, aby byla reálná. Dále pak 

u některých projektů je výchozí hodnota nulová a u některých ne. Zjevně dochází k tomu, že s 

hodnotou indikátoru bylo zacházeno nejednotně a docházelo patrně i k záměně jednotek 

(indikátor je vyjádřen v tunách, ale žadatelé mohli vyplnit kilogramy nebo gramy). 
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7 Vyhodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků a 

vyhodnocení plnění cílů PO 2 OP ŽP 2014+ 

7.1 Posouzení splnění hodnot závazných ukazatelů prioritní osy 2 

Prioritní osa 2 Operačního programu Životní prostředí 2014+ má stanoveny tyto typy 

ukazatelů: 

• finanční ukazatele, 

• specifické programové ukazatele výsledků, 

• společné a specifické programové indikátory výstupů. 

 

V tabulce č. 59 jsou uvedeny finanční ukazatele prioritní osy 2. Výdaje z Fondu soudržnosti jsou 

relevantní pro specifické cíle 2.1, 2.2 a 2.3. Výdaje z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

jsou relevantní pro specifický cíl 2.4. 

 

Tabulka 61 Finanční ukazatele PO 2 

Finanční ukazatele Výchozí hodnota Cílová hodnota Zdroj údajů 

Celkové certifikované způsobilé výdaje [€] - FS 0 623 615 954 MŽP 

Celkové certifikované způsobilé výdaje [€] - ERDF 0 46 181 773 MŽP 

 

Ze znalosti problematiky a veřejně dostupných podkladů lze k těmto ukazatelům obecně uvést 

• čerpání prostředků z FS by nemělo představovat problém, v SC 2.1 i 2.2 existuje 

dlouhodobě převis poptávky nad nabídkou a v SC 2.2 je několik desítek podaných 

žádostí, které čekají na finanční podporu v zásobníku 89. výzvy OPŽP; 

• prostředky z ERDF zatím nejsou plně alokovány, z 1. vypsané výzvy odstoupilo 

několik větších projektů a v tuto chvíli je na rok 2020 plánována výzva v této oblasti 

podpory. Pokud nedojde k nečekaným komplikacím, i zde by měly být finanční 

prostředky vyčerpány. 

 

V tabulce č. 60 jsou uvedeny specifické programové ukazatele výsledků. 

Specifické programové ukazatele výsledků pro SC 2.2 a SC 2.4 je nutné hodnotit dohromady 

(jsou společné, byť jsou uvedeny v různých částech programového dokumentu). 

Kompletní vyhodnocení indikátorů v této kapitole je nutné chápat jako vyhodnocení 

příspěvku intervence PO 2 OP ŽP. Jejich vyhodnocení tedy provádí Zhotovitel zespoda 

sčítáním efektů jednotlivých projektů, nikoliv shora dle celostátních statistik. Dle celostátních 

statistik http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/indikatory/indikatory.html jsou hodnoty 

s rezervou plněny.  

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/indikatory/indikatory.html
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Tabulka 62 Specifické programové ukazatele výsledků PO 2 

Specifické programové ukazatele 

výsledků pro SC 2.1 

Výchozí 

hodnota 

Již dosažená 

hodnota (r. 2018) 

Cílová 

hodnota 

Zdroj 

údajů 

Množství emisí PM10 z lokálního 

vytápění domácností [t/rok] 
30 656 29 704 28 381 ČHMÚ 

Množství emisí prekurzorů PM2,5 z 

lokálního vytápění domácností [t/rok] 
9 191 8 550 8 611 ČHMÚ 

Snížení konečné spotřeby energie u 

podpořených subjektů [GJ/rok] 
0 - 2 500 000 ŘO 

Specifické programové ukazatele 

výsledků pro SC 2.2 a SC 2.4 

Výchozí 

hodnota 
 

Cílová 

hodnota 

Zdroj 

údajů 

Množství emisí primárních částic PM10 

pocházejících z průmyslu a zemědělství 

[t/rok] 

18 579 15 015 17 693 ČHMÚ 

Množství emisí prekurzorů částic PM2,5 

pocházejících z průmyslu a zemědělství 

[t/rok] 

60 593 39 802 58 401 ČHMÚ 

Specifické programové ukazatele 

výsledků pro SC 2.3 

Výchozí 

hodnota 
 

Cílová 

hodnota 

Zdroj 

údajů 

Míra nejistoty prostorové interpretace 

imisních dat [%] 
35 - 30 ČHMÚ 

 

Na základě analýzy sestavy podaných žádostí v prioritní ose 2 OP ŽP dodané Objednatelem 

Poskytovatel uvádí 

• pro SC 2.1: dosažený příspěvek cca 2 610 t PM10/rok (cíl 2 275 t PM10/rok, dle ČHMÚ 

stav 952 t PM10/rok) a cca 426 t prekurzorů PM2,5/rok (cíl 580 t/rok, dle ČHMÚ stav 

641 t/rok); 

• snížení emisí PM10 pro SC 2.2 a SC 2.4: dosažený příspěvek cca 1 491 t PM10/rok (cíl 

886 t PM10/rok, dle ČHMÚ stav 3 564 t PM10/rok); 

• snížení emisí prekurzorů PM2,5 pro SC 2.2 a SC 2.4: dosažený příspěvek cca 1 045 t 

prekurzorů PM2,5/rok (cíl 2 192 t/rok; dle ČHMÚ stav 20 791 t/rok), (hodnota je určitě 

mírně nadhodnocena zjevnými chybami v sestavě v podobě přínosů u projektů čistě 

na snížení emisí TZL, např. projekt „Skrápěcí a zametací zařízení“ žadatele HRADECKÝ 

PÍSEK a.s. nebo „Snížení emisí TZL-Bergasto s.r.o.“ žadatele Bergasto s.r.o.); 

• u snížení emisí PM10 vykazuje intervence OPŽP silný vliv na dosažené celostátní 

snížení emisí, u prekurzorů PM2,5 spíše malý vliv 

• ukazatele pro SC 2.3 nelze hodnotit na základě dat jednotlivých žádostí. 

 

V tabulce č. 61 jsou uvedeny společné a specifické programové indikátory výstupů.  
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Tabulka 63 - Společné a specifické programové indikátory výstupů PO 2 

Společné a specifické programové indikátory výstupů 

SC 2.1 – 2.3 

Výchozí 

hodnota 

Cílová 

hodnota 
Zdroj údajů 

Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých 

bylo provedeno opatření ke snížení emisí [počet zdrojů] 
0 89 694 Žadatel/příjemce 

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů 

[CO2ekv./rok] 
0 350 077 Žadatel/příjemce 

Počet pořízených přístrojů a techniky ke sledování, 

hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních 

meteorologických aspektů [přístroje] 

0 350 Žadatel/příjemce 

Počet pořízených licencí a nově vyvinutých nebo 

zmodernizovaných softwarových nástrojů ke sledování, 

hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních 

meteorologických aspektů [nástroje] 

0 8 Žadatel/příjemce 

Společné a specifické programové indikátory výstupů 

SC 2.4 

Výchozí 

hodnota 

Cílová 

hodnota 
Zdroj údajů 

Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých 

bylo provedeno opatření ke snížení emisí [počet zdrojů] 
0 16 Žadatel/příjemce 

 

Na základě analýzy sestavy podaných žádostí v prioritní ose 2 OP ŽP dodané Objednatelem 

Poskytovatel uvádí 

• ukazatel „Počet stacionárních zdrojů …“ pro SC 2.1 a 2.2 není naplněn a existuje 

reálné riziko, že nebude naplněn - v rámci 1. a 2. „kotlíkové“ výzvy cca 58 383 zdrojů 

+ odhad 30 000 zdrojů ve 3. „kotlíkové“ výzvě, tj. cca 88 000 zdrojů SC 2.1 + v SC 2.2 

projekty ve stavu minimálně Žádost o podporu doporučená k financování 330 zdrojů 

(potenciál pro dalších 229 zdrojů je v zásobníku 89. výzvy); 

• ukazatel „Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů“ je splněn - stávající 

stav ukazuje očekávaný přínos ve snížení cca 448 000 t CO2/rok - (SC 2.1 dosud cca 

378 000 t + SC 2.2 cca 70 000 t) pouze projekty, které jsou v systému ve stavu 

minimálně Žádost o podporu doporučená k financování; 

• ukazatel pro SC 2.3 - „Počet pořízených přístrojů a …“ bude splněn - předpoklad 

celkem 658 přístrojů - pouze projekty, které jsou v systému ve stavu minimálně Žádost 

o podporu doporučená k financován 

• ukazatel pro SC 2.3 - „Počet pořízených licencí a …“ bude splněn - předpoklad 

celkem 24 nástrojů - pouze projekty, které jsou v systému ve stavu minimálně Žádost o 

podporu doporučená k financován 

• ukazatel „Počet stacionárních zdrojů …“ pro SC 2.4 bude s rezervou naplněn. 

U ukazatele „Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno 

opatření ke snížení emisí“ upozorňujeme na skutečnost, že řada žadatelů mohla hodnotu 

tohoto ukazatele vyplnit v podané žádosti o dotaci chybně. Příčinou (kromě pochybení) 
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může být i neznalost toho, jak hodnotu ukazatele správně počítat. Jako příklad lze uvést projekt 

s názvem „Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6“, kde je uvedena hodnota 

tohoto indikátoru 1. Podle názvu i popisu se ale zdá, že projekt se týká 6 kotlů, tj. 6 

stacionárních zdrojů. U žadatelů z oblasti průmyslových podniků může být tento rozdíl mezi 

skutečným počtem dotčených stacionárních zdrojů a vykázaným 1 zdrojem výrazně vyšší. 

Tento závěr opírá Zhotovitel nejen o namátkově vybrané případě, ale rovněž o svou vlastní 

zkušenost, kdy mu zprostředkující subjekt u podaných žádostí opravoval správně vyplněné 

počty stacionárních zdrojů v žádosti na počet 1. Situace s neplněním hodnoty ukazatele by 

se mohla výrazně zlepšit důslednou analýzou a nápravou hodnot v podaných žádostech. 

 

 

7.2 Analýza efektivity prioritní osy 2 s využitím grafických podkladů 

V další části zprávy odpovídáme na otázky úspěšnosti čerpání finančních prostředků a 

vyhodnocení plnění cílů PO 2 OP ŽP z trochu jiného úhlu pohledu, než je prosté porovnání 

čísel. 

Na následujícím obrázku je znázorněn vztah mezi kumulativními emisemi EPS PM2,5 (tj. emisemi 

primárních částic PM2,5 a prekurzorů sekundárních částic PM2,5) a měrnými celkovými 

způsobilými výdaji na 1 tunu EPS PM2,5. Na obrázku je zobrazen pouze detail grafu této 

závislosti s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných CZV. 

 

Obrázek 4 Vztah mezi kumulativními emisemi EPS PM2,5 a měrnými celkovými způsobilými výdaji 

na 1 t EPS PM2,5 pro projekty ve SC 2.2 a 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku je patrné, že snížení ve výši cca 2 000 t EPS PM2,5 by bylo dosaženo díky cca 35 

projektům. Mezi nejlepších 10 projektů patří snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových 
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vláken, zvýšení efektivity vytápění v truhlárně, snížení emisí TZL ze zemědělského sila, snížení 

emisí NOx, SO2 a TZL v elektrárně, skrápěcí a zametací zařízení, deNOx kotle + intenzifikace 

odsíření mokré vypírky v teplárně, výměna kotle a komína v objektu dílny, výměna zdrojů tepla 

a otopné soustavy v podnikatelské sféře, snížení emisí v teplárně. 

Na zbylých 800 t EPS PM2,5 by bylo potřeba dalších 270 projektů. Rovněž je z obrázku patrné, 

že u posledních cca 75ti projektů strmě stoupá nákladová efektivita, ale přínos k celkovému 

snížení emisí je prakticky zanedbatelný. Těchto cca 70 projektů představuje zcela nehomogenní 

skupinu a nejedná se o typově shodné projekty. Nelze tedy konstatovat, že jde o některý typ 

projektů, který by tvořil takhle velkou skupinu. Tento výsledek je dán spíše tím, že cca 249 

projektů má velmi blízké výsledky nákladové efektivity do cca 30 mil. Kč na t EPS PM2,5, ale pak 

se situace mění a u zbývajících projektů nákladová efektivita rychleji stoupá. 

 

Obdobná závislost je prezentována na následujícím obrázku pro primární částice PM2,5.  

 

Obrázek 5 Vztah mezi kumulativními emisemi PM2,5 a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 

1 t PM2,5 pro projekty ve SC 2.2 a 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku je patrné, že v tomto případě již není vývoj tak dramatický, ale více pozvolný. I tak 

snížení ve výši cca 500 t PM2,5 (tedy poloviny celkového efektu) by bylo dosaženo díky cca 81 

projektům z celkových 222 (do analýzy byly vybrány jen projekty s nenulovými emisemi PM2,5). 

I v tomto případě platí, že cca 75 projektů na vodorovné ose vpravo vykazuje vysoké měrné 

náklady při relativně nízkém příspěvku k celkovému snížení emisí PM2,5. Těchto cca 70 projektů 

představuje zcela nehomogenní skupinu a nejedná se o typově shodné projekty. Nelze tedy 

konstatovat, že jde o některý typ projektů, který by tvořil takhle velkou skupinu. Tento výsledek 

je dán spíše tím, že cca 150 projektů má velmi blízké výsledky nákladové efektivity do cca 30 
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mil. Kč na t PM2,5, ale pak se situace mění a u zbývajících projektů nákladová efektivita rychleji 

stoupá. Jako 10 nejméně efektivních lze vyhodnotit projekty zaměřené na snížení fugitivních 

emisí TZL z homogenizační skládky (výroba železa a oceli - příprava vsázky), ekologizaci 

průmyslového kotle v cukrovaru, posklizňovou linku, rekonstrukci rozvodů teplé vody, cirkulace 

a vytápění v komunální sféře, pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně nebezpečných 

odpadů, snížení emisí spalovacího stacionárního zdroje tepla v komunální sféře, centrální 

vysávání dopravy koksu a rozdružovadla, pořízení technologie pro snížení prašnosti - výrobna 

krmných směsí v zemědělském družstvu a stavební úpravy technologie SCZT. 

 

Pro vyhodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků je zajímavá i závislost prezentovaná 

na následujícím obrázku pro primární částice PM2,5. Jde o vztah mezi kumulativními emisemi 

PM2,5, kumulativním příspěvkem EU a měrnými CZV na 1 tunu PM2,5. Pro lepší přehlednost je 

na obrázku opět zobrazen pouze detail grafu této závislosti s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných CZV. 

 

Obrázek 6 Vztah mezi kumulativními emisemi PM2,5 a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 

1 t PM2,5 pro projekty ve SC 2.2 a 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku je mimo jiné patrné, že cca 75 % environmentálního přínosu prioritní osy 2 

(z pohledu snížení emisí PM2,5) by mohlo být dosaženo se 40 % příspěvku EU. 

 

Poslední dva obrázky, které doplní pohled na efektivitu čerpání finančních prostředků 

z prioritní osy 2 jsou vztahy mezi bodováním a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 

tunu snížení emisí. Na obrázku č. 4 je uvedena závislost pro EPS PM2,5 a na obrázku č. 5 závislost 
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pro PM2,5. Pro lepší přehlednost jsou na obrázcích opět zobrazeny pouze detaily grafů těchto 

závislostí s oříznutými nejvyššími hodnotami měrných CZV. 

 

Obrázek 7 Vztah mezi bodováním a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 t EPS PM2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Vztah mezi bodováním a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 t PM2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V předchozích obrázcích lze, dle názoru Zhotovitele, najít příčinu ne zcela optimální nákladové 

efektivity specifických cílů 2.2 a 2.4. Tyto obrázky ukazují velmi nízkou závislost bodovacího 

systému na nákladové efektivitě projektů. Je to do určité míry logický důsledek důrazu na 
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územní principy a požadavku řešit primárně více zatížená území. Díky tomu dochází k podpoře 

i nákladově méně efektivní projektů, které díky systému bodování dostanou přednost před 

těmi efektivnějšími, avšak realizovanými v neprioritním území. 

Oba obrázky ukazují, že bodovací systém reaguje až na nákladově málo efektivní projekty, a to 

ještě ne zcela optimálně (tj. umožňuje podporu méně efektivních projektů díky jejich lokaci). 

Vybočující skupina na obrázku č. 4 s vysokou nákladovou efektivitou, ale nízkým bodováním 

jsou převážně projekty zaměřené na zemědělské zdroje. Tato efektivita je daná pravděpodobně 

kombinací relativně nízkých celkových způsobilých výdajů a vysokého deklarovaného přínosu 

ve snížení emisí NH3. 

Uvedený závěr potvrzuje rovněž následující graf. Na obrázku je znázorněn vztah mezi emisemi 

primárních částic PM2,5 a prekurzorů sekundárních částic PM2,5 jednotlivých podpořených a 

nepodpořených projektů a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 tunu EPS PM2,5. 

Na obrázku je zobrazen pouze detail grafu této závislosti s oříznutými nejvyššími hodnotami 

měrných CZV. Z obrázku je patrné, že řada nákladově efektivních projektů nebyla podpořena 

a naopak byla podpořena řada nákladově velmi neefektivních projektů. Hlavním důvodem této 

skutečnosti bylo to, že v rámci 8. a 136. výzvy OP ŽP byly podpořeny v zásadě všechny podané 

projekty, ale v 89. výzvě skončila naprostá většina projektů v zásobníku. 

 

Obrázek 9 Vztah mezi emisemi EPS PM2,5 a měrnými celkovými způsobilými výdaji na 1 t EPS PM2,5 

s rozlišením na podpořené a nepodpořené projekty 
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7.3 Porovnání dosažené a dosažitelné nákladové efektivity prioritní osy 2 

Třetím způsobem vyhodnocení efektivity čerpání v prioritní ose 2 OP ŽP je vyhodnocení 

skutečné nákladové efektivity prioritní osy v porovnání s nákladovou efektivitou, která by byla 

dosažena, pokud by byly podpořeny více nákladově efektivnější podané projekty. 

Stávající dosažená průměrná nákladová efektivita PO 2 OP ŽP pro odstranění emisí 

vyjádřených ve formě ukazatele EPS PM2,5 činí 112,544 mil. Kč/t. Tato hodnota je založená 

výpočtu nákladové efektivity z již podpořených projektů. 

Dosažitelná nákladová efektivita PO 2 OP ŽP pro odstranění emisí vyjádřených ve formě 

ukazatele EPS PM2,5 činí 82,555 mil. Kč/t. Tato nákladová efektivita odpovídá situaci, kdy by 

byly podpořeny všechny podané žádosti o dotaci, tj. včetně těch, které jsou v současné době 

umístěné v zásobníku. 

Z uvedeného srovnání je patrné, že zde existuje poměrně výrazný prostor pro zlepšení 

nákladové efektivity o cca 25 %. 

 

 

8 Vyhodnocení přínosů stávajících operačních programů k plnění 

cílů stanovených v NPSE a PZKO pomocí indikátorů 

Další dílčím výstupem této části díla je vyhodnocení přínosů stávajících operačních programů 

k plnění cílů stanovených v Národním programu snižování emisí ČR (dále také jen NPSE) a 

programech zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace (dále také jen PZKO). 

Národní program snižování emisí České republiky je jedním ze základních strategických 

dokumentů v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v České republice. Program 

se zpracovává na základě § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů a schvaluje jej vláda. Stávající program byl schválen vládou ČR usnesením č. 978 ze 

dne 2. prosince 2015 a následně byla usnesením vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019 přijata 

aktualizace tohoto programu. Zpracování a realizace NPSE je implementací směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek 

znečišťujících ovzduší. 

Národní program snižování emisí České republiky stanovuje, kromě strategického cíle, dva 

hlavní specifické cíle a čtyři další specifické cíle: 

Hlavní specifické cíle 

1. Plnění národních závazků ke snížení emisí stanovených pro roky 2020, 2025 a 2030 

v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší 

2. Dosažení národního cíle snížení expozice pro suspendované částice PM2.5 
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Další specifické cíle programu: 

A. Vytvořit na národní úrovni podmínky k dosažení a udržení platných imisních limitů 

stanovených v příloze I zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

B. Vytvořit na národní úrovni podmínky pro dosažení a udržení snížení výměry ekosystémů 

s nadkritickou depozicí dusíku z hlediska eutrofizace do roku 2030 o 28 % oproti roku 2005. 

C. Vytvořit na národní úrovni podmínky k dosažení a udržení snížení výměry lesů 

s nadkritickou kyselou depozicí do roku 2030 o 77 % oproti roku 2005. 

D. Vytvořit na národní úrovni podmínky k dosažení směrných cílových hodnot zátěže 

ozónem pro ochranu lidského zdraví a pro ochranu úrody a vegetace. 

 

Konkrétní číselné vyhodnocení je možné vůči prvnímu specifickému cíli NPSE. Emisní 

stropy pro jednotlivé roky lze vyjádřit formou absolutních hodnot, viz. následující tabulka. 

Emisní stropy byly vypočteny z výchozích emisí v referenčním roce 2005 a požadovaného 

snížení emisí v %. 

 

Tabulka 64 - Číselné vyjádření specifického cíle NPSE [kt/rok] 

 NOx VOC SO2 NH3 PM2,5 

Emise v referenčním roce 2005 276 252 208 77 43 

Emisní stropy 2020 179.4 206.64 114.4 71.61 35.69 

Emisní stropy 2025 140.76 166.32 93.6 66.22 26.66 

Emisní stropy 2030 99.36 126 70.72 60.06 17.2 

 

Vyhodnocení příspěvků bylo provedeno na základě podkladů ze všech poskytnutých 

programů, nicméně příspěvky jednotlivých operačních programů je potřeba brát s velkou 

rezervou, především u programů OP PIK a IR OP. 

V obou případech platí, že úroveň sledování environmentálních ukazatelů není příliš dobrá. 

Ačkoliv existuje závazná metodika pro výpočet environmentálních efektů při zpracování 

energetických posudků, výsledky tohoto hodnocení nejsou v těchto operačních programech 

využívány. Emise z OP PIK byly proto dopočítány s využitím údajů o energetických úsporách a 

dodaných emisních faktorů pro jednotlivé energonositele (Program Úspory energie) a 

odborným odhadem/aproximací pro Program úspory energie v SZT. Zde Zhotovitel opět využil 

data o dosažených energetických úsporách, nicméně k těmto datům není přiřazen nosič 

energie (typ paliva) v dané soustavě zásobování tepelnou energií. Proto byla využita obecná 

struktura paliv dle Roční zprávy o provozu teplárenských soustav ČR 2018 a dosažená 

energetická úspora byla rozčleněna na úspory energie dle jednotlivých paliv (uhlí, zemní plyn, 

biomasa). Dále již bylo opět postupováno s využitím emisních faktorů z podkladů Objednatele 

pro jednotlivé energonositele. 



 

 

 

 

Str. 261 

Ještě horší je využitelnost dat z IROP. Dle dodaných podkladů je v tomto programu sledována 

hodnota snížení emisí primárních částic PM10 a prekurzorů sekundárních částic PM10. Dosažená 

hodnota činí 7 150 t/rok (pro projekty na úspory energie v bydlení). Takový efekt je mimořádně 

nepravděpodobný a zjevně bude způsoben chybně vyplněnými žádostmi. Vyplývá to i 

z rozdělení vyplněných dosažených přínosů. 248 projektů deklaruje přínos méně než 1 t EPS 

PM10/rok, 20 projektů přínos 1 až 20 t EPS PM10/rok, 5 projektů přínos v řádu desítek t EPS 

PM10/rok, 2 projekty mají deklarovaný přínos v řádu stovek t EPS PM10/rok a jeden projekt 

přínos přes 6 tis. t EPS PM10/rok. Z tohoto důvodu nebyl pro další vyhodnocení IROP uvažován. 

OP ŽP má úroveň sledování environmentálních efektů logicky na výrazně vyšší úrovni. Nejširší 

spektrum znečišťujících látek je sledováno ve specifickém cíli 2.1. Prioritní osa 5, která není 

primárně zaměřena na úspory emisí znečišťujících látek, sleduje nejméně emisních ukazatelů. 

Jedinou výtku k indikátorům v PO 2 a PO 5 OP ŽP lze směřovat na nepřehlednost a 

mírnou zmatečnost ve využití indikátoru snížení emisí primárních částic a prekurzorů 

těchto částic a jeho označení zkratkou. V minulém programovacím období byl prvně pro 

sledování OP ŽP a hodnocení projektů v oblasti ochrany ovzduší zaveden indikátor „Emise 

primárních částic a prekurzorů sekundárních částic“. Tento indikátor vyjadřoval částice PM10 a 

byl pro jednoduchost označován zkratkou EPS. V současném programovacím období byl 

v OPŽP přijat (pro hodnocení projektů) obdobný indikátor, shodného názvu, nicméně pro 

částice PM2,5 (bývá označován EPS PM2,5). Pro monitoring efektu jiných operačních programů 

ovšem zůstal původní indikátor pro PM10. Navíc je v OP ŽP 2014+ sledován indikátor zaměřený 

na primární emise PM10 a indikátor emisí prekurzorů PM2,5, což situaci dále znepřehledňuje. 

Označení EPS PM2,5 je (patrně vlivem této poměrně komplikované situace) místy chybně 

využíváno i v zaslaných podkladech, kdy značí pouze emise prekurzorů PM2,5, nikoliv jejich 

součet s primárními emisemi PM2,5 (což by bylo správné). 

Z dostupných dat z OP ŽP (prioritní osy 2 a 5) a OP PIK (Program Úspory energie, Úspory 

energie v CZT) vyplývají tato potenciální snížení emisí při plném dokončení všech podpořených 

projektů a předpokladu, že původní cílové hodnoty ukazatelů jednotlivých žádostí byly správně 

vypočítány. 

 

Tabulka 65 - Přínosy jednotlivých programů ke specifickým cílům NPSE [kt/rok] 

Oblast podpory 
PM10 

[t/rok] 

PM2,5 

[t/rok] 

SO2 

[t/rok] 

NOx 

[t/rok] 

VOC 

[t/rok] 

NH3 

[t/rok] 

EPS PM2,5 

[t/rok] 

OP ŽP SC 2.1 2 610 2 533 1 292 -105 5 374 0 2 959 

OP ŽP SC 2.2+2.4 1 491 596 3 583 416 59 70 1 705 

OP ŽP PO 5 245 159 N.A. N.A. N.A. 0 172 

OP PIK Úspory 

energie 
654 425 629 220 N.A. 0 627 

OP PIK Úspory 

energie v SZT 
1 666 1 083 1 080 178 6 937 0 1 479 

Celkem 6 665 4 795 6 584 708 12 370 70 6 942 
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Z uvedené tabulky vyplývá, že realizace projektů v programech OP ŽP a OP PIK bude mít 

• poměrně výrazný přínos k dosažení emisních stropů pro PM2,5 a to především díky 

podpoře náhrady domácích topenišť a energetických úspor v sítích SZTE (snížení emisí 

dosahuje cca 11 % referenční emise PM2,5); 

• poměrně dobrý přínos k dosažení emisních stropů pro VOC a to především díky 

podpoře energetických úspor v sítích SZTE a náhradě domácích topenišť (snížení emisí 

dosahuje cca 5 % referenční emise VOC); 

• poměrně dobrý přínos k dosažení emisních stropů pro SO2 a to především díky 

podpoře ekologizace energetických zdrojů, energetických úspor v sítích SZTE a náhradě 

domácích topenišť (snížení emisí dosahuje cca 3 % referenční emise SO2); 

• zanedbatelný přínos k dosažení emisních stropů pro NOX (snížení emisí dosahuje cca 

0,3 % referenční emise NOX); 

• zanedbatelný přínos k dosažení emisních stropů pro NH3 (snížení emisí dosahuje cca 

0,1 % referenční emise NH3); 

 

Výše uvedené výsledky bylo možné do určité míry očekávat a jsou logickým důsledkem 

řady okolností. Např. emisní zdroje VOC a NH3 jsou hodně četné a na území České republiky 

je provozován vysoký počet zdrojů s relativně nízkou emisí. Intervence z OPŽP pak nemůže 

obsáhnout tak vysoké počty zdrojů, pokud by se k nim nepřistoupilo podobným způsobem, 

jako v případě vytápění domácností. Emise SO2 a NOx jsou sice produkovány rovněž zdroji, 

které dosahují mimořádně vysokých emisí, ale tyto zdroje jsou z dotační politiky v podstatě 

vyloučeny, nebo již na nich byly provedeny investice v minulém programovacím období (velká 

energetika). Vysoké emise NOx jsou dále produkovány silniční dopravou, která je fakticky mimo 

dotační intervence (až na podporu alternativních pohonů). 

Pozitivní výsledek pro PM2,5 je bez pochyby důsledkem celkového zaměření prioritní osy 

2 OP ŽP na podporu snižování emisí částic, které patří mezi priority resortu životního prostředí 

kvůli překračování imisních limitů pro PM10. 

Proti přílišnému optimismu naopak hovoří (kromě samotných nejistot při výpočtu emisních 

přínosů Zhotovitelem) odlišnost způsobu sledování přínosů operačních programů od metodiky 

národní emisní bilance, a to především pro domácí topeniště a celý segment energetických 

úspor, kde efekty plynou z vyčíslení dle metodiky pro zpracování energetických posudků. Efekt 

dotační intervence se tak ani zdaleka neprojevuje v národní emisní bilanci. Další důležitou 

skutečností je fakt, že projekty ve specifickém cíli 2.2 a 2.4 OP ŽP jsou často zaměřeny na 

snižování fugitivních emisí částic. Ani zde neplatí, že by bylo možné snadno a přímo efekt 

dotační intervence promítnout do národní emisní bilance. Tyto skutečnosti ale nijak nesnižují 

pozitivní přínos projektů jak z hlediska snížení emisí, tak z hlediska snížení příspěvku k úrovni 

znečištění ovzduší. 

 



 

 

 

 

Str. 263 

Vyhodnocení dalších specifických cílů NPSE již není možné provést porovnáním pozitivních 

vlivů dotační intervence a těchto cílů. 

K cíli dosažení národního cíle snížení expozice pro suspendované částice PM2,5, stejně tak jako 

dalším cílům v oblasti kvality ovzduší bezpochyby přispívá, resp. je nezbytným krokem, snížení 

emisí všech sledovaných znečišťujících látek. Snížení emisí je sice nutným, ale nikoliv 

dostačujícím krokem. Skutečný dopad na kvalitu ovzduší, tj. další specifické cíle NPSE, bude 

proměnlivý v závislosti na meteorologických podmínkách a celé řadě dalších vlivů, včetně 

přeshraničního přenosu znečištění. 

 

Obdobný komentář platí pro program zlepšování kvality ovzduší zpracované pro jednotlivé 

zóny a aglomerace na základě § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nově zpracovávané aktualizace PZKO dosud nejsou k dispozici, ale z právní úpravy a z logiky 

věci vyplývá, že v nich stanovené cíle se nemohou příliš lišit (obsahově, nikoliv formulačně) od 

cílů stanovených v tuto chvíli platných PZKO. Cíle jsou zde stanoveny takto: 

• snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita ovzduší byla zlepšena tam, 

kde jsou imisní limity na území zóny/aglomerace překračovány, a 

• je žádoucí, aby byla kvalita ovzduší udržena a zlepšována také tam, kde jsou současné 

koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů. 

 

Ke splnění těchto specifických cílů jednoznačně pozitivně přispívá dotační intervence a 

dosažené snížení emisí, nicméně i zde platí identický komentář k obdobným cílům NPSE. 

Mimořádně pozitivní zprávou je, že dotační intervence směřuje do průmyslově silně zatížených 

regionů. např. v Moravskoslezském kraji byla generována téměř celá čtvrtina všech projektů 

v PO 2 OP ŽP, téměř 13 % pak v Ústeckém kraji. Více k tomu uvádí dílčí zpráva č. 2. 

Současně je na místě doplnit pozitivní přínos OP ŽP, především SC 2.1 ke snížení úrovně 

znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, která představuje nyní i do budoucna jeden z hlavních 

problémů v oblasti kvality ovzduší. Díky realizaci náhrad kotlů v domácnostech by mělo dojít 

ke snížení emisí benzo(a)pyrenu ve výši cca 1,5 t/rok. 
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Manažerské shrnutí 

Tato dílčí zpráva zpracovává dvě části díla Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší, 

konkrétně předkládá výsledky analýzy absorpční kapacity pro podporu opatření ke zlepšení 

kvality ovzduší v oblasti lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství a 

monitoringu kvality ovzduší a souvisejících parametrů z Operačního programu Životní 

prostředí 2021+ a uspořádání všech opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší 

definovaná v NPSE a PZKO a přiřazení potřeb finančních prostředků k jejich realizaci, vyčíslení 

dosažitelných efektů a vytipování možných zdrojů financování. 

Absorpční kapacita pro náhrady zdrojů vytápění v domácnostech pro OP ŽP 2021+ byla 

odhadována na základě různých datových vstupů o počtu kotlů a kamen na pevná paliva. 

Maximální teoretickou absorpční kapacitu pro celé programovací období lze odhadovat až na 

cca 500 tis. domácností. Současně je ale nutné si uvědomit, že reálná kapacita krajských úřadů, 

které zpracovávají podávané projekty, dosahuje ve stávajícím programovém období úrovně 90-

100 tis. dílčích projektů domácností. Toto a kapacita odborných firem zajišťující realizace, je 

tedy hlavní limitující faktor pro množství dílčích projektů. Při míře podpory na jednu domácnost 

ve výši obdobné jako doposud lze potřebnou alokaci pro OP ŽP 2021+ odhadovat na cca 11 

mld. Kč. Důležitou otázkou je interpretace omezení investic v souvislosti se spalování 

fosilních paliv v nařízení o EFRR a FS a schválení těchto předpisů ve znění, které nevyloučí 

podporu zemního plynu. 

Absorpční kapacita v oblasti průmyslových zdrojů byla vypracována ve 3 scénářích od 

optimistické po pesimistický. Odhadované počty se pohybují mezi 200 a 300 projekty a 

potřebná alokace se pohybuje mezi 1 mld. pro pesimistický až po 6,9 mld. Kč pro 

optimistický scénář. Poskytovatel se domnívá, že je možné očekávat scénář blízký 

optimistickému. Klíčovou otázkou je případné omezení podpory velkých podniků a 

nastavení pravidel pro poskytování veřejné podpory. Energetické zdroje nebude možné 

z intervence zaměřené na ochranu ovzduší podporovat s ohledem na obecná pravidla pro Fond 

soudržnosti a vymezení překryvů s dalšími programy. 

Z hlediska investic do technik na snížení hluku v zatížených oblastech není možné se opřít o 

žádné historické zkušenosti. Poskytovatel doporučuje řídit tuto podporovanou aktivitu opatrně 

a nevypisovat ji otevřeně bez omezení alokace s dalšími opatřeními, aby nedošlo k odčerpání 

finančních prostředků na ochranu ovzduší. Absorpční kapacitu lze odhadovat na desítky 

projektů a potřebnou alokaci na stovky mil. Kč - v případě, že se podaří obhájit využití 

motivujícího režimu veřejné podpory. 

Ohledně opatření zaměřených na sledování a hodnocení úrovně znečištění ovzduší lze 

absorpční kapacitu odhadovat na desítky projektů, nicméně s celkovou alokací cca 1,1 mld. Kč 

(s dominantním žadatelem v podobě Českého hydrometeorologického ústavu). 

Ve vztahu k podpoře instalace kontinuálního měření emisí na zdrojích existuje zásadní 

omezení v podobě neexistence vhodného mechanismu veřejné podpory (k dispozici je pouze 

režim de minimis). Absorpční kapacita je odhadnuta ve třech variantách od pesimistické 

(v zásadě nulová absorpční kapacita) po optimistickou, kde je možné očekávat desítky projektů 

a potřebná alokace by činila cca až 0,4 mld. Kč. 
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S využitím zjištěných nákladových efektivit byl odhadnut interval investičních nákladů pro 

dosažení cílů Národního programu snižování emisí a programů zlepšování kvality ovzduší. 

Nejvyšší nejistotu do tohoto odhadu vnáší nákladová efektivita odstranění emisí NOx, kde lze 

pracovat s velmi širokým intervalem podle typu opatření. Odhad nákladů do roku 2030 se 

pohybuje mezi 0,8 bil. Kč a 4,6 bil. Kč podle použité nákladové efektivity na snížení emisí 

NOx. 

Ve vztahu k ostatním programům podpory Poskytovatel upozorňuje především na to, že 

Modernizační fond, který představuje hlavní zdroj pro financování projektů v oblasti 

energetiky a průmyslových energetických úspor, byl dosud představen jen v hrubých rysech 

a detailní podmínky podpory projektů nejsou zatím známé. Dle informací dostupných 

Poskytovateli stále probíhá řada vnitro i meziresortních jednání ohledně hlavních prvků 

fungování programu, oblastí a příjemců podpory, nastavení pravidel pro poskytování veřejné 

podpory, atd. 

Zbývají dořešit i překryvy mezi OP ŽP 2021+ a Programem rozvoje venkova v oblasti opatření 

na snížení emisí znečišťujících látek u zemědělských provozů. 
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1 Specifikace zadání 

Na základě smlouvy (evidenční číslo smlouvy 190152) uzavřené mezi Českou republikou – 

Ministerstvo životního prostředí (dále také jen „Objednatel“) a Ascend s.r.o. (dále také jen 

„Poskytovatel“) je společnost Ascend s.r.o. povinna poskytnout komplexní analyticko-

poradenské služby ve formě zpracování finanční analýzy opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 

Tato smlouva předpokládá vypracování těchto výstupů: 

1.1.1. zpracování analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

v oblasti lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství, monitoringu kvality 

ovzduší a souvisejících parametrů; 

1.1.2. provedení ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší s ohledem na opatření 

uvedená v Národním programu snižování emisí ČR (dále jen jako „NPSE“) a programů 

zlepšení kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace (dále jen jako „PZKO“); 

1.1.3. uspořádání všech opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší definovaná 

v NPSE a PZKO a přiřazení potřeb finančních prostředků k jejich realizaci, vyčíslení 

dosažitelných efektů a vytipování možných zdrojů financování; 

1.1.4. zpracování návrhu finanční alokace potřebné na opatření k dosažení požadované 

kvality ovzduší v rámci programového období 2021-2027 OPŽP na základě získaných údajů 

o finančních potřebách na realizaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší a informací 

o dostupných zdrojích financování těchto opatření; 

 

Harmonogram řešení vyplývá z výše uvedené smlouvy a obdržených výzev k poskytnutí dílčího 

plnění. Ke dni 15.05.2020 je platný harmonogram řešení specifikován v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 - Harmonogram plnění smlouvy 

Etapa 
Doručení dílčí 

výzvy 

Ukončení řešení 

dle smlouvy 

Ukončení řešení 

předpoklad 

1.1.1. nákladová efektivita 09.03. 07.05. odevzdáno 

1.1.2. absorpční kapacita 30.01. 28.05. 28.05. 

1.1.3. katalog opatření 30.01. 27.06. 28.05. 

1.1.4. finanční alokace OPŽP 21+ 30.03. 27.07. 30.06. 

 

Harmonogram byl přizpůsoben schopnosti Objednatele poskytnout potřebná data pro řešení. 

Data pro řešení bodu 1.1.1. jsou nejnáročnější, neboť bylo potřeba spolupracovat s dalšími 

resorty, a proto si jejich dodání vyžádalo více času a plnění bylo zahájeno o něco později oproti 

původnímu předpokladu. 
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2 Popis rozsahu a způsobu řešení 

Zpracování analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší v oblasti 

lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství, monitoringu kvality ovzduší a 

souvisejících parametrů (body 1.1.1. a 2.1.1. smlouvy) je předmětem samostatné dílčí zprávy 

č. 1, která byla odevzdána dne 7. května v souladu se smluvním termínem. 

 

2.1 Ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší s ohledem na opatření 

uvedená v NPSE a PZKO pro jednotlivé zóny a aglomerace 

Ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší bylo provedeno s ohledem na opatření 

uvedená v NPSE a PZKO pro jednotlivé zóny a aglomerace a s ohledem na všeobecné 

podmínky podpory projektů v programovém období 2021-2027. Při řešení se vycházelo 

z finální verze Národního programu snižování emisí ČR, který schválila Vláda ČR a 

připravovaných návrhových částí programů zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace. 

Objednatel připravil Národní program snižování emisí ČR a připravuje aktualizaci programů 

zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace. V rámci těchto dokumentů identifikoval 

nezbytná opatření a typy zdrojů znečišťování, kde je zapotřebí tato opatření realizovat, aby 

došlo ke splnění stanovených cílů. 

Seznam klíčových provozovatelů stacionárních zdrojů (viz příloha k zadávací dokumentaci) byl 

vybrán k ověření absorpční kapacity ohledně financování projektů ke snížení emisí 

znečišťujících látek a zlepšení kvality ovzduší formou dotazníkového šetření. Byla u nich 

zjišťována připravenost projektů a časová náročnost přípravy a realizace a požadavky na míru 

dotace a využití inovativních finančních nástrojů. Výstup tohoto dotazování sloužil jako první 

pilíř do celkového vyhodnocení absorpční kapacity. 

Všem provozovatelům ze seznamu byl zaslán email s odkazem on-line dotazník připravený 

Poskytovatelem. Poskytovatel současně využil svých vlastních kontaktů a zaslal na vybrané 

provozovatele z tohoto seznamu cílený email na klíčové pracovníky provozovatele 

s upozorněním na zaslaný dotazník a žádost o jeho vyplnění. Nad rámec zadání byli do 

dotazníkového šetření zahrnuti i zástupci zemědělských podniků: chovy skotu bez tržní 

produkce mléka, drůbeže a prasat. U těchto zdrojů bylo zdůrazněno, že podporována budou 

pouze opatření na stacionárních zdrojích v provozovně (tj. opatření ke snižování emisí ve stájích 

a při skladování hnojiv). 

Nad rámec zadaného seznamu byli osloveni rovněž provozovatelé průmyslových energetických 

zdrojů (např. cukrovary) a malých energetických zdrojů prostřednictvím Asociace dodavatelů 

tepla a technologií. 

 

Druhým pilířem zjišťování absorpční kapacity měly být kulaté stoly s klíčovými stakeholdery. 

Tyto kulaté stoly byly zastřešeny příslušnými oborovými organizacemi, které na jednání přizvaly 

své členy. Poskytovatel navrhl uspořádat tyto kulaté stoly s Ocelářskou unií, Svazem sléváren 

ČR, Těžební unií a s Teplárenským sdružením ČR. 
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Třetí pilíř spočíval v individuálních rozhovorech o komplexních projektech s vybranými 

provozovateli teplárenských zdrojů. Dle zkušeností poskytovatele se objevují mezi 

provozovateli zdrojů zajímavé záměry zcela nového přístupu k soustavám zásobování tepelnou 

energií a postupného odklonu od klasického centrálního zásobování. Tento přístup je vyvolán 

především vnějšími regulatorními podmínkami (emisní limity, IPPC, EU ETS). Výsledkem je 

odklon od používání pevných paliv ve velkých kotlích. Podstatou těchto záměrů je doplnění 

soustavy zásobování tepelnou energií o obnovitelné zdroje tepla a elektřiny (FVE, solární 

panely, tepelná čerpadla), akumulaci energie, kogenerační jednotky a snížení výkonu 

na hlavních centrálních zdrojích, případně energetické využití odpadů/TAP. Rozvoji těchto 

záměrů by výrazně pomohlo, kdyby bylo možné podporovat všechny jeho jednotlivé části (i 

jako celek). 

 

 

Čtvrtým pilířem bylo posouzení struktury žadatelů v předchozím a stávajícím OP ŽP se 

zaměřením na posouzení jejich motivace (např. plnění legislativních požadavků, apod.). 

Vzhledem k tomu, že pro tuto část neexistují žádné klíčové výstupy, vycházel Poskytovatel 

především z vlastních zkušeností. 

 

Zcela odlišně od průmyslových, zemědělských a energetických zdrojů, byla zjišťována 

absorpční kapacita ve vztahu ke zdrojům určeným pro vytápění domácností. Ta byla 

stanovena hrubým odhadem, protože při množství nejistot, které v této oblasti existují, je tento 

přístup odůvodnitelný. Hlavními důvody pro obrovské nejistoty je omezení podpory náhrady 

kotlů, které nesplňují minimálně třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Tento přístup se opírá o 

povinnost osob provozovat od 1. 9. 2022 spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o 

jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 

soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, 

v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k zákonu č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Jinými slovy Objednatel se nechystá 

podporovat náhradu kotlů, které by již domácnosti neměly mít v provozu s ohledem na 

zákonný požadavek. Existuje varianta, že podpora náhrady kotlů třídy nižší než 3 by byla 

možná pouze v případě, že k jejich náhradě dojde před výše uvedeným zákonným termínem, 

tj. před 1. 9. 2022. Prakticky lze uvažovat o jedné výzvě na úrovni krajů (v případě, že Objednatel 

zachová stávající fungující mechanismus). 

 

Poznámka ke kulatým stolům a individuálním rozhovorům 

Kulaté stoly nebylo možné uskutečnit s ohledem na opatření přijatá v České republice kvůli 

šíření nemoci COVID-19. Rovněž z individuálních rozhovorů zaměřených na komplexní a 

energeticky inovativní projekty bylo možné uspořádat pouze jeden. 
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Teoretickou absorpční kapacitu pro náhradu kotlů pro první výzvu OPŽP 2021+ tedy budou 

tvořit všechny domácnosti, které 

• využívají pro vytápění kotel bez ohledu na jeho technickou úroveň a který současně 

slouží pro vytápění bytové jednotky v rodinném domě nebo „menším“ bytovém domě 

(4-6 bytových jednotek), nebo 

• využívají pro vytápění bytové jednotky v rodinném domě nebo „menším“ bytovém 

domě lokální topidla (odhadem cca 87 000 domácností). 

 

Teoretickou absorpční kapacitu pro náhradu kotlů pro další výzvy budou tvořit všechny 

domácnosti, které 

• využívají pro vytápění kotel třídy 3 dle ČSN EN 303-5 a lepší a který současně slouží pro 

vytápění bytové jednotky v rodinném domě nebo „menším“ bytovém domě (4-6 

bytových jednotek), nebo 

• využívají pro vytápění bytové jednotky v rodinném domě nebo „menším“ bytovém 

domě lokální topidla (odhadem cca 87 000 domácností). 

 

Absorpční kapacitu pro první výzvu OPŽP 2021+ je možné odhadnout jako počet domácností, 

které pro vytápění bytové jednotky v rodinném domě nebo bytovém domě používají pevná 

paliva (dle běžně používaných statistik), ponížený o podpořené projekty v rámci OPŽP 2014 - 

2020 a prodeje nových krbových vložek s rozvodem tepla do více místností. 

Odhad absorpční kapacity pro další výzvy OPŽP 2021+ ale již trpí podstatnou nejistotou 

spočívající v tom, že nejsou k dispozici žádná statistická data o technické úrovni kotlů na pevná 

paliva v domácnostech a nelze tedy říct, kolik domácností využívá jaké kotle v členění dle tříd 

ČSN EN 303-5. Dle odhadů Objednatele se jedná o cca polovinu z celkové počtu kotlů, tj. cca 

o 300 tis. kotlů. 

Absorpční kapacita zjištěná vlastními metodickými analýzami Poskytovatele byla 

konfrontována s poskytnutou studií Asociace podniků topenářské techniky Statistika 

provozovaných kotlů na pevná paliva nižších tříd než 3 v roce 2020. Z této studie Poskytovatel 

rovněž čerpal informace ohledně absorpční kapacity pro pořízení akumulačních nádob.  

Odhad absorpční kapacity byl proveden po obcích s důrazem na obce, kde po roce 2022 bude 

prognóza stále předpokládat překročení imisních limitů (viz aktualizace PZKO). 

 

Odlišně byla analyzována rovněž absorpční kapacita ve vztahu k monitoringu znečištění 

ovzduší a zpracování získaných dat, která byla zjištěna prostřednictvím individuálního 

jednání s Objednatelem a provozovateli systémů pro sledování úrovně znečištění ovzduší 

(ČHMÚ, ZÚ Ostrava, Ústí nad Labem, Magistrát města Brna a ČEZ). 
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Opatření v oblastí monitoringu budou podporována, pouze pokud budou v souladu s koncepcí 

státní sítě imisního monitoringu sítě, kterou připravuje Ministerstvo životního prostředí. 

Podporována bude obnova stávajících měřicích přístrojů i instalace nových, pravděpodobně se 

zaměřením nové inovativní oblasti (např. ultrajemné částice, příp. další znečišťující látky, pro 

něž mohou být stanoveny nové imisní limity). 

Mezi podporovaná opatření bude patřit i pořízení kontinuálního měření emisí na zdrojích. 

V rámci kulatých stolů by mělo dojít k ověření zájmu o tento typ opatření u účastníků kulatých 

stolů. Zdůrazněn by měl být on-line přístup k výstupům kontinuálních měření emisí a vazba 

na budoucí možné rozšíření povinnosti měření (zjišťovány budou investiční i provozní náklady). 

 

Průřezově pro zpracování analýzy absorpční kapacity platí, že byla provedena v sektorovém 

a regionálním členění (resp. u typových projektů) a byl ověřen zájem o využití inovativních 

finančních nástrojů (především zvýhodněné půjčky) kvůli tlaku na využití těchto nástrojů ze 

strany Evropské komise. 

Získaná absorpční kapacita je prezentována rovněž v regionální dimenzi, minimálně na území 

krajů (vazba na regiony s překračovanými imisními limity, uhelné regiony). 

Výstupem analýzy absorpční kapacity jsou možné scénáře pro různé klíčové vnější podmínky 

(které v tuto chvíli nejsou známy). Je diskutována připravenost projektů a časová náročnost 

přípravy a realizace. Poskytovatel vycházel především ze znalosti o stávajících projektech.  

Na základě zjištěné absorpční kapacity a zjištěné nákladové efektivity již podpořených opatření 

(nelze předpokládat, že by při zjišťování absorpční kapacity všichni provozovatelé disponovali 

informacemi o environmentálním přínosu projektů) byly vypočteny příspěvky identifikovaných 

projektů ke snížení emisí znečišťujících látek (TZL, PM10, PM2,5, SO2, NOx, VOC, NH3, 

benzo(a)pyren). 
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Vliv pandemie nemoci COVID-19 na absorpční kapacitu 

Poskytovatel považuje za nezbytné upozornit na fakt, že vlivem celosvětové pandemie 

nemoci COVID-19 došlo k situaci, kvůli které nelze, podle jeho názoru, vůbec predikovat 

absorpční kapacitu pro programové období 2021-2027. Lze si představit optimistické a 

pesimistické scénáře. 

Optimistický scénář by znamenal, že se následky pandemie podaří rychle překonat a dojde 

k obnově běžné poptávky a výroby. Pesimistický scénář naopak znamená, že v nejbližších 

letech nedojde k obnovení poptávky, a tudíž ani průmyslové výroby. Může dojít k ohrožení 

stability eurozóny, což bude mít dopad na českou ekonomiku. Podniky budou muset využít 

volné prostředky na překonání tohoto krizového období a odloží všechny investice, které 

nejsou návratné nebo nezbytné. 

Pesimistický scénář se může negativně promítnout i do absorpční kapacity v segmentu 

domácností a jejich ochoty k náhradě vytápění (vzniklá hospodářská krize se promítne do 

zvýšení nezaměstnanosti a nižší kupní síly obyvatelstva, obyvatelé budou spíše spořit 

úspory, než investovat do změny vytápění) a paradoxně i do oblasti monitoringu (jak 

u podniků, tak veřejného sektoru). 

Poskytovatel není kompetentní pro vytváření makroekonomických prognóz a odhadů 

vývoje, nicméně dle dostupných informací může dojít spíše na pesimistický než optimistický 

scénář. V tomto duchu již Poskytovatel zaznamenává první reakce od provozovatelů 

stacionárních zdrojů, kteří se chystají odkládat i již schválené investice. Důvodem je jednak 

prodloužení lhůt dodávek staveb a technologií, ale i neochota bankovního sektoru 

poskytovat financování na projekty firmám, které vyrábějí na omezenou kapacitu a nemají 

zajištěn dlouhodobý výhled. 
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2.2 Uspořádání opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší 

definovaných v NPSE a PZKO a přiřazení potřeb finančních prostředků 

k jejich realizaci 

V rámci řešení této části díla byla uspořádána všechna opatření pro snížení emisí a zlepšení 

kvality ovzduší definovaná v aktuálních strategických dokumentech MŽP pro kvalitu vnějšího 

ovzduší (tj. Národní program snižování emisí ČR a programy zlepšování kvality ovzduší pro 

zóny a aglomerace). 

Národní program snižování emisí České republiky je jedním ze základních strategických 

dokumentů v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v České republice. Program 

se zpracovává na základě § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů a schvaluje jej vláda. Stávající program byl schválen vládou ČR usnesením č. 978 ze 

dne 2. prosince 2015 a následně byla usnesením vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019 přijata 

aktualizace tohoto programu. Zpracování a realizace NPSE je implementací směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek 

znečišťujících ovzduší. 

Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro jednotlivé zóny a 

aglomerace na základě § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů dosud nejsou k dispozici. Z tohoto důvodu došlo ke konzultaci Poskytovatele 

s odborem ochrany ovzduší MŽP za účelem zjištění očekávané podoby návrhových částí těchto 

programů. 

Jednotlivá opatření jsou strukturována dle jejich typu pro jednotlivé skupiny stacionárních 

zdrojů v členění obdobném příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

K jednotlivým opatřením jsou přiřazeny potřeby finančních prostředků k realizaci navržených 

opatření a potenciální vhodné zdroje financování. Vhodné zdroje jsou navrženy na základě 

analýzy všech dostupných zdrojů financování z národních i evropských zdrojů (typově: 

strukturální fondy, NPŽP, NZÚ, Modernizační fond apod.), které jsou, příp. v horizontu roku 

2030 budou, dostupné k financování opatření v ochraně ovzduší. 

Pro navržená opatření je provedeno vyčíslení dopadů na snížení emisí znečišťujících látek. 
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3 Absorpční kapacita v sektoru vytápění domácností 

Při posouzení absorpční kapacity Poskytovatel vycházel ze skutečnosti, že stávající program 

náhrad kotlů v OP ŽP 2014-2020 fungoval mimořádně úspěšně a finanční prostředky alokované 

na tento typ projektů byly opakovaně navyšovány. Detailní přehled podpory je obsažen v dílčí 

zprávě č. 1 k nákladové efektivitě a v tabulce č. 10 v této zprávě je přehled počtu podpořených 

dílčích projektů. 

Při stanovení absorpční kapacity Poskytovatel postupoval odlišně pro 1. potenciální „kotlíkovou 

výzvu“ v Operačním programu Životní prostředí 2021+ a pro další výzvy. 

V obou případech Poskytovatel vychází z předpokladu, že se podaří České republice dojednat 

možnost podpory náhrady uhelných kotlů a kamen v rozsahu odpovídajícím třetí kotlíkové 

výzvě, tj. náhrady za tepelná čerpadla, biomasové kotle a plynové kotle. 

Poskytovatel upozorňuje na poměrně nejasný text článku 6 odst. 1 písm. h) návrhu NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu 

soudržnosti (COM(2018) 372 final), který říká, že z podpory jsou vyloučeny: 

investice související s výrobou, zpracováním, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních 

paliv, vyjma investic souvisejících s čistými vozidly. 

Při striktním výkladu text lze vykládat i jako vyloučení investic do náhrady fosilních paliv 

za obnovitelný zdroj, neboť se jedná o investici související se spalováním fosilních paliv. Výrazný 

dopad do absorpční kapacity by mělo i vyloučení plynových kondenzačních kotlů. Jejich počet 

byl v prvních dvou „kotlíkových“ výzvách v OP ŽP 2014-2020 vyšší, než počet kotlů na biomasu 

nebo kombinovaných kotlů a je zjevné, že pro řadu domácností je plynový kondenzační kotel 

přijatelná alternativa za pevná fosilní paliva. Environmentální efekt náhrady spalování pevných 

paliv za plynná paliva je navíc nezpochybnitelný a nesnížený neodborným provozováním kotle. 

V tomto kontextu je potřeba rovněž vyzdvihnout navrženou úpravu výše citovaného 

ustanovení, která zavádí výjimku pro náhradu spalování uhlí za spalování zemního plynu: 

„the replacement of coal-based heating systems by gas-based heating systems for climate 

mitigation purposes;“ 

Bez tohoto rozšíření výjimek z ustanovení písm. h) by nebylo možné podporovat 

v domácnostech instalaci kotle na zemní plyn, což by vedlo k velmi negativnímu ovlivnění 

absorpční kapacity. 

 

Na základě zadání byly posouzeny i dopady požadavku na současnou realizaci energeticky 

úsporných opaření při náhradě kotlů. 

V 16. výzvě Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 podporovaných z Fondu soudržnosti, která 

byla zaměřena na podporu náhrady kotlů existoval, jako součást podmínek dotace, požadavek 

na realizaci Technických opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinného domu 

(„mikro“ energetická opatření). S ohledem na průběh podávání žádostí o dotaci ze strany 
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fyzických osob a celkové čerpání v rámci této výzvy je zjevné, že energetická opatření v tomto 

rozsahu nemají výrazný negativní vliv na absorpční kapacitu. Každopádně jejich efekt je 

v porovnání s celkovou a řádnou energetickou úsporou na objektu zanedbatelný a ve výsledku 

požadavek na tato opatření vedl primárně ke zvýšení nákladovosti opatření zaměřeného 

na náhradu kotlů. V dalších výzvách byl požadavek na realizaci těchto opatření opuštěn. 

Oproti tomu požadavek na komplexní provedení energetických úspor na objektu, ve kterém 

by docházelo k náhradě spalovacího zdroje, byť má své opodstatnění, bude mít dramatický 

dopad na absorpční kapacitu, neboť náklady na vlastní financování ze strany osob vzrostou 

násobně do desítek až stovek tisíc Kč. 

Poskytovatel doporučuje pokračovat ve stávající formě propojení a bonifikace mezi programy 

OP ŽP a NZÚ. 

Poskytovatel provedl při odhadu absorpční kapacity určité metodické zjednodušení, kdy 

předpokládá, že jedna bytová jednotka je vytápěna jedním kotlem, a naopak jeden kotel vytápí 

jednu bytovou jednotku. Je zjevné, že z obou variant budou existovat výjimky, nicméně jiný 

přístup by byl obtížně uplatnitelný, protože jsou využívána různá statistická data o počtu 

bytových jednotek na jedné straně a počtu kotlů a topidel na straně druhé a je nezbytné je 

kombinovat. Poskytovatel má za to, že uvedené zjednodušení nemá významný vliv na výsledky 

analýzy absorpční kapacity. 

 

3.1 Absorpční kapacita pro 1. výzvu OPŽP 21+ 

Pro první výzvu Poskytovatel hledal celkový počet domácností, které vytápí bytové jednotky 

v rodinných domech a bytových domech pevnými palivy. 

Z posledního sčítání lidu z roku 2011 vyplývá, že v České republice jsou různé topné 

systémy/energie v celkem cca 4,1 mil. bytových jednotek přibližně zastoupeny následujícím 

způsobem: 

• 1 419 633, tj. cca 38,8 % bytů je vytápěno zemním plynem; 

• 1 365 060, tj. cca 37,3 % bytů je vytápěno pomocí soustavy zásobování tepelnou energií; 

• 336 076, tj. cca 9,2 % bytů je vytápěno uhlím; 

• 285 386, tj. cca 7,8 % bytů je vytápěno palivem na bázi dřeva; 

• 255 019, tj. cca 7 % bytů je vytápěno elektřinou; 

 

Pro cca 443 461 bytových jednotek není způsob vytápění (ve smyslu typu energie) ve sčítání 

uváděn. Zajímavá informace je ovšem i o členění na ústřední a etážové vytápění a vytápění 

pomocí kamen. Ústřední vytápění představuje vytápění v domech se 2 a více byty 

prostřednictvím zdroje tepla umístěného mimo byt. V případě jednobytových rodinných domů 

je za ústřední vytápění také považováno vytápění se zdrojem tepla v samostatné místnosti 

k tomu určené (tedy naprostá většina kotlů v rodinných domech). 
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Etážové vytápění je topení zřízené pouze pro jeden byt, je napojeno na jeden tepelný zdroj 

(kotel) umístěný přímo v bytě (v kuchyni, předsíni, koupelně apod.) a je obsluhováno uživatelem 

bytu přímo. 

Z celkového počtu obydlených bytových jednotek je 

• 3 301 760 vytápěno ústředním vytápěním (tedy soustavy zásobování tepelnou energií 

a většina rodinných domů) - cca 83,6 %; 

• 292 222 vytápěno etážovým vytápěním (především byty ve větších bytových domech) - 

cca 7,4 %; 

• 357 039 vytápěno lokálními topidly - cca 9 %, přičemž z toho je cca 87 000 kamen na 

pevná paliva. 

 

Výchozí hodnota počtu bytových jednotek pro výpočet absorpční kapacity, které byly k roku 

2011 vytápěny uhlím nebo dřevem, tedy činí cca 621 462. Tento počet je zapotřebí ponížit o již 

proběhlé náhrady. Při tom lze vycházet buď z údajů o dotačních programech v resortu 

životního prostředí, které jsou významnou hnací silou v náhradách starších typů vytápění nebo 

z obecných odhadů a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 došlo v rámci 1 a 2. „kotlíkové“ 

výzvy ke konci roku 2019 k náhradě cca 58 383 ks starších kotlů na pevná paliva. Dalších 5 784 

nových zdrojů vytápění bylo realizováno prostřednictvím Nové zelené úsporám (dle Informace 

o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2018 pro Vládu ČR). Celkem tedy bylo 

v posledních letech díky dotační aktivitě Ministerstva životního prostředí nahrazeno cca 64 tis. 

zastaralých zdrojů. K tomu je možné připočítat odhadem dalších 30 tis. kotlů nahrazených ve 

3. „kotlíkové“ výzvě, čímž dostáváme hodnotu 94 tis. nahrazených zdrojů. 

Dle těchto údajů by stále existovala absorpční kapacita cca 530 tis. bytových 

jednotek/domácností. Je ale nezbytné počítat s tím, že již ve výchozím počtu bytových 

jednotek existuje určitý podíl bytových jednotek vytápěných kotli ve třídě 3 ČSN EN 303-5, 

neboť třída 3 byla zavedena normou z roku 1999 a některé kotle uváděné na trh po roce 2000 

již odpovídají třídě 3. Toto číslo ale nebude nijak velké. 

 

Dalším způsobem výpočtu absorpční kapacity je odečítat od výchozího počtu bytových 

jednotek počty kotlů a jiných zdrojů s teplovodním výměníkem uvedených na trh po roce 2012. 

Takové kotle již musí odpovídat třídě 3 a ochota domácností měnit tyto novější zdroje vytápění 

bude obecně velmi malá. Dle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu a odhadu 

Poskytovatele bylo v letech 2012 až 2019 uvedeno na trh 259 564 kotlů na pevná paliva 

o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW. Byť se nejedná o údaj, který by se vztahoval výlučně 

na vytápění bytových jednotek, je možné předpokládat, že dominantní podíl tvoří kotle, které 

budou umístěny v domácnostech. Tento postup vede k závěru, že by stále existovala absorpční 

kapacita cca 362 tis. bytových jednotek/domácností. 
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Pokud bychom ale využili data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 doslovně, měli bychom 

z celkového počtu cca 621 tis. bytových jednotek vytápěných pevnými palivy v daném objektu 

odečíst cca 87 tis. bytových jednotek vytápěných kamny na pevná paliva. Pak bychom se dostali 

na cca 534 tis. bytových jednotek vytápěných kotli na pevná paliva v roce 2011. Pak bychom se 

s využitím dvou výše popsaných výpočtů dostali na absorpční kapacitu cca 440 tis. bytových 

jednotek/domácností (při odečtu dotačně podpořených kotlů), resp. na cca 274 tis. kotlů 

(při odečtení počtu kotlů uvedených na trh v posledních letech dle statistik Ministerstva 

průmyslu a obchodu). V průměru tedy odhad činí 357 tis. kotlů. 

 

Opět je potřeba připomenout, že údaje ze sčítání v roce 2011 neuvádí způsob vytápění pro 

statisíce bytových jednotek, takže chybovost výše uvedených závěrů může být mimořádná. 

 

Další zcela odlišný přístup je využití projekcí a scénářů Českého hydrometeorologického 

ústavu, který využívá dat z průzkumů „Energo“, včetně Energo 2015. 

 

Tabulka 2 - Počty kotlů ve scénáři ČHMÚ 

Typ kotle 2011 2018 2019 2020 2021 

Prohořívací 332 076 238 884 194 107 149 330 104 554 

Odhořívací 252 219 208 931 201 649 194 367 187 085 

Automatický 43 855 113 748 121 030 128 312 135 594 

Zplyňovací 62 051 174 339 219 116 263 893 308 669 

Celkem 690 201 735 902 735 902 735 902 735 902 

 

S ohledem na konstrukci kotlů lze předpokládat, že většina zplyňovacích kotlů a automatických 

kotlů již v roce 2011 splňovala třídu 3 ČSN EN 303-5 a v dalších letech to tak již muselo být. 

Pouze u prohořívacích a odhořívacích kotlů lze očekávat horší třídu než třída 3. 

S využitím výše uvedeného scénáře a předpokladů by teoretická absorpční kapacita pro první 

výzvu mohla činit cca 379 tis. bytových jednotek/domácností. Jde o součet prohořívacích 

a odhořívacích kotlů v roce 2021 a 87 000 bytových jednotek (kde se dle odhadu využívají 

kamna na pevná paliva jako hlavní zdroj vytápění). 

 

Absorpční kapacita zjištěná vlastními metodickými analýzami Poskytovatele byla 

konfrontována s poskytnutou studií Asociace podniků topenářské techniky Statistika 

provozovaných kotlů na pevná paliva nižších tříd než 3 v roce 2020. 

Tato studie představuje ucelený pohled na výrobu, dodávky a provozování teplovodních kotlů 

pro vytápění domácností v České republice. Dle výsledků studie je k lednu 2020 v České 
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republice v provozu 365 450 kotlů, které spadají do nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5. Tento 

výsledek je v zásadě shodný s výsledky zjištěnými Poskytovatelem. 

 

3.2 Absorpční kapacita pro 2. a další výzvy OPŽP 21+ 

Pro výpočet absorpční kapacity pro další „kotlíkové výzvy“ lze pak v podstatě využít pouze 

předpokladů a scénářů ČHMÚ, který v sobě zahrnuje počty nově pořizovaných kotlů v třídě 3 

ČSN EN 303-5, na jejichž výměnu by dotace byly zaměřeny. Od roku 2015 dochází k masivní 

podpoře kotlů lepších než třída 3 díky kotlíkovým dotacím v rámci OPŽP a programu Nová 

zelená úsporám. K roku 2018 bylo dle odhadu s využitím scénáře ČHMÚ provozováno na území 

České republiky cca 280 tis. až 300 tis. kotlů ve třídě 3. Přes 180 tis. těchto kotlů je ale stáří do 

7 let. V roce 2022 a dále by mělo existovat v České republice cca 100 - 200 tis. kotlů, které 

budou odpovídat třídě 3 ČSN EN 303-5, ale jejich stáří již bude 8 a více let a uživatelé budou 

ochotni uvažovat o jejich výměně za modernější, účinnější a ekologičtější způsob vytápění. 

Odhad teoretické absorpční kapacity pro další kotlíkové výzvy proto činí minimálně 150 

tis. bytových jednotek/domácností. 

 

3.3 Regionální členění absorpční kapacity 

Regionální členění absorpční kapacity je provedeno s důrazem na prioritní oblasti dle 

programů zlepšování kvality ovzduší. Jde o obce, kde i po realizaci scénáře s opatřeními bude 

docházet v roce 2023 k překročení imisního limitu pro částice PM10 (pouze imisní limit pro 24 

hodinové průměrné koncentrace), částice PM2,5 nebo benzo(a)pyren. Pro tuto analýzu byl využit 

poskytnutý scénář WM ČHMÚ*CAMx(scénář)/CAMx(ref). Z programů zlepšování kvality 

ovzduší nevyplývá riziko překračování imisních limitů pro jiné znečišťující látky. 

Zařazení obce do prioritní oblasti nezohledňuje rozsah úrovně znečištění ovzduší na jejím 

území (tj. není zohledněno, na kolika % zastavěného území obce dojde k překročení imisního 

limitu), počty ukazují všechny obce, kde dojde k překročení imisního limitu byť na 1 % území. 

 

Z tabulky je patrné, že nejhorší je prognózovaná situace v Moravskoslezském kraji, kde by měly 

být překročeny imisní limity všech tří problematických znečišťujících látek (PM10, PM2,5 a B(a)P) 

a to ve 42 obcích. V žádném jiném kraji by nemělo docházet k překračování imisních limitů 

v takovém rozsahu. 

Ve Středočeském kraji prognóza předpovídá v jedné obci překročení imisního limitu pro PM10 

a ve 423 obcích pro benzo(a)pyren. V Olomouckém kraji prognóza předpovídá ve 46 obcích 

překročení imisního limitu pro PM2,5 a ve 225 obcích pro benzo(a)pyren. V Jihomoravském kraji 

prognóza předpovídá v jedné obci překročení imisního limitu pro PM2,5 a v 15 obcích pro 

benzo(a)pyren. 

V ostatních krajích by pak podle prognózy mělo docházet již jen k překračování imisního limitu 

pro benzo(a)pyren s výjimkou Karlovarského kraje, kde prognóza nepředpokládá 

překračováních žádného imisního limitu.  
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Tabulka 3 - Počty obcí, ve kterých dojde dle projekce v roce 2023 k překročení imisního 

limitu pro PM10, PM2,5 a B(a)P 

Kraj 

Počet obcí, na jejich území je prognózováno 

překročení imisního limitu pro: 

PM10 denní částice PM25 benzo(a)pyren 

Hlavní město Praha   1 

Jihočeský kraj   35 

Jihomoravský kraj  1 15 

Karlovarský kraj   0 

Kraj Vysočina   11 

Královéhradecký kraj   116 

Liberecký kraj   8 

Moravskoslezský kraj 42 88 261 

Olomoucký kraj  46 225 

Pardubický kraj   49 

Plzeňský kraj   24 

Středočeský kraj 1  423 

Ústecký kraj   41 

Zlínský kraj   209 

Celkový součet 43 135 1 418 

 

V následujících tabulkách je provedeno propojení dat o počtu bytů vytápěných uhlím nebo 

dřevem v obcích, kde dojde k překročení některého z imisních limitů pro výše uvedené 

znečišťující látky, v členění dle krajů. 

 

Tabulka 4 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem v obcích s (prognózovaným) 

překročením 24hod. imisního limitu PM10 

Kraj 

Byty vytápěné uhlím Byty vytápěné dřevem 
Byty 

celkem 
v bytových 

domech 

v rodinných 

domech 

v bytových 

domech 

v rodinných 

domech 

Moravskoslezský 

kraj 
1 920 7 421 1 432 3 606 14 378 

Středočeský kraj 87 552 59 224 921 

Byty celkem 2 006 7 972 1 490 3 830 15 299 
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Výše uvedená tabulka nijak nezohledňuje procento území, na kterém dochází k překročení 

imisního limitu v dané obci. Následující tabulka tuto informaci rozvádí a uvádí počty bytů 

vytápěných uhlím nebo dřevem v členění podle míry prognózovaného znečištění ovzduší PM10. 

 

Tabulka 5 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem v obcích s (prognózovaným) 

překročením 24hod. imisního limitu PM10 

Kraj 

Počet bytů ve vztahu k: 

Procento území obce, na kterém dojde k překročení 

24hod. imisního limitu pro PM10 [%] Celkem 

0,01 - 25,00 25,01 - 50,00 50,01 - 75,00 75,01 - 100 

Moravskoslezský 

kraj 
2 067 4 161 513 7 637 14 378 

Středočeský kraj 921 0 0 0 921 

Byty celkem 2 988 4 161 513 7 637 15 299 

 

Z tabulky č. 5 je patrné, že více jak polovina bytových jednotek na území obcí 

Moravskoslezského kraje, kde podle prognózy bude docházet k překročení imisního limitu pro 

PM10, se nachází v obcích, jejichž území je „nadlimitně znečištěné“ z více jak 75 %. 

Situace ve Středočeském kraji je zcela opačná. Všechny tyto bytové jednotky se nachází na 

území obcí, jejichž území je „nadlimitně znečištěné“ z méně jak 25 %. 

 

Tabulka 6 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem v obcích s (prognózovaným) 

překročením imisního limitu PM2,5 

Kraj 

Byty vytápěné uhlím Byty vytápěné dřevem 
Byty 

celkem 
v bytových 

domech 

v rodinných 

domech 

v bytových 

domech 

v rodinných 

domech 

Jihomoravský kraj 169 153 146 429 897 

Moravskoslezský 

kraj 
2 353 12 179 1 790 7 055 23 377 

Olomoucký kraj 805 3 861 631 4 879 10 176 

Byty celkem 3 327 16 193 2 567 12 363 34 449 

 

Výše uvedená tabulka opět nijak nezohledňuje procento území, na kterém dochází k překročení 

imisního limitu v dané obci. Následující tabulka tuto informaci rozvádí a uvádí počty bytů 

vytápěných uhlím nebo dřevem v členění podle míry prognózovaného znečištění ovzduší PM2,5. 
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Tabulka 7 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem v obcích s (prognózovaným) 

překročením imisního limitu PM2,5 

Kraj 

Počet bytů celkem ve vztahu k: 

Procento území obce, na kterém dojde k překročení 

imisního limitu pro PM2,5 Celkem 

0,01 - 25,00 25,01 - 50,00 50,01 - 75,00 75,01 - 100 

Jihomoravský kraj 897 0 0 0 897 

Moravskoslezský kraj 4 506 372 1 010 17 489 23 377 

Olomoucký kraj 6 525 1 060 1 810 781 10 176 

Byty celkem 11 928 1 431 2 819 18 270 34 449 

 

Z tabulky č. 7 je patrné, že cca 75 % bytových jednotek na území obcí Moravskoslezského 

kraje, kde podle prognózy bude docházet k překročení imisního limitu pro PM2,5, se nachází 

v obcích, jejichž území je „nadlimitně znečištěné“ z více jak 75 %. 

Situace v Jihomoravském kraji je zcela opačná. Všechny tyto bytové jednotky se nachází na 

území obcí, jejichž území je „nadlimitně znečištěné“ z méně jak 25 %. 

Situace v Olomouckém kraji je spíše dobrá. Cca 75 % předmětných bytových jednotek se 

nachází na území obcí, jejichž území je „nadlimitně znečištěné“ z méně jak 50 %. 

 

Tabulka 8 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem v obcích s (prognózovaným) 

překročením imisního limitu benzo(a)pyrenu 

Kraj 

Byty vytápěné uhlím Byty vytápěné dřevem 
Byty 

celkem 
v bytových 

domech 

v rodinných 

domech 

v bytových 

domech 

v rodinných 

domech 

Hlavní město 

Praha 
1 011 2 461 645 1 534 5 651 

Jihočeský kraj 1 203 6 746 713 4 878 13 540 

Jihomoravský kraj 72 126 110 1 276 1 584 

Kraj Vysočina 410 2 323 215 1 292 4 239 

Královéhradecký 

kraj 
2 135 13 840 1 339 7 938 25 252 

Liberecký kraj 277 2 079 140 1 050 3 547 

Moravskoslezský 

kraj 
3 944 25 968 3 599 22 983 56 494 

Olomoucký kraj 1 734 8 375 1 885 17 354 29 348 

Pardubický kraj 818 6 224 480 4 827 12 349 

Plzeňský kraj 755 4 479 502 2 466 8 203 

Středočeský kraj 5 420 40 843 2 017 16 382 64 662 



 

 

 

 

Str. 22 

Ústecký kraj 766 5 702 457 1 975 8 899 

Zlínský kraj 398 7 857 983 22 520 31 758 

Byty celkem 18 944 127 022 13 084 106 477 265 526 

 

Výše uvedená tabulka opět nijak nezohledňuje procento území, na kterém dochází k překročení 

imisního limitu v dané obci. Následující tabulka tuto informaci rozvádí a uvádí počty bytů 

vytápěných uhlím nebo dřevem v členění podle míry prognózovaného znečištění ovzduší 

benzo(a)pyrenem. 

 

Tabulka 9 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem podle míry prognózovaného 

znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem 

Kraj 

Počet bytů celkem 

Procento území obce, na kterém dojde k překročení 

imisního limitu benzo(a)pyrenu Celkem 

0,01 - 25,00 25,01 - 50,00 50,01 - 75,00 75,01 - 100 

Hlavní město Praha 5 651 0 0 0 5 651 

Jihočeský kraj 3 240 5 331 3 570 1 400 13 540 

Jihomoravský kraj 247 694 404 238 1 584 

Kraj Vysočina 561 2 813 865 0 4 239 

Královéhradecký kraj 4 632 5 933 10 940 3 746 25 252 

Liberecký kraj 674 1 173 1 700 0 3 547 

Moravskoslezský kraj 1 092 887 3 213 51 302 56 494 

Olomoucký kraj 4 204 6 729 7 381 11 035 29 348 

Pardubický kraj 3 390 2 937 4 386 1 636 12 349 

Plzeňský kraj 2 061 3 712 2 207 223 8 203 

Středočeský kraj 14 585 15 089 21 680 13 308 64 662 

Ústecký kraj 1 986 1 938 3 673 1 302 8 899 

Zlínský kraj 3 125 4 895 10 831 12 907 31 758 

Byty celkem 45 449 52 131 70 849 97 097 265 526 

 

Z tabulky č. 7 je patrné, že více jak 90 % bytových jednotek na území obcí Moravskoslezského 

kraje, kde podle prognózy bude docházet k překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren, se 

nachází v obcích, jejichž území je „nadlimitně znečištěné“ z více jak 75 %. 

Největší podíl bytů v „nejvíce znečištěných obcích“ mají i Zlínský kraj a Olomoucký kraj, Naopak 

situace by měla být nejlepší na Vysočině, v Libereckém kraji, Jihomoravském kraji a v Plzeňském 

kraji. 
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Obrázek 1 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem v obcích s (prognózovaným) 

překročením 24hod. imisního limitu PM10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem v obcích s (prognózovaným) 

překročením imisního limitu PM2,5 
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Obrázek 3 - Počty bytů vytápěných uhlím nebo dřevem v obcích s (prognózovaným) 

překročením imisního limitu benzo(a)pyrenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Potřebná alokace pro OP ŽP 2021+ 

Z uvedených různých přístupů lze odhadovat absorpční kapacitu pro první výzvu na 350 tis. až 

550 tis. bytových jednotek/domácností s tím, že reálnější je spodní hodnota tohoto intervalu, 

ke které směřuje více různých metodických přístupů. Pro další kotlíkové výzvy odhad absorpční 

kapacity činí cca 150 tis. bytových jednotek/domácností. 

Současně je ale nutné si uvědomit, že reálná kapacita krajských úřadů, které zpracovávají 

podávané projekty ani řádově nedosahuje této absorpční kapacity (za dosavadních podmínek). 

Z analýzy dosavadního čerpání vyplývá, že v rámci 1. a 2. výzvy pro specifický cíl 2.1 bylo 

podpořeno necelých 60 tis. náhrad kotlů. 

 

Tabulka 10 Počty vyhodnocených projektů 

Zdroj 1. výzva 2. výzva Celkem 

kotel na uhlí (A1) 2 587 - 2 587 

kotel kombinovaný (A2) 8 837 4 443 13 280 

kotel na biomasu (A3) 4 797 6 706 11 503 

tepelné čerpadlo (B) 7 062 11 996 19 058 

kotel na zemní plyn (C) 3 820 9 696 13 516 

Celkem 27 103 32 841 59 944 
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Pokud by podpora náhrady kotlů pokračovala v dosavadních mantinelech, za obdobných 

pravidel a se stávajícím personálním obsazením krajských úřadů, lze odhadovat, že maximální 

počet dílčích projektů (tj. jednotlivých náhrad) by se mohl v dalším programovém období 

pohybovat opět mezi 90 a 100 tis. Takto vysoký počet náhrad v krátkém období 5-6 let 

s největší pravděpodobností již naráží i na kapacitní možnosti trhu v oblasti topenářství. 

Tento počet náhrad je ale dosažitelný za podmínky využití dosavadního know-how na krajských 

úřadech. Ty za poslední roky vytvořily efektivní týmy, které byly schopné takto vysoký počet 

žádostí administrovat. Pokud by byla po přijetí OP ŽP 21+ vytvářena nová implementační 

struktura, dojde k promarnění potenciálu první výzvy. 

Počet náhrad je rovněž podmíněn i zachováním principu, že část finančních prostředků z OP ŽP 

opět půjde na pokrytí nákladů spojených s administrativou dílčích projektů. Na druhou stranu, 

při efektivnějším řízení výzev (tj. minimálně včasném vypsání první výzvy), lze očekávat i vyšší 

dosažitelný počet náhrad, tj. nad 100 tis. dílčích projektů. 

S ohledem na výše popsaná omezení absorpční kapacity mezi první a dalšími výzvami je nutné 

se soustředit na první výzvu, vyhlásit ji co nejdříve, co nejdříve otevřít možnost podávat 

žádosti o dotace občanům a neomezovat striktně finanční alokaci pro tuto výzvu. Kriticky 

důležité je nicméně především rozhodné datum 1. 9. 2022. Pokud by nové kotle 

nahrazující kotle třídy nižší než 3 dle ČSN musely být instalovány do tohoto data, bude 

obtížné dosáhnout na vyšší počet náhrad především z kapacitních důvodů na straně 

topenářských subjektů (krajské úřady mohou dílčí projekty administrovat i po tomto datu). 

Pro zjištění potřebné alokace je nutné již v této fázi udělat předpoklad o budoucí výši podpory. 

Tato otázka nebyla na straně Objednatele dosud uzavřena. Současná míra podpory v OP ŽP 

1014-2020 byla na jednu domácnost: 

• 95 tis. Kč na instalaci plynového kondenzačního kotle; 

• 100 tis. Kč na instalaci kotle na biomasu s ručním přikládáním a 

• 120 tis. Kč na instalaci tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu. 

 

Průměrná cena instalace plynového kondenzačního kotle (v 2. výzvě) za celou Českou republiku 

činila 113 630 Kč. Průměrná cena instalace biomasového kotle (v 2. výzvě) za celou Českou 

republiku činila 140 596 Kč. Průměrná cena instalace tepelného čerpadla (v 2. výzvě) za celou 

Českou republiku činila 236 912 Kč. Z tohoto pohledu se nezdá potřebné/vhodné snižovat 

poskytovanou míru dotace. Poskytovatel na základě dosavadních zkušeností s náhradou kotlů 

předpokládá, že citlivost absorpční kapacity na míru dotace je v tomto případě silnější než 

v případě podniků a jakékoliv zásahy na ní budou negativně působit. Minimálně mohou 

vést k méně environmentálně výhodné variantě nového způsobu vytápění. Poskytovatel proto 

navrhuje, aby výše dotace zůstala i v novém období stejná, nicméně současně Poskytovatel 

doporučuje zabývat se touto otázkou v samostatné analýze zaměřené na citlivost cílové 

skupiny a zvolené technického řešení náhrady vytápění na míru dotace. 



 

 

 

 

Str. 26 

Budoucí skladbu dílčích projektů lze obtížně predikovat. Je pravděpodobné, že pokud budou 

zachovány dosavadní výše dotace, bude pokračovat převaha žádostí o instalaci tepelného 

čerpadla a že i nadále se bude pohybovat podíl těchto žádostí na cca 40 % a více. Současně lze 

očekávat, že druhou v pořadí oblíbenosti bude náhrada kotlů na zemní plyn a že četnost těchto 

náhrad se bude pohybovat i nadále okolo 30 %. Zbylých 30 % by měly tvořit náhrady za 

spalování biomasy. 

Z výše uvedené odhadované skladby projektů a z navrhované výše podpory odhaduje 

Poskytovatel potřebnou finanční alokaci na cca 11 mld. Kč. 

 

3.5 Absorpční kapacita pro instalaci akumulačních nádrží 

Ze studie Asociace podniků topenářské techniky Statistika provozovaných kotlů na pevná paliva 

nižších tříd než 3 v roce 2020 Poskytovatel čerpal informace ohledně absorpční kapacity pro 

pořízení akumulačních nádob. 

Povinnost provozovat některé ručně přikládané teplovodní kotle na pevná paliva o jmenovitém 

výkonu do 500 kW s akumulační nádrží vyplývá z platného znění normy ČSN EN 303-5:2013, 

kde je stanoveno, že u kotlů s ruční dodávkou paliva se nepožaduje zkoušení minimálního 

výkonu, jestliže výrobce vyžaduje, že kotle musí být vždy připojeny k akumulačnímu zásobníku 

o minimálním objemu, jež je v normě dále specifikován. 

Dle výše uvedené studie APTT bylo v období 2014 – 2019 uvedeno na trh 33 588 zplyňovacích 

kotlů. Z tohoto počtu přibližně 10 % kotlů deklaruje možnost provozu na snížený výkon, tudíž 

cca 30 000 prodaných kotlů bylo uvedeno na trh s tím, že byl výrobcem ověřován před 

uvedením na trh pouze jejich jmenovitý výkon (tedy s provozem kotle je spojena povinnost 

instalace akumulační nádrže). Z celkového množství 33 588 kotlů byly prokazatelně instalovány 

s akumulací pouze kotle podpořené v rámci kotlíkových dotací, kterých bylo dle odhadu APTT 

cca 6 000. Je zřejmé, že určitý podíl domácností si pořídilo akumulační nádobu i v rámci 

„nedotační“ obnovy vytápění, ale konkrétní údaje pro toto nejsou dostupné. 

Z těchto závěrů by bylo možné dovodit absorpční kapacitu ve výši cca 27 500 bytových 

jednotek/domácností. 
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4 Absorpční kapacita v průmyslu a energetice 

Řešení tohoto úkolu je negativně poznamenáno pandemií nemoci COVID-19 a to ze dvou 

důvodů. Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 1. března až 15. března (termín byl nastaven 

na 10 dní a dotazník byl zpřístupněn delší dobu). Poskytovatel se chystal k zaslání druhé výzvy 

k vyplnění, ale s ohledem na vývoj situace v České republice považoval za mimořádně 

nevhodné zasílat do uzavírajících se podniků urgenci na vyplnění dotazníku ohledně podpory 

investic, když podniky začínaly řešit jejich budoucí existenci. Dotazníkové šetření tak proběhlo 

ještě před plným vypuknutím pandemie a jeho vypovídací schopnost je proto snížená. 

Druhým negativním dopadem je zrušení všech naplánovaných kulatých stolů a pracovních 

jednání, ke kterým mělo dojít v březnu. Zcela v souladu s předpoklady a schváleným postupem 

prací na 2. kontrolním dni byly naplánovány a připraveny kulatý stůl s Ocelářskou unií 

(plánováno v termínu 17.3. v Praze v sídle Ocelářské unie), jednání s Teplárenským sdružením 

ČR (plánováno v termínu 17.3. v Praze v sídle Teplárenského sdružení ČR), kulatý stůl se Svazem 

sléváren České republiky (plánováno v termínu 19.3. v Kopřivnici ve společnosti TATRA 

METALURGIE a.s.) a kulatý stůl s Těžební unií (plánováno v termínu 26.3. v Parkhotelu v Hluboké 

nad Vltavou v rámci pravidelného setkávání členů Těžební unie). 

Kulaté stoly dle zkušeností poskytovatele představovaly možnost získat hodnotnější informace, 

než sběr informací prostřednictvím dotazníku. Kulaté stoly není možné uspořádat jako součást 

řešení této etapy a z tohoto důvodu budou přesunuty do poslední etapy řešení díla a budou 

využity pro získání zpětné vazby na navrženou předpokládanou absorpční kapacitu, ale i další 

výstupy díla. Tato změna v důsledku může přinést více pozitivních efektů, než původní řešení. 

 

4.1 Dotazníkové šetření 

Online dotazník byl navržen tak, aby jeho vyplnění kladlo co nejmenší nároky na čas potřebný 

k vyplnění a odeslání odpovědí respondentem a zároveň odpovědi poskytly co nejvíce 

informací potřebných pro účely vyhodnocení absorpční kapacity v průmyslu a energetice. 

Otázky dotazníku byly za spolupráce mezi Poskytovatelem a Objednatelem několikrát 

upřesňovány a soubor otázek byl nakonec doplněn i o otázky navržené Objednatelem. 

Formulace otázek byla volena tak, aby otázky byly srozumitelné především managementu 

podniků. Printscreeny dotazníku jsou obsahem přílohy č. 1.  

Odkaz na dotazník a výzva k vyplnění byly odeslány celkem na 174 emailových adres, které lze 

jednoznačně přiřadit podnikům uvedených v příloze č. 10 zadávací dokumentace (seznam 

provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší k oslovení během finanční analýzy). Adresy byly 

získány prohledáváním veřejně přístupných informací o provozovatelích, dohledáním 

v adresářích řešitelského týmu a doplněním o kontaktní údaje zajištěné Objednatelem. Při 

rozesílání a v otázkách nebyla rozlišována kategorie zdroje znečišťování ovzduší či sektor 

činností dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. 

Příjem odpovědí byl ukončen po 14 pracovních dnech od odeslání výzvy a odkazu. Celkem bylo 

přijato 50 úplných vyplnění dotazníku (počítáno přes vyplnění povinných otázek, 2 vyplnění 

nebyla úplná a nebyla zahrnuta do šetření - šlo pouze o vyplněný emailový kontakt). Přehled 
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vyhodnocených odpovědí je obsahem přílohy č. 2. Tyto odpovědi byly upraveny a zkráceny 

(bez změny vypovídací schopnosti), aby bylo možné je prezentovat, data byla anonymizována. 

Přehled všech vyplněných odpovědí dle hlavních sektorů činností přílohy č. 2 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 11 - Rozdělení odpovědí dle sektorů činností 

Sektor činností 

Je plánována investice do 

ochrany ovzduší? Celkový 

počet 

ne ano není známo 

energetika - spalování paliv 0 2 0 2 

chemický průmysl 0 1 0 1 

chovy hospodářských zvířat 0 17 4 21 

výroba a zpracování kovů 2 10 5 17 

zpracování nerostných surovin 1 6 2 9 

Celkový počet 3 36 11 50 

 

Z tabulky č. 2 je patrný mimořádný zájem ze strany provozovatelů zemědělských zdrojů. Ačkoliv 

tito provozovatelé nebyli osloveni přímo, ale přes jejich svazy (Svaz chovatelů prasat, z.s., Svaz 

chovatelů drůbeže ČR, Český svaz chovatelů masného skotu, z.s.), projevili mimořádný zájem. 

Dále je patrný mimořádný zájem v sektorech výroba a zpracování kovů a zpracování nerostných 

surovin. Tento vysoký zájem do značné míry kopíruje stávající vysoký podíl těchto skupin 

stacionárních zdrojů mezi žadateli v prioritní ose 2 OPŽP. Současně je to důsledek složení 

skupiny respondentů, kde tyto typy stacionárních zdrojů, z různých důvodů, převládaly. 

Ze základního rozdělení odpovědí a analýzy zájmu vyplývají pro Objednatele tyto klíčové 

závěry: 

• na zvýšení absorpční kapacity je potřeba pracovat, a to především u těch skupin 

žadatelů, kteří provozují stacionární zdroje představující prioritu pro Objednatele; 

• žadatelé ze sektoru chovy hospodářských zvířat mají mimořádný zájem o investice 

do ochrany ovzduší (ne všechny investice se ale typově shodují se zamýšleným typem 

podporovaných opatření); 

• provozovatelé stacionárních zdrojů představujících prioritu pro Objednatele mají 

stále zájem realizovat investice do ochrany ovzduší (při získání finanční podpory).  
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Otázka na plánovanou investici do ochrany ovzduší byla formulována tak, že bylo sledováno 

pouze období 2021 – 2030 a byly zahrnuty všechny investice či projekty, které mohou mít 

pozitivní dopad na ochranu ovzduší (tj. respondenti uváděli ano i v případě, kdy plánují projekt, 

který není zaměřený výlučně na snížení emisí z provozu zdroje znečišťování ovzduší, ale bude 

na ochranu ovzduší mít pozitivní dopad). 

V další analýze jsou sledováni pouze ti provozovatelé, kteří uvedli, že plánují investici či projekt 

s pozitivním dopadem na ochranu ovzduší. Nějakou investici na dané období celkem plánuje 

36 respondentů. Nejprve je uveden přehled o fázi, ve které je plánovaná či zamýšlená investice. 

 

Tabulka 12 - Připravenost investic 

Fáze investice Počet 

je připravena k realizaci 3 

jiné 1 

ve fázi přípravy projektové dokumentace 6 

ve fázi záměru 26 

Celkový počet 36 

 

Procentuální zastoupení odpovědí na fázi investice zobrazuje následující graf. 

 

Obrázek 4 - Připravenost investic [%] 
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K vysokému zastoupení fáze záměru nutno uvést, že tato odpověď je pravděpodobně vysoce 

zkreslena samotným tématem dotazování. Jinými slovy byl dotazník svým tématem zajímavý 

především pro ty oslovené, kteří uvažují či plánují nějaký projekt dotýkající se ochrany ovzduší. 

Stav fáze podle reportovaných sektorů činností uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 13 - Připravenost investice podle sektoru činnosti 

Sektor činnosti 

Připravenost investice 

Počet je připravena 

k realizaci 
jiné 

ve fázi přípravy 

projektové dokumentace 

ve fázi 

záměru 

energetika - 

spalování paliv 
1 0 0 1 2 

chemický průmysl 0 0 1 0 1 

chovy 

hospodářských 

zvířat 

1 1 3 12 17 

výroba a 

zpracování kovů 
1 0 1 8 10 

zpracování 

nerostných surovin 
0 0 1 5 6 

Celkový počet 3 1 6 26 36 

 

K realizaci je ze sledovaného souboru podniků (50) připraveno k realizaci po 1 projektu 

v sektoru energetiky (kotelna Prefa Nový Bydžov), chovu hospodářských zvířat (soukromý 

zemědělec) a výroby a zpracování kovů (slévárna GIFF, a.s.). Ostatní investice a projekty jsou 

v nějaké předrealizační fázi. Zemědělský projekt, který je kategorizován jako „jiné“ spadá dílem 

k „je připraven k realizaci“ a dílem „ve fázi záměru“ (podle respondenta se jedná o projekt 

sestávající ze 2 částí, na první část je již vydáno stavební povolení). 

 

Z analýzy připravenosti investic vyplývají pro Objednatele tyto klíčové závěry: 

• podíl záměrů ve fázi, kdy jsou připraveny k fyzické realizaci, je poměrně vysoký 

(dílem i díky skutečnosti, že mezi respondenty je řada žadatelů ze zásobníku 89. výzvy 

OPŽP, tito žadatelé pokračují v projektové přípravě a doufají v dofinancování 

zásobníku). 
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Projekty od záměru k realizaci vyžadují různé časové nároky. V další části je sledováno, jaká je 

očekávaná délka období, než budou projekty dovedeny k realizaci. 

 

Tabulka 14 - Délka období potřebného k realizaci 

Sektor činnosti 
Potřebné období – počet odpovědí 

1 - 2 roky 2 roky a více méně než 1 rok 

energetika - spalování paliv 0 1 1 

chemický průmysl 1 0 0 

chovy hospodářských zvířat 7 1 9 

výroba a zpracování kovů 6 3 1 

zpracování nerostných surovin 5 0 1 

Celkový počet 19 5 12 

 

Pro sektor chovu hospodářských zvířat lze z odpovědí usuzovat, že drtivá většina projektů 

nevyžaduje více než 2 roky k úplné realizaci a většinu projektů lze k realizaci dovést do 1 roku. 

V sektorech výroby a zpracování kovů a zpracování nerostných surovin je nejčastější 

odhadovanou délkou období potřebného k realizaci do 2 let. V sektoru energetiky je jeden 

projekt připraven k realizaci, a právě tento projekt tudíž nevyžaduje více než 1 rok k realizaci. 

Energetický projekt v záměru si ovšem podle respondenta vyžádá více než 2 roky k uvedení do 

provozu. 

 

Z analýzy potřebné délky realizace investic vyplývají pro Objednatele tyto klíčové závěry: 

• naprostá většina investic je dle respondentů stíhatelná do 2 let (to je v rovněž 

v souladu s vlastními zkušenostmi Poskytovatele); je logické, že v průmyslových 

sektorech je doba realizace delší kvůli komplikovanějším typům investic, naopak řada 

uvažovaných investic v sektoru zemědělství spočívá v nákupu vybavení, takže jejich 

délka je krátká; 

• v případě, že by bylo možné v rámci snížení dopadů pandemie nemoci COVID - 19 

přidat finanční prostředky do stávajících operačních programů, je reálné, aby se 

vypsaly nové výzvy a projekty by se stihly realizovat. 

 

Zamýšlené projekty budou vzhledem k rozmanitosti respondentů odlišné i vzhledem 

k odhadovaným či očekávaným investičním nákladům. Následující tabulka uvádí počty 

odpovědí podle několika úrovní odhadované investiční náročnosti. 
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Tabulka 15 - Očekávaná investiční náročnost projektů 

Investiční náročnost Počet 

do 10 mil. Kč 19 

10 - 50 mil. Kč 9 

50 - 200 mil. Kč 4 

nad 200 mil. Kč 3 

není známo 1 

Celkový součet 36 

 

Tabulka 16 - Rozdělení očekávané investiční náročnosti dle sektorů činností 

Sektor činnosti 

Investiční náročnost – počet odpovědí 

do 10 

mil. Kč 

10 - 50 

mil. Kč 

50 - 200 

mil. Kč 

nad 200 

mil. Kč 

není 

známo 

energetika - spalování paliv 1 0 1 0 0 

chemický průmysl 0 0 1 0 0 

chovy hospodářských zvířat 11 5 0 0 1 

výroba a zpracování kovů 5 1 2 2 0 

zpracování nerostných surovin 2 3 0 1 0 

Celkový počet 19 9 4 3 1 

 

Většina projektů v sektoru zemědělství a výrobě a zpracování kovů bude stát méně než 10 mil. 

Kč. Projekty v zemědělství obecně nepřesáhnou hodnotu desítek miliónů Kč. Investičně 

nejnáročnější se jeví realizace některých projektů v sektoru výroby a zpracování kovů a 

nerostných surovin. Tyto výsledky plně korespondují s dosavadní zkušeností s prioritní osou 2 

OPŽP.  

 

Z analýzy investiční náročnosti vyplývají pro Objednatele tyto klíčové závěry: 

• naprostá většina investic si dle respondentů vyžádá investici do 50 mil. Kč. 

 

Respondenti byli dále dotazováni na minimální míru dotace investičních nákladů, při které ještě 

budou motivováni k realizaci daného projektu a dále na možnost využití finančních nástrojů. 

Mezi jednotlivými typy sektorů zdrojů se v odpovědích neobjevovaly žádné závislosti, jinými 

slovy požadovaná míra dotace nijak nesouvisela s typem provozované činnosti. Jedná se o 

poměrně široké a pestré spektrum odpovědí. 
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Otázky na minimální míru dotace a zájem o finanční nástroje byly sledovány pouze 

u respondentů, kteří uvedli, že plánují či zamýšlejí investici s pozitivním dopadem na kvalitu 

ovzduší. 

 

Tabulka 17 - Rozložení minimální dostatečné míry dotace podle sektorů činností 

Sektor činnosti 
Rozmezí minimální dotace – počet odpovědí 

25 % 30 % - 45 % 50 % 55 % - 75 % 80 % - 90 % 

energetika - spalování paliv 0 1 0 0 1 

chemický průmysl 0 1 0 0 0 

chovy hospodářských zvířat 0 4 7 4 2 

výroba a zpracování kovů 1 1 4 2 2 

zpracování nerostných surovin 0 0 3 2 0 

Celkový počet 1 7 14 8 5 

 

Z analýzy minimální požadované míry dotace vyplývají pro Objednatele tyto klíčové závěry: 

• průměrně za všechny respondenty je požadováno 54 %; 

• minimální dostatečná míra dotace bylo 25 % investičních nákladů; 

• maximální dostatečná míra dotace bylo 90 % investičních nákladů; 

• nejčastější odpovědí (modus vzorku) bylo 50 % investičních nákladů. 

 

V případě, kdy by nebylo možné na projekty ochrany ovzduší poskytovat finanční investiční 

dotaci, by pro většinu respondentů nebyly finanční nástroje, jako jsou například 

nízkoúročené půjčky či záruky na bankovní úvěry, zajímavé. Z odpovědí lze také usuzovat, že 

provozovatelé nemají dostatek informací o finančních nástrojích, neboť nejsou často 

schopni posoudit, zda by o ně měli zájem. 
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Tabulka 18 - Zájem o finanční nástroje 

Zájem o finanční nástroj Počet odpovědí 

ne 18 

ano 9 

není známo 9 

Celkový počet 36 

 

Následující grafy zobrazují nekvantifikované dopady projektů na vnější ovzduší vyplývající 

z odpovědí respondentů. Respondenti označovali znečišťující látky, jejichž emise budou 

projektem či investicí sníženy. Je ale potřeba upozornit na skutečnost, že informace poskytnutá 

v dotaznících je s největší pravděpodobností hodně zkreslená častou, s největší 

pravděpodobností chybnou, odpovědí provozovatelů zemědělských zdrojů. Ti vybírali, že jejich 

projekt přinese snížení emisí NOx, což je nepravděpodobné a jedná se nejspíš o chybu. Jedná 

se o cca 10 odpovědí, kde na místo NH3 respondenti uvedli snížení emisí NOx, TZL, VOC. Je to 

patrně důsledek toho, že dotazník nebyl původně koncipován pro zemědělské zdroje a 

neobsahoval přímo k zaškrtnutí položku NH3 (amoniak). Respondent by musel amoniak uvést 

jako jinou znečišťující látku, což učinili pouze někteří (menšina). 

Graf vlevo na obrázcích č. 5 a 6 proto odpovídá zaslaným odpovědím a graf vpravo na těchto 

obrázcích odpovídá úpravě Poskytovatele, kdy u zemědělských zdrojů nahradil odpověď NOx 

amoniakem. 

 

Obrázek 5 - Zaměření projektů z hlediska znečišťujících látek [počty] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za „jiné“ jsou nejčastěji kategorizovány odpovědi obsahující snížení emisí CO2. 
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Obrázek 6 - Zaměření projektů z hlediska znečišťujících látek [%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z analýzy dopadů investic na znečišťující látky vyplývají pro Objednatele tyto klíčové závěry: 

• téměř třetina investic je zaměřená (by měla za důsledek) na snížení emisí TZL, což 

je pozitivní zpráva pro Objednatele, neboť se jedná o prioritu resortu; 

• při předpokladu, že respondenti z řad provozovatelů zemědělských zdrojů odpovídali 

chybně, je druhou nejčastější variantou dopad na snížení emisí NH3; 

 

Respondenti byli dotazováni též na doprovodné pozitivní environmentální efekty z realizace 

zamýšleného projektu, jako je snížení emisí skleníkových plynů, snížení spotřeby vody, snížení 

zátěže hlukem apod. Odpovědi korespondují se sektorovým členěním vrácených odpovědí. 

 

Obrázek 7 - Doprovodné efekty projektů [počty] 
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Obrázek 8 - Doprovodné efekty projektů [%] 

 

Z analýzy doprovodných efektů investic vyplývají pro Objednatele tyto klíčové závěry: 

• téměř třetina investic by měla za důsledek snížení emisí CO2 a zvýšení energetické 

účinnosti, což je pozitivní zpráva pro Objednatele, neboť při vhodném nastavení 

Modernizačního fondu by při nedostatku finančních prostředků v OPŽP mohla 

být řada investic do ochrany ovzduší podpořena tímto programem. 

 

 

Bez ohledu na plánování projektu do ochrany ovzduší byly všem respondentům položeny 

otázky týkající se omezení zátěže hlukem z provozu zdroje znečišťování ovzduší. K tomuto 

dotazu přistoupil Poskytovatel z toho důvodu, že Objednatel předpokládá podporu 

protihlukových opatření prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí v dalším 

programovém období, a to ať již jako součást investic do ochrany ovzduší, tak případně i jako 

samostatných investic. 

Přehled odpovědí o zamýšlených či plánovaných protihlukových projektů uvádí následující 

tabulka. 
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Tabulka 19 - Plánování investic do protihlukových opatření 

Sektor činností 
Je plánována investice do protihlukových opatření 

ne ano není známo 

energetika - spalování paliv 2 0 0 

chemický průmysl 1 0 0 

chovy hospodářských zvířat 15 3 2 

výroba a zpracování kovů 8 2 6 

zpracování nerostných surovin 4 2 2 

Celkový počet 30 7 10 

 

Z odpovědí je zřejmé, že protihluková opatření nejsou ve významné míře plánována nebo 

o nich není dosud rozhodnuto. Pokud provozovatel plánuje projekt ochrany ovzduší, většinou 

pak neplánuje investici do protihlukových opatření. Poskytovatel k tomuto zjištění dodává, že 

není úplně v souladu s jeho zkušenostmi, kdy existují podniky, které již naráží na hlukové limity 

území a hlukovou zátěž, které pak limitují např. instalaci dalšího odsávání.  

 

Tabulka 20 - Vztah mezi záměrem investovat do ochrany ovzduší a do snížení hluku 

Investice do ochrany ovzduší 

plánována? 

Protihluková investice plánována? Celkový 

součet ne ano není známo 

ne 1 0 0 1 

ano 24 6 6 36 

není známo 5 1 4 10 

Celkový součet 30 7 10 47 

 

Neshoda součtů řádku „ne“ s celkovým počtem odpovědí, dle kterých není plánována investice 

do ochrany ovzduší je dána skutečností, že daní respondenti ve 2 případech na otázku 

k protihlukovým investicím neodpověděli vůbec (nechali otázku bez odpovědi a takové 

neodpovědí nejsou započítány). 

Z hlediska investiční náročnosti plánovaných protihlukových opatření nelze bohužel vyvodit 

žádné souhrnné pozorování. Po 2 případech respondenti uvedli, že investice budou do 2 mil. 

Kč, 2 – 5 mil. Kč a nad 10 mil. Kč, v jednom případě uvedli interval 5 – 10 mil. Kč (tj. celkem 7 

odpovědí bez signifikantního podílu jednoho intervalu). 
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Tabulka 21 - Zájem o dotaci na protihluková opatření 

Zájem o dotaci na 

protihluková opatření 

Je plánována investice do 

protihlukových opatření? Celkový součet 

ne ano není známo 

ne 28 2 3 33 

ano 2 5 7 14 

Celkový součet 30 7 10 47 

 

Z analýzy zájmu o podporu investic do protihlukových opatření vyplývají pro Objednatele tyto 

klíčové závěry: 

• většina respondentů nemá zájem o dotaci na protihluková opatření. Tato odpověď 

nepřekvapivě souvisí s negativní odpovědí na plánování protihlukových opatření; 

• většina respondentů, kteří plánují protihluková opatření, projevila zájem o dotaci 

na taková opatření. Současně je však část respondentů odhodlána protihluková 

opatření realizovat, aniž by projevili zájem o dotaci na opatření. 

 

 

U absorpční kapacity byla rovněž provedena analýza rozmístění respondentů na území 

České republiky. 4 respondenti uvedli, že uvažují o poměrně velkém počtu investic v různých 

místech České republiky (až desítky). Tito nebyli do analýzy zahrnuti. Jedná se především 

o provozovatele betonárek, kamenolomů či zemědělských provozů. 

V tabulce č. 13 je uvedeno umístění plánovaných investic po jednotlivých krajích a na obrázku 

č. 6 je znázorněno jejich konkrétní umístění. 

Z pohledu Objednatele je nepříjemná absence projektů ve 2 tzv. „uhelných regionech“: 

Karlovarský kraj a Ústecký kraj. Možnosti Objednatele ovlivnit tuto skutečnost jsou bohužel 

velmi omezené, protože, jak je uvedeno výše, jedná se primárně o výsledek kombinace odvětví, 

ve kterých mají být projekty realizovány, a omezení z úrovně předpisů EU. V obou krajích je 

navíc dotační aktivita dlouhodobě obecně spíše nižší. Objednatel může tuto situaci ovlivnit jen 

mírně, např. zvýšením informovanosti o možnosti čerpání finančních prostředků u cílové 

skupiny provozovatelů stacionárních zdrojů. Naopak pozitivní je vysoký počet projektů 

v Moravskoslezském kraji, kde se přihlásilo s investicí nejvíce respondentů. 
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Tabulka 22 - Umístění investic do jednotlivých krajů [počet] 

Kraj Počet investic 

Hlavní město Praha 0 

Středočeský kraj 5 

Jihočeský kraj 3 

Plzeňský kraj 4 

Karlovarský kraj 0 

Ústecký kraj 0 

Liberecký kraj 3 

Královéhradecký kraj 4 

Pardubický kraj 4 

Kraj Vysočina 2 

Jihomoravský kraj 2 

Olomoucký kraj 2 

Zlínský kraj 1 

Moravskoslezský kraj 7 

 

Obrázek 9 - Umístění investic v České republice 
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4.2 Kulaté stoly 

Řešení této části úkolu je v tuto chvíli nejvíce postiženo omezeními, které přijala Vláda České 

republiky ve vztahu k šíření nemoci COVID-19. Z důvodu nemožnosti uspořádání hromadných 

jednání neproběhly připravené kulaté stoly. 

Jako alespoň částečnou náhradu kulatých stolů pro tuto etapu řešení díla požádal Poskytovatel 

všechny tři dotčené svazy (Ocelářskou unii, Svaz sléváren ČR a Těžební unii) o rozeslání 

dotazníku na původně domluvené účastníky kulatých stolů se žádostí o sofistikovanější 

odpovědi. 

Na tento dotazník dorazily odpovědi od 3 společností, které jsou členy Ocelářské unie. Jedná 

se o provozovatele Liberty Ostrava a.s., ENERGETIKA TŘINEC, a.s. a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Tyto tři společnosti uvedly, že pánují investice do těchto provozů: ocelárna, hutní druhovýroba, 

výroba železa a oceli a energetika (ta je však pro OPŽP nepřijatelným projektem). Konkrétně by 

mělo jít o modernizaci ocelárny spočívající především v náhradě stávajících ocelářských pecí 

umožňující zvýšenou průsadu šrotu, modernizaci válcoven včetně výstavby nových ohřívacích 

pecí, kotel na spalování biomasy s výkonem cca 60 t/hod VT páry a další. 

Projekty jsou v tuto chvíli ve fázi záměru nebo přípravy projektové dokumentace. Všechny 

projekty představují investici nad 200 mil. Kč. 

Všichni tři provozovatelé rovněž avizovali připravenost a ochotu investovat do opatření na 

snížení hlukové zátěže v celkovém objemu více jak 25 mil. Kč. Vyjádřili zájem o dotační podporu 

na tento typ projektů. Ohledně dotazu na finanční nástroje se dva provozovatelé vyjádřili, že 

v tomto ohledu nemají jasno a jeden, že by měl zájem o finanční nástroj (jde o investici do 

energetiky). 

 

4.3 Individuální rozhovory 

V rámci individuálních rozhovorů a konzultací Poskytovatel ověřoval zájem o netypické typy 

projektů, např. využití odpadního tepla, tepelného zpracování odpadů a komplexních projektů. 

Rovněž řešení této části úkolu je v tuto chvíli postiženo omezeními, které přijala Vláda České 

republiky ve vztahu k šíření nemoci COVID-19. Z důvodu nemožnosti uspořádání jednání 

neproběhly připravené schůzky s výjimkou jedné jediné. Ta byla doplněna řadou telefonických 

konzultací s provozovateli zdrojů. 

Osobní schůzka proběhla s provozovatelem teplárenského zdroje, který zásobuje městskou 

aglomeraci s cca 45 tis. obyvatel a rozsáhlou průmyslovou zónu. V současné době má 

provozovatel v zásobníku široké portfolio záměrů, z nichž naprostá většina má přímý pozitivní 

dopad na životní prostředí. Níže je uveden stručný přehled těchto záměrů včetně velmi 

stručného popisu záměrů a odhadů investičních nákladů na jejich realizaci. 

Uvedené záměry nejsou podpořitelné v OP ŽP 2021+, ale převážně v Modernizačním fondu a 

částečně OP TAK. Představují ale ukázku komplexního uvažování některých provozovatelů, kteří 

již nepřemýšlí nad jednotlivými ekologizačními projekty, ale uvažují o celé soustavě zásobování 
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tepelnou energií a vytvářejí přesah energetických zdrojů z teplárenského režimu do 

energetických center schopných poskytovat různé služby v oblasti výroby a distribuci energií. 

Provedené konzultace neidentifikovaly výraznější zájem o projekty zaměřené na využívání 

odpadního tepla. Naopak poměrně velký zájem je mezi energetickými společnostmi o tepelné 

zpracování odpadů. U tohoto typu projektu se ale naráží jednak na nejistoty v oblasti odpadové 

legislativy, nejistoty ohledně postoje měst, které jsou původcem komunálního odpadu a 

v neposlední řadě to byly až do nedávna nejistoty ohledně dotační podpory. Bez vyjasnění 

těchto otázek se provozovatelé energetických zdrojů staví k těmto projektům se zájmem, ale 

rezervovaně. 

Konzultovaní provozovatelé deklarovali zájem o komplexní projekty a vyjadřovali zájem o 

současné řešení problematiky snížení emisí a hlukové zátěže. Dalším příkladem komplexního 

projektu je kombinace výroby energie pomocí FVE a akumulace energie pomocí baterií. 

 

Přechod od uhlí na jiná paliva (zemní plyn, OZE) nebo odpady 

Popis záměru: Přechod od spalování uhlí v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 

cca 360 MW na spalování biomasy, zemního plynu a směsných komunálních odpadů. 

Odhadovaná cena záměru jednotky mld. Kč. Termín realizace: nízké jednotky let. 

 

Rozšíření a modernizace SZTE 

Popis záměru: Vytvoření jedné SZTE pro celou aglomeraci s jednotně řízeným portfoliem zdrojů 

umožňující optimální cenotvorbu a efektivní řízení dodávek tepelné energie. Odhadovaná cena 

záměru 225 mil. Kč. Termín realizace po roce 2020. 

 

Realizace bateriového úložiště spolu s instalací FVE, rekonstrukce stávajících FVE 

Popis záměru: Baterie zařazena v síti 110 kV. Rekonstrukce stávajících dožívajících FVE - 

instalace efektivnějších panelů. Odhadovaná cena záměru do 500 mil. Kč. Termín realizace: při 

existenci dotační podpory v řádu měsíců. 

 

Energetické a materiálové využití čistírenských kalů 

Popis záměru: Vysušení a následné energetické využití čistírenských kalů s materiálovým 

využitím zbytků po spálení (vysoký obsah fosforu jako kritické suroviny v EU). Opatření je 

v souladu s krajským POH. Odhadovaná cena záměru 40 mil. Kč. Termín realizace po roce 2020. 

 

Úspory elektřiny v objektech 

Popis záměru: Existující projekt modernizace osvětlení + úspory na zdroji + další úsporná 

opatření. U tohoto projektu a jeho různých modifikací se opakovaně naráží na omezení pro 
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podporu úspor energie u energetických zařízení (nejde o úsporu primární energie) a to jak 

přímo na těchto zařízeních, tak na podpůrné infrastruktuře (např. budovy, apod.). Odhadovaná 

cena záměru desítky mil. Kč. Termín realizace 2020 - 21. 

 

Bioplynová stanice z odpadových surovin 

Popis záměru: Využití biologicky rozložitelných odpadů z potravinářských firem v okolním 

regionu. Doprava z průmyslové zóny by byla zajištěna produktovodem, tj. pozitivní dopad 

v podobě snížení přepravních výkonů silniční dopravy. Vzniklý methan by byl energeticky využit 

na stávajících motorech. Odhadovaná cena záměru 100 mil. Kč. Termín realizace po roce 2022. 

 

Recyklace odpadních vod 

Popis záměru: Zredukování odpadních vod na minimum, snížení závislosti na vodních zdrojích. 

Odhadovaná cena záměru 30 mil. Kč. Termín realizace po roce 2021. 

 

Čerpací stanice alternativních pohonných médií 

Popis záměru: V okolí městské aglomerace není k dispozici běžně dostupná veřejná nabíjecí 

stanice pro automobily s elektrickým motorem a jinými alternativními pohony. Nabízí se 

možnost vytvořit „čerpací stanici“ alternativních pohonných médií při hlavním silničním spojení 

Praha-České Budějovice. V úvahu připadá elektronabíječka, plnička CNG a čerpací stanice na 

vodík. Odhadovaná cena záměru cca 20 mil. Kč. Termín realizace po roce 2020. 

 

Protihluková opatření v areálu teplárny 

Popis záměru: Snížení hlukové zátěže, protihluková opatření na výrobních zařízeních v areálu 

teplárny – mimo jiné: výrobní blok, chladicí věže; a případná kombinace s umístěním FVE 

panelů na fasádách/střechách objektů. Odhadovaná cena záměru: 40 mil. Kč. Termín realizace 

po roce 2021. 

 

Ochrana vodních ploch s výrobou elektřiny prostřednictvím FVE 

Popis záměru: Stavba FVE instalovaná na vodní ploše. V tuto chvíli se modelově uvažuje 

s instalovaným výkonem 1 MW (ovšem může být i řádově vyšší). Tento způsob instalace nabízí 

potenciál ekonomičtějšího provozu FVE (chlazení, natáčení na hladině) a zároveň se nabízí 

potenciál snížení odparu vody z vodní plochy a příznivé ovlivnění množství kyslíku ve vodě a 

nežádoucích mikroorganizmů ve vodě. Odhadovaná cena záměru cca 27 mil. Kč (hrubě 

orientační cena). Termín realizace po roce 2020. 
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4.4 Analýza dosavadního čerpání podpory v PO 2 OP ŽP 

Pro odhad budoucí absorpční kapacity je nezbytná rovněž analýza dosavadního čerpání a 

trendů ve struktuře žadatelů. Z tohoto důvodu je zpracováno porovnání čerpání v OP ŽP 2007-

2013 a OP ŽP 2014 - 2020. Analyzována je jak struktura žadatelů z hlediska typu opatření a 

kategorie stacionárního zdroje, tak regionální rozmístění podpořených projektů. 

Při porovnání čerpání v prioritní ose 2 v těchto dvou obdobích je nezbytné zohlednit několik 

skutečností. Prioritní osa 2 OPŽP byla pro období let 2007 až 2013 dominantně zaměřená na 

energetické a průmyslové podniky. Za účelem zvýšení absorpční kapacity v této oblasti byla 

pořádána řada speciálních seminářů a prezentací. Po úvodních problémech a nejistotách 

s veřejnou podporou se čerpání rozběhlo především v oblasti energetických zdrojů. Po 

vyjednání speciálního režimu veřejné podpory, tzv. Moravskoslezské výjimky, se následně 

rozběhlo masivně i čerpání v oblasti průmyslových zdrojů umístěných ve vybraných částech 

Moravskoslezského kraje. 

Při tvorbě PO 2 OP ŽP 2014-2020 se vycházelo z předpokladů, že potenciál na straně podniků 

je již značně vyčerpán a dále ze skutečnosti, že nadále přetrvává významný problém 

s technickou a emisní úrovni zdrojů pro vytápění domácností. Na rozdíl od předchozího období 

došlo k dojednání možnosti podpory náhrady kotlů v domácnostech prostřednictvím projektů 

jednotlivých krajů a z tohoto důvodu se prioritní osa 2 zaměřila dominantně na náhrady kotlů 

v domácnostech (a to včetně mediální kampaně a dalších podpůrných nástrojů). 

Zcela odlišné zaměření prioritní osy 2 v těchto dvou obdobích se promítá i do alokací určených 

na jednotlivé typy projektů. Zatímco v období 2007 - 2013 bylo k dispozici na projekty 

realizované na energetických a průmyslových zdrojích cca 15,5 mld. Kč (včetně zemědělských 

zdrojů), ve stávajícím období je alokace cca 3 mld. Kč. 

 

Tabulka 23 - Přehled podpořených projektů podle typu projektu OP ŽP 2007 - 2013 

Podporovaný typ projektu 
Počet 

projektů 

Celkové 

způsobilé 

výdaje [mld. Kč] 

Průměrná velikost 

projektu 

[mil. Kč na projekt] 

2.1.1 energetika – zdroje do 5 MW 292 1,7 5,944 

2.1.2 energetika – rozvody CZT 49 1,5 30,359 

2.1.3 omezení prašnosti – čisticí vozy a zeleň 737 2,3 3,140 

2.1.4 sledování úrovně znečištění ovzduší 9 0,6 64,279 

2.2.a energetika – zdroje nad 5 MW 52 17,6 338,525 

2.2.b technologické zdroje s výjimkou VOC 94 8,3 88,799 

2.2.c snížení emisí VOC 57 1,0 17,399 

2.2.d snížení emisí NH3 – zemědělská činnost 459 1,5 3,241 

 celkem PO 2 1 749 34,3 19,610 
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Projekty v oblasti 2.1.3 dominantně tvořilo komunální čištění ploch, tj. obecní čisticí vozy (cca 

657 projektů), minoritně izolační zeleň a průmyslové čištění ploch. 

Celkové způsobilé výdaje v předchozí tabulce byly vypočteny ze známých celkových 

investičních výdajů ponížením o hodnotu DPH, která byla v naprosté většině případů 

neuznatelným výdajem. Jiné nezpůsobilé výdaje se pro jednoduchost neuvažovaly. 

 

Tabulka 24 - Přehled podaných projektů podle typu projektu OP ŽP 2014 - 2020 

Typ projektu 
Počet 

projektů 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

[mld. Kč] 

Průměrná 

velikost 

projektu 

[mil. Kč CZV 

na projekt] 

A náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů 39 0,6 16,328 

B náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů 29 1,1 37,940 

BE 

náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování a instalace dodatečných technologií za účelem 

snížení emisí TZL 

17 3,6 213,096 

C 
náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících 

těkavé organické látky 
4 0,1 18,692 

D 
pořízení dodatečných technologií a změny technologických 

postupů u spalovacích stacionárních zdrojů 
23 1,8 77,549 

E 
pořízení dodatečných technologií a změny technologických 

postupů u ostatních stacionárních zdrojů 
82 5,6 68,059 

F 

pořízení dodatečných technologií a změny technologických 

postupů u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické 

látky 

4 0,1 33,156 

G 
pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů 

hospodářských zvířat 
36 0,1 2,245 

H 

omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu 

např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící 

zařízení) 

72 0,3 4,837 

I 

rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného 

zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových 

soustav 

6 0,1 10,551 

 Celkem 312 13,4 43,025 

 

V následující tabulce je provedeno porovnání srovnatelných typů projektů v obou 

programovacích obdobích. 

Modře jsou podbarveny projekty z OP ŽP 2007 - 2013 a zeleně projekt ze stávajícího OP ŽP. 

Porovnání zahrnuje značné zjednodušení, protož podporované aktivity se zcela nepřekrývají. 
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V OP ŽP 2007 - 2013 se v kategorii „energetika - zdroje nad 5 MW“ podporovaly rovněž 

náhrady kotlů, přičemž podstatné z pohledu environmentálního efektu a „konzumace“ alokace 

byly náhrady či modernizace kotlů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 50 MW. 

Tento typ projektu již nebyl ve stávajícím období možný. 

Kategorie „energetika – rozvody CZT“ zahrnuje s největší pravděpodobností pouze rozvody 

SZT, zdrojová část SZT, pokud byla součástí projektu, byla řešena pod vlastním typem aktivity. 

Ve stávajícím období jsou zdroje i rozvody součástí jedné aktivity. 

 

Tabulka 25 - Porovnání podaných projektů podle typu projektu - oba programy OP ŽP 

Typ projektu 
Počet 

projektů 

Celkové 

způsobilé výdaje 

[mld. Kč] 

Průměrná velikost 

projektu [mil. Kč 

CZV na projekt] 

energetika – zdroje do 5 MW 292 1,7 5,944 

náhrada nebo rekonstrukce spalovacích 

stacionárních zdrojů 
39 0,6 16,328 

energetika – zdroje nad 5 MW 52 17,6 338,525 

pořízení dodatečných technologií a změny 

technologických postupů u spalovacích 

stacionárních zdrojů 

23 1,8 77,549 

energetika – rozvody CZT 49 1,5 30,359 

energetika – rozvody CZT 6 0,1 10,551 

omezení prašnosti – čisticí vozy a zeleň 737 2,3 3,140 

omezení prašnosti – čisticí vozy a zeleň, mlžení 72 0,3 4,837 

snížení emisí VOC 57 1,0 17,399 

snížení emisí VOC 8 0,2 25,000 

snížení emisí NH3 – zemědělská činnost 459 1,5 3,241 

snížení emisí NH3 – zemědělská činnost 36 0,1 2,245 

technologické zdroje s výjimkou VOC 94 8,3 88,799 

technologické zdroje s výjimkou VOC 128 10,3 80,469 

 

Ze srovnání podaných projektů lze mimo jiné dovodit 

• došlo k mimořádnému, nicméně očekávatelnému, poklesu počtu projektů v oblasti 

energetických projektů z cca 400 na cca 70 (důsledek omezení vyplývajícího z právní 

úpravy EU pro Fond soudržnosti); 

• došlo k mimořádnému, nicméně očekávatelnému, poklesu počtu projektů ve skupině 

projektů zaměřených na čistící vozy a zeleň (důsledek vyloučení podpory komunální 

čisticí techniky, která byla nejčastěji zastoupena); 

• průměrná velikost projektu zaměřeného na pořízení čistících vozů se výrazně zvýšila; 
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• počet projektů zaměřených na snížení emisí VOC z technologických zdrojů se výrazně 

snížil z 57 na 8, průměrná velikost projektu by byla poměrně podobná v případě náhrad 

technologií, v případě dodatečných technologií zde dochází k nepoměru (může být 

zapříčiněno malou skupinou projektů ovlivněnou atypickým projektem); 

• došlo k velkému poklesu podílu projektů v oblasti zemědělských zdrojů vlivem 

nemožnosti podporovat projekty na zapravování kejdy a pevných hnojiv do půdy, které 

byly hojně zastoupeny v předchozím programu (procentuální pokles podílu na CZV z 5 

na 0,7 %), při mírném poklesu průměrné velikosti projektu; 

• v případě tzv. technologických zdrojů došlo k nárůstu počtu projektů z 94 na 128 

projektů a mírnému snížení průměrné velikosti projektu. 

V tabulce č. 25 jsou porovnány počty projektů zaměřené na snižování TZL z průmyslových 

zdrojů z předchozího a stávajícího OP ŽP. 

 

Tabulka 26 - Porovnání počtu podaných projektů ve významných skupinách zdrojů 

  
Počet projektů 

2007-2013 

Počet projektů 

2014-2020 

manipulace s uhlím, povrchové doly paliv, kamenolomy, 

třídění, nerostné suroviny 
19 25 

slévárny 13 21 

sklárny a keramika 3 3 

dřevoprůmysl 2 4 

aglomerace 7 10 

výroba oceli 3 4 

posklizňové linky 6 33 

vysoké pece 8 4 

výroba koksu 0 2 

výroba cementu, vápna 0 3 

svařování 0 9 

válcovny 0 3 

 

Na srovnání počtu projektů lze demonstrovat potenciální vliv např. náběhu legislativních 

požadavků na absorpční kapacitu. Dle názoru Poskytovatele toto není klíčový faktor. Jako první 

příklad lze použít výrobu železa a oceli, kam spadají projekty ze skupin výroba koksu, 

aglomerace, vysoké pece a výroba oceli. Pro tento typ stacionárních zdrojů platí Prováděcí 

rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných 

technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových 

emisích pro výrobu železa a oceli. V souladu s čl. 21 odst. 3 směrnice 2010/75/EU musí příslušný 

orgán do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT přezkoumat a v případě nutnosti 
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aktualizovat všechny podmínky povolení a zajistit, aby zařízení tyto podmínky povolení 

dodržovalo. Od okamžiku, kdy toto rozhodnutí vyšlo, se veškerá pravidla pro poskytování 

veřejné podpory vztahují (vymezují) k tomuto rozhodnutí. Logicky by tedy bylo možné 

očekávat, že před vydáním tohoto rozhodnutí, které se (platí obecně při všechny činnosti IPPC) 

připravovalo řadu let a bylo známé dopředu, budou mít podniky tendenci podávat projekty, 

které zajistí budoucí soulad s tímto rozhodnutím. V období 2007-2013 bylo ale v těchto 

skupinách podáno 18 projektů, zatímco v období 2014-2020 bylo podáno 20 projektů. Na této 

skupině nelze pozorovat žádnou závislost absorpční kapacity na právní regulaci. 

Obdobně to platí pro výrobu skla, kde platí Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. února 

2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu skla. Ani zde 

nelze najít výrazně vyšší počte projektů který by indikoval snahu provozovatelů připravit se na 

plnění nových environmentálních požadavků. 

Závěry o BAT již platí od roku 2013 i pro cementářský a vápenický průmysl a přesto byly ve 

stávajícím OP ŽP podávány projekty na těchto zdrojích a v předchozím OP ŽP nikoliv. 

Ve všech těchto případech se minimálně ukazuje, že žadatelé mají motivaci realizovat 

ekologické projekty i v okamžiku, kdy plní požadavky právní úpravy a že platná právní úprava 

a související omezení ve vztahu k veřejné podpoře pro to nejsou překážkou. 

Další významnou skupinou žadatelů spadajících pod IPPC jsou provozovatelé sléváren. 

Aktualizace BREF dokumentu pro Kovárny a slévárny je, dle dostupných informací, relativně na 

začátku a dokončena by měla být do r. 2023. Bez ohledu na tuto skutečnost platí, že zájem o 

dotace je v této skupině dlouhodobě vysoký. Většina žadatelů v této skupině projektů spadá 

pod působnost IPPC a mají vydaná platná integrovaná povolení. Poskytovatel z vlastní praxe 

ví, že příprava na potenciální zpřísnění právní úpravy není u této skupiny projektů hlavní 

motivací a představitelé managementu a vlastníků sléváren rozhodující o realizaci projektů 

často ani neví o nově chystané právní úpravě (Závěrech o BAT). 

Poslední relevantní skupinou jsou zemědělské provozy. Z analýzy seznamů projektů podaných 

do 89. výzvy OP ŽP 2014-2020 vyplývá, že většina žadatelů vůbec nespadá pod IPPC. V případě, 

že žadatel spadá pod IPPC, tak podané projekty měly být realizovány na jiném provozu, než 

tom, který spadá pod IPPC. Ani v tomto případě se proto nezdá, že přizpůsobení se právní 

úpravě by byla hlavní motivace žadatelů. 

Z vlastní zkušenosti Poskytovatele je možné výše uvedené doplnit, že vliv legislativy 

v současném i minulém období určitě figuroval u energetických projektů, kde sami žadatelé 

zvažovali technické řešení tak, aby splnilo budoucí uvažovanou právní úpravu a investice byla 

realizována i (často především) kvůli schopnosti plnění budoucích emisních limitů. Naopak u 

průmyslových zdrojů žadatele vnímají prováděné investice jako nad rámec požadavků právní 

úpravy a proto zde existuje i vyšší citlivost na míru dotace, protože investice je v rámci provozu 

spojena s navýšenými provozními náklady. 
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Analýza dosavadní struktury podaných projektů byla provedena i z hlediska regionálního 

rozmístění podávaných žádostí v PO 2 OP ŽP. Následující dvě tabulky představují regionální 

distribuci podaných žádostí o dotaci v předcházejícím a stávajícím programovém období. 

Poskytovatel klade důraz, dle požadavku Objednatele, na tzv. uhelné regiony, tzn. 

Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj. V obecné rovině je možné konstatovat, 

že Karlovarský kraj patří po obě programovací období k nejméně frekventovaných, z hledisku 

umístění projektů zaměřených na ochranu ovzduší. V OP ŽP 2007-2013 zde bylo podáno 38 

projektů z 1 749, tj. 2,2 % projektů. V OP ŽP 2014-2020 zde bylo podáno 6 projektů z 258, tj. 

2,3 % projektů, a to přes skutečnost, že byla vypsána specifická výzva pro tzv. uhelné regiony. 

Ústecký kraj patřil v předchozím programovacím období k nejméně frekventovaných, 

z hledisku umístění projektů zaměřených na ochranu ovzduší. V OP ŽP 2007-2013 zde bylo 

podáno 93 projektů z 1 749, tj. 5,3 % projektů. V OP ŽP 2014-2020 se situace výrazně zlepšila 

a bylo zde podáno 33 projektů z 258, tj. 12,8 % projektů. Paradoxně poměrně málo k tomu 

přispěla specifická výzva pro tzv. uhelné regiony. 

Moravskoslezský kraj patřil v obou programovacích obdobích k nejvíce frekventovaným, 

z hledisku umístění projektů zaměřených na ochranu ovzduší. V OP ŽP 2007-2013 zde bylo 

podáno 222 projektů z 1 749, tj. 12,7 % projektů. V OP ŽP 2014-2020 se situace dále zlepšila 

a bylo zde podáno 59 projektů z 258, tj. 22,9 % projektů. Výrazně k tomu přispěla i specifická 

výzva pro tzv. uhelné regiony. 

 

Tabulka 27 - Porovnání počtu podaných projektů podle krajů OP ŽP 2007-2013 

Kraj realizace 
Podporovaná aktivita 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.a 2.2.b 2.2.c 2.2.d Celkem 

Hlavní město Praha 1 0 33 1 0 2 0 38 

Středočeský kraj 49 7 116 3 5 5 35 220 

Jihočeský kraj 25 5 45 4 5 7 63 154 

Plzeňský kraj 12 11 37 2 1 4 50 118 

Karlovarský kraj 5 1 21 1 0 3 7 38 

Ústecký kraj 12 4 54 8 6 2 5 93 

Liberecký kraj 36 6 12 3 3 5 7 72 

Královéhradecký kraj 20 2 39 2 4 3 19 89 

Pardubický kraj 23 3 47 5 7 2 37 124 

Kraj Vysočina 27 3 58 3 4 2 128 225 

Jihomoravský kraj 10 3 96 2 13 6 34 165 

Olomoucký kraj 15 1 38 1 5 4 22 86 

Moravskoslezský kraj 47 1 91 11 40 4 26 222 

Zlínský kraj 10 2 50 6 2 8 26 105 

celkem 292 49 737 52 95 57 459 1 749 
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Tabulka 28 - Porovnání počtu podaných projektů podle krajů OP ŽP 2014-2020 

Kraj realizace 
Podporovaná aktivita  

A B BE C D E F G H I Celkem 

Hlavní město Praha 1         1         2 

Středočeský kraj 2 5 3   2 6   5 7 1 31 

Jihočeský kraj 2 1   1 5 1 2 2     14 

Plzeňský kraj 1   1   2 6   1 3 2 16 

Karlovarský kraj 1       1 3       1 6 

Ústecký kraj 6 1 1   1 10     14   33 

Liberecký kraj 3         2 1 2 4 1 13 

Královehradecký kraj 4   1 1 1 3   8 4   22 

Pardubický kraj 5 7   2 2 2 1 5 3   27 

Kraj Vysočina 6 6 1   4 4   5   1 27 

Jihomoravský kraj 1 4 3     10   2 4   24 

Olomoucký kraj 4 2 2   3 7   1 6   25 

Moravskoslezský kraj 2 2 2   2 24   3 24   59 

Zlínský kraj 1 1 3     3   2 3   13 

Celkem 36 29 16 4 21 69 4 36 37 6 258 

 

V analýze absorpční kapacity Poskytovatel upozaďuje projekty na podnikatelských 

energetických zdrojích. Jejich relevance pro oblast ochrany ovzduší v OP ŽP 2021+ bude ještě 

menší než ve stávajícím období, protože budou platiti nová obecné omezení (viz následující 

kapitola) a tyto projekty budou dominantně směřovat do oblasti energetických úspor 

v Modernizačním fondu nebo OP TAK. Z hlediska řízení kvality ovzduší se nejedná o důležitou 

skupinu stacionárních zdrojů. Klíčový je v této skupině závazek/potřeba snížit emise NOx - viz 

cíl NPSE ČR. 

Dále Poskytovatel upozaďuje projekty na snižování emisí a úrovně znečištění ovzduší 

z „plošných zdrojů“. Tato kategorie, dle názoru Poskytovatele velmi správně, by se neměla 

v podporovaných aktivitách OP ŽP 2021+ objevit. Této skupině projektů je věnována pozornost 

v jiných částech této zprávy a dalších zprávách. Tento typ aktivity se do značné míry překrývá 

s jinými aktivitami a dále v sobě zahrnuje typy projektů, které nejsou zaměřeny na přímé snížení 

emisí znečišťujících látek, ale jsou zaměřeny na opatření okolo stacionárních zdrojů nebo zcela 

mimo ně, typicky kropicí a čistící vozy, izolační zeleň, mlžení v nepřímé souvislosti se 

stacionárním zdrojem, resp. jeho technologickým uzlem. Při nedostatku finančních prostředků 

je, dle názoru Poskytovatele oprávněné, orientovat se na jiný typ projektů. Vzhledem k tomu, 

že nejčastějším typem projektů v této skupině je pořízení čisticího vozu (komunálního či 

podnikového), nejsou tyto projekty orientovány cíleně do území, kde je zhoršená kvality 

ovzduší, ale jejich distribuce je závislá na počtu obcí v daném kraji, případně dotační aktivitě 

různých skupin žadatelů nebo výrobců čisticích vozů. 
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Další skupinou projektů bez vazby na území se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou projekty na 

snížení emisí VOC. Provozovatelé stacionárních zdrojů emitujících VOC se podílejí marginálně 

na zhoršené kvalitě ovzduší (z celorepublikového pohledu). U tohoto typu nelze najít žádnou 

závislost na území realizace a jsou rozprostřeny plošně. Ve stávajícím programovacím období 

je tento typ projektu výrazně upozaděn. Realizace tohoto typu projektů je ale důležitá pro 

dosažení cílů v oblasti národních emisních stropů k roku 2030. 

Obdobně to platí pro projekty realizované na zemědělských zdrojích. Jejich počet 

v jednotlivých krajích je logicky závislý na vhodnosti daného kraje pro zemědělskou činnost, 

případně následné zpracování pěstovaných plodin. Nejvíce projektů se tak v předchozím OP ŽP 

vyskytovalo na území Kraje Vysočina, Jihočeského a Plzeňského kraje. Ve stávajícím OP ŽP je 

nejvíce projektů lokalizováno do Královehradeckého kraje, Kraje Vysočina, Pardubického kraje 

a Středočeského kraje. Realizace tohoto typu projektů je ale důležitá pro dosažení cílů v oblasti 

národních emisních stropů k roku 2030, neboť emise amoniaku pochází dominantně ze 

zemědělských zdrojů a emisní stropy je možné dosáhnout pouze prostřednictvím opatření 

realizovaných na těchto zdrojích. 

Poslední a důležitou skupinou projektů, neboť v ní existuje hlavní potenciál absorpční kapacity 

pro následující programovací období, jsou projekty realizované na průmyslových 

technologických zdrojích (bez ohledu na jejich technickou podstatu). Jak v předchozím, tak 

ve stávajícím programovacím období dominuje v počtu projektů Moravskoslezský kraj. To je 

mimořádně pozitivní zpráva. V obou obdobích k tomuto výsledku přispěly speciální 

mechanismy, tj. tzv. Moravskoslezská výjimka a výzvy pro tzv. uhelné regiony. V OP ŽP 2007-

2013 bylo na území Moravskoslezského kraje podáno dokonce 42 % projektů v oblasti 

průmyslových technologických zdrojů. V OP ŽP 2014-2020 to bylo již méně, cca 25 %. V obou 

obdobích byl vysoký počet projektů podán rovněž na území Jihomoravského kraje (14 %, resp. 

15 %). Tento kraj má svou průmyslovou historii a na jeho území se nachází řada průmyslových 

podniků. 
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4.5 Odhad absorpční kapacity pro OP ŽP 2021+ 

V oblasti kvality ovzduší by v Operačním programu Životní prostředí 2021+ měla být 

podporována zejména tato opatření/aktivity: 

• náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; 

• realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů u stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší; 

• investice do nejlepších dostupných (inovativních) technik na snížení hluku v zatížených 

oblastech. 

Z hlediska investic do nejlepších dostupných (inovativních) technik na snížení hluku 

v zatížených oblastech není možné se opřít o žádné historické zkušenosti. Tento typ projektů 

nebyl doposud podporován. Z dotazníkové šetření vyplývá, že u cílové skupiny, tj. respondentů, 

nejsou protihlukové investice ve větší míře plánovány (pouze 7 odpovědí, že ano a 10 odpovědí 

není známo z celkových 47 odpovědí). Z individuálního rozhovoru a dalších telefonických 

konzultací je naopak zřejmé, že v této oblasti existuje poměrně velký potenciál. Z tohoto 

důvodu by bylo vhodné řídit tuto podporovanou aktivitu opatrně a nevypisovat ji otevřeně bez 

omezení alokace s dalšími opatřeními, aby nedošlo k odčerpání finančních prostředků na 

ochranu ovzduší. Absorpční kapacitu lze odhadovat na desítky projektů a potřebnou 

alokaci na stovky mil. Kč, v případě, že se podaří obhájit využití motivujícího režimu 

veřejné podpory. 

Z hlediska zbývajících, nicméně klíčových, dvou aktivit, tj. podpora samotného snižování emisí 

na stacionárních zdrojích lze pro následující programovací období identifikovat několik 

obecných bariér a předpokladů. Ty jsou dále v textu detailně popsány, je uveden odkaz na 

původ omezení a je vysvětlen jejich vliv na absorpční kapacitu. 

V posledním kroku je absorpční kapacita rozdělena do tří scénářů a v rámci těchto scénářů je 

odhadnut podíl první výzvy a dalších výzev po zbytek programovacího období. Analýza přitom 

předpokládá, že 1. výzva pro projekty zaměřené na ochranu ovzduší, pokud bude vypsána 

nejpozději v roce 2022 a případné další výzvy budou vypsány po roce 2023. 
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Jako nejdůležitější obecné bariéry lze jmenovat vyloučení tohoto typu investic: 

• investice, jejichž cílem je snižování emisí skleníkových plynů pocházejících z činností, 

které jsou uvedeny v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES; 

• investice související s výrobou, zpracováním, distribucí, skladováním nebo spalováním 

fosilních paliv; 

• pravidla pro poskytování veřejné podpory; 

• potenciální omezení podpory velkých podniků. 

První dvě omezení vyplývají z článku 6 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (COM(2018) 372 final). 

První omezení zasáhlo již stávající období, kdy se nepodařilo najít s Evropskou komisí přijatelný 

kompromis ohledně rozsahu tohoto omezení a nebyly připuštěny ani projekty, kde nebylo 

cílem snižovat emise skleníkových plynů, nebo k němu ani nedocházelo. Praxe se ustálila na 

výkladu, že není možné, v případě investic do činností uvedených v příloze I směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, investovat u těchto činností do zařízení, která mají 

vliv na emise CO2. Tzn. u spalovacího zařízení je možné investovat do odprášení spalin, 

odprášení skládky paliva, ale nikoliv do kotle. Toto omezení má široký dopad do energetických 

i průmyslových projektů (typově kotlů, pecí). 

Druhé omezení bude mít citelný dopad na absorpční kapacitu v Ústeckém kraji a Karlovarském 

kraji - z hlediska opatření na povrchové těžbě (jednalo se o poměrně častý typ projektu) a na 

území celé České republiky - z hlediska spalování fosilních paliv. 

Článek 6 odst. 1 písm. h) návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti říká, že z podpor jsou vyloučeny: 

investice související s výrobou, zpracováním, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních 

paliv, vyjma investic souvisejících s čistými vozidly. 

Toto omezení povede minimálně k úplnému vyloučení podpory na energetické zdroje 

v aktivitách na ochranu ovzduší v OP ŽP (kde nejsou podporovány OZE). To nicméně závisí na 

interpretaci tohoto ustanovení. Poskytovatel upozorňuje na jeho poměrně nejasný text. Při 

striktním výkladu lze text vykládat i jako vyloučení investic do náhrady fosilních paliv za 

obnovitelný zdroj, neboť se jedná o investici související se spalováním fosilních paliv. Tato 

interpretace by měla fatální dopad nejen do opatření na snižování emisí znečišťujících látek 

v OP ŽP a podpory OZE, ale rovněž do energetických úspor v OP TAK. 

Třetí omezení dopadá pochopitelně na čerpání v oblasti ochrany ovzduší OP ŽP dlouhodobě, 

neboť dominantní skupina žadatelů je představována (a musí být) podnikatelskou sférou. 

Tento faktor je pro projekty v oblasti ochrany ovzduší klíčový. V období 2007-2014 to potvrdila 

první výzva pro projekty na ochrany ovzduší, kde nebyly připuštěny projekty v rámci veřejné 

podpory a tomu odpovídal mimořádně nízký počet projektů, které byly finančně velmi malé a 

s nízkým přínosem. V dalších (již neomezených) výzvách zájem žadatelů rostl. Velmi vysokých 

environmentálních efektů bylo dosaženo díky dalšímu zatraktivnění veřejné podpory 

prostřednictvím tzv. Moravskoslezské výjimky. Nastavení pravidel pro poskytování veřejné 
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podpory vede k velmi nízké motivaci v naprosté většině projektů, které jsou realizovány 

na emisích vypouštěných ze zdroje definovaným výduchem, pro které je stanoven emisní limit 

ve formě právní normy EU. Z tohoto důvodu jsou projekty realizovány dominantně na 

fugitivních emisích. To je nicméně v souladu se záměry Objednatele, neboť tento typ emisí 

představuje u řady stacionárních zdrojů dominantní zdroj znečištění ovzduší. 

U tohoto omezení bude důležitý vývoj podoby právní úpravy pro oblast veřejné podpory. Tato 

oblast je v současné době ovlivněna primárně nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 

června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Toto nařízení platí do konce roku 2020. Dle informací 

dostupných Poskytovateli se v současné době jedná (Evropská komise navrhla) o prodloužení 

doby platnosti tohoto právního předpisu do konce roku 2023. To by poskytovalo prostor 

minimálně pro 1 výzvu pro projekty zaměřené na ochranu ovzduší. 

Čtvrtým omezením je uvažované omezení veřejné podpory pro velké podniky. O omezení 

se diskutovalo jak prostřednictvím obecného nařízení EU o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj a o Fondu soudržnosti (kde se toto omezení v návrhu nakonec nevyskytuje), tak v nových 

pravidlech pro poskytování veřejné podpory (které dosud nebyly veřejně představeny a 

Poskytovateli není známa informace, zda se na nich vůbec pracuje). Lze zcela bez pochyb 

konstatovat, že pokud by došlo k tomuto omezení, postrádá podpora aktivit na ochranu 

ovzduší z OP ŽP měřitelný environmentální efekt. Celkové počty projektů by byly velmi 

nízké, průměrné náklady na projekt by se pohybovaly maximálně v řádu nízkých desítek mil. Kč 

a environmentální efekt by byl zanedbatelný. 

 

Z dostupných informací, provedených zjišťování a rozhovorů a výše uvedených omezení lze 

predikovat, že i v OP ŽP 2021+ budou hlavní roli hrát projekty na snížení fugitivních emisí 

v následujících oblastech: 

• výroba surového železa a oceli a přidružené činnosti (aglomerace, vysoké pece, výroba 

koksu); 

• průmyslové zpracování dřeva; 

• výroba skla a keramiky; 

• slévárny železných kovů; 

• svařování; 

• těžba a zpracování nerostných surovin; 

• válcovny kovů; 

• výroba cementu, vápna. 
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Absorpční kapacita je dále dělena na různé scénáře dle níže specifikovaných předpokladů: 

1. optimistický scénář: po celé období OP ŽP 21+ platí stávající pravidla pro poskytování 

veřejné podpory (nebo lehce upravená bez dopadu na míru podpory) a nebude 

omezena podpora velkých podniků; 

2. neutrální scénář: do konce roku 2023 platí stávající pravidla pro poskytování veřejné 

podpory, po tuto dobu nebude omezena podpora velkých podniků, po roce 2023 bude 

omezena podpora velkých podniků; 

3. pesimistický scénář: po celé období OP ŽP 21+ dochází k omezení podpory velkých 

podniků, nebo alternativně a se stejným dopadem: stávající pravidla pro veřejnou 

podporu platí pouze do konce roku 2020 a nová pravidla budou výrazně přísnější. 

 

Předpoklad prodloužení nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 

v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

s vnitřním trhem do konce roku 2023 byl konzultován na SFŽP ČR dne 22.2.2020. V tuto chvíli 

je navrženo nařízení Komise, kterým by se platnost nařízení Komise (EU) č. 651/2014 měla 

prodloužit do konce roku 2023. 

 

V následující tabulce je vyčíslen odhad počtu projektů, odhad potřebné alokace a schematické 

zobrazení předpokládaných environmentálních efektů. To je koncipováno výlučně relativně pro 

porovnání jednotlivých scénářů, nevyjadřuje absolutní hodnotu. 

 

Tabulka 29 - Scénáře absorpční kapacity 

Typ scénáře 
Odhadovaný 

počet projektů 

Odhadovaná 

potřebná alokace 

Odhadované 

environmentální 

efekty 

1. scénář - optimistický 300 6,9 mld. Kč cca 1 100 t EPS PM2,5 

2. scénář - neutrální 200 5,1 mld. Kč cca 840 t EPS PM2,5 

3. scénář - pesimistický 200 1 mld. Kč cca 160 t EPS PM2,5 

 

Detailní popis a komentář k jednotlivým scénářům je uveden zde: 

1. scénář: 1. výzva potřebná alokace činí 3,9 mld. Kč + 3 mld. Kč na další výzvy. 1. výzva 

předpokládá zahrnutí projektů ze zásobníku 89. výzvy OP ŽP 2014-2020 ve výši 1,1 mld. Kč. 

Z dotazníkového šetření lze odhadovat potřebnou alokaci 2,1 mld. Kč. Z reakcí oslovených 

průmyslových svazů lze odhadovat projekty s požadavkem na 0,2 mld. Kč dotace. Lze očekávat, 

že tyto investice by byly podány v rámci prvních možných výzev. K tomu navrhujeme přidat 

rezervu 0,5 mld. Kč na další projekty. 
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Po zbytek programového období odhadujeme absorpční kapacitu na 3 mld. Kč. Tento odhad 

zohledňuje skutečnost, že reálná kapacita bude v praxi větší, než vyplývá ze získaných 

podkladů. Provozovatelé obvykle nemají ochotu prezentovat skutečný rozsah záměrů v plné 

šíři z obavy, aby nebyli nuceni je realizovat. Dále okruh respondentů je hodně úzký v porovnání 

s počtem provozovatelů stacionárních zdrojů, u kterých lze očekávat vysoký podíl na čerpání. 

V neposlední řadě odhad zahrnuje i zkušenost Poskytovatele s žadateli, že na konci 

programového období odhadují své dotační ambice nízko, ale pokud jsou k dispozici dotační 

zdroje, identifikují větší počet projektů. 

2. scénář: 1. výzva potřebná alokace činí 4,1 mld. Kč + 1 mld. Kč na další výzvy. 1. výzva 

předpokládá zahrnutí projektů ze zásobníku 89. výzvy OP ŽP 2014-2020 ve výši 1,1 mld. Kč. 

Z dotazníkového šetření lze odhadovat potřebnou alokaci 2,1 mld. Kč. Z reakcí oslovených 

průmyslových svazů lze odhadovat projekty s požadavkem na 0,2 mld. Kč. Lze očekávat, že tyto 

investice by byly podány v rámci prvních možných výzev. Pokud bude omezení velkých podniků 

známo dopředu, lze očekávat zvýšený zájem o tuto výzvu a doporučujeme rezervu 700 mil. Kč 

na další projekty. Po zbytek programového období odhadujeme absorpční kapacitu na 1 mld. 

Kč. 

3. scénář: Potřebná alokace 1 mld. Kč na celé období, podpora pouze malých a středních 

podniků s menšími projekty nejčastěji s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč. Tento scénář 

nepředpokládá, že budou přijímány projekty „za každou cenu“. Z dotazníkové šetření je zjevné, 

že např. v oblasti zemědělských zdrojů by bylo možné proinvestovat i větší alokaci. 

 

 

5 Absorpční kapacita ve vztahu k monitoringu znečištění ovzduší a 

zpracování získaných dat 

V oblasti kvality ovzduší by v Operačním programu Životní prostředí 2021+ měla být 

podporována zejména tato opatření/aktivity: 

• výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických 

aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku; 

• pořízení a modernizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení 

dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší a systémů pro archivaci a zpracování údajů 

o znečišťování ovzduší; 

• pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících 

látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci. 

 

Jak již bylo uvedeno v jiných částech tohoto díla, pro stanovení absorpční kapacity pro aktivity 

zaměřené na monitoring byl klíčovým podkladem rozhovor s Objednatelem, který připravuje 

ve spolupráci s ČHMÚ koncepci modernizace a rozvoje Státní sítě imisního monitoringu, ze 
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které vyplyne potřeba/možnost realizovat projekty zaměřené na sledování úrovně znečištění 

ovzduší u jiných žadatelů. Individuální rozhovory proběhly i s dalšími většími provozovateli 

monitorovacích systémů: společností ČEZ, Zdravotními ústavy v Ostravě a Ústí nad Labem a 

Magistrátem města Brno. 

Aktivita pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících 

látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci byla již předmětem podpory v OP ŽP 

2007-2013. Dle informací Poskytovatele nebyla objektem přílišného zájmu. Dle vlastních 

zkušeností Poskytovatele je nepravděpodobné, že by o tuto aktivitu byl ze strany podniků 

zájem, pokud k tomu nebudou donuceny vnějšími podmínkami, např. uvažovaným rozšířením 

povinnosti kontinuálního měření emisí v zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V takovém 

případě by patrně většina dotčených subjektů uvažovala o dotační podpoře zavedení 

kontinuálního měření emisí. Klíčovým omezením ale v této oblasti je veřejná podpora. K tomu 

je více prostoru věnováno níže. 

Absorpční kapacita k aktivitám zaměřeným na zjišťování úrovně znečištění ovzduší a 

souvisejících meteorologických parametrů a kontinuální měření emisí je dominantně ovlivněna 

dvěma faktory. 

Prvním je skutečnost, že hlavním žadatelem v této skupině aktivit je ČHMÚ, jako subjekt 

pověřený právní úpravou provozem Státní sítě imisního monitoringu. Dle výhledu investičních 

potřeb na modernizaci Státní sítě imisního monitoringu (tj. jak obnovu dožívajícího vybavení, 

tak instalace nového vybavení za účelem zpřesňování poskytovaných údajů) bude pro období 

let 2021-2027 zapotřebí 1 mld. Kč. 

K tomu je zapotřebí připočítat cca 100 mil. Kč na projekty dalších subjektů (obce, zdravotní 

ústavy), jejichž měření úrovně znečištění ovzduší doplňuje státní síť imisního monitoringu. 

Zdravotní ústavy počítají s obnovou svého měření ve výši investic cca 40 mil Kč, Magistrát 

města Brno pak plánuje investice do obnovy ve výši 20 mil. Kč. Společnost ČEZ nepočítá 

s investiční podporou obnovy svého imisního monitoringu. 

 

Druhým významným faktorem je veřejná podpora. Ta se netýká výše zmiňovaných příjemců, 

ale týká se aktivity zaměřené na podporu kontinuálního měření emisí na zdrojích (především 

emisí TZL, NOx, SO2, CO, TOC a rtuti). V tomto případě se jedná o podniky, kteří by byly příjemci 

podpory a na poskytování veřejné podpory se zde vztahují pravidla pro poskytování veřejné 

podpory, především nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v 

souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem. Tento právní předpis ale neobsahuje kategorii veřejné podpory použitelnou na 

monitoring emisí. Jediným mechanismem použitelným pro podporu této aktivity je tak pravidlo 

„de minimis“. To by bylo pro naprostou většinu žadatelů motivující (obvyklá cena za pořízení 

kontinuálního měření emisí pro základní rozsah znečišťujících látek je 4,5 až 5 mil. Kč), nicméně 

dle zkušeností Poskytovatele má většina středních a velkých podniků „de minimis“ vyčerpáno. 
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Absorpční kapacitu lze vyjádřit ve třech variantách: 

1. varianta znamená absenci legislativní motivace a podporu pouze v režimu „de minimis“; 

2. varianta znamená vznik legislativní motivace (úprava zákona) a podpory de minimis; 

3. varianta znamená vznik legislativní motivace a nové kategorie veřejné podpory. 

U první varianty nelze očekávat zájem žadatelů o tuto aktivitu, zejména pokud bude 

doprovázena požadavkem na online prezentaci výsledků měření. 

U druhé varianty lze očekávat zájem žadatelů v řádu nižších desítek projektů (pokud bude 

změna právní úpravy zahrnovat i požadavek na online prezentaci výsledků měření). 

Poskytovatel nemá informaci o uvažované změně právní úpravy a neví, jakého se týká okruhu 

provozovatelů stacionárních zdrojů, ale limitujícím faktorem zde bude omezení týkající se 

veřejné podpory. V takovém případě lze vystačit s alokací do 100 mil. Kč. 

U třetí varianty lze očekávat velký zájem žadatelů (pokud bude změna právní úpravy zahrnovat 

i požadavek na online prezentaci výsledků měření). V takovém případě by odpovídající alokace 

mohla být cca 300-400 mil. Kč v závislosti na konečném rozsahu skupiny provozovatelů 

s novou povinností. 

 

 

6 Uspořádání opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší 

definovaných v NPSE a PZKO 

V následující kapitole jsou uspořádána všechna opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality 

ovzduší definovaná v aktuálních strategických dokumentech MŽP pro kvalitu vnějšího ovzduší, 

tj. Národním programu snižování emisí ČR a aktualizovaných programech zlepšování kvality 

ovzduší pro zóny a aglomerace. 

V případě Národního programu snižování emisí ČR Poskytovatel vycházel ze schváleného 

finálního dokumentu přijatého Vládou ČR (usnesení Vlády České republiky ze dne 16. prosince 

2019 č. 917) a v případě programů zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace došlo 

ke konzultaci s odborem ochrany ovzduší Objednatele, kde byla diskutována očekávaná 

podoba návrhových částí těchto programů. 

Jednotlivá opatření jsou strukturována dle jejich typu pro jednotlivé skupiny stacionárních 

zdrojů v členění obdobném příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve stejném členění je strukturována absorpční kapacita a nákladová 

efektivita u průmyslových a energetických zdrojů. 
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6.1 Opatření obsažená NPSE ČR 

V následujícím textu jsou diskutována opatření, která jsou součástí scénáře NPSE-WaM 2019 

Národního programu snižování emisí ČR. Jejich základní přehled obsahují následující tabulky. 

 

Tabulka 30 - Základní přehled opatření z Národního programu snižování emisí ČR - 

Prioritní opatření 

Kód Prioritní opatření Gestor Termín 

BB12 
Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru veřejná 

energetika a výroba tepla 
MŽP, MPO 31. 12. 2029 

DA1 
Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění 

domácností 
MŽP 31. 12. 2029 

DB11 

Zlepšení kvality palivového dřeva používaného 

ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném 

příkonu do 300 kW 

MŽP Průběžně 2020 -2029 

AB26 
Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru silniční 

doprava 
MD, MPO 

31. 12. 2020 

31. 12. 2020 

CB8 Zpřísnění povinností při skladování a aplikaci hnojiv MZe 
1. 3. 2020 

1. 1. 2025 

CA2 Podpora pastevního chovu MZe 
31. 12. 2020 

1. 1. 2025 (dle analýz) 

 

Tabulka 31 - Základní přehled opatření z Národního programu snižování emisí ČR - 

Podpůrná opatření 

Kód Podpůrná opatření Gestor Termín 

CD3 

Zavedení povinnosti ohlašovat vybrané provozní 

údaje u chovů hospodářských zvířata a revize 

podmínek provozu vyplývajících ze zákona o ochraně 

ovzduší a jeho prováděcí vyhlášky 

MŽP 31. 12. 2021 

CC1 
Vytvoření nového národního kodexu správné 

zemědělské praxe 
MZe 31. 12. 2020 

DC2 Informační podpora v oblasti vytápění domácností MŽP Průběžně od 2020 

DA2 Změna výpočtu příspěvku na bydlení MPSV 30. 12. 2020 

ED4 Zefektivnění legislativy v ochraně ovzduší MŽP 31. 12. 2021 

AA12 
Podpora nákupu nízkoemisních a bezemisních 

vozidel pro veřejnou osobní dopravu 
MMR 

Průběžně do 31. 12. 

2029 

AA7 
Podpora výstavby čerpací a dobíjecí infrastruktury 

pro alternativní pohony v dopravě 
MMR, MD 

Průběžně do 31. 12. 

2029 
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AB27 

Zdokonalení postupů k odhalování manipulací se 

systémy ke snížení emisí znečisťujících látek u vozidel 

v provozu 

MD 
31. 12. 2019 

31. 12. 2022 

AB23 
Přesun přepravních výkonů nákladní dopravy ze silnic 

na železnici 
MD 31.12.2019 

BA1 

(CA1) 

Podpora prioritní realizace opatření ke snižování 

emisí ze stacionárních zdrojů v sektoru energetika, 

průmysl a zemědělství 

MŽP, MPO, 

MZe 
Průběžně 

ED3 

Mezistátní spolupráce (zejména s Polskou 

republikou) s cílem omezit přenos znečišťujících látek 

ze zahraničí 

MŽP Průběžně 

BC1 
Analýza reálně využitelného potenciálu geotermální 

energie 
MŽP (ČGS) 31.12.2022 

PO3 Rozvoj Státní sítě imisního monitoringu 
MŽP 

(ČHMÚ) 
Průběžně 

ED5 Metodika pro umisťování záměrů do území MŽP 31.12.2020 

 

Tabulka 32 - Základní přehled opatření z Národního programu snižování emisí ČR - 

Průřezová opatření 

Kód Průřezová opatření 

BB9 Snížení podílu pevných fosilních paliv v prvotních zdrojích energie 

BB10 Zvyšování účinnosti konverze (zejména u velkých zdrojů na pevná paliva) 

BB11 Omezování ztrát elektrické energie a tepla během přenosu a při distribuci 

BB6 Prioritní využívání odpadního tepla 

BB4 Zvýšení energetické účinnosti na straně spotřeby 

DB3 Rozšíření využití sítí zemního plynu 

DB6 Rozšíření využití nespalovacích OZE 

 

V následující tabulce jsou uvedena pouze investiční opatření, která mají vazbu na financování 

z veřejných zdrojů. U opatření je uveden stručný popis každého opatření a finanční zdroj 

uvedený v Národním programu snižování emisí ČR. V neposlední řadě je uvedena potřebná 

alokace, pokud ji Národní program snižování emisí ČR obsahuje vyčíslenou. 
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Tabulka 33 - Investiční opatření z Národního programu snižování emisí ČR s vazbou 

na financování z veřejných zdrojů 

Opatření Popis Finanční zdroj 
Potřebná 

alokace 

Dodatečné snížení 

emisí k roku 2030 ze 

sektoru veřejná 

energetika a výroba 

tepla 

Úspora min. 5 kt emisí NOx nad rámec NPSE-WM 

2019 (z 37,53 v roce 2020 na 30,95 v roce 2030) vyšším 

využitím nespalovacích obnovitelných zdrojů energie 

příp. využitím odpadního tepla z průmyslu, změnou 

paliva, zvýšením energetické účinnosti apod. 

Modernizační 

fond, OP TAK, 

OP ŽP 

10 mld. Kč 

Obměna zdrojů tepla 

v sektoru lokálního 

vytápění domácností 

Od roku 2022 (resp. 2023) bude podpora soustředěna 

na výměnu stávajících nevyhovujících topidel (cca. 80 

tis. domácností využívá topidla jako hlavní zdroj 

vytápění v trvale obydlených objektech) a případně 

kotlů 3. emisní třídy. 

OP ŽP, NZÚ 12 mld. Kč 

Podpora nákupu 

nízkoemisních a 

bezemisních vozidel 

pro veřejnou osobní 

dopravu 

Finanční motivace k obnově vozového parku 

prostřednictvím podpory z různých programů - jde o 

bezrozměrné opatření 

všechny možné 

programy 
nelze uvést 

Podpora výstavby 

čerpací a dobíjecí 

infrastruktury pro 

alternativní pohony v 

dopravě 

Finanční motivace k podpoře infrastruktury nezbytné 

pro rozvoj vozidel s alternativními pohony - jde o bez 

rozměrné opatření 

všechny možné 

programy 
nelze uvést 

Podpora prioritní 

realizace opatření ke 

snižování emisí ze 

stacionárních zdrojů 

v sektoru energetika, 

průmysl a 

zemědělství 

Opatření bude realizováno prostřednictvím 

poskytování finanční podpory z prioritní osy 2 OPŽP 

2014-2020, OPPIK a POV a operačních programů 

v dalším programovém období. 

všechny možné 

operační 

programy 

nelze uvést 

Rozvoj Státní sítě 

imisního 

monitoringu 

Jde o další rozšiřování a obnovu Státní sítě imisního 

monitoringu v souladu s novou koncepcí sítě 

OP ŽP 2020+, 

státní rozpočet 
nevyčísleno 

 

Členění opatření z Národního programu snižování emisí ČR dle skupin zdrojů podle přílohy č. 2 

k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů je poměrně 

jednoduché a je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka 34 - Členění opatření dle skupin zdrojů 

Opatření Skupina zdrojů 

Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru veřejná 

energetika a výroba tepla 
Energetika - spalování paliv 

Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění 

domácností 
Energetika - spalování paliv 

Podpora nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel 

pro veřejnou osobní dopravu 
není relevantní 

Podpora výstavby čerpací a dobíjecí infrastruktury pro 

alternativní pohony v dopravě 
není relevantní 

Podpora prioritní realizace opatření ke snižování emisí 

ze stacionárních zdrojů v sektoru energetika, průmysl a 

zemědělství 

všechny možné, nejčastěji: 

• Energetika - spalování paliv, 

• Energetika - ostatní, 

• Výroba a zpracování kovů a plastů, 

• Zpracování nerostných surovin, 

• Chovy hospodářských zvířat. 

Rozvoj Státní sítě imisního monitoringu není relevantní 
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6.2 Opatření obsažená v PZKO 

V následujícím textu jsou diskutována opatření, která budou součástí scénářů s dodatečnými 

opatřeními v aktualizovaných programech zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a 

aglomerace. Jejich základní přehled obsahuje následující tabulka. 

 

Tabulka 35 - Členění opatření v budoucích PZKO dle skupin zdrojů 

Opatření Skupina zdrojů 

Podpora výměny topidel za teplovodní kotle 

v domácnostech 

Energetika - spalování paliv v 

domácnostech 

Podpora výměna topidel za topidla v domácnostech 
Energetika - spalování paliv v 

domácnostech 

Podpora instalace akumulační nádoby v domácnostech 
Energetika - spalování paliv v 

domácnostech 

Podpora výměny topidel za předávací stanice v 

domácnostech 

Energetika - spalování paliv v 

domácnostech 

Podpora energeticky úsporných opatření 

v domácnostech 

Energetika - spalování paliv 

v domácnostech/ dodávky tepla pro 

veřejný sektor 

Podpora energeticky úsporných opatření ve veřejném 

sektoru 

Energetika - spalování paliv - dodávky 

tepla pro veřejný sektor 

Seznam významných stacionárních zdrojů, na který je 

navázána povinnost krajských úřadů postupovat podle 

zákona č. 201/2012 Sb. (včetně uvedení konkrétních 

technologických uzlů/výduchů, které se mají řešit, a 

seznamu typových opatření) 

Různé stacionární zdroje, nejčastěji: 

• Výroba a zpracování kovů a plastů, 

• Zpracování nerostných surovin. 

Podpora technických a stavebních opatření na budovách 

ustájení (instalace roštů, odsávání a filtrace odpadní 

vzdušiny) 

Chovy hospodářských zvířat 

Podpora technických a stavebních opatření při 

uskladnění exkrementů 
Chovy hospodářských zvířat 

Realizace silničních obchvatů Hl. města Prahy a Brna není relevantní 

 

Z výše uvedené tabulky je naprostá většina opatření investičního charakteru, tj. spočívají 

v podpoře investic z veřejných zdrojů. Výjimku tvoří toto opatření: 

• uvedení seznamu stacionárních zdrojů, u kterých byl identifikován významný příspěvek 

k překročení imisního limitu, kde pak následně musí krajský úřad postupovat podle § 13 

odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
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I toto opatření ale může mít v konečné fázi investiční koncovku realizovanou z veřejných 

prostředků, pokud je výsledkem postupu krajského úřadu stanovení povinnosti, kterou není 

možné splnit bez investičního zásahu do stacionárního zdroje. 

K těmto skupinám jsou v dalších kapitole přiřazeny potřeby finančních prostředků k realizaci 

navržených opatření a vyčíslení dosažitelných efektů. Současně k nim jsou přiřazeny potenciální 

vhodné zdroje financování. Vhodné zdroje jsou navrženy na základě provedené analýzy všech 

dostupných zdrojů financování z národních i evropských zdrojů (strukturální fondy, NPŽP, NZÚ, 

Modernizační fond apod.), které jsou, příp. v horizontu roku 2030 budou, dostupné 

k financování opatření v ochraně ovzduší (viz kapitola 7 této zprávy). 

Některá opatření budou ve scénářích programů zlepšování kvality ovzduší stanovena pouze 

jako podpůrná a nebudou kvantifikována. U těchto opatření nebudou náklady logicky 

identifikovány (případně budou pouze uvedeny jednotkové náklady nebo možný interval 

celkových nákladů). 

 

Tabulka 36 - Opatření v budoucích PZKO, pro které jsou stanoveny náklady na realizaci 

Opatření Stanovení nákladů 

Podpora výměny topidel za teplovodní kotle v domácnostech ANO 

Podpora výměna topidel za topidla v domácnostech ANO 

Podpora instalace akumulační nádoby v domácnostech ANO 

Podpora výměny topidel za kompaktní předávací stanice 

v domácnostech 
ANO 

Podpora energeticky úsporných opatření v domácnostech ANO 

Podpora energeticky úsporných opatření ve veřejném sektoru ANO 

Seznam významných stacionárních zdrojů, na který je navázána 

povinnost krajských úřadů postupovat podle zákona č. 201/2012 

Sb. (včetně uvedení konkrétních technologických uzlů/výduchů, 

které se mají řešit, a seznamu typových opatření) 

ANO 

Podpora technických a stavebních opatření na budovách ustájení 

(instalace roštů, odsávání a filtrace odpadní vzdušiny) 
ANO 

Podpora technických a stavebních opatření při uskladnění 

exkrementů 
ANO 

Realizace silničních obchvatů Hl. města Prahy a Brna 
ANO, dle rámcově známých 

údajů a informací od ŘSD ČR 
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7 Přiřazení potřeb finančních prostředků k realizaci opatření 

definovaných v NPSE a PZKO, vyčíslení dosažitelných efektů a 

vytipování možných zdrojů financování 

Tato kapitola se zabývá přiřazením potřeb finančních prostředků k realizaci investičních 

opatření obsažených v Národním programu snižování emisí ČR a aktualizovaných programech 

zlepšování kvality ovzduší. První částí této kapitoly je vytipování vhodných zdrojů financování, 

které budou dostupné pro dalších cca 10 let. S ohledem na omezení ve financování ze 

strukturálních fondů, popsaná v předchozích kapitolách této zprávy, je klíčové využít 

alternativní finanční zdroje pro podporu projektů na snižování emisí znečišťujících látek. 

jinak zůstane široká škála stacionárních zdrojů nepokryta dotační intervencí. 

Tam, kde to podklady od Objednatele umožňují, je proveden co nejdetailnější výpočet jak 

nezbytných nákladů na provedení opatření, tak dosažitelných environmentálních efektů. V této 

části jsou využity výstupy dosavadních prací Poskytovatele na absorpční kapacitě a nákladové 

efektivitě opatření ke snižování emisí. 

 

7.1 Potenciální zdroje financování 

Tato kapitola se zabývá možnostmi finanční podpory pro zlepšování kvality ovzduší 

v programovacím období 2021 - 2027. Zpráva se zabývá opatřeními v jednotlivých operačních 

programech z hlediska jejich realizovatelnosti ze dvou základních hledisek: 

• zda (a v jaké míře) je možné zajistit příslušnými opatřeními zlepšení kvality ovzduší, tj. 

zda jsou definována opatření, která přispějí ke zlepšení kvality ovzduší; 

• hodnocení priority vzhledem k předpokládanému vlivu na zlepšení kvality ovzduší. 

 

Pro identifikaci opatření, která mohou mít vedlejší efekt na kvalitu ovzduší, byly použity 

následující podkladové dokumenty, předané Poskytovateli ke dni 05.03.2020. 

• Operační program Životní prostředí 2021-2027, 

• Operační program Doprava 2021-2027, 

• Integrovaný regionální operační program 2021-2027, 

• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, 

• program rozvoje venkova, 

• Modernizační fond. 

 

Nejvýznamnější opatření s potenciálně největším dopadem na snížení emisí znečišťujících látek 

a snížení úrovně znečištění ovzduší, jsou zvýrazněna tučně. 
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7.1.1 Operační program Životní prostředí 2021-2027 

Pořizovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

Termín zpracování: Verze 0.3.1 

Stručný popis: Cílem OP ŽP 21+ je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel 

Česka, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení 

negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny 

klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální 

úrovni. 

Poznámka Poskytovatele: Pro OP ŽP 21+ Poskytovatel navrhuje drobné úpravy 

v podporovaných aktivitách: sloučení aktivit zaměřených na snižování emisí a rozdělení aktivit 

na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických 

aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku na projekty související přímo se Státní sítí 

imisního monitoringu a projekty ostatní; 

 

Specifické cíle se vztahem ke zlepšení kvality ovzduší: 

Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti: 

• snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury; 

• snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie; 

• výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo 

aktivní budovy; 

• výstavba komunitních obnovitelných zdrojů energie; 

• výstavba obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy; 

• výstavba obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie 

ve veřejném sektoru; 

• výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních 

předávacích stanic. 

Typy příjemců: obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní 

zařízení dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné 

ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod. Spolky, církve, 

fundace, ústavy apod. Pro oblast výměny nevyhovujících spalovacích zdrojů jsou cílovou 

skupinou domácnosti s tím, že podpora bude poskytována prostřednictvím krajských úřadů. 

Specifický cíl 1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí 

a snížení znečištění 

• náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; 

• realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů u 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; 
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• investice do nejlepších dostupných (inovativních) technik na snížení hluku v zatížených 

oblastech; 

• výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických 

aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku; 

• pořízení a modernizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení 

dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší a systémů pro archivaci a zpracování údajů 

o znečišťování ovzduší; 

• pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících 

látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci. 

Typy příjemců: provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění; provozovatelé monitorovacích 

systémů. 

 

7.1.2 Operační program Doprava 2021-2027 

Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR 

Termín zpracování: Verze 1.0 

Stručný popis: Sektor dopravy představuje jeden z pilířů hospodářství České republiky, který i 

přes zřetelný pokrok v posledních letech stále obsahuje mnoho nedořešených problémů i 

nových výzev. Sektor dopravy ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého 

života a podnikatelské sféry a je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti 

České republiky a její udržitelný rozvoj. Stav dopravní infrastruktury stále zaostává za členskými 

státy, které se staly členy EU dříve než ČR. Síť páteřní infrastruktury není stále plně dokončena. 

Tato skutečnost snižuje výkonost průmyslu i ekonomiky ČR jako celku, má negativní vliv na stav 

životního prostředí a z důvodu špatné dopravní dostupnosti některých regionů přispívá i 

k růstu socioekonomických disparit. Zastaralá dopravní infrastruktura nedokáže pojmout 

zvyšující se intenzitu dopravy a zvyšující se rozsah přepravy (včetně nebezpečných látek). 

Opatření, které dopravní politika ČR dále specifikuje jsou zaměřeny m.j. na: 

• minimalizaci negativních vlivů hluku a imisí z dopravy, a to vhodnými opatřeními 

na dopravní infrastruktuře či budováním obchvatů a zřizováním nízkoemisních zón; 

• minimalizaci negativních vlivů dopravy na veřejné zdraví a bezpečnost uživatelů 

dopravy, stabilitu ekosystémů v krajině, postupné zvyšování průchodností dopravní 

infrastruktury pro volně žijící organismy, zajištění konektivity jejich populací a snižování 

kolize zvěře s dopravou, zajištění dostatečné migrační propustnosti nových dopravních 

staveb. 

V rámci intervencí OP Doprava budou jednou z priorit projekty, které zajistí snížení znečištění 

ovzduší v obydlených oblastech s překročeným imisním limitem v souladu se Strategií zlepšení 

kvality ovzduší a programy zlepšování kvality ovzduší. 
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Specifické cíle se vztahem ke zlepšení kvality ovzduší: 

Priorita 1: Evropská, celostátní a regionální mobilita (FS) 

Specifický cíl: Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči 

změnám klimatu: 

• Nově postavené dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T 

• Nově postavené dálnice a silnice – globální síť TEN-T 

• Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T 

• Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – globální síť TEN-T 

• Nově postavené železnice – hlavní síť TEN-T 

• Nově postavené železnice – globální síť TEN-T 

• Rekonstruované nebo modernizované železnice – hlavní síť TEN-T 

• Rekonstruované nebo modernizované železnice – globální síť TEN-T 

• Infrastruktura pro alternativní paliva 

Specifický cíl: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční 

mobility 

• Jiné nově postavené železnice 

• Jiné rekonstruované nebo modernizované železnice 

• Infrastruktura pro alternativní paliva 

 

Priorita 2: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T (EFRR) 

Specifický cíl: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční 

mobility 

• Nově postavené vedlejší silniční napojení na silniční síť a uzly TEN-T 

• Nově postavené další vnitrostátní, regionální a místní přístupové silnice 

• Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regionální či 

místní silnice) 

 

Priorita 3: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva) (FS) 

Specifický cíl: Podpora udržitelné multimodální městské mobility 

• Infrastruktura čisté městské dopravy 

• Digitalizace městské dopravy 

• Infrastruktura pro alternativní paliva 
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Typy příjemců: subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které svou 

činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných 

příjemců z tematických prioritních os OP Doprava (podpora je zacílena na majoritní příjemce 

v sektoru doprava, kteří jsou odpovědní za správu dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu). 

 

7.1.3 Integrovaný regionální operační program 2021-2027 

Pořizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Termín zpracování: Pracovní verze k 31. 1. 2020 

Stručný popis: IR OP představuje komplexní nástroj zvyšování regionální 

konkurenceschopnosti prostřednictvím stimulace jejích tří klíčových faktorů: infrastruktura, lidé, 

instituce („3i“: infrastructure, inhabitants, institutions). V návaznosti na prioritní oblasti 

financování České republiky, zakotvené v Dohodě, a cíle politiky EU jsou intervence IR OP 

členěny do pěti věcně zaměřených priorit, přičemž každá z nich je vázána na jeden cíl politiky. 

Specifické cíle se vztahem ke zlepšení kvality ovzduší: 

Priorita 2 „Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva“ je navržena 

jako nástroj dosahování Cíle politiky 2 Nízkouhlíková a zelenější Evropa. Realizuje soubor 

opatření v oblasti udržitelné multimodální městské mobility, revitalizace municipalit a budování 

zelené infrastruktury. Zároveň reflektuje potřebu přizpůsobení se změnám klimatu a zajištění 

ochrany obyvatelstva. Intervence jsou směřovány na rozvoj klíčového faktoru 

konkurenceschopnosti „Infrastruktura“. 

Specifický cíl 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility 

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu 

• Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 

• Telematika pro veřejnou dopravu 

• Multimodální osobní doprava ve městech a obcích 

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

Typy příjemců: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 

Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy ČR, dopravci na základě 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Specifický cíl 2.2: Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v 

městském prostředí a snížení znečištění 

• Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené 

infrastruktury měst a obcí 

Typy příjemců: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace 

zřizované nebo zakládané kraji, církve, církevní organizace, organizační složky státu, 
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příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné a státní vysoké školy, státní 

podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce 

 

Priorita 3 „Rozvoj dopravní infrastruktury“ přispívající k naplňování Cíle politiky 3 Propojenější 

Evropa cílí na zvýšení konkurenceschopnosti regionů, dosahované zlepšením dostupnosti 

center ekonomického rozvoje a propojením hlavních dopravních os. Intervence jsou směřovány 

na rozvoj klíčového faktoru konkurenceschopnosti „Infrastruktura“. 

Specifický cíl 3.1: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility, včetně zlepšeného přístupu k TEN-T a přeshraniční mobilitě 

• Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti 

• Typy příjemců: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 

Priorita 5 „Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví“ přispívá k naplňování 

Cíle politiky 5 Evropa blíže občanům. Priorita v oblasti podpory komunitně vedeného místního 

rozvoje navazuje na věcná témata realizovaná v rámci politických cílů 2–5. Zaměřuje se na 

komunitně vedený místní rozvoj jako nástroj pro řešení specifických potřeb, pro zvýšení kvality 

života a mobilizaci místního potenciálu zejména ve venkovských oblastech. Druhým, úzce 

provázaným, nosným tématem priority je kulturní dědictví a udržitelný cestovní ruch jako 

oblasti s enormním rozvojovým potenciálem. Využití kulturního dědictví a potenciálu pro rozvoj 

udržitelného cestovního ruchu se pozitivně projeví v růstu zaměstnanosti a ekonomické 

konkurenceschopnosti regionů. 

Specifický cíl 5.2: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního 

rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území 

• Bezpečnost v dopravě 

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

• Revitalizace veřejných prostranství 

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III a V 

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

• Typy příjemců: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji. 
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7.1.4 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

2021-2027 

Pořizovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Termín zpracování: 2. verze, leden 2020 

Stručný popis: OP TAK se zaměřuje na několik hlavních témat, ve kterých se snaží připravit 

vhodné intervence. Prvním tématem je Výzkum, inovace a digitalizace (především podnikový). 

Druhým tématem je Konkurenceschopnost MSP v éře Průmyslu 4.0, neboť dle dostupných dat 

MSP v České republice zaostávají v oblasti vytváření přidané hodnoty. Třetím tématem, 

s relativně těsnou vazbou na ochranu ovzduší, je Posun k nízkouhlíkovému hospodářství. Česká 

republika v této oblasti zaostává i přesto, že v posledních letech klesá energetická náročnost 

tvorby HNP. Tento stav je dán zejména vysokou energetickou náročností podnikatelského 

sektoru. Dalším tématem s vazbou na ochranu ovzduší je Efektivnější nakládání se zdroji. 

OP TAK by měl rovněž přispět k dosažení materiálové soběstačnosti resp. snížení materiálové 

závislosti na primárních zdrojích. Posledním tématem je Zvýšení digitálního propojení, kde 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stále vidí obrovské rezervy především ve venkovských 

oblastech České republiky. 

Poznámka Poskytovatele: Pro OP TAK budou platit stejná omezení a pravidla pro poskytování 

veřejné podpory, jako pro OP ŽP 21+. Platí omezení všech investic souvisejících se spalováním 

uhlí a případné omezení podpory velkých podniků. V takovém případě je relevance tohoto 

programu pro ochranu ovzduší výrazně nižší. Již tak význam tohoto programu klesá přesunutím 

podpory energetických úspor v soustavách zásobováním tepelnou energií do Modernizačního 

fondu. 

Specifické cíle se vztahem ke zlepšení kvality ovzduší: 

Priorita 3 - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství 

Specifický cíl 3.1 - Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

• Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů; 

• Využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí 

vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských 

provozů; 

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného 

vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti; 

• Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování 

energetické účinnosti; 

• Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke 

zvýšení její účinnosti; 

• Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů; 

• Využití odpadní energie; 
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• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a 

technologických procesů; 

• Zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a 

regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení 

spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického 

managementu; 

• Podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací 

energie; 

• Podpora aktivit firem energetických služeb 

Typy příjemců: podnikatelské subjekty (vč. podniků až ze 100 % vlastněných veřejným 

sektorem). 

Specifický cíl 3.2 - Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

• Podpora solárních termických systémů; 

• Podpora solárních elektráren; 

• Podpora malých vodních elektráren; 

• Podpora větrných elektráren; 

• Podpora tepelných čerpadel; 

• Podpora efektivního využití bioplynu; 

• Podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu; 

• Podpora instalace dodatečného výkonu a akumulace energie na stávající výrobny; 

• Podpora efektivního využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky 

kombinované výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby tepla z biomasy formou 

výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení; 

• Podpora výstavby zařízení na výrobu pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě; 

• Podpora akumulace energie a transformace energie mezi energonositeli. 

Typy příjemců: podnikatelské subjekty (vč. podniků až ze 100 % vlastněných veřejným 

sektorem). 

Specifický cíl 3.3 - Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní 

úrovni 

• Instalace inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje/vzniku smart 

grids 

• Využití zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě (akumulaci) 

• Výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosové/přepravní a distribučních 

soustav a související infrastruktury 

• Snížení technických ztrát a zvýšení účinnosti energetických soustav 

• Zavádění systémů řízení spotřeby energie 

• Výstavba konverzních zařízení  



 

 

 

 

Str. 72 

• Výstavba metanizačních jednotek (výroba syntetického metanu, vodík+CO2 => 

syntetický metan) 

• Výstavba zařízení/stanic na zachytávání CO2 (technologie CCS/CCU) 

• Výstavba výroben nových druhů nízkoemisních/nízkouhlíkových plynů (například 

výroba vodíku ze zemního plynu parní reformací, pyrolýzou). 

• Připojení výroben a konverzních zařízení k plynárenské soustavě 

• Osazení plynových expanzních turbín v RS spojených s výrobou elektrické energie 

• Výstavba zkapalňovacích stanic 

• Modernizace, úprava plynárenské soustavy, výstavba plynovodů a modernizace 

zásobníků plynu včetně instalace nových podzemních sond, kompresorů a 

bezpečnostních prvků, kompatibilních s novými druhy plynů, vybavení zásobníků plynů 

biologickou metanizací 

• Vytvoření potřebných kapacit na nahrazování uhlí zemním plynem u velkých tepelných 

zdrojů - plán řízeného odklonu tepláren od uhlí 

• Instalace inteligentních prvků v plynárenských sítích a software za účelem 

rozvoje/vzniku smart grids a pro efektivní řízení integrace nových druhů plynu 

Typy příjemců: podnikatelské subjekty - provozovatelé energetických distribučních a 

přenosových soustav. 

Specifický cíl 3.4 - Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí 

a snížení znečištění 

• Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG, LNG a plug-in hybridy) 

v podnicích, přičemž se jedná o tyto podporované kategorie silničních vozidel – L (dvou 

- čtyřkolová vozidla), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 a N3 (nákladní) 

• Budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích 

• Zkapalňovací stanice LNG 

Typy příjemců: podnikatelské subjekty 

 

Priorita 4 - Efektivnější nakládání se zdroji 

Specifický cíl 4.1 - Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči 

katastrofám 

• Využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití 

v technologickém procesu podniku), 

• Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu 

klimatu, např. výsadbou funkční vegetace 

Typy příjemců: podnikatelské subjekty 
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7.1.5 Program rozvoje venkova 

Pořizovatel: Ministerstvo zemědělství 

Termín zpracování: 31. 12. 2019 

Stručný popis: Poskytovateli byl poskytnut výtažek dokumentu, který obsahoval především 

navržená opatření. Dokument obsahoval řadu revizí a komentářů. Širší kontext programu tak 

není Poskytovateli znám. Program rozvoje venkova by měl nově stát mimo politiku soudržnosti. 

 

Specifické cíle se vztahem ke zlepšení kvality ovzduší: 

b) posílení tržní orientace a zvýšení konkurenceschopnosti, a to i prostřednictvím většího 

zaměření na výzkum, technologii a digitalizaci 

typy opatření: 

• Investice do zpracování zemědělských produktů; 

• Investice do zemědělských podniků; 

• Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 

prvovýrobě; 

• Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv; 

• Výstavba a modernizace bioplynové stanice; 

• Výstavba a modernizace výtopny na biomasu; 

• Technologie snižující emise GHC a NH3 v rostlinné výrobě; 

• Technologie snižující emise GHC a NH3 v živočišné výrobě (např. zakrytí úložišť a 

jímek pro kejdu nebo trus, vybavení stájí pro skot shrnovacími lopatami, robotická 

zařízení pro odkliz hnoje nebo kejdy ve stájích pro skot, systémy pro centrální čištění 

vzduchu z objektů pro chov hospodářských zvířat). 

Typy příjemců: zemědělský podnikatel 

 

7.1.6 Modernizační fond (ModFond) 

Česká republika bude mít od roku 2021 k dispozici zhruba 120 miliard korun (podle ceny emisní 

povolenky, dnes 24 EUR/t) z nového Modernizačního fondu. Ten má zemím EU pomoci na cestě 

k nízkouhlíkové energetice. Prostředky Modernizačního fondu budou k dispozici deseti 

členským státům EU, které mají HDP nižší než je 60 % průměru EU (mezi které patří i ČR). 

Většinu financí do fondu posílají ostatní členské státy jako pomoc pro rozvoj obnovitelných 

zdrojů energie (OZE), energetických úspor, skladování, centrálního zásobování teplem, 

distribuci, přemísťování pracovníků či rekvalifikaci v uhelných regionech. Fond bude financován 

z dražeb povolenek v EU, vyhrazena pro něj budou 2 procenta celkového počtu povolenek pro 

období 2021 – 2030. 
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Členské státy s nižším HDP se navíc mohou rozhodnout, že skrze fond budou investovat i další 

finanční prostředky, které mají díky systému EU ETS k dispozici, např. výnosy z tzv. derogačních 

povolenek, které firmy získávaly „zdarma“ výměnou za to, že ušetřené peníze investovaly do 

modernizace infrastruktury, diverzifikace skladby energie nebo čistých technologií. 

Do fondu pak má být směrována i polovina tzv. solidárních povolenek, které má ČR a další 

země EU s nižším HDP dispozici jako „bonus“. 

Podle stávajícího návrhu by zhruba 70 miliard korun mělo jít přednostně na zařízení pro výrobu 

elektřiny v rámci systému ETS, tedy do elektráren i tepláren. Modernizační fond by svými 

prostředky mohl v případě potřeby podpořit i program Nová zelená úsporám. Z něj mohou 

lidé již nyní čerpat finance na zateplování domů, výměnu oken, modernizaci vytápění a další 

úsporná opatření. 

Modernizační fond je legislativně zakotven v novele zákona o podmínkách obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů. 

Finance z Modernizačního fondu bude spravovat Státní fond životního prostředí ČR. Způsob, 

jakým budou finanční prostředky z emisních povolenek využity není v tuto chvíli znám. 

Takzvaná Rada Modernizačního fondu bude složená ze zástupců ministerstva životního 

prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí. 

Poznámka Poskytovatele: Modernizační fond představuje jediný zdroj financování investic 

souvisejících s přechodem od spalování uhlí k emisně lepším palivům. Stejně tak představuje 

jediný zdroj dotačních prostředků, kde půjde podpořit modernizační projekty vedoucí k úspoře 

energií a snižování emisí CO2 v průmyslových podnicích účastnících se EU ETS. MŽP 

předpokládá, že projekty bude možné předkládat od 1. Q. 2021. V tuto chvíli ale MŽP nemá 

k dispozici nic, co by mohlo poskytnout jako vodítko pro přípravu projektů jednotlivým 

žadatelům. 

Priorita ModFondu: Snižování emisí skleníkových plynů 

Snižování emisí skleníkových plynů: celoevropský cíl na úrovni 43 % snížení emisí skleníkových 

plynů v porovnání s rokem 2005 v sektorech spadajících do systému obchodování s emisemi 

(EU ETS) a o 30 % v sektorech mimo EU ETS" snížit celkové emise skleníkových plynů do 

roku 2030 o 30 % v porovnání s rokem 2005 (což odpovídá snížení emisí o 44 milionů tun 

CChekv) 

Výzkum, inovace a konkurence-schopnost: ČR nemá stanoveny specifické kvantifikovatelné cíle 

v oblasti veřejného výzkumu, vývoje a inovací související specificky s energetickou unií. 

Typy příjemců: podnikatelské subjekty 

Priorita ModFondu: Výroba a využití elektřiny z obnovitelných zdrojů 

Dekarbonizace a oblast obnovitelných zdrojů energie: celoevropský cíl do roku 2030 na úrovni 

32 % vyjádřený jako podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie (v oblasti 

dopravy je cíl stanoven závazně pro všechny členské státy na úrovni 14 %), podíl OZE 22 % 

na hrubé konečné spotřebě energie (do roku 2030). 
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Typy příjemců: provozovatelé obnovitelných zdrojů energie, provozovatelé komunitní 

energetiky. 

Priorita ModFondu: Zlepšení energetické účinnosti (včetně oblasti dopravy, budov, 

zemědělství a odpadů) s výjimkou výroby energie z pevných fosilních paliv 

Energetická účinnost: hlavní cíl energetické účinnosti EU do roku 2030 ve výši nejméně 32,5 %, 

s možnou revizí směrem nahoru do roku 2023. Cíl ve výši 32,5 % do roku 2030 se promítá do 

konečné spotřeby energie 956 Mtoe nebo primární spotřeby energie 1 273 Mtoe v EU-28." 

Typy příjemců: energetické úspory ve státních/veřejných budovách, snížení emisí a 

energetické náročnosti v průmyslové výrobě. 

Priorita ModFondu: Modernizace energetických sítí, včetně lokálních rozvodů tepla, 

rozvodných sítí pro přenos elektřiny, zvýšení interkonektivity mezi členskými státy 

• zvyšování energetické účinnosti a dosažení navrhovaných energetických a klimatických 

cílů do roku 2030; 

• zvýšení výroby energie v EU a diverzifikace dodavatelských zemí a tras; 

• dokončení vnitřního trhu s energií a budování chybějících infrastrukturních propojení; 

• ve vnější energetické politice jednat jednotně, včetně zajištění toho, aby země EU včas 

informovaly Evropskou komisi o plánovaných dohodách se třetími zeměmi, které by 

mohly ovlivnit bezpečnost dodávek EU; 

• posílení mechanismů nouze a solidarity a ochrana kritické infrastruktury; 

• zvýšení diverzifikace energetického mixu 

• zachování soběstačnosti ve spotřebě elektřiny 

• zajištění dostatečnosti rozvoje energetické infrastruktury 

• významné nezvyšování dovozní závislosti 

Typy příjemců: provozovatelé sítí 
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7.2 Vyčíslení nákladů na provedení opatření obsažených v NPSE a PZKO 

Tam, kde to podklady od Objednatele umožňují, je proveden co nejdetailnější výpočet 

nezbytných nákladů na provedení opatření a jsou verifikovány předpoklady Objednatele. 

V následující tabulce jsou uvedena investiční opatření z Národního programu snižování emisí 

ČR a programů zlepšování kvality ovzduší, která mají vazbu na financování z veřejných zdrojů. 

U opatření je uveden odhad nezbytných nákladů uvedený v Národním programu snižování 

emisí ČR. Tam, kde NPSE ČR a PZKO obsahují typově shodná opatření, došlo k jejich sloučení. 

 

Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru veřejná energetika a výroba tepla 

Popis: Úspora min. 5 000 t emisí NOx nad rámec NPSE-WM 2019 (z 37,53 v roce 2020 na 30,95 

v roce 2030) vyšším využitím nespalovacích obnovitelných zdrojů energie příp. využitím 

odpadního tepla z průmyslu, změnou paliva, zvýšením energetické účinnosti apod. 

Komentář k předpokládaným nákladům: Nespalovací obnovitelné zdroje, využití odpadního 

tepla a zvýšení energetické účinnosti jsou opatření podporovaná v rámci programu Úspory 

energie v OP PIK. Medián nákladové efektivity tohoto opatření je 195 252 000 Kč na t 

odstraněných emisí NOx. Je zjevné, že dosažení snížení 5 000 t emisí NOx je při podobné 

nákladové efektivitě nerealistické a náklady by se pohybovaly o 2 řády výše, než je předpoklad. 

Předpokládané náklady nejsou dosažitelné ani při nákladové efektivitě opatření zaměřených 

na snížení emisí z energetických zdrojů a SZTE v PO 2 OP ŽP. I v tomto případě by částka byla 

o 1 řád vyšší. 

Předpokládané náklady by byly dostačující jedině v případě, že by byla podporována přímá 

opatření na snížení emisí NOx na spalovacích zdrojích formou náhrady kotlů za nové kotle a 

sekundární opatření typu deNOx. Tento závěr vyplývá z údajů o nákladové efektivitě příslušné 

kategorie opatření v OP ŽP 2007-2013. 

 

Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností 

Popis: Do září 2022 bude možné předkládat žádosti o podporu na výměnu kotlů na pevná 

paliva spadajících do nižší než 3 třídy dle příslušné ČSN. Od konce roku 2022 (resp. od začátku 

roku 2023) bude podpora soustředěna na výměnu stávajících nevyhovujících topidel (cca. 80 

tis. domácností využívá topidla jako hlavní zdroj vytápění v trvale obydlených objektech) a 

případně kotlů 3. emisní třídy. 

Komentář k předpokládaným nákladům: Z analýzy absorpční kapacity lze odhadovat 

absorpční kapacitu pro celé období 2021 až 2027 až na cca 500 tis. domácností. V případě, že 

by bylo možné takové množství projektů podpořit z veřejných zdrojů do konce roku 2030, 

potřebné náklady by dosahovaly až 55 mld. Kč. Takto vysoký počet náhrad nevyhovujících kotlů 

a topidel ale není reálné zrealizovat a maximální počet náhrad by se mohl pohybovat mezi 

90 000 a 100 000. Při míře podpory v obdobné výši na jednu náhradu jako doposud se náklady 
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pohybují ve výši 11 mld. Kč. V tomto kontextu jsou předpokládané náklady realistické a 

předpokládané počty náhrad se pohybují v rámci zjištěné absorpční kapacity. 

 

Podpora instalace akumulační nádoby v domácnostech 

Popis: Je jisté, že existuje absorpční kapacita pro tento typ opatření. Při pořizování nového 

způsobu vytápění se ne vždy investor řídí projektovou dokumentací nebo závazným pokynem 

výrobce zdroje tepla ohledně instalace akumulační nádoby. Instalace akumulační nádoby je 

přitom nezbytnou částí instalace kotle s ručním přikládáním (z pohledu dosažení 

environmentálního efektu a dosažení třídy dle příslušné ČSN). V opačném případě hrozí 

znehodnocení investice (z pohledu životního prostředí), neboť zdroj není provozován na 

tepelný výkon, kdy má optimální emise znečišťujících látek. Tato problematika je detailně 

diskutována u analýzy absorpční kapacity. 

Komentář k předpokládaným nákladům: Z analýzy absorpční kapacity vyplývá, že existuje 

potenciál pro instalaci akumulační nádoby minimálně v 27,5 tis. bytových jednotkách.  

Pořizovací cena se u běžných velikostí a běžných typů akumulačních nádob pohybuje 

v intervalu od 5 tis. do 30 tis. Kč v závislosti na velikosti a výrobci. Z toho lze dovodit potřebnou 

alokaci v rozmezí od cca 0,25 mld. do 0,75 mld. Kč. 

 

Podpora výměny topidel za předávací stanice v domácnostech 

Popis: Dle názoru Poskytovatele nebude absorpční kapacita příliš vysoká. Pořízení samotné 

kompaktní předávací stanice (dále také jen „KPS“) pro jednotlivé domácnosti je investičně 

podobně náročné, jako pořízení nového lokální zdroje tepla. Značným nákladem ale jsou vždy 

výkopové práce a samotné propojení nové KPS na SZTE. Toto opatření proto bude připadat 

v úvahu především tam, kde domácnost bude preferovat bezobslužnost vytápění. Takových 

domácností, které by navíc v současné době vytápěly pevnými palivy, není dle názoru 

Poskytovatele mnoho. Absorpční kapacita by se mohla zvýšit, pokud by byly zahnuty jako 

příjemci podpory i domácnosti vytápějící elektrickým kotlem nebo přímotopy. Tyto domácnosti 

jsou dotačně podporovány při přechodu na vytápění tepelnými čerpadly. Podpora připojení na 

SZTE je zajímavou alternativou, která rovněž znamená v daném místě bezemisní zdroj vytápění. 

Poskytovaná podpora by měla zohlednit dva běžné modely pro dodávky tepla ze SZTE. 

V jednom modelu je odběratel v primární (levnější) sazbě odběru tepla a platí si provoz, servis, 

při přechodu na jiné médium předávací stanici a její montáž. Předávací stanice je v majetku 

konečného uživatele/odběratele tepla. V druhém modelu je odběratel v sekundární (dražší) 

sazbě odběru tepelné energie, ale výše uvedené zajišťuje dodavatel tepelné energie a 

odběratel má vše započteno v ceně tepla. Předávací stanice je v majetku provozovatele 

soustavy zásobování tepelnou energií nebo případně jiné právnické osoby, která vlastní 

příslušnou část rozvodů. 

Pro zajištění vyšší absorpční kapacity by bylo vhodné umožnit podporu obou modelů, tj. mezi 

přípustné příjemce podpory zahrnout fyzické osoby, sdružení vlastníků bytových jednotek, 
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provozovatele SZTE i další právnické osoby vlastnící např. sekundární rozvody, které jsou 

dodavatelem tepla konečným odběratelům. Bylo by vhodné nastavit podmínky podpory tak, 

aby byla možná i dělba nákladů, resp. např. podpora vybudování přípojky ke KPS (a pořízení 

KPS by bylo v režii odběratele). 

Komentář k předpokládaným nákladům: Náklady na pořízení nové KPS se pohybují ve velmi 

širokém intervalu v závislosti na tom, zda se jedná o tlakově závislé stanice (levnější) nebo 

tlakově nezávislé (dražší, cena je dle individuální nabídky), zda se jedná o parní či horkovodní 

KPS a pochopitelně podle výkonu KPS (tj. zda je vhodná pro rodinné domy nebo bytové domy). 

Náklady na kompaktní výměníkovou stanici pro 1 bytovou jednotku (pouze čistě cena samotné 

stanice bez regulace, měření, instalace, apod.) o maximálním tepelném výkonu cca 45 kW se 

pohybují v pořizovacích nákladech v intervalu od cca 17,5 tis. Kč až 63 tis. Kč (podle technické 

úrovně řešení, počtu vytápěných okruhů, podle toho, zda zahrnuje cirkulaci TUV, apod.). 

Náklady na kompaktní výměníkovou stanici pro 1 bytovou jednotku (pouze stanice bez otopné 

soustavy, regulace, měření, apod.) o maximálním tepelném výkonu cca 75 kW se pohybují 

v pořizovacích nákladech v intervalu 61 tis. Kč až 80 tis. Kč (podle počtu vytápěných okruhů, 

podle toho, zda zahrnuje cirkulaci TUV, apod.). 

Kompletní náklady na horkovodní KPS pro rodinný dům vč. regulace a montáže lze odhadovat 

na cca 80 - 120 tis. Kč. Kompletní náklady na parní KPS pro rodinný dům vč. regulace a montáže 

se pohybují ve výši cca 200 - 250 tis. Kč. V uvedených cenách není zhotovení přípojky tepla 

(zemní práce), připojení na dispečink, apod. Poskytovatel má k dispozici reálnou nabídku na 

připojení 2 rodinných domů v menším městě na stávající teplovodní soustavu 100/65 °C 

prostřednictvím tlakově nezávislých předávacích stanic. Objekty se nacházejí na trase 

teplovodu. Cenová nabídka provozovatele SZTE na připojení těchto dvou rodinných domů je 

v jednom případě 200 tis. Kč a v druhém 336 tis. Kč. 

Pořizovací náklady na velké objektové výměníkové stanice vhodné pro bytové domy se 

pohybují v řádu stovek tis. Kč (bez zahrnutí ceny zemních prací) a stanovují se dle individuální 

nabídky dodavatelů technologií nebo tepla. Kompletní náklady na horkovodní KPS pro běžný 

panelový dům vč. regulace a montáže se pohybují ve výši cca 400 - 450 tis. Kč. Kompletní 

náklady na parní KPS pro běžný panelový dům vč. regulace a montáže se pohybují ve výši cca 

500 tis. Kč. 

S ohledem na výše uvedené různé modely zajištění dodávek tepelnou energií, dramaticky 

odlišné náklady na připojení objektů a neexistenci informace o potenciálu pro další připojování 

nových odběratelů, je nemožné exaktně vyčíslit absorpční kapacitu. Poskytovatel provedl 

některé zjednodušující předpoklady: 

• potenciál pro nové zákazníky v SZTE obecně existuje (úspory na straně odběratelů 

vedou ve většině SZTE, dle názoru Poskytovatele, k přebytku tepelné energie na straně 

výroby na zdrojích pro SZTE); 

• s ohledem na trend přechodu na horkovodní dodávky tepla budou uvažovány 

horkovodní KPS; 
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• situace, že by bytové domy přecházely z vytápění pevnými palivy na dodávku SZTE 

nebude příliš obvyklá (bytové domy nejsou v současné době obvykle vytápěny pevnými 

palivy s výjimkou menších bytových domů v zástavbě vesnického typu, kde ale zase 

obvykle není k dispozici SZTE). 

Dle Teplárenského sdružení ČR je v České republice 130 lokalit vytápěných dálkově členy 

Teplárenského sdružení ČR. Dalších odhadem 30 lokalit je vytápěno menšími provozovateli, 

kteří jsou členy Asociace dodavatelů tepla a technologií. Poskytovatel vychází ze skutečnosti, 

že jsou i další provozovatelé SZTE, kteří nejsou v těchto sdruženích. Dle aktuálního přehled 

účinných soustav zásobování tepelnou energií vydaného ERÚ je v České republice více jak 200 

takových soustav. 

V malých obcích se mohou vyskytovat dohromady jednotky, maximálně nízké desítky projektů. 

Ve středně velkém městě se bude jednat maximálně o jednotky projektů ročně. Zvýšený 

potenciál bude v období, kdy dochází k rekonstrukci SZTE (náhradě rozvodů tepla). 

Dle názoru Poskytovatele existuje spíše omezený potenciál pro tento typ projektů. Poskytovatel 

odhaduje maximální počet projektů na sedmileté období na 2 000 až 2 500. Jako minimální 

výše dotace na tento typ projektu doporučuje s ohledem na výše uvedené náklady uvažovat o 

100 tis. Kč. Potřebná alokace by pak činila 0,2 až 0,25 mld. Kč. 

 

Podpora energeticky úsporných opatření v domácnostech 

Popis: Finanční motivace ke snižování energetické spotřeby v sektoru bydlení. Dle studie Hnutí 

Duha „Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050“ je 

potenciál pro energetické úspory ve vytápění domácností do roku 2050 až 124 PJ jako 

technický potenciál a 50,4 PJ jako ekonomický potenciál. 

Komentář k předpokládaným nákladům: Dle poskytnutých údajů bylo dosud v sektoru 

bydlení v rámci Nové zelené úsporám uspořeno 2 677,2 TJ energie. Na realizaci této úspory 

bylo vynaloženo 13,227 mld. Kč. Výsledná nákladová efektivita je tedy 4 940 Kč/GJ uspořené 

energie. Na dosažení, byť i jen ekonomického potenciálu, by tak bylo zapotřebí minimálně 250 

mld. Kč. 

 

Podpora energeticky úsporných opatření ve veřejném sektoru 

Popis: Finanční motivace ke snižování energetické spotřeby ve veřejném sektoru. 

Komentář k předpokládaným nákladům: Dle analýzy provedené Šancí pro budovy v dubnu 

2019 s názvem „Absorpční kapacita pro energeticky úsporné renovace budov vládního sektoru 

v období 2021–2030“ vyplývá investiční potřeba, pouze v budovách vládního sektoru, pro 

realizaci úspor energie v období 2021–2030 ve výši 24,2 mld. Kč. Dle dostupných údajů se v OP 

ŽP 21+ uvažuje s alokací na úspory ve veřejném sektoru ve výši 10 mld. Kč. 
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Podpora nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou osobní dopravu 

Popis: Finanční motivace k obnově vozového parku prostřednictvím podpory z různých 

programů. Opatření by mělo směřovat k naplnění cílů „Aktualizace Národního akčního plánu 

čisté mobility“, který obsahuje předpokládané počty autobusů na CNG, elektrobusů a 

vodíkových autobusu do roku 2030. 

Komentář k předpokládaným nákladům:  

Dle „Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility“ je nezbytné do roku 2030 podpořit 

následující počty autobusů 

EV autobusy 800 - 1 200 

CNG autobusy 1 740 - 2 650 

vodíkové autobusy 870 

Z údajů Ministerstva dopravy vyplývá, že cena běžného naftového autobusu (v kategoriích do 

10,7 m, resp. do 13 m) je 4,7 resp. 5,3 mil. Kč. Obecně platí pravidlo, že cena autobusu na CNG 

je o 20 % vyšší než cena autobusu s naftovým motorem, v případě elektro busu je cena o 80 až 

100 % vyšší a u vodíkového autobusu se cena pohybuje kolem 150 % ceny konvenčního 

autobusu. 

Z výše uvedené vyplývají nezbytné náklady ve výši až 55 mld. Kč. 

 

Podpora výstavby čerpací a dobíjecí infrastruktury pro alternativní pohony v dopravě 

Popis: Finanční motivace k podpoře infrastruktury nezbytné pro rozvoj vozidel s alternativními 

pohony. Opatření by mělo směřovat k naplnění cílů „Aktualizace Národního akčního plánu čisté 

mobility“, který obsahuje předpokládané počty autobusů na CNG, elektrobusů a vodíkových 

autobusu do roku 2030. 

Komentář k předpokládaným nákladům:  Dle „Aktualizace Národního akčního plánu čisté 

mobility“ je nezbytné do roku 2030 podpořit následující počty dobíjecích bodů/plnících stanic 

elektrické dobíjecí stanice 19 000 - 35 000 

CNG stanice 350 - 400 

LNG stanice 30 

vodíkové stanice 80 

Z údajů o podpořených projektech v rámci IROP vyplývá, že cena jedné rychlodobíjecí stanice 

v rozmezí cca 1 až 2 mil. Kč. Cena čerpací stanice na CNG se, dle dostupných zdrojů, pohybuje 

ve výši od 150 tis. Kč (určená pro domácnosti) až do cca 30 mil. Kč dle výtoče stanice (pro 

výpočet byla uvažována cena 8 mil. Kč, což je cena, která se pohybuje v cenovém intervalu 

odpovídajícím středně velkým stanicím pro podnikatelské subjekty a komunální sféru), pro LNG 

stanici se ceny, dle dostupných zdrojů v EU, běžně pohybují v rozmezí od 22,5 mil. Kč do 30,5 

mil. Kč (pro výpočet byla uvažována cena 26,5 mil. Kč). V případě vodíkové plnící stanice se 

cena pilotních projektů v zahraničí pohybovala v rozmezí od 34,5 mil. Kč do 200 mil. Kč 

v závislosti na plnicí kapacitě v rozmezí od 100 do 1 000 kg H2/den a skladovací kapacitě 
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v rozmezí od 100 do 10 000 kg H2. Pro výpočet byly uvažována cena při spodní hranici tohoto 

intervalu (ve výši 35 mil. Kč). 

Z výše uvedené vyplývají nezbytné náklady ve výši cca 52,3 mld. Kč. 

 

Podpora prioritní realizace opatření ke snižování emisí ze stacionárních zdrojů v sektoru 

energetika, průmysl a zemědělství 

Popis: Jedná se o obecné vyjádření potřeby investiční podpory na realizaci dalších 

environmentálních investic především u prioritních typů stacionárních zdrojů. V kontextu PZKO 

lze jako prioritní realizaci opatření chápat především opatření realizovaná na významných 

zdrojích z hlediska kvality ovzduší. Opatření je definováno velmi široce, a kromě primárních 

emisí částic a benzo(a)pyrenu, pamatuje rovněž na podporu investic do prekurzorů 

sekundárních částic. 

Komentář k předpokládaným nákladům: K analýze předpokládaných nákladů lze přistoupit 

dvojím způsobem. 

První způsob vyžaduje konkrétní seznam stacionárních zdrojů v sektoru energetika, průmysl a 

zemědělství, na kterých by mělo být realizováno opatření ke snižování emisí a k jednotlivým 

zdrojům mít přiřazeno konkrétní typové opatření. Seznam stacionárních zdrojů bude částečně 

existovat, neboť bude vytvořen při aktualizaci PZKO. Tento seznam ale ani zdaleka nepokryje 

všechny stacionární zdroje, které se v daném místě podílejí na zvyšování úrovně znečištění 

ovzduší a výčet stacionárních zdrojů se vůbec nemusí krýt se stacionárními zdroji, na kterých 

by byla realizace opatření nejefektivnější (jinými slovy, je možné, že efektivnější a především 

snazší cesta ke snížení emisí vede přes ekologizaci dvou menších ale starších stacionárních 

zdrojů, než přes jeden větší, ale již modernizovaný). 

Konkrétní typová opatření pak představují první značnou nejistotu z pohledu investičních 

nákladů. Při aktualizaci PZKO je možné ke každému stacionárnímu zdroji přiřadit typové (nebo 

několik typových) opatření ke snížení emisí. Poskytovatel si je ale jistý, že bez projednání tohoto 

opatření s provozovatelem příslušného stacionárního zdroje a ověření vhodnosti technického 

řešení je takové přiřazení opatření příliš zjednodušující krok. Ten by fakticky mohl sloužit 

maximálně ke stanovení odhadu minimálních investičních nákladů a navíc jen u úzké skupiny 

stacionárních zdrojů, kde lze realizovat pouze jednoduchá opatření. Tento přístup ale nemůže 

vůbec postihnout aktuální technickou a morální životnost stacionárního zdroje a fakt, zda se 

provozovateli vyplatí investovat do typového opatření, nebo je nutné provést razantnější 

investici. Konkrétně to lze demonstrovat na situaci např odprášení pece využívající pro ohřev 

kovu plynné palivo. Typové opatření by mohla být instalace tkaninového filtru a příslušného 

odsávání a vzduchotechniky o ceně 20-30 mil. Kč. Pokud ale je stávajícího pec na hraně 

životnosti, provozovatel spíše sáhne k výměně samotné pece a odprášení bude koncipováno 

na novou pec (pokud bude vůbec potřeba). Pak se ale náklady budou pohybovat nad 100 mil. 

Kč. 

Bez ohledu na popsanou nejistotu se nelze vyhnout nejistotě dalšího kroku, kdy se ke 

konkrétnímu typovému opatření přiřadí průměrné náklady získané z analýzy dosavadního 
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čerpání v OP ŽP. K tomu lze opět uvést konkrétní příklad, kdy projekty na odprášení 

kamenolomu se obvykle pohybují ve výši investice 35-60 mil. Kč, ale objevují se i projekty za 

téměř 200 mil. Kč (navíc shodného provozovatele). 

Pokud by Poskytovatel aplikoval tento první přístup např. na aktualizaci PZKO pro Zónu 

Severozápad, a vycházel ze zveřejněných podkladů, tak jako významné individuální zdroje PM10 

jsou v této zóně CZ04 uvedeny 3 kamenolomy a jeden potravinářský mlýn. Z toho lze dovodit 

potřebné náklady na realizaci prioritních opatření u významných stacionárních zdrojů v této 

zóně ve výši cca 209 mil. Kč (3x 67, 5 mil. Kč + 1x 6,2 mil. Kč). Obdobně by bylo možné 

postupovat pro další zóny, nicméně Poskytovatel se nedomnívá, že tento přístup je vhodný, 

protože povede popsání investiční náročnosti pro velmi malou skupinu stacionárních zdrojů, 

navíc se podobně vysokou nejistotou, jako druhý, přitom jednodušší přístup. 

Získaná hodnota těchto nákladů by se vůbec nepotkávala s realitou dotačních programů. Pro 

snížení emisí prekurzorů sekundárních částic by bylo nezbytné razantně snížit emise NOx a SO2 

z energetických zdrojů. V této oblasti stále existuje dle názoru Poskytovatele významná 

teoretická absorpční kapacita, která ale naráží na omezení stanovená pro FS a EFRR a na 

veřejnou podporu vedoucí k mizivé investiční podpoře. 

Druhý způsob vychází z potřebného snížení emisí znečišťujících látek na dosažení stanovených 

cílů a s využitím nákladové efektivity se dostává k intervalům potřebných investičních nákladů. 

Cíl v oblasti emisních stropů představují národní emisní stropy. V tabulce uvedené níže 

Poskytovatel uvádí nejaktuálnější emise znečišťujících látek z údajů ČHMÚ (tyto údaje se 

většinou liší od údajů v NPSE) pro roky 2017. Rok 2020 je aproximován tak, že je vybrána jedna 

s nižších hodnot z emise roku 2018 nebo emisní strop pro rok 2020. Emise budou s ohledem 

na hospodářskou krizi v roce 2020 ve skutečnosti ještě nižší. Jedinou nejistotou jsou emise pro 

PM2,5, kde jsou emise uváděné pro rok 2018 vysoko nad hodnotou emisního stropu pro rok 

2020. V posledním řádku tabulky je uvedeno potřebné snížení na dosažení emisního stropu 

v roce 2030. 

 

Tabulka 37 - Emisní bilance a emisní cíle ČR [t/rok] 

Rok PM2,5 SO2 NOx VOC NH3 

2017 39 900 109 924 168 054 233 700 74 647 

2018 39 526 96 512 161 633 230 911 71 751 

2020 35 700 96 512 161 633 206 900 71 751 

2030 17 200 70 720 99 360 126 000 60 060 

Potřebné snížení 2020-2030 18 500 25 792 62 273 80 900 11 691 

 

Toto požadované snížení sloužila jako základ pro výpočet potřebných nákladů. Nákladová 

efektivita byly využita z dílčí zprávy č. 1 tohoto díla. Pro PM2,5 se pro výpočet použila nákladová 

efektivita náhrady kotlů v domácnostech. Poskytovatel předpokládá, že tento typ opatření je 

pro splnění národního emisního stropů klíčový. Pro VOC a NH3 byly použity mediány nákladové 
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efektivity relevantních opatření z PO 2 OP ŽP 2014-2020. Pro výpočet SO2 byla použita 

nákladová efektivita relevantního opatření v PO 2 OP ŽP 2007-2014. V tomto období se 

podporovaly rovněž projekty na odsíření, které představují nejrozšířenější typ opatření na 

snížení emisí (kromě změny palivové základny v podstatě jediný). Pro výpočet NOx byla použita 

nákladová efektivita relevantního opatření v PO 2 OP ŽP 2007-2014 (v tomto období se 

podporovaly rovněž projekty na deNOx, které představují nejrozšířenější typ opatření na 

snížení emisí) kombinovaná s nákladovou efektivitou OP ŽP 2014-2020 a OP PIK. 

Použité nákladové efektivity jsou tyto: 

• 3,829 mil. Kč na odstraněnou t PM2,5; 

• 3,925 mil. Kč na odstraněnou t VOC; 

• 0,843 mil. Kč na odstraněnou t NH3; 

• 0,25 mil. Kč na odstraněnou t SO2; 

• 67,139 mil. Kč na odstraněnou t NOx (průměr z 0,19 mil. Kč/t, 5,976 mil. Kč/t a 195,252/t 

mil. Kč) a 5,976 mil. Kč/t 

Snížení emisí dle tabulky č. 41 vytváří dle názoru Poskytovatele rovněž předpoklad pro dosažení 

cílů v oblasti kvality ovzduší. Na úrovni znečištění ovzduší se podílí z cca 50 % sekundární 

částice. Snížení emisí potřebné pro dosažení emisních stropů v roce 2030 zajistí výrazné snížení 

koncentrací částic PM2,5 a PM10.  

Snížení emisí PM2,5 realizované primárně na vytápění domácností pak zajistí náhradu emisně 

nevyhovujících kotlů nezbytnou pro dosažení imisních limitů. 

Třetí skupinou výrazně ovlivňující plnění imisních limitů jsou zdroje fugitivních emisí částic. Zde 

existuje vysoký předpoklad, že pokud budou v období 2021-2027 podporována nákladově 

efektivní opatření na prioritních stacionárních zdrojích v prioritním území, bude navržená 

alokace cca 7 mld. Kč dostatečná pro vyřešení problematických hotspotů. 

Celkové náklady na dosažení emisních stropů a imisních limitů lze v období 2020 - 2030 

odhadnout v intervalu od 782 mld. Kč do 4,6 bil. Kč v závislosti na dosažené nákladové 

efektivitě odstranění NOx. 

 

Rozvoj Státní sítě imisního monitoringu 

Popis: Jde o další rozšiřování a obnovu Státní sítě imisního monitoringu v souladu s novou 

koncepcí sítě 

Komentář k předpokládaným nákladům: Z analýzy absorpční kapacity vyplývá, že očekávané 

náklady na rozšiřování a obnovu Státní sítě imisního monitoringu činí cca 1 mld. Kč. Výdaje by 

měly jít v první polovině programového období především na instalaci nového vybavení pro 

měření úrovně znečištění ovzduší za účelem zpřesňování poskytovaných údajů o distribuci 

znečištění a vlivu na cílové skupiny (tj. na nové stacionární měření) a v druhé polovině 

programového období především na obnovu stávajícího, v té době dožívajícího, vybavení sítě. 
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V rámci tohoto finančního odhadu jsou zahrnuty jak náklady na samotnou měřicí techniku, tak 

náklady na podpůrnou infrastrukturu (hardwarové a softwarové vybavení). S ohledem na 

značnou různorodost projektů nelze výpočet alokace založit na běžných jednotkových 

nákladech. Ty lze definovat pouze pro pořízení měřicí techniky, kde lze např. pro modernizaci 

mobilního měření definovat nákladovost ve výši cca 500 tis. Kč/1 modernizovaný mobilní 

monitoring a v případě stacionárního měření úrovně znečištění ovzduší (měřicí stanice) lze 

hovořit o nákladovosti cca 1,5 mil. Kč. Tyto náklady se ale výrazně mění zvyšujícím se rozsahem 

měřených znečišťujících látek. 

 

Realizace silničních obchvatů Hl. města Prahy a Brna 

Popis: Opatření bude zaměřené na obecnou podporu/ vyjádření potřeby dokončení silničních 

obchvatů největších měst, kde silniční doprava hraje hlavní roli v překračování imisních limitů. 

Komentář k předpokládaným nákladům: Dle dostupných zdrojů (Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, http://www.okruhprahy.cz/#home, http://www.mestsky-okruh-brno.cz/plan-vystavby/, 

http://www.ceskedalnice.cz/) je výhled do následujících let v této oblasti špatný. V období 

2021-27 existuje v případě Hl. města Prahy předpoklad pro výstavbu části velkého okruhu za 

9,4 mld. Kč (D0 511 Běchovice-D1). 

U Města Brna lze očekávat do konce roku 2030 práce na velkém městském okruhu s tím, že 

v první polovině tohoto období lze očekávat realizaci na úsecích Žabovřesky, Brno-sever a 

Královo Pole (stavby VMO Žabovřeská I - I. etapa, VMO Žabovřeská I - II. etapa, VMO Tomkovo 

náměstí a VMO Rokytova) za cca 4,7 mld. Kč. Pro další období a další části okruhu zdroj finanční 

odhad neuvádí. 

 

7.3 Vyčíslení environmentálních dopadů opatření obsažených v NPSE a PZKO 

Poskytovatel vychází z předpokladu, že NPSE a PZKO jsou, resp. budou, připraveny tak, aby 

splnily stanovené cíle a obsahují, resp. budou obsahovat, k tomu nezbytná opatření. V takovém 

případě lze při vynaložení nákladů uvedených v předchozí kapitole očekávat environmentální 

dopady ve výši odpovídající rozdílu mezi stávajícími emisemi a emisemi pro rok 2030. Dosažené 

snížení emisí by bylo: 

• 28 906 t TZL 

• 21 765 t PM10 

• 18 500 t PM2,5 

• 25 792 t SO2 

• 62 273 t NOx 

• 80 900 t VOC 

• 11 691 t NH3 

• 51 t benzo(a)pyrenu 

http://www.okruhprahy.cz/#home
http://www.mestsky-okruh-brno.cz/plan-vystavby/
http://www.ceskedalnice.cz/
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7.4 Verifikace navržených zdrojů financování pro opatření obsažená v NPSE a PZKO 

V tabulce 44 Poskytovatel uvádí zdroje financování, které předpokládají NPSE a PZKO a k tomu je připojen komentář ohledně relevantnosti na 

základě provedené analýzy zdrojů financování a aktuálně dostupných informací. 

 

Tabulka 38 - Navrhované finanční zdroje pro opatření z NPSE ČR a PZKO 

Opatření 
Navrhovaný 

finanční zdroj 
Komentář Poskytovatele Potřebná alokace 

Odhadovaný 

environmentální 

efekt 

Dodatečné snížení emisí k 

roku 2030 ze sektoru 

veřejná energetika a výroba 

tepla 

Modernizační 

fond, OP TAK, 

OP ŽP 2021+ 

Prostor pro projekty na snižování emisí NOx v OP TAK a OP ŽP 

2021+ bude výrazně omezen a pro veřejnou energetiku nebudou 

tyto programy prakticky použitelné s výjimkou snížení emisí díky 

realizaci projektů na menších SZTE s využitím OZE a 

průmyslových úspor (k tomu více v předchozích částech této 

zprávy). 

Dominantním zdrojem pro financování tohoto opatření bude 

Modernizační fond. Dle dostupných informací se v rámci tohoto 

programu nepočítá s povinností snížit stávající instalovaný výkon 

výrobních fosilních zdrojů při podpoře nových zdrojů energie, 

jinými slovy v takové podobě by program nezajišťoval snížení 

emisí. Vzhledem k tomu, že opatření není možné financovat 

z jiných zdrojů, mělo by být zajištěno nastavení takových 

podmínek podpory, aby opatření bylo prostřednictvím podpory 

z Modernizačního dosaženo, nebo k němu Modernizační fond 

alespoň výraznou měrou přispěl. 

minimálně stovky 

mld. Kč 
5 tis. t NOx 
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Obměna zdrojů tepla 

v sektoru lokálního 

vytápění domácností 

OP ŽP 2021+, NZÚ 

OP ŽP 2021+ by měl být dominantní zdroj financování, 

stávající návrh podporovaných opatření umožňuje podporu 

náhrad kotlů a lokálních topidel na pevná paliva za ekologičtější 

způsoby vytápění (předpoklad: tepelná čerpadla, plynové kotle a 

biomasové kotle). 

Prostřednictvím NZÚ bude možné nadále podporovat solární 

termické systémy. 

11 mld. Kč 2 tis. t EPS PM2,5 

Podpora instalace 

akumulační nádoby 

v domácnostech 

OP ŽP 2021+, 

NPŽP 

Stávající návrh OP ŽP 2021+ neumožňuje podporu instalace 

akumulačních nádrží, nicméně tuto aktivitu lze (je vhodné) do 

programu doplnit. 

Národní programy vypisované SFŽP ČR jsou uváděny jako 

jediný další alternativní zdroj finančních prostředků a byly by 

vhodné pro jejich jednoduchost, nicméně celkový finanční objem 

by mohl přesahovat obvyklé alokace NPŽP. 

Z NZÚ není možné tuto aktivitu podporovat, neboť často se 

bude jednat o kotle na biomasu, kde je nulový vykazovaný efekt 

z hlediska CO2. 

0,25 až 0,75 mld. 

Kč 

U cca 30 tis. kotlů je 

potenciál pro snížení 

emisí o desítky %. 

Celkový přínos lze 

odhadnout na 

desítky až stovky t 

EPS PM2,5. 

Podpora výměny topidel na 

pevná paliva za předávací 

stanice v domácnostech 

OP ŽP 2021+, 

NPŽP 

OP ŽP 2021+ je relevantní zdroj financování, stávající návrh 

podporovaných opatření to umožňuje. Poskytovatel upozorňuje 

na složitější model podpory, kdy by bylo vhodné, aby žadatelem 

mohly být fyzické osoby i právnické osoby (případně i určitá 

kombinace) (k tomu viz předchozí části této zprávy). 

S ohledem na menší finanční rozsah tohoto opatření lze uvažovat 

rovněž o národních programech vypisovaných SFŽP ČR, kde by 

současně bylo možné nastavit vhodnější pravidla pro poskytování 

podpory. V každém případě by absorpční kapacitě výrazně 

0,2 až 0,25 mld. Kč 
cca desítky t EPS 

PM2,5 
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pomohla průběžná forma podávání žádostí o dotaci, neboť 

noví potenciální odběratelé jsou citliví na délku realizace změny 

způsobu vytápění. 

Podpora nákupu 

nízkoemisních a 

bezemisních vozidel pro 

veřejnou osobní dopravu 

IR OP 2021+, 

OP TAK a 

ModFond 

Opatření je realizovatelné prostřednictvím uvedených programů, 

přičemž rozdělení do jednotlivých programů bude dle typu 

příjemce: z IR OP 2021+ budou podporovány projekty ve veřejné 

sféře, z OP TAK budou podporována vozidla v rámci jednotlivých 

podniků a z ModFondu bude tento typ projektů podporován 

poté, co by byla jiných programech vyčerpána dostupná alokace. 

34,5 mld. Kč stovky t EPS PM2,5 

Podpora výstavby čerpací a 

dobíjecí infrastruktury pro 

alternativní pohony v 

dopravě 

IR OP 2021+, OP D 

2021+ a OP TAK 

Opatření je realizovatelné prostřednictvím uvedených programů, 

přičemž rozdělení do jednotlivých programů bude dle typu 

příjemce: z IR OP 2021+ budou podporovány projekty ve veřejné 

sféře, z OP TAK bude podporována infrastruktura v rámci 

jednotlivých podniků a z OP D 2021+ bude podporována 

infrastruktura dostupná veřejně v rámci silniční sítě. 

48 mld. Kč - 

Podpora prioritní realizace 

opatření ke snižování emisí 

ze stacionárních zdrojů v 

sektoru energetika, 

průmysl a zemědělství 

OP ŽP 2021+, 

OP TAK, 

Modernizační 

fond, PRV 

Opatření je realizovatelné především prostřednictvím OP ŽP 

2021+, který bude zaměřen na podporu projektů realizovaných 

na „neenergetických“, tzv. průmyslových, stacionárních zdrojích. 

V rámci OP TAK budou realizovány projekty, které v menší míře 

mohou přispět rovněž ke snížení emisí prostřednictvím 

zvýšeného využívání obnovitelných zdrojů energie v průmyslu a 

realizací energetických úspor v průmyslu, především u malých a 

středních podniků. 

Pro projekty v oblasti energetiky platí omezení popisovaná výše. 

Jediná možnost masivní podpory modernizace energetických 

zdrojů bude prostřednictvím Modernizačního fondu. Nastavení 

6,9 mld. Kč 1,5 tis. t EPS PM2,5 
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podmínek podporu v tomto programu bude klíčové z pohledu 

ekologických přínosů tohoto programu (viz první řádek tabulky). 

Z PRV budou podporována opatření ke snižování emisí 

u zemědělských podniků. U tohoto programu je potřeba zajistit, 

aby nedocházelo k překryvu mezi PRV a OPŽP 2021+, neboť 

v tuto chvíli oba programy předpokládají podporu shodných 

opatření. 

Rozvoj Státní sítě imisního 

monitoringu 

OP ŽP 2021+, 

státní rozpočet 

Návrh OP ŽP 2021+ umožňuje toto opatření plně realizovat. 

Poskytovatel doporučuje vyčlenit opatření na rozvoj Státní sítě 

imisního monitoringu do zvláštní aktivity za účelem 

efektivnějšího řízení výzev. 

Státní rozpočet v tomto případě figuruje jako zdroj 

spolufinancování, případně jako hlavní a jediný zdroj financování, 

pokud opatření nebude podpořeno z OP ŽP 2021+. 

1 mld. Kč - 

Realizace silničních 

obchvatů Hl. města Prahy a 

Brna 

OP D 2021+ 

OP D 2021+ je relevantní zdroj financování, stávající návrh 

podporovaných opatření umožňuje podporu těchto staveb. 

Problematická je ovšem úroveň připravenosti staveb. 

14,1 mld. Kč 

nelze určit ve vztahu 

k emisí, hlavním 

přínosem těchto 

projektů je vymístění 

zdrojů emisí mimo 

obytnou zástavbu a 

tím zlepšení kvality 

ovzduší 

v obydlených 

územích 
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Příloha č. 1 - Podoba dotazníku pro dotazníkové šetření 
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Příloha č. 2 - Kompletní přehled odpovědí v dotazníkovém šetření (edičně upraveno) 

Investice 
ovzduší 

Typ provozu 
Fáze 

přípravy 
Čas 

realizace 

Výše 
investice 
[mil. Kč] 

Technologický popis 
Dotčené 

látky 
Dopad na jiné složky 

Min. 
dotace 

Zájem o 
finanční 
nástroje 

Příprava 
opatření 

hluk 

Odhad 
CAPEX 

hluk 

Zájem o 
dotaci 
hluk 

ano slévárna 
je připravena 

k realizaci 
1 - 2 roky 50 - 200 

Náhrada staré formovací linky novou + 
technologické příslušenství 

TZL  50 % 
není 

známo 
ne  ne 

ano slévárna 
ve fázi 
záměru 

2 roky a 
více 

do 10 instalace el. pece 
TZL SOx, 

NOx 
CO2 80 % ne ne  ne 

ne tavení kovů žadný  0 není žádné  50 % ne ne nula ne 

ano slévárna 
ve fázi 
záměru 

2 roky a 
více 

do 10  TZL, NOx 
snížení emisí CO2, 
zvýšení energetické 

účinnosti 
50 % 

není 
známo 

ano 
5 - 10 
mil. Kč 

ne 

není 
známo 

vápenka 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky do 10  TZL 
snížení emisí CO2, 
zvýšení energetické 

účinnosti 
75 % ne ne  ne 

není 
známo 

slévárna 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

není známo  TZL snížení zátěže hlukem 50 % 
není 

známo 
není 

známo 
není 

známo 
ano 

ne pískovna    brzké ukončení těžby (do pěti let)   90 % ne   ne 

ano slévárna 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky do 10  - 
zvýšení energetické 

účinnosti 
30 % ano ne  ne 

není 
známo 

slévárna 
ve fázi 
záměru 

  výměna bentonitu na pracovišti F40, kde je 
nižší obsah uhlí tzn. nižší emise 

BTEX snížení emisí CO2 25 % 
není 

známo 
není 

známo 
není 

známo 
ano 

není 
známo 

1-64 z 
provozoven 

po ČR 

zatím bez 
záměru 

méně než 
1 rok 

do 10 není známo 
TZL SOx, 

NOx 

zvýšení energetické 
účinnosti, snížení 

spotřeby vody 
50 % 

není 
známo 

ne 
není 

známo 
ne 

ano teplárna 
ve fázi 
záměru 

2 roky a 
více 

50 - 200  TZL SOx, 
NOx 

snížení emisí CO2, 
zvýšení energetické 

účinnosti 
40 % ne ne  ne 

ano 

ocelárna, 
válcovny, 

aglomerace a 
další 

ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky nad 200 
Hybridní pece na ocelárně, Modernizace 

válcoven a další projekty 
TZL 

snížení emisí CO2, 
zvýšení energetické 

účinnosti 
60 % 

není 
známo 

není 
známo 

není 
známo 

ne 

ano 
průmyslová 
energetika 

ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky do 10 úspora zemního plynu i elektřinu. TZL, NOx 
snížení emisí CO2, 
zvýšení energetické 

účinnosti 
50 % ne ne 

není 
známo 

ne 

ano slévárna 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

do 10  TZL  60 % ne 
není 

známo 
 ano 
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ano slévárna 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky 10 - 50  TZL 
zvýšení energetické 
účinnosti, snížení 

spotřeby vody 
80 % ne ne  ne 

ano chov skotu 
příprava 

projektové 
dokumentace 

1 - 2 roky 10 - 50 Investice do mechanizace NOx 
snížení emisí CO2, 

snížení zápachu 
50 % ne ne  ne 

ano ustájení skotu 
je připravena 

k realizaci 
1 - 2 roky do 10 

rekonstrukce ustájení skotu, výběhy pro 
skot oprava hnojiště a jímek 

TZL, 
VOC 

snížení zátěže hlukem, 
snížení zápachu, snížení 

spotřeby vody 
60 % ne ano 

do 2 
mil. Kč 

ano 

ano farma 
příprava 

projektové 
dokumentace 

méně než 
1 rok 

do 10 Ustájení na hluboké podestýlce - 
snížení zápachu, zvýšení 

energetické účinnosti 
30 % ano ne 

není 
známo 

ne 

není 
známo 

výrobna oceli 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky není známo  - 
snížení emisí CO2, 
zvýšení energetické 

účinnosti 
70 % 

není 
známo 

není 
známo 

není 
známo 

ano 

ano 
zpracování 

neželezných 
kovů 

ve fázi 
záměru 

2 roky a 
více 

50 - 200 
odlučovací zařízení pecní agregáty rafinace 

olova 
TZL SO  25 % ano ne  ne 

ano 
keramická 

výroba 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky 10 - 50  VOC 
snížení emisí CO2, 

snížení zápachu 
50 % ano ne  ne 

není 
známo 

není známo 
ve fázi 
záměru 

     90 % ne ano 
2 - 5 

mil. Kč 
ano 

není 
známo 

chov skotu 
ve fázi 
záměru 

2 roky a 
více 

do 10 hnojiště 
NOx, 
VOC 

snížení zápachu 75 % ne  není 
známo 

ne 

ano 
průmyslová 
energetika 

připravena k 
realizaci 

méně než 
1 rok 

do 10 
Náhrada vlastního energetického zdroje na 

tuhá paliva instalací lokálních plynových 
zářičů. 

TZL, 
SOx, 
NOx 

 80 % ne ne  ne 

ano kamenolom 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky do 10 
odsávání drtičů kamene do zařízení na 

snižování emisí, účinné skrápění 
neodsávaných technologických uzlů. 

TZL  50 % 
není 

známo 
není 

známo 
není 

známo 
ne 

ano 
hnojiště, 

sklad kejdy 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

do 10  NH3 
snížení emisí CO2, 

snížení zápachu 
50 % ano ne 

není 
známo 

ne 

není 
známo 

slévárna 
hliníku 

ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky 50 - 200 
Odvětrání slévárny hliníku s využitím 

odpadního tepla. 
- 

snížení zápachu, zvýšení 
energetické účinnosti 

70 % ne 
není 

známo 
není 

známo 
ano 

není 
známo 

chov drůbeže 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

není známo  - snížení zápachu 80 % ne ne  ne 

ano chov skotu 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky do 10 
zastřešený betonový sklad chlévské mrvy o 

kapacitě 1500t s jímkou 
NOx 

snížení emisí CO2, 
snížení zápachu 

80 % ne ne  ne 

ano 
chov prasat, 
chov skotu 

ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky do 10 

Kejdovač s technologií přímého zapravení 
do půdy. Rozmetadlo tuhých statkových 
hnojiv s technologií variabilního hnojení 
podle stavu půdní zásobenosti živinami. 

Sklady statkových hnojiv 

TZL, 
SOx, 
NOx, 
VOC 

snížení emisí CO2, 
snížení zápachu 

50 % 
není 

známo 
ne 

není 
známo 

ne 
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není 
známo 

výkrmny 
prasat 

ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

do 10  TZL, 
VOC 

snížení zápachu 50 % ne ne  ne 

ano výkrmna 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

do 10 Stáj výkrmu s pračkou vzduchu NOx snížení zápachu 40 % ano ne 
není 

známo 
ne 

není 
známo 

chov prasat, 
chov nosnic 

ve fázi 
záměru 

2 roky a 
více 

10 - 50  NH3 snížení zápachu 70 % ne ne  ne 

ano 
výroba 

pneumatik 

příprava 
projektové 

dokumentace 
1 - 2 roky 50 - 200 

ozónové čištění odpadní vzdušiny - redukce 
zápachů 

pachové 
látky 

snížení zápachu 30 % ne ne  ano 

ano chov prasat 
příprava 

projektové 
dokumentace 

méně než 
1 rok 

do 10 
změna technologie ustájení prasnic, 

navýšení kapacity a prodloužení doby 
skladování kejdy, zastřešení kejdové jímky 

VOC 
snížení zápachu, snížení 

spotřeby vody 
50 % ne ne  ne 

ano 
zemědělský 

podnik 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky do 10  
TZL, 
SOx, 
NOx 

snížení zátěže hlukem, 
snížení emisí CO2, 
zvýšení energetické 

účinnosti 

60 % ne 
není 

známo 
není 

známo 
ano 

ano chov skotu 
část povolena 

a další je v 
záměru 

méně než 
1 rok 

10 - 50 
Výstavba nového teletníku pro mléčnou a 

rostlinnou výživu 
NOx 

snížení zátěže hlukem, 
snížení emisí CO2, 

snížení zápachu, snížení 
spotřeby vody 

55 % 
není 

známo 
ano 

2 - 5 
mil. Kč 

ano 

ano chov prasat 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky do 10  NOx, 
VOC 

snížení emisí CO2, 
snížení zápachu 

50 % ne ne  ne 

ano chov skotu 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

do 10 
Rozmetadlo chlevské mrvy přesná 

aplikace. Rychlost aplikace = snížení emisí. 
NOx 

snížení zátěže hlukem, 
snížení emisí CO2, 

snížení zápachu, zvýšení 
energetické účinnosti 

40 % ne ne 
není 

známo 
ne 

ano chov prasat 
ve fázi 
záměru 

2 roky a 
více 

10 - 50   
snížení zátěže hlukem, 

snížení zápachu, zvýšení 
energetické účinnosti 

70 % 
není 

známo 
není 

známo 
 ano 

ano kamenolomy 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

do 10 Odsávací zařízení a tlakové vodní mlžení TZL  70 % ne ano 
nad 10 
mil. Kč 

ano 

ano chov prasat 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

do 10 
Aplikátor kejdy s přímým zapravením do 

půdy během aplikace 
čpavek snížení zápachu 50 % ne ne  ne 

ano 
chov prasat a 

skotu 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky 10 - 50  
TZL, 
NOx, 
VOC 

snížení zápachu 40 % ano ne 
není 

známo 
ano 

ano chov prasat 
ve fázi 
záměru 

méně než 
1 rok 

není známo 
tunelová filtrace vzduchu přes filtr (kůra a 

podobně) 
NOx 

snížení emisí CO2, 
snížení zápachu 

90 % 
není 

známo 
ne 

není 
známo 

ne 

ano kmenárna 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky nad 200 projekt v zásobníku 89. výzvy TZL 
zvýšení energetické 

účinnosti 
65 % ne ano 

nad 10 
mil. Kč 

ano 

ano 
slévárna 

šedé, tvárné 
litiny a oceli 

příprava 
projektové 

dokumentace 
1 - 2 roky nad 200 projekt ve stávajícím OPŽP TZL 

snížení zátěže hlukem, 
zvýšení energetické 

účinnosti 
50 % ano ne  ne 
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ano obalovny 
ve fázi 
záměru 

1 - 2 roky 10 - 50 

úpravy technologie (výměna filtrů, skrápění 
technolog. linky, kropicí vozy, odsávání 
technolog. drcení kameniva, zakrytování 
přepravních pásů, náhrada mycích stolů 

TZL, 
SOx, 
NOx, 
VOC 

snížení zápachu, zvýšení 
energetické účinnosti 

1mil 
není 

známo 
není 

známo 
 ne 
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1 Specifikace zadání 

Na základě smlouvy (evidenční číslo smlouvy 190152) uzavřené mezi Českou republikou – 

Ministerstvo životního prostředí (dále také jen „Objednatel“) a Ascend s.r.o. (dále také jen 

„Poskytovatel“) je společnost Ascend s.r.o. povinna poskytnout komplexní analyticko-

poradenské služby ve formě zpracování finanční analýzy opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 

Tato smlouva předpokládá vypracování těchto výstupů: 

1.1.1. zpracování analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

v oblasti lokálních topenišť, dopravy, průmyslu, energetiky, zemědělství, monitoringu kvality 

ovzduší a souvisejících parametrů; 

1.1.2. provedení ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší s ohledem na opatření 

uvedená v Národním programu snižování emisí ČR (dále jen jako „NPSE“) a programů 

zlepšení kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace (dále jen jako „PZKO“); 

1.1.3. uspořádání všech opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší definovaná 

v NPSE a PZKO a přiřazení potřeb finančních prostředků k jejich realizaci, vyčíslení 

dosažitelných efektů a vytipování možných zdrojů financování; 

1.1.4. zpracování návrhu finanční alokace potřebné na opatření k dosažení požadované 

kvality ovzduší v rámci programového období 2021-2027 OPŽP na základě získaných údajů 

o finančních potřebách na realizaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší a informací 

o dostupných zdrojích financování těchto opatření; 

 

První tři výstupy byly odevzdány Objednateli v řádných termínech. Odevzdání posledního 

výstupu se předpokládá do 27.07.2020.  
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2 Popis rozsahu a způsobu řešení 

Poslední dílčí část řešení projektu navazuje těsně na již připravené výstupy a zjištění a na jejich 

základě navrhuje finanční alokaci potřebnou na opatření k dosažení požadované kvality 

ovzduší v rámci programového období 2021-2027. Do značné míry toto již bylo provedeno 

v dílčí zprávě č. 2 a tato zpráva tyto výsledky uvádí v přehlednější a stručnější formě. 

Důležitou část představuje návrh a vyčíslení indikátorů pro oblast ochrany ovzduší v OP ŽP 

2021-2027. Tento návrh s ohledem na fázi přípravy nového OP ŽP vychází z návrhu indikátorů 

ze strany Evropské komise. Poskytovatel komentuje využitelnost těchto indikátorů, doplňuje 

definice indikátorů a na základě již provedených analýz navrhuje hodnoty indikátorů. 

Ohledně způsobu implementace opatření na ochranu ovzduší, monitoring a snížení hlukové 

zátěže navrhuje Poskytovatel hodnotící kritéria, způsob zohlednění regionálního rozměru, 

podmínky výzev a způsob vykazování efektů. Na základě zkušeností z řešení projektu 

Poskytovatel navrhuje těsnější provázání programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných a 

přijatých podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů na 

bodové hodnocení podávaných žádostí o dotaci. 

Snížení hlukové zátěže je provázáno s požadavky směrnice o průmyslových emisí 2010/75/EU 

omezit tyto emise z průmyslových činností, a k tomuto je vztaženo hodnocení těchto projektů. 

Poskytovatel v této zprávě rovněž shrnuje identifikovaná rizika čerpání finančních prostředků a 

dosažení cílů a navrhuje opatření k eliminaci těchto rizik. 

V průběhu řešení projektu se Objednatel a Poskytovatel dohodli na tom, že pro tuto poslední 

fázi řešení projektu bude zjištěna zpětná vazba od zainteresovaných subjektů na dosavadní 

výsledky projektu a ta bude zapracována souhrnně do samostatné kapitoly. Kompletní přehled 

připomínek tvoří přílohu k této zprávě. Mezi oslovenými subjekty jsou: příslušné odbory 

administrující „kotlíkové dotace“ na krajských úřadech, Ocelářská unie, Svaz sléváren ČR, 

Teplárenské sdružení ČR, Těžební unie, Asociace podniků topenářské techniky a Asociace pro 

využití tepelných čerpadel. 
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3 Návrh finanční alokace OP ŽP 2021+ 

Návrh finanční alokace pro OP ŽP 2021+ vychází z dílčí zprávy č. 2 k tomuto projektu, která již 

v zásadě tuto otázku řeší, včetně postupu a odůvodnění návrhu finanční alokace. 

Tato zpráva proto všechny doposud prezentované výsledky a návrhy přehledně shrnuje. 

Hluková opatření byla z této dílčí zprávy odstraněna s ohledem na informaci Objednatele, že 

dle aktuálního vývoje vyjednávání s Evropskou komisí nebude možné tato opatření samostatně 

podporovat. Tato opatření bude možné podporovat pouze jako součást opatření ke snížení 

emisí znečišťujících látek, což se již do určité míry děje i v současné době, kdy výdaje na 

nezbytná protihluková opatření jsou považovány za vyvolané náklady a jsou zařazeny jako 

způsobilé. Poskytovatel doporučuje explicitně zmínit v prováděcí dokumentaci 

k programu OP ŽP způsobilost výdajů na protihluková opatření. 

 

Tabulka 1 - Návrh finanční alokace pro jednotlivé typy opatření 

Typ opatření Návrh alokace [mil. Kč] 

výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva 11 000 

instalace akumulačních nádrží 500 

pořizování domovních předávacích stanic 250 

náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší a realizace dodatečných technologií a změny 

technologických postupů u stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší 

6 900 

výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a 

souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či 

regionálním měřítku a pořízení a modernizace systémů určených 

pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke 

zlepšení kvality ovzduší a systémů pro archivaci a zpracování 

údajů o znečišťování ovzduší 

1 100 

pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální 

měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů 

k jejich prezentaci 

100 

CELKEM 20 000 
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4 Indikátory pro oblast ochrany ovzduší v OP ŽP 21+ 

V rámci přípravy OP ŽP 2021+ byla navržena ze strany Evropské komise sada indikátorů pro 

oblast životního prostředí a ta je postupně modifikována a doplňována ze strany Ministerstva 

životního prostředí. Ministerstvem životního prostředí byly rovněž navrženy další vnitřní 

indikátory programu, které budou sloužit pro vyhodnocování intervence a nebudou součástí 

programového dokumentu. 

Poskytovatel obdržel od Objednatele několik podkladových souborů, které se liší v detailech i 

v rozsahu navržených ukazatelů/indikátorů. Relevantní indikátory obsažené v poskytnutém 

souboru s názvem „PO2_Indicator Fiches_February 2019.xlsx“ jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 

Tabulka 2 - Indikátory/ukazatele navržené Evropskou komisí 

Indikátor/ukazatel Úroveň Definice Jednotky 

RCO 18 - Households 

supported to improve 

energy performance 

of their dwelling 

výstup 

Ukazatel počítá počet soukromých domácností, 

které jsou podporovány za účelem zlepšení 

energetické náročnosti svých bytů. 

počet 

domácností 

RCR 26 - Annual final 

energy consumption 

(of which: residential, 

private non-

residential, public 

non-residential) 

výsledek 

Konečná spotřeba energie je celková energie 

spotřebovaná koncovými uživateli, jako jsou 

domácnosti, obchod, veřejná správa, služby, 

průmysl a zemědělství atd. 

kWh/rok 

RCR 29 - Estimated 

GHG emissions 
výsledek 

Ukazatel měří odhadované emise skleníkových 

plynů před a po zásahu a použije se vždy, když je 

snížení emisí skleníkových plynů jedním z cílů 

intervence. 

t CO2eq/ 

rok 

RCO 39 – Systems for 

monitoring air 

pollution installed 

výstup 

Ukazatel měří celkové investice (veřejné i 

soukromé) realizované v podporovaných 

projektech na nové nebo upgradované systémy a 

stanice pro monitorování znečištění ovzduší. Za 

upgrade se považuje významné vylepšení, jako 

jsou nové funkce, zvýšení rozlišení, zavedení nové 

technologie. 

Kč 

RCR 50 - Population 

benefiting from 

measures for air 

quality 

výsledek 

Ukazatel měří počet obyvatel žijících nebo 

pracujících v oblasti dotčené zlepšením kvality 

ovzduší v přímém důsledku realizace podpořených 

projektů. Zlepšená kvalita ovzduší by měla být 

interpretována v souladu se směrnicí 2008/50/ES a 

měla by být dokumentována na základě 

monitorovacích systémů a stanic pro kvalitu 

počet 

obyvatel 
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ovzduší. Měření kvality ovzduší by mělo být 

prováděno po dobu jednoho roku. Na úrovni cíle 

by mělo být vyloučeno dvojí započítávání obyvatel 

vlivem realizace různých projektů s dopadem do 

shodného území. 

 

Dalším podkladem poskytnutým Poskytovateli (soubor s názvem „Common 

indicators_ERDF_CF_Revised_20190515.doc“) je příloha I (Revised Draft 15/05/2019) k návrhu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kde je definován shodný indikátor RCR 50 jako ve 

výše uvedeném seznamu, nicméně indikátor RCO 39 je zde již navržen jako Area covered by 

systems for monitoring air pollution installed a jeho jednotkou jsou hektary. 

Objednatel v průběhu přípravy OP ŽP 2021+ modifikoval ukazatele navržené Evropskou komisí 

do podoby uvedené v tabulce č. 3 (opět jsou uváděny pouze relevantní indikátory pro 

specifický cíl 1.1 a 1.5). 

 

Tabulka 3 - Indikátory/ukazatele navržené MŽP 

Specifický cíl Indikátor/ukazatel 
Úroveň 

výstupu 

Úroveň 

výsledku 

1.1 
RCO 18 - Obydlí se zlepšenou energetickou 

náročností 
X  

1.1 

RCR 26 - Roční spotřeba primárních energetických 

zdrojů (z toho: v obydlí, veřejných budovách, 

podnicích a jiných budovách) 

 X 

1.1 RCR 29 - Odhadované emise skleníkových plynů  X 

1.5 
RCO 39 – Území pokryté systémem na monitoring 

ovzduší 
X  

1.5 

RCO OPŽP – Počet stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno 

opatření ke snížení emisí 

X  

1.5 
RCR 50 – Počet obyvatel, kteří mají prospěch z 

opatření pro kvalitu ovzduší 
 X 

1.5 
RCR OPŽP – Množství odstraněných emisí PM2,5 a 

prekurzorů PM2,5 
 X 

 

Dále Objednatel poskytl soubory SC 1.1 - energetické úspory 25102019_LV.xlsx a SC 1.5 - 

ovzduší 25102019_780_indikatory+fiche.xlsx, které obsahují rovněž vnitřní indikátory programu. 
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V textu níže jsou komentovány indikátory, které by měly být součástí programové 

dokumentace OP ŽP 2021+. Je uveden název indikátoru a jeho definice a případně jsou 

navrženy jejich úpravy (pokud je bude možné provést). Současně jsou navrženy výchozí a cílové 

hodnoty a je popsán způsob jejich stanovení pro jejich budoucí modifikace dle přidělené 

alokace. 

 

4.1 RCR 26 - Roční spotřeba primárních energetických zdrojů 

Název indikátoru je zřejmý a srozumitelný. 

Definice indikátoru je zřejmá, jedná se o ustálený a běžně používaný indikátor. 

Výchozí hodnota ukazatele by byla 0 kWh/rok. Ohledně cílové hodnoty je výhoda, že tento 

indikátor již v současném programovém období Ministerstvo životního prostředí rutinně 

sleduje a vykazuje. Příspěvek k cílové hodnotě indikátoru z náhrady lokálního vytápění lze 

odhadovat na cca 3 PJ/rok. 

 

4.2 RCO 39 – Území pokryté systémem na monitoring ovzduší 

Název indikátoru je mírně zavádějící, neboť již ve výchozím stavu je možné konstatovat, že 

celé území České republiky je pokryté systémem na monitoring ovzduší. Lepší by bylo název 

modifikovat takto: Území pokryté novým nebo modernizovaným systémem na monitoring 

ovzduší. Tato úprava názvů navržených indikátorů ale není možná. 

Definice indikátoru by byla: Ukazatel měří plochu území, která je pokryta nově instalovaným 

nebo významně vylepšeným systémem monitorování úrovně znečištění ovzduší. Za významné 

vylepšení funkčnosti zařízení se považuje např. zvýšení rozlišení monitoringu, zvýšení rychlosti 

vyhodnocení dat, zavedení nových technologií monitoringu. 

Výchozí hodnota ukazatele by byla 0 ha. Ohledně cílové hodnoty jsou možné dva přístupy: 

Jako hlavní žadatel v oblasti podpory zaměřené na monitoring úrovně znečištění ovzduší 

figuroval a bude figurovat Český hydrometeorologický ústav. Dle analýzy absorpční kapacity 

připravuje nejen projekty na rozšíření monitoringu ve smyslu získání více detailní informace o 

úrovni znečištění ovzduší, ale připravuje rovněž obnovu v budoucnu dožívajících prvků 

technické infrastruktury Informačního systému kvality ovzduší a jeho přizpůsobení novým 

požadavkům, které lze očekávat v souvislosti s revizí směrnice 2008/50/ES. Tento systém slouží 

pro monitoring ovzduší po celé České republice a do značné míry pak platí, že jeho obnovou 

by byla dosažena cílová hodnota ukazatele odpovídají rozloze plochy území celé České 

republiky, tj. 7 886 600 ha. 

Druhý přístup by nezohledňoval tuto plošnou vypovídací schopnost Informačního systému 

kvality ovzduší a byl by založen na sčítání ploch pokrytého území jednotlivých dílčích měření či 

jiných způsobů monitoringu úrovně znečištění ovzduší. I v takovém případě by ale cílová 

hodnota činila jednotky milionů ha, neboť reprezentativnost měření umístěného ve venkovské 

a venkovské pozaďové lokalitě je až tisíce km2 (dle předpisů Evropské unie). Naprosto zásadní 

roli by hrála obnova stacionárního měření v těchto pozaďových lokalitách a projekty dalších 
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žadatelů nebudou hrát v hodnotě indikátoru výraznější roli, protože ty jsou zaměřovány 

dominantně na měření v obytné zástavbě, jejichž reprezentativnost je menší (jednotky až 

desítky km2). 

I v tomto druhém přístupu je ale nezbytné vypořádat se s hodnotou ukazatele pro technická 

zařízení, prvky informačního systému ISKO, které nejsou přímo využité pro měření 

v jednotlivých lokalitách, ale podpůrnou infrastrukturou s plošným využitím. 

Poskytovatel z důvodů nejasné interpretace definice a způsobu výpočtu hodnoty 

ukazatele nedoporučuje tento ukazatel využít a doporučuje využít pouze stávající ukazatel 

pro úroveň výstupu a to pouze jako vnitřní ukazatel. 

• Počet pořízených přístrojů a techniky ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality 

ovzduší a relevantních meteorologických aspektů [přístroje]. 

 

4.3 RCO OPŽP – Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 
u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí 

Tento název indikátoru je dostatečně jednoznačný. 

Definice indikátoru spočívá v počtu stacionárních zdrojů ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší a není komplikovaná. Poskytovatel pouze doporučuje provést metodické 

školení na SFŽP ČR za účelem vysvětlení pojmu stacionární zdroj, aby se předešlo slučování 

více stacionárních zdrojů do jednoho a zbytečnému a nesprávnému snižování hodnoty 

indikátoru. 

Výchozí hodnota ukazatele je 0 ks. Cílová hodnota je odvozena především z analýzy 

absorpční kapacity, ze které vyplývá, že v průmyslu a zemědělském sektoru lze očekávat 300 

projektů (viz tab. č. 29, str. 54 dílčí zprávy č. 2 k projektu). Se znalostí skladby podávaných 

projektů lze odhadnout, že až u jedné třetiny těchto projektů bude dotčen více než jeden 

stacionární zdroj, konzervativně lze odhadovat dva zdroje. Jeden stacionární zdroj bude dotčen 

obvykle u zemědělských provozů, těžby a zpracování nerostných surovin. 

Výsledkem průmyslových projektů by tak mohlo být cca 400 stacionárních zdrojů 

s provedeným opatřením ke snížení emisí znečišťujících látek. Cílová hodnota indikátoru by tak 

činila 400 stacionárních zdrojů při naplnění podmínek optimistického scénáře, tj. v něm 

definovaných předpokladů a alokace ve výši 6,9 mld. Kč. Ze scénářů absorpční kapacity 

definovaných v tomto projektu nelze dovodit lineární závislost mezi počtem podpořených 

stacionárních zdrojů a finanční alokací. Pokud bychom k tomuto kroku přesto přistoupili, lze 

dopočítat, že na jeden stacionární zdroj je zapotřebí alokace 17,25 mil. Kč. Takto lze hrubým 

odhadem dosáhnout přibližné cílové hodnoty při změně alokace. 
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4.4 RCR OPŽP – Množství odstraněných emisí PM2,5 a prekurzorů PM2,5 

Poskytovatel doporučuje upravit název indikátoru takto: Množství odstraněných emisí 

primárních PM2,5 a prekurzorů sekundárních PM2,5. V této textaci je význam indikátoru z názvu 

pochopitelnější a název je věcně správnější. 

Definice indikátoru odpovídá definici tohoto obecně využívaného indikátoru. Jde o součet 

emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 násobených 

potenciálem pro tvorbu sekundárních částic: 0,298 pro SO2, 0,067 pro NOX, 0,194 pro NH3 a 

0,009 pro VOC. Ukazatel je vyjadřován v tunách za rok. 

Poskytovatel doporučuje pro zajištění lepší správnosti výpočtu indikátoru sledovat dílčí emise 

jednotlivých znečišťujících látek: TZL, PM2,5, SO2, NOx, NH3 a VOC. Sledování emisí TZL je 

nezbytné pro možnost ověření správnosti přepočtu emisí TZL na PM2,5. 

Výchozí hodnota ukazatele je 0 t/rok. Cílová hodnota stanovená na základě analýzy 

absorpční kapacity činí: cca 1 100 t/rok (viz tab. č. 29, str. 54 dílčí zprávy č. 2 k projektu). Cílová 

hodnota indikátoru platí při naplnění podmínek optimistického scénáře, tj. v něm definovaných 

předpokladů a alokace ve výši 6,9 mld. Kč. Cílová hodnota byla dopočítána s využitím mediánu 

nákladové efektivity pro sektor průmysl a zemědělství (viz str. 8, dílčí zprávy č. 1 k projektu). 

S využitím této hodnoty lze hrubým odhadem dopočítat cílovou hodnotu indikátoru při každé 

následující změně alokace. 

 

4.5 RCR 50 – Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření pro kvalitu 
ovzduší 

Tento název indikátoru je dostatečně jednoznačný a není třeba jej měnit. Definice poskytnutá 

Evropskou komisí je rovněž dostatečně návodná pro pochopení, jak vypočítat hodnotu 

indikátoru. 

Dle této definice se má pro výpočet hodnoty indikátoru použít výsledků měření kvality ovzduší 

a měření by mělo být provedeno jeden rok po realizaci projektu a po období jednoho roku. 

Jako první krok by bylo nutné udělat zjednodušení, že indikátor by se sledoval pouze pro 

částice PM2,5 a ne pro všechny znečišťující látky. Důvody jsou dva: naprostá většina projektů je 

zaměřena na snížení emisí prachových částic a ostatní znečišťující látky vstupují do částic PM2,5 

prostřednictvím sekundárních částic PM2,5, takže tento přístup je zcela obhajitelný. 

Za každý kalendářní rok je k dispozici údaj o hmotnostní koncentraci PM2,5 z 89 měřicích míst. 

Každé měřicí místo má určitou územní reprezentativnost definovanou právními předpisy nebo 

metodickými pokyny a tato územní reprezentativnost je pro každé místo jasně a prokazatelně 

přiřazena. Využití pouze údajů ze stacionárního měření je tak teoreticky proveditelné, nicméně 

Česká republika má k dispozic vhodnější podklad. Pro každý kalendářní rok je pro celé území 

České republiky vytvářena (na základě stacionárního měření a prostorové interpolace dat) sít 

čtverců 1 km x 1 x km, kde je pro každý čtverec přiřazena jedinečná hodnota hmotnostní 

koncentrace PM2,5. 
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Jako výchozí rok lze použít rok 2021, neboť v roce 2021 ještě nelze předpokládat vliv realizace 

některého z projektů s podporou z OP ŽP 2021+. V dalších letech by se síť s hmotnostními 

koncentracemi PM2,5 vytvořená v příslušném roce „proložila“ s územím, kde lze identifikovat 

vliv realizace jednotlivých projektů (za účelem stanovení tohoto území by bylo vhodné vytvořit 

jednotný podklad, kdy ke koeficientům emisní významnosti dle příloha č. 16 k vyhlášce 

č. 415/2012 Sb. bude přiřazena plocha dotčeného území). V těchto územích by došlo 

k odečtení rozdílů mezi příslušnou sítí pro roky 2022 a následující a sítí pro výchozí rok 2021. 

Tyto rozdíly by ale musely být „očištěny“ tak, aby reprezentovaly pouze vliv příslušných projektů 

s intervencí z OP ŽP 2021+. To znamená, že by se muselo 

- odfiltrovat rozdíl v meteorologické situaci výchozího a cílového roku, 

- odfiltrovat vliv dobíhajících projektů v OP ŽP 2014-2020, 

- odfiltrovat vliv soukromých investic na průmyslových podnicích (a to nejen s dopadem 

na emise primárních částic PM2,5, ale rovněž s dopadem na emise prekurzorů částic PM2,5, 

např. odstavování energetických zdrojů), 

- odfiltrovat vliv dalších veřejných investic (především v oblasti silniční dopravy), 

- odfiltrovat rozdíly způsobené změnou přeshraničního vlivu. 

Výsledné hodnoty v jednotlivých čtvercích by bylo nutné prolnout s informací o pobytu 

obyvatel, což je informace, která neexistuje. K dispozici jsou údaje o trvalém pobytu osob, a i 

ty se budou jistě měnit v rámci sčítání lidu, které proběhne právě v roce 2021. V České republice 

není k dispozici ani informace o rozdělení a počtu pracujících v území. Tato část vyhodnocení 

ukazatele je neproveditelná (navíc při počítání obyvatel i pracujících by docházelo, resp. mohlo 

docházet, k dvojímu započtení jednoho obyvatele na dvou místech). 

Poskytovatel upozorňuje na skutečnost, že každá z výše uvedených odrážek sama o sobě 

představuje mimořádně vysoký nárok na každoroční analytickou práci řídícího orgánu, která by 

trvala řadu měsíců. Její výsledek je navíc (především co se týče odfiltrování vlivu meteorologie 

a přeshraničního přenosu) mimořádně nejistý, neboť dosavadní pokusy v této oblasti nevedly 

k uspokojivému cíli. Dle názoru Poskytovatele je vyhodnocení tohoto ukazatele natolik 

komplikované a bylo by zatíženo takovou chybou, že je tento ukazatel nepoužitelný a 

Poskytovatel nedoporučuje jeho využití. 
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4.6 Vnitřní indikátory OP ŽP 2021+ 

Dále v textu Poskytovatel uvádí komentář k vnitřním indikátorům poskytnutých v souborech 

SC 1.1 - energetické úspory 25102019_LV.xlsx a SC 1.5 - ovzduší 

25102019_780_indikatory+fiche.xlsx.  

Pro specifický cíl 1.1 jsou navrženy tyto vnitřní indikátory: 

Množství odstraněných emisí TZL z lokálního vytápění domácností podpořených projektů 

Množství odstraněných emisí PM10 z lokálního vytápění domácností z podpořených projektů 

Množství odstraněných emisí PM2,5 z lokálního vytápění domácností z podpořených projektů 

Množství odstraněných emisí SO2 z lokálního vytápění domácností z podpořených projektů 

Množství odstraněných emisí NOx z lokálního vytápění domácností z podpořených projektů 

Množství odstraněných emisí VOC z lokálního vytápění domácností z podpořených projektů 

Množství odstraněných emisí prekurzorů PM2,5 z lokálního vytápění domácností 

z podpořených projektů 

Odhadované emise skleníkových plynů 

 

Poskytovatel dává ke zvážení, zda má vůbec smysl požadovat po žadatelích (krajích) 

dokládání hodnot těchto indikátorů. Pro Objednatele, případně Státní fond životního 

prostředí ČR, není problém hodnoty indikátorů počítat na úrovni celého programu a nikoliv 

z úrovně jednotlivých projektů, protože za tímto účelem stejně vytváří jednou metodiku. Ta 

bude v případě nového programového období náročnější při stanovení emisí z kotlů 

odpovídajících třídě 3 dle ČSN EN 303-5:2013. Ve výše uvedeném výčtu chybí např. emise 

benzo(a)pyrenu, které je rovněž zajímavé sledovat. 

Dalším argumentem pro vynechání požadavku na sledování těchto indikátorů je skutečnost, že 

výzvy pro náhradu vytápění v domácnostech nejsou soutěžní. 

Zcela určitě navíc je požadován indikátor Množství odstraněných emisí prekurzorů PM2,5 

z lokálního vytápění domácností z podpořených projektů, který je tvořen prostým dopočtem tří 

nad ním uvedených indikátorů. 

Naopak schází indikátory Počet nahrazených kotlů, Počet nahrazených kamen a Počet 

instalovaných akumulačních nádob. Tyto indikátory jsou nezbytné pro výpočet emisních 

přínosů a současně jsou plně postačující pro to, aby si výpočet provedl jednotně Objednatel 

po vytvoření nezbytné metodiky pro postup výpočtu (stanovení emisních faktorů pro jednotlivé 

typy kotlů, kamen, apod.). 

Pro specifický cíl 1.1 a 1.5 jsou Ministerstvem životního prostředí navrženy vnitřní indikátory 

uvedené v tabulce č. 4. K uvedeným indikátorům Poskytovatel doplňuje cílového hodnoty a 

předpoklady pro jejich dosažení, resp. způsob jejich výpočtu pro budoucí možné korekce. 
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Tabulka 4 - Vnitřní indikátory navržené MŽP 

Indikátor/ukazatel 
Cílová 

hodnota 
Předpoklady pro výpočet 

množství odstraněných emisí TZL 2 547 t 
efekt pro PM2,5, průměrný podíl PM2,5 v TZL 

v průmyslových emisích 30 % 

množství odstraněných emisí PM10 1 783 t 
efekt pro TZL, průměrný podíl PM10 v TZL 

v průmyslových emisích 70 % 

množství odstraněných emisí PM2,5 849 t 

6,9 mld. Kč, medián pro snižování emisí 

PM2,5 z průmyslu a zemědělství dle dílčí 

zprávy č. 1 

množství odstraněných emisí SO2 175 t 
0,5 mld. Kč, medián pro snižování SO2 z 

průmyslu dle dílčí zprávy č. 1 

množství odstraněných emisí NOx 135 t 
0,5 mld. Kč, medián pro snižování NOx z 

průmyslu dle dílčí zprávy č. 1 

množství odstraněných emisí VOC 196 t 
0,5 mld. Kč, medián pro snižování VOC z 

průmyslu a zemědělství dle dílčí zprávy č. 1 

množství odstraněných emisí NH3 880 t 
0,5 mld. Kč, medián pro snižování NH3 ze 

zemědělství dle dílčí zprávy č. 1 

Počet pořízených přístrojů a 

techniky ke sledování, hodnocení a 

předpovídání kvality ovzduší a 

relevantních meteorologických 

aspektů 

500 

přístrojů 

Alokace 1,1 mld. Kč, ČHMÚ předloží 

projekt na obnovu SIS a jedno měření se 

bude počítat jako 1 ks přístroje. 

Počet aplikací kontinuálního 

monitoringu znečišťujících látek u 

zařízení s povinností periodického 

monitoringu 

20 

Předpoklady pro střední variantu 

absorpční kapacity dle dílčí zprávy č. 2, tj. 

alokace cca 100 mil. Kč. 

Počet on-line systémů 

kontinuálního měření emisí 

znečišťujících látek (počet 

zapojených zařízení) 

20 

Předpoklady pro střední variantu 

absorpční kapacity dle dílčí zprávy č. 2, tj. 

alokace cca 100 mil. Kč. 

Odhadované emise skleníkových 

plynů 
600 000 

Při splnění podmínek předpokládaných 

v této studii (především alokace 11 mld. 

Kč, výše dotace, podmínky výzev) 

Počet nahrazených kotlů 100 000 

Při splnění podmínek předpokládaných 

v této studii (především alokace 11 mld. 

Kč, výše dotace, podmínky výzev) 

Počet nahrazených kamen 5 000 

Při splnění podmínek předpokládaných 

v této studii (především alokace 11 mld. 

Kč, výše dotace, podmínky výzev) 

Počet instalovaných akumulačních 

nádob 
27 500 

Při splnění podmínek předpokládaných 

v této studii (alokace alespoň 0,5 mld. Kč) 
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4.7 Obecná doporučení ohledně indikátorů 

Poskytovatel doporučuje využít zkušeností a dobré praxe ze stávajícího období při hodnocení 

projektů v SC 2.2 a 2.4 a sbírat na úrovni jednotlivých projektů údaje o emisích: TZL, PM10, 

PM2,5, SO2, NOx, NH3, VOC a EPS PM2,5. Tento přístup by měl být použit i v dalších operačních 

programech (Operační program Doprava 2021-2027, Integrovaný regionální operační program 

2021-2027, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027) 

s tím, že v dalších operačních programech není potřeba sledovat emise amoniaku, částic PM10 

a PM2,5 a sdruženého indikátoru EPS PM2,5). 

Poskytovatel doporučuje sadu indikátorů pro OP ŽP 2021+ použít i v dalších resortních 

programech, především Modernizačním fondu a Nové zelené úsporám. 

 

 

5 Návrh způsobu implementace opatření zaměřených na oblast 

ochrany ovzduší a snížení hlukové zátěže 

Návrh způsobu implementace opatření na ochranu ovzduší, jeho monitoring a snížení hlukové 

zátěže je rozdělen do několika částí na návrh 

• struktury podporovaných opatření, 

• kritérií přijatelnosti, 

• hodnotících kritérií a 

• způsobu vypisování výzev. 

 

5.1 Struktura podporovaných opatření 

5.1.1 Stávající struktura podporovaných opatření 

Stávající struktura podporovaných opatření zaměřených na oblast ochrany ovzduší a snížení 

hlukové zátěže v OP ŽP 2021+ je následující: 

Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

• výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních 

předávacích stanic. 

Specifický cíl 1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a 

snížení znečištění 

• náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; 

• realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů u stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší; 
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• investice do nejlepších dostupných (inovativních) technik na snížení hluku v zatížených 

oblastech; 

• výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických 

aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku; 

• pořízení a modernizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení 

dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší a systémů pro archivaci a zpracování údajů 

o znečišťování ovzduší; 

• pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících 

látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci. 

 

5.1.2 Doporučené úpravy 

Poskytovatel doporučuje provést tyto úpravy: 

1) Doplnění pořízení akumulačních nádob do opatření v rámci specifického cíle 1.1 

následovně: 

• výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva, pořizování akumulačních 

nádob a pořizování domovních předávacích stanic. 

2) Doplnit Hlavní cílové skupiny – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iii) pro specifický cíl 1.1, neboť 

hlavní cílovou skupinou jsou v případě domovních předávacích stanic obchodní společnosti, 

které nejsou vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. Podpora instalace kompaktní předávací 

stanice pro sdružení vlastníků nemovitostí v bytovém domě je obecně zahrnuta v programu 

Nová zelená úsporám. V tomto programu by bylo vhodné umožnit podporu samotných 

kompaktních předávacích stanic, pokud bytový dům splní příslušné požadavky na energetickou 

úspornost. O podpoře instalace kompaktních předávacích stanic se rovněž uvažuje v rámci 

Modernizačního fondu, zde se ale předpokládá, že půjde o instalace předávacích stanic v rámci 

komplexních projektů rekonstrukce sítí. Pro výměny jednotlivých kompaktních předávacích 

stanic pravděpodobně nebude tento program použitelný. 

3) Zjednodušit členění podporovaných opatření ve specifickém cíli 1.5 Posílení biologické 

rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění následovně 

• náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace 

dodatečných technologií a změny technologických postupů; 

• pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší 

a souvisejících meteorologických aspektů a pořízení a modernizace systémů pro archivaci 

a zpracování údajů o znečišťování ovzduší a 

• pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících 

látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci. 

4) Upravit Konkrétní cílová území, včetně plánovaného použití územních nástrojů – čl. 17 

odst. 3 písm. d) bod iv) pro specifický cíl 1.5 následovně: 
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Na místo: „V oblasti kvality ovzduší budou preferovány regiony, v nichž dochází k překračování 

hodnot imisních limitů.“ použít „U opatření zaměřených na stacionární zdroje znečišťování 

ovzduší preferovat opatření realizovaná v prioritních územích definovaných v programech 

zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace“. 

 

5.2 Kritéria přijatelnosti 

Kritérium přijatelnosti je vedle vymezení typu podporovaných opatření jedním ze základních 

filtrů pro poskytovaní dotační intervence. Z tohoto pohledu je nutné je navrhovat obezřetně. 

Současně jsou kritéria přijatelnosti vhodná pro plošné nastavení základních mantinelů dotační 

intervence. Poskytovatel doporučuje minimalizovat kritéria přijatelnosti stanovená 

v prováděcích dokumentech k OP ŽP 2021+ (Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory) a 

doporučuje intervenci řídit především podmínkami v jednotlivých výzvách, což je efektivnější a 

flexibilnější systém. 

 

5.2.1 Návrh specifických kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 1.1 

S ohledem na výše uvedené předpoklady Poskytovatel navrhuje uplatnit pro Specifický cíl 1.1 

Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti tato specifická kritéria přijatelnosti: 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou OP ŽP. 

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými 

jako přílohy k žádosti. 

• Nejsou podporovány projekty, kde zdroj znečišťování, na který je žádána podpora, není 

provozován. 

• Podpora na výměnu lokálního zdroje tepla na vytápění je určena pro bytové jednotky, 

kde je výroba tepla v současné době realizována zdrojem využívajícím pevná paliva. 

 

Poskytovatel nedoporučuje požadovat u jednotlivých náhrad realizaci komplexních nebo 

dílčích energetických úspor a doporučuje pokračovat ve stávající formě propojení a 

bonifikace mezi programy OP ŽP 2021+ a Nová zelená úsporám. Důvodem je především špatná 

nákladová efektivita dílčích komplexních opatření a potřebu řešit energetické úspory 

v objektech pro bydlení komplexně a kvalitně. Tato skutečnost byla ověřována a dokládána již 

po vyhodnocení 1. výzvy tzv. „kotlíkových dotací“ v OP ŽP 2014-2020. 

 

5.2.2 Návrh specifických kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 1.5 

S ohledem na výše uvedené předpoklady Poskytovatel navrhuje uplatnit pro Specifický cíl 1.5 

Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění 

tato specifická kritéria přijatelnosti: 



 

 

 

 

Str. 18 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou OP ŽP. 

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými 

jako přílohy k žádosti. 

• Podporována jsou pouze opatření realizovaná na stacionárních zdrojích, které spadají 

mezi vyjmenované stacionární zdroje ve smyslu přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nebo na činnostech souvisejících 

s provozem těchto zdrojů a upravených v povolení provozu příslušného zdroje podle 

§ 11 odst. 4 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Nejsou podporovány projekty, kde zdroj znečišťování, na který je žádána podpora, není 

provozován. 

• Projekty zaměřené na pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení 

úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů budou podpořeny 

pouze pokud budou v souladu s koncepcí pro posuzování úrovně znečištění ovzduší 

v České republice. 

• Měrná finanční náročnost na snížení emisí definována jako poměr celkových 

způsobilých investičních (realizačních) nákladů (bez DPH) a snížení emisí primárních 

částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (tzv. EPS PM2,5) nepřesáhne 

hodnotu 50 mil. Kč/t EPS PM2,5. Kritérium je definováno tímto výpočtem: 1 x PM2,5 + 

0,067 x NOx + 0,298 x SO2 + 0,194 x NH3 + 0,009 x VOC. 

• Snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (tzv. 

EPS PM2,5) vyjádřené v procentech dosahuje minimálně 20 %. 
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5.3 Hodnotící kritéria a bonifikace projektu pro specifický cíl 1.5 

V případě zachování systému bodování a hodnocení projektů navrhuje Poskytovatel, na 

základě zkušeností z řešení projektu, posílení kritéria nákladové efektivity a těsnější provázání 

podpory na programy zlepšování kvality ovzduší na místo kritéria ekologické relevance. 

Poskytovatel zcela navrhuje vypustit kritérium zaměřené na snižování emisí CO2, neboť toto 

kritérium není pro podporovaná opatření v oblasti průmyslu a zemědělství s ohledem na cíle 

podpory relevantní. 

S ohledem na tyto argumenty navrhuje Poskytovatel tato hodnotící kritéria doplněna 

následnou bonifikací: 

• Měrná finanční náročnost na snížení emisí [tis. Kč/t EPS PM2,5], 

• Snížení absolutních emisí znečišťujících látek [%]. 

 

Poskytovatel uvážil i alternativní způsob vyjadřování snížení emisí v podobě snížení měrných 

emisí např. na jednotku produkce. Poskytovatel uvádí, že jeho využití je obecně vhodnější 

pro posouzení skutečného efektu projektu, protože je odstíněno od vlivu provozní doby 

stacionárního zdroje případně objemu výroby, které hrají zásadní roli pro celkové roční emise. 

Snížení „emisní náročnosti“ jednotky produkce je dlouhodobou garancí zachování pozitivního 

environmentální vlivu dotace (bez ohledu na objem výroby). Na druhou stranu toto kritérium 

plně negarantuje absolutní snížení emisí znečišťujících látek a tedy negarantuje, že OP ŽP 

2021+ jako významný ekonomický nástroj přispěje k dosažení závazků v oblasti kvality ovzduší 

a emisních stropů. 

Zavedení tohoto kritéria by navíc bylo složitější u komplexnějších projektů, které jsou 

realizovány na více stacionárních zdrojích v rámci jednoho provozu. Všechny měrné emise by 

bylo potřeba přepočítávat na jeden hlavní produkt. Tuto komplikaci lze názorně prezentovat 

na konkrétních případech: např. projekt zaměřený na snížení emisí z povrchové těžby, kde 

předmětem projektu bude snížení emisí na přesypech dopravních tras uhlí a současně i skrývky. 

Ačkoliv jde o rozdílné materiály, kde se měrná emise vykazuje vždy ve vztahu k příslušnému 

materiálu, zde by musela být posuzovaná hodnota průměrována. Podobně např. u reálného 

projektu na modernizaci ocelárny, kde realizací projektu současně dochází na jedné straně 

ke snížení měrných emisí na jednotku produkované oceli a současně dochází k absolutnímu 

snížení emisí z produkovaného surového železa, koksu a aglomerátu. 

Z tohoto důvodu Poskytovatel nedoporučuje zavádět tento způsob hodnocení. 

 

5.3.1 Měrná finanční náročnost 

Měrná finanční náročnost na snížení emisí je definována jako poměr celkových způsobilých 

investičních (realizačních) nákladů (bez DPH) a snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí 

prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (tzv. EPS PM2,5). Kritérium je vyjádřeno v tis. Kč na snížení 

1 tuny EPS PM2,5 za rok. Indikátor je definován tímto výpočtem: 1 x PM2,5 + 0,067 x NOx + 0,298 
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x SO2 + 0,194 x NH3 + 0,009 x VOC. Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě 

přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami 2 mil. Kč/t a 50 mil. Kč/t EPS PM2,5. 

Maximální počet bodů je 65. 

S takto nastaveným kritériem by v současném programovém období neprošlo do dalšího 

hodnocení 38 projektů, tj. 12 % projektů (jedná se o projekty s minimálním environmentálním 

efektem, ale velmi vysokými investičními náklady). 

 

5.3.2 Snížení emisí v procentech 

Snížení emisí v procentech je definováno jako snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí 

prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (tzv. EPS PM2,5). Kritérium je vyjádřeno v procentech. 

Indikátor je definován tímto výpočtem: 1 x PM2,5 + 0,067 x NOx + 0,298 x SO2 + 0,194 x NH3 + 

0,009 x VOC. Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární 

závislosti mezi krajními hodnotami 20 % a 65 %. Maximální počet bodů je 35. 

Poskytovatel nemá k dispozici hodnocení projektů v členění na jednotlivá hodnotící kritéria, 

takže nemůže kvantifikovat dopad na příkladu současného programového období, ale je 

přesvědčený, že navržené zpřísnění je na místě. Jednak dosavadní spodní hranice (5 %) je velmi 

málo ambiciózní a překročí ji i projekty, kde je snížení emisí pouze vedlejší efekt prosté obnovy 

majetku. Dosavadní horní hranice (50 %) je zase hodně nízká pro projekty zahrnující fugitivní 

emise, které pak v zásadě rovnou všechny získávají v tomto kritériu plný počet bodů. 

 

5.3.3 Bonifikace projektu 

Poskytovatel navrhuje zrušit stávající systém bonifikací a zavést tuto bonifikaci: 

U opatření realizovaných v prioritních územích z hlediska PM10 a PM2,5 definovaných 

v programech zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace Poskytovatel navrhuje 

dosažené bodové hodnocení projektu navýšit procentně o 20 %. 

V případě, že by se Objednatel rozhodl nevypisovat samostatné výzvy pro opatření uvedená 

jmenovitě v programech zlepšování kvality ovzduší, navrhuje Poskytovatel dosažené 

bodové hodnocení projektu spočívajícího v realizaci opatření uvedeného programu 

zlepšování kvality ovzduší navýšit procentně o 20 % (nad rámec územní bonifikace všech 

projektů). 

K doložení efektu této bonifikace lze uvést např. příklad ze 136. výzvy, kde v zásobníku skončil 

projekt odprášení dopravních cest aglomerátu z aglomerace. Tento stacionární zdroj typově 

představuje zdroj, který by mohl být vyjmenovaný v programu zlepšování kvality ovzduší. 

Projekt ale s počtem bodů 81,15 skončil v zásobníku. Bonifikace 20 % by projektu zajistila přes 

91 bodů (po odečtení předpokládané 5 bodové bonifikace) a projekt by byl bodově lépe 

hodnocen, než některé podpořené projekty. 
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V 89. výzvě pak např. byl předložen projekt na kamenolomu Ondřejovice, který je významným 

stacionárním zdrojem dle aktualizovaných programů zlepšování kvality ovzduší, který byl 

bodován 84,66 body. Při bonifikaci 20 by projekt získal 101,6 bodů a stoupl by z 94. místa na 

27. Další takový konkrétní případ je projekt snížení emisí při opracování desek CETRIS, který 

skončil první pod čarou při hodnocení 89. výzvy. Navržená bonifikace by jej vynesla na první 

místo. Obdobně projekt odprášení kamenolomu, který by při bonifikaci zaznamenal posun ze 

74. na 20. místo v 89. výzvě. 

Je zjevné, že žádná bonifikace nebude stoprocentně fungovat, pokud je z výzvy podpořena 

méně než desetina podaných projektů, které prošly bodovým hodnocením. V takovém případě 

nelze garantovat podporu prioritních stacionárních zdrojů a jediným řešením je samostatná 

výzva s dostatečnou alokací. Ve volné soutěži podaných projektů s dostatečnou alokací ale 

bonifikace 20 %, dle názoru Poskytovatele, dává dostatečně vysokou pravděpodobnost 

podpory projektu (pokud není technicky a environmentálně vysloveně slabý). 

 

 

5.4 Způsob vypisování výzev 

5.4.1 Doporučení pro specifický cíl 1.1 

Poskytovatel předkládá tato doporučení ve vztahu k vypisování výzev: 

1. Vypsat první výzvu co nejdříve v roce 2021, s finanční alokací alespoň 9 mld. Kč a 

s dlouhou dobou trvání výzvy tak, aby bylo umožněno následné otevření výzev 

jednotlivých krajů až do 31. 8. 2022 + alespoň 3 roky na realizaci a administraci podaných 

dílčích projektů. V případě prodlevy ve schvalování dokumentace operačního programu 

doporučuje Poskytovatel vypsat výzvu i před finálním schválením programu (s patřičným 

upozorněním na nutnost následného schválení programu). 

2. Připustit podporu projektů spočívajících v náhradě kotle třídy nižší než 3 dle ČSN EN 

303-5:2013 i po 1. 9. 2022 v případě, že žádost fyzické osoby bude podána před 1.9.2022 

(k tomu je více prostoru věnováno v kapitole 6 Analýza rizik). 

3. V rámci první výzvy nepřipouštět náhradu topidel (kamen) a dále kotlů třídy 3 dle ČSN 

EN 303-5:2013. Náhradu těchto způsobů vytápění připustit až od druhé a případně třetí 

výzvy. 

4. Využít dosavadní know-how a lidské zdroje na krajských úřadech, zachovat princip 

refundace administrativních nákladů krajských úřadů a optimalizovat jejich vykazování 

např. dle návrhů krajských úřadů v příloze č. 1. 

5. Zachovat stávající způsob alokace finančních zdrojů na jednotlivé kraje, případně 

zohlednit absorpční kapacitu v prioritních územích dle nově aktualizovaných programů 

zlepšování kvality ovzduší (tab. č. 8 dílčí zprávy č. 2 k tomuto dílu). 

6. Zavést zvýhodnění sociálně slabší skupiny obyvatel tak, aby projekty podávané fyzickými 

osobami spadajícím do této skupiny byly podporovány přednostně, ale současně aby 
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nedošlo ke znemožnění podpory projektů ostatních fyzických osob a tyto projekty byly 

podpořeny v případě nedostatečnému zájmu. 

7. Rozšířit půjčky/zálohy žadatelům jakožto nástroj pro zacílení na sociálně slabší skupiny 

obyvatel na celé území České republiky (současně se jedná o odpověď na požadavek 

zohlednění skupiny obyvatel ohrožené energetickou chudobou). 

8. Připustit podporu náhrad vytápění v nemovitostech zapsaných v KN jako rekreační 

objekty nebo rodinné domy, kde nemá žádná osoba zapsáno trvalé bydliště, protože i tyto 

objekty jsou užívány v České republice trvale, nebo minimálně velmi často včetně zimního 

období. Aby byla zajištěna efektivita vynaložených prostředků, bylo by ale vhodné stanovit 

požadavek na doložení skutečnosti, že daný objekt je vytápěn po většinu topné sezóny 

(např. doložením daňových dokladů za koupi paliva nebo účtů za elektřinu). 

 

5.4.2 Doporučení pro specifický cíl 1.5 

Poskytovatel předkládá tato doporučení ve vztahu k vypisování výzev: 

1. Oznámit v lednu 2021 plánovaný harmonogram vypsání výzev. 

2. Vypsat první výzvu co nejdříve v roce 2021, s finanční alokací alespoň 4 mld. Kč, která 

bude vyhlášena po dobu 4 měsíců. V případě prodlevy ve schvalování dokumentace 

operačního programu vypsat výzvu i před finálním schválením programu (s patřičným 

upozorněním na nutnost následného schválení programu). 

3. Vypsat co nejdříve v roce 2021 samostatnou výzvu na realizaci opatření na stacionárních 

zdrojích uvedených jmenovitě v programech zlepšování kvality ovzduší, a projekty v této 

výzvě nebodovat (využít pouze kritéria přijatelnosti). Alokaci navrhuje Poskytovatel 

stanovit s ohledem na analýzu absorpční kapacity na 2,5 mld. Kč. 

4. Vypsat výzvu pro podporu opatření ke snížení emisí na zemědělských stacionárních 

zdrojích odděleně od dalších stacionárních zdrojů kvůli riziku odčerpání finančních 

prostředků a určitému zvýhodnění tohoto typu projektů při hodnocení před ostatními 

projekty. 

5. Vypisovat výzvy pro opatření v oblasti sledování úrovně znečištění ovzduší zvlášť pro 

projekty, které směřují na zařízení, která jsou přímou součástí Státní sítě imisního 

monitoringu a zvlášť pro projekty směřující na zařízení, která pouze přispívají 

do Informačního systému kvality ovzduší. 
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6 Identifikace rizik čerpání finančních prostředků a dosažení cílů a 

návrh opatření k eliminaci těchto rizik 

Poskytovatel identifikuje rizika především u opatření výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů 

na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic. Všechna rizika, včetně jejich 

pravděpodobnosti a dopadu a návrhu opatření pro jejich eliminaci jsou uvedena v tabulce č. 5. 

 

Tabulka 5 - Analýza rizik 

Riziko Pravděpodobnost Dopad Opatření 

Absence mechanismu 

umožňujícího 

náhradu kotle třídy 

nižší než 3 dle ČSN EN 

303-5:2013 pokud k ní 

fyzicky dojde až po 

1.9.2022. 

vysoká 
velmi 

vysoký 

Návrh opatření je právně, ale 

především eticky mimořádně 

komplikovaný. Provozem zákonem 

specifikovaného stacionárního 

zdroje, který neodpovídá 

požadavkům zákona se fyzická 

osoba dopouští přestupku. Za tento 

přestupek jí může být uložena 

pokuta obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností. Stejný 

orgán ochrany ovzduší je oprávněn 

uložit fyzické osobě povinnost 

provést v přiměřené lhůtě opatření 

ke zjednání nápravy. 

V okamžiku, kdy žádosti fyzických 

osob budou podány s dostatečným 

předstihem před 1.9.2022 nelze 

automaticky dovozovat, že fyzické 

osoby podávající žádost nesplní 

svou zákonnou povinnost a 

v okamžiku podání žádosti 

nedochází k žádnému porušení 

právní úpravy. Z tohoto důvodu, dle 

názoru Poskytovatele, nic nebrání 

tomu rozhodnout o kladném 

vyřízení žádosti, a to i s odkazem na 

dobrou víru žadatele, že jeho žádost 

o dotaci bude vyřízena včas a on 

stihne realizovat projekt před 

uplynutím zákonné lhůty. 

Odklad zákonné povinnosti 

Poskytovatel nedoporučuje, neboť 
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pro splnění povinnosti byla 

stanovena více než dostatečně 

dlouhá lhůta. Další odklad splnění 

této povinnosti by byl určitou 

formou sankce těm, kteří lhůtu 

splnili. Je možné, že domácnosti 

přistoupili k dřívější náhradě zdroje 

vytápění, než nastal konec jeho 

technické životnosti, právě 

z důvodu zákonné povinnosti. 

Vypsání první výzvy 

pro náhradu kotlů 

s krátkým termínem 

pro realizaci, který 

způsobí zahlcení 

krajských úřadů a 

realizačních firem 

nízká vysoký 

Stanovení dostatečně dlouhé lhůty 

pro realizaci projektu ze strany 

řídícího orgánu, minimálně 3 roky. 

Nezájem žadatelů o 

projekty instalace 

kompaktní předávací 

stanice a akumulační 

nádrže 

vysoká nízký 

Mediální kampaň, nastavení 

vhodných podmínek výzvy (viz 

detailní doporučení ve zprávě) 

Krize v souvislosti 

epidemií nemoci 

COVID-19 

střední 
velmi 

vysoký 

Co nejrychlejší vypsání výzvy pro 

specifický cíl 1.5, která umožní 

podnikům investovat a připravit se 

tak na pokrizové období. 

Výrazné zpřísnění VP 

po roce 2023 nebo 

omezení podpory 

velkých podniků 

střední 
velmi 

vysoký 

Aktivní vyjednávání České republiky 

při přípravě nových pravidel 

Evropské unie v této oblasti, aby 

nedošlo k plošnému vyjmutí velkých 

podniků z veřejné podpory v oblasti 

životního prostředí. 

Nezájem žadatelů o 

projekty na podporu 

monitoringu emisí  

vysoká nízký 

Aktivita České republiky směřující na 

doplnění pravidel pro poskytování 

veřejné podpory s cílem vytvořit 

novou kategorii pro investiční 

podporu měření emisí alespoň 75 % 

a případná úprava zákona č. 

201/2012 Sb. s cílem rozšířit 

povinné subjekty. 

Pozn.: Pro hodnocení je použita stupnice: velmi vysoký, vysoký, střední, nízký a velmi nízký 
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7 Zpětná vazba na dílčí výstupy projektu 

V průběhu řešení projektu se Objednatel a Poskytovatel dohodli na tom, že v poslední fázi 

řešení projektu bude zjištěna zpětná vazba od zainteresovaných subjektů na dosavadní 

výsledky projektu a ta bude zapracována souhrnně do samostatné kapitoly. Kompletní přehled 

připomínek tvoří přílohu k této zprávě. Mezi oslovenými subjekty jsou: příslušné odbory 

krajských úřadů zajišťující administraci „kotlíkových dotací“, Ocelářská unie, Svaz sléváren ČR, 

Teplárenské sdružení ČR, Těžební unie a Asociace podniků topenářské techniky, Asociace pro 

využití tepelných čerpadel. 

Vedle toho mělo dojít k opětovnému uspořádání plánovaných kulatých stolů, které byly rovněž 

tematicky rozšířeny na získání zpětné vazby na již zpracované dokumenty. 

 

7.1 Kulaté stoly 

Dne 9.7.2020 proběhl kulatý stůl uspořádaný prostřednictvím Ocelářské unie v sídle unie 

v Praze. Kulatého stolu se účastnilo 7 účastníků (mimo zástupců Objednatele a Poskytovatele) 

prostřednictvím přímé fyzické účasti nebo online konference. 

Na jednání byly prezentovány Poskytovatelem klíčové informace ve vztahu k OP ŽP 2021+ a 

Modernizačnímu fondu a dále probíhala diskuse dotazů jednotlivých účastníků. 

Jako hlavní shrnutí lze uvést obecnou deklaraci zájmu o další dotační podporu na ekologické 

investice prostřednictvím OP ŽP 2021+ a dalších zdrojů financování. Detailní dotazy směřovaly 

primárně na Modernizační fond, který zatím není připraven a prezentován v dostatečném 

detailu. Opakovaně byl zmíněn požadavek na hodnocení projektů prostřednictvím kritérií 

vyjádřených na jednotku produkce (např. t CO2/t vyrobeného produktu, GJ/t vyrobeného 

produktu, apod.). 

 

Dne 14.7.2020 proběhl kulatý stůl uspořádaný prostřednictvím Svazu sléváren ČR, původně 

plánovaný v sídle jednoho z členů svazu - společnosti TATRA METALURGIE a.s. v Kopřivnici. 

Na kulatý stůl bylo přihlášeno 10 účastníků (mimo zástupců Objednatele a Poskytovatele). 

Kulatý stůl byl nakonec, z důvodu zhoršení epidemiologické situace na Novojičínsku, realizován 

prostřednictvím telekonference. 

Vedle zástupce Svazu sléváren ČR, zástupců Objednatele a Poskytovatele se zúčastnili zástupci 

níže uvedených firem: 

• ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. 

• Slévárna Nové Město nad Metují 

• PROMET FOUNDRY a.s. 

• TATRA METALURGIE a.s. 

• VIADRUS a.s. 

• Slévárny Třinec a.s. 
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Na jednání byly prezentovány Poskytovatelem klíčové informace ve vztahu k OP ŽP 2021+ a 

Modernizačnímu fondu a dále probíhala diskuse dotazů jednotlivých účastníků. 

Ve vztahu k absorpční kapacitě OP ŽP 2021-2027 v oblasti ochrany ovzduší se všichni účastníci 

shodli, že mají investiční záměry související s ochranou ovzduší, které zvažují do OP ŽP 2021+ 

podat. Rovněž zdůraznili, že v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, resp. s jejími 

ekonomickými dopady, je pro ekonomické přežití podniků a jejich další rozvoj potřebná 

především podpora investic. 

 

7.2 Reakce subjektů na zaslané podklady 

Na výzvu k zaslání podnětů k připraveným dílčím zprávám projektu reagovaly krajské úřady, 

Teplárenské sdružení ČR, Ocelářská unie a Asociace podniků topenářské techniky. V případě, 

že vznesly konkrétní podněty, jsou tyto zahrnuty do samostatné přílohy č. 1. Na možnost zaslání 

připomínek vůbec nereagovala Asociace pro využití tepelných čerpadel a Těžební unie. 

Se značným zájmem se výzva k zaslání podnětů setkala především na krajských úřadech, které 

téměř všechny zaslaly více či méně konkrétní podněty k nastavení dalšího poskytování tzv. 

„kotlíkových dotací“. Tyto podněty jsou shrnuty a vypořádány v samostatné příloze č. 1. 

Nejčastějším podnětem byly požadavky na zahrnutí dalších typů nahrazovaných zdrojů 

(kamna, kotle v bytových domech), dotazy k fungování náhrad po září 2022 a požadavek 

na navýšení nebo optimalizaci vykazování nákladů na administraci ze strany krajských 

úřadů. 
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Příloha č. 1 - Kompletní přehled odpovědí na zaslané podklady 

Připomínka Vyjádření Poskytovatele 

Magistrát Hlavního města Prahy 

Od vyhlášení 1. výzvy tzv. kotlíkových dotací byl v hl. m. Praha k dnešnímu dni 

bylo podáno celkem 650 žádostí k výměně zdroje; na základě údajů ze sčítání 

obyvatel, domů a bytů v roce 2011 (poslední údaje o které se lze opřít), 

odhadujeme, že by na území hl. m. Prahy bylo k výměně dalších cca 1 000 kotlů. 

 

Vzhledem k blížící se účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 11/2019 Sb. hl. m. 

Prahy, kterou se zakazuje na území hl. m. Prahy spalovat uhlí, koks a uhelné 

brikety v kotlích na pevná paliva, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní 

třídy (o dva roky dříve, než v ostatních krajích ČR), by provedení obměny 

tepelného zdroje s dotací bylo jistě více než vhodné. 

 

Za předpokladu zachování obdobných podmínek administrace žádostí, jaké 

byly nastaveny v první a druhé výzvě kotlíkových dotací Praha, tzn. poskytování 

dotací až po kompletní realizaci projektu (výměny starého kotle), podporujeme 

vyhlášení nového dotačního programu, který přispěje k dosažení cíle, tj. snížení 

emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva 

nadlimitním koncentracím znečišťujících látek na území hl. m. Prahy. 

 

Jde o konstatování nebo obecné podněty v souladu 

s doporučeními zprávy 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Jasná definice podporovaných náhrad 

Je nutné definovat, zda bude možné získat i po 1. 9. 2022 dotaci na výměnu 

kotlů 1. a 2. emisní třídy, jejichž používání je od uvedeného data zakázané, nebo 

se bude dotace vztahovat pouze na výměnu kotlů 3. a vyšší emisní třídy. 

 

Tato otázka je detailně diskutována v této zprávě a s jejím 

vyjasněním se počítá: počítá se s náhradou kotlů horších než 

třída 3, pokud bude žádost o dotaci podána před 1.9.2022. 

Výměna automatických kotlů by, dle názoru Poskytovatele, 
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V zásobnících 3. výzvy jsou připraveny stovky žádostí na výměnu kotlů nižší než 

3. třídy. Tyto náhrady by bylo vhodné podpořit. 

Krajský úřad rovněž navrhuje, umožnit výměnu i automatických kotlů, nejen 

kotlů na ruční přikládání. 

 

Hlášení přestupků fyzických osob 

Krajský úřad požaduju, aby nebyla stanovena žádná speciální ohlašovací 

povinnost pro případy, že fyzická osoba po 1.9.2022 nahlásí, že provozuje kotel 

nižší než 3. třídy. 

 

 

 

 

Zvýšení odpovědnosti revizních techniků za uvádění nepravdivých údajů 

do Dokladů o kontrole technického stavu a provozu starého kotle (tzv. 

revizní zprávy). 

Revizní zprávy dávají značnou možnost pro kreativitu a revizní technici se občas 

nerozpakují uvést v podstatě cokoli, co žadatel pro podání žádosti potřebuje. 

Prokazování skutečnosti je pak poměrně složité a časově náročné. 

 

 

 

 

Zkrácení zpětné uznatelnosti 

Doporučuje se nastavit zpětnou uznatelnost pro každou výzvu zvlášť. Ve 3. kole 

kotlíkových dotací je zpětná uznatelnost až 5 let, což řadu žadatelů, kteří si v 

měla být umožněna, neboť řada dožívajících uhelných kotlů 

třídy 3 bude automatických. 

 

 

 

Provoz stacionárního zdroje fyzickou osobou v rozporu se 

zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, je přestupkem. Dle názoru Poskytovatele 

vyplývá z § 73 zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, 

povinnost správního orgánu oznámit důvodné podezření na 

spáchání přestupku. 

 

Tento problém se může objevovat i nadále s omezením 

poskytování dotace na náhradu kotle třídy horší než třída 3 dle 

ČSN EN 303-5:2013. Může se objevit snaha v revizních 

zprávách zařazovat horší kotle do třídy 3 a umožnit jejich 

náhradu. Toto nemusí být zjistitelné ani z fotodokumentace, 

neboť existují výrobní řady kotlů, které se postupně objevovaly 

v různých třídách ČSN. Po zlikvidování kotle je tato otázka 

neřešitelná. 

 

 

Pro časovou způsobilost výdajů v novém programovém 

období bude platit, dle názoru Poskytovatele, nepřekročitelná 

mez 1.1.2021. Tedy v novém OP ŽP bude možné podporovat 

pouze náhrady zrealizované po tomto datu. Problém tohoto 
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minulosti pořídili nový zdroj tepla, motivovalo k podání žádosti za každou cenu. 

Skutečný stav věci už pak nelze po 5 letech prověřit. 

 

 

 

Odstranění souhlasu (spolu)vlastníka pozemku z povinných dokladů k 

žádosti. 

Postačuje souhlas spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě. U 

pozemku je doposud požadován nelogicky souhlas všech vlastníků pozemku, 

na rozdíl od rodinného domu, kde stačí souhlas spoluvlastníků většinového 

podílu. Souhlasy (spolu)vlastníka pozemku jsou často zneužívány k řešení 

rodinných/sousedských sporů, přičemž není neobvyklé, že digitalizací došlo v 

katastru k posunu hranice pozemku, která problém způsobí. Nebo se objeví 

duplicitní zápis vlastníka pozemku katastru nemovitostí, jehož dořešení je v 

rámci administrace žádosti nemožné. 

 

V žádném případě se nevracet k doplňkovému mikroenergetickému 

opatření, jako to bylo v 1. kole. 

 

 

 

 

Zvážení výměny kamen v rámci kotlíkových dotací. 

Žadatelé by pak tolik netápali mezi kotlíkovými dotacemi a Novou zelenou 

úsporám a odpadlo by zčásti zkoumání, zda se jedná o kotel nebo o kamna 

(revizní zprávu vystaví revizní technik klidně i na kamna, přičemž tvrdí, že se 

jedná o kotel). 

typu by tedy neměl nastat v první výzvě. Problém by mohl 

nastávat v dalších výzvách, kdy by např. byla podporována 

náhrada kamen nebo kotlů třídy 3 po 1.1.2021. 

 

 

Pokud se jedná o projekty, které nevyžadují zásah do pozemku 

(např. instalace zemního výměníku pro tepelná čerpadla nebo 

přípojku zemního plynu), je požadování souhlasu 

spoluvlastníka pozemku opravdu nadbytečná zátěž. 

 

 

 

 

 

 

 

Znovuzavedení tzv. mikroenergetických úsporných opatření 

Poskytovatel rozhodně nedoporučuje jak s ohledem na 

špatnou nákladovou efektivitu, tak s ohledem na potřebu řešit 

energetické úspory komplexně a kvalitně. 

 

 

Podpora kamen bude zahrnuta. Paradoxně ale ve výzvách po 

roce 2022 bude potřeba v revizních zprávách kontrolovat, zda 

se jedná o kamna a o ne o kotel. 
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Zvážit výměny zdroje tepla i v nemovitostech zapsaných v KN pro rekreaci 

a v bytových domech se 4 jednotkami bez založeného společenství vlastníků 

nebo jiné právní formy, na které se nyní nevztahují ani kotlíkové dotace ani NZÚ 

ani IROP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navýšení částky na administraci žádostí tak, aby odpovídala realitě. 

3 %, resp. nyní 4 % z celkové alokace přidělené kraji jsou pro administraci 

velkého počtu žádostí absolutně nedostatečná (tedy v krajích, kde je zájem 

velký). 

 

 

 

 

 

Vyhlášení 1. výzvy 2021+ by mělo proběhnout z časového hlediska tak, aby 

se nakonec nenakumulovala administrace žádostí podaných v posledním kole 

tohoto programového období s administrací žádostí podaných v 1. kole 

 

I s ohledem na nově vznikající bariéry, je vhodné maximálně 

zvýšit absorpční kapacitu. S podporou výměny zdrojů v malých 

bytových domech Ministerstvo životního prostředí počítá. Dle 

názoru Poskytovatele lze uvažovat i o podpoře náhrad 

vytápění v nemovitostech zapsaných v KN jako rekreační 

objekty nebo rodinné domy, kde nemá žádná osoba zapsáno 

trvalé bydliště, protože i tyto objekty jsou užívány v České 

republice trvale, nebo minimálně velmi často včetně zimního 

období. Aby byla zajištěna efektivita vynaložených prostředků, 

bylo by ale vhodné stanovit požadavek na doložení 

skutečnosti, že rekreační objekt je vytápěn po významnou část 

topné sezóny (např. doložením daňových dokladů za koupi 

paliva nebo účtů za elektřinu). 

 

Otázka způsobilosti a výše nákladů na administraci by měla být 

řešena mezi Objednatelem a krajskými úřady v rámci přípravy 

nových výzev. V zájmu úspěšné implementace programu je 

vysoký počet dílčích projektů v první výzvě pro náhradu kotlů 

v domácnostech, který bude představovat vysokou náročnost 

administrace na krajských úřadech. V dalších výzvách lze 

naopak již očekávat pokles náročnosti. 

 

 

Dle názoru Poskytovatele je nejvyšší čas na zahájení diskuse 

mezi Objednatelem a krajskými úřady všech krajů ohledně 

budoucí spolupráce v dalším programovém období a 
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nového programového období. To je pak personálně nezvládnutelné. MŽP by 

nám tedy mělo dát včas nějaký časový harmonogram, abychom příp. 

s posledním kolem nyní spěchali a udělali si prostor pro nové kolo, a nebo 

naopak nespěchali, aby se práce průběžně rozložila. 

nastavení finančních a administrativních mechanismů. 

K vyhlášení první výzvy by mělo dojít, dle názoru Poskytovatel, 

co nejdříve. 

Karlovarský kraj 

Absorpční kapacita 

Dle evidence Karlovarského kraje dosud nebyla absorpční kapacita zcela 

vyčerpána. V rámci všech vln jsme se však setkávali s okruhy žadatelů, kteří o 

kotlíkovou dotaci nemohli, z důvodů přílišných omezení kotlíkových pravidel, 

požádat. Jedná se zejména o: 

- kotle na tuhá paliva v rekreačních oblastech; 

- kotle 3. emisní třídy; 

- automatické a přestavěné kotle na tuhá paliva; 

Všechny uvedené kategorie by zvýšily absorpční kapacitu, přispěly ke zlepšení 

ovzduší a byly nejčastějším terčem kritiky ze strany neuspokojených občanů. 

Častou a důvodnou připomínkou občanů kraje bylo také zvážení rozšíření 

podpory na další zdroje tepla, např. elektrokotle, které na produkci tepla čerpají 

enormní jednotku elektrické energie. 

 

 

 

Udržitelnost projektu 

V současné době je udržitelnost dílčích projektů (tzn. výměn konečných 

uživatelů) vázána na 10 leté lhůty od podpisu smlouvy s odkazem na obecné 

ustanovení předpisů EU o udržitelnosti. Tato lhůta však několikráte překračuje 

životnost spotřebního zboží a nutí konečné uživatele v případě ukončení 

životního cyklu výrobku pod hrozbou vratky dotace + penále pořídit nový zcela 

 

Viz vypořádání obdobné připomínky Jihočeského kraje. 

Náhradu navrhovaných typů zdrojů na pevná paliva 

Poskytovatel doporučuje podporovat.  

Náhradu elektrokotlů umožňuje Nová zelená úsporám (za 

tepelné čerpadlo). Faktem je, že podpora z OP ŽP a NZÚ do 

značné míry postupně splynula a velmi těsně se doplňuje. 

Přesun podpory náhrady elektrokotlů za tepelná čerpadla do 

OP ŽP 2021+ by z tohoto pohledu dával smysl a nebude se 

jednat o vysoké počty projektů, proto by ani nadměrně 

nezatížil kapacitu krajských úřadů. Existovala by pak jasná 

hranice mezi OP ŽP a NZÚ, kdy z OP ŽP by byla 

v domácnostech podporována zdroje vytápění (s výjimkou 

systémů solárního vytápění) a z NZÚ úspory na objektech. 

Poskytovatel doporučuje uvážit zahrnutí podpory náhrady 

elektrokotle za tepelné čerpadlo do OP ŽP 2021+. 

 

Poskytovatel souhlasí s připomínkou, že udržitelnost může 

v některých případech překračovat životnost zdroje. 

Poskytovatel rovněž považuje za zvláštní, že na výrazně vyšší 

dotační podporu u jiných typů subjektů se vztahuje doba 

udržitelnosti pouze 5 let. Požadavek na udržitelnost 5 let by 

Poskytovateli přišel adekvátní. 
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odpovídající či lepší zdroj tepla. Mimo otázku morální je třeba zvážit otázku 

právní validity této „sněrovací“ podmínky (mimo jiné zakázané současným 

občanským zákoníkem). Navrhujeme vyjednat kratší dobu udržitelnosti pro 

konečné uživatele tak, aby odpovídala životnímu cyklu pořizovaných zdrojů. 

 

Rozvržení vln kotlíkových dotací do programového období 

Současné vlny kotlíkových dotací byly naplánovány tak, že v určitém období 

vyvinuly tlak na žadatele ohledně výměn starých zdrojů tepla. Tato skutečnost 

se promítla zvýšenou poptávkou na trhu a v důsledku přetížení trhu logickým 

ekonomickým jevem zvýšením cen nových zdrojů tepla. Dotační prostředky pak 

nemohly býti využity zcela efektivně, když za zdroj tepla původně krytý dotací 

+ spoluúčastí musel žadatel buď připlatit, nebo ho oželet a pořídit zdroj 

levnější. Harmonogram a ideálně smlouvání žadatelů je vhodné rozvrhnout tak, 

aby uvedený tlak na trh byl eliminován. 

 

Refundace prostředků na administraci 

Ve všech výzvách jsme se setkali s procentním přídělem financí na úhradu 

nákladů spojených s administrací projektu. Tyto vždy pokryly maximálně 40 % 

nákladů na administraci, kdy 60 % nákladů musel vynaložit kraj. I přesto bylo 

vyúčtování těchto nákladů spjato s velmi přísným přístupem ze strany 

kontrolních orgánů a spjato s velkou administrativou. Zcela absurdní bylo 

přepočítávání nároků dovolené na hodiny, kontroly minutové docházky, vracení 

již vyplacených nákladů v případě ukončení pracovního poměru předčasně 

apod. V mnoha případech zašly kontrolní orgány až za rámec zákoníku práce. 

Navrhujeme vyjednat snížení byrokracie spjatého s úhradou mzdových nákladů 

na přidělení paušální částky za úspěšnou realizaci projektu se sníženým 

výkaznictvím, tedy např. pouze vykázáním pracovníků zapojených do projektu 

 

 

 

 

 

Poskytovatel souhlasí s uvedenou připomínkou, nicméně lze 

očekávat, že na začátku nového programovacího období bude 

situace ještě mnohem horší s blížícím se termínem září 2022, 

kdy by mělo dojít k omezení provozu „starších“ kotlů. 

Poskytovatel očekává velký zájem o první výzvu a opět zde 

dojde ke kumulaci projektů domácností. Naopak v dalších 

výzvách bude situace výrazně klidnější, protože absorpční 

kapacita bude výrazně snížena. 

 

 

Viz vypořádání obdobné připomínky Jihočeského kraje. Otázka 

způsobilosti nákladů na administraci by měla být řešena mezi 

Objednatelem a krajskými úřady v rámci přípravy nových 

výzev. 
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bez bližšího zkoumání mzdových prostředků. Pro tento přístup je hlavním 

argumentem značný nepoměr přidělených financí na administraci, kdy většinu 

nákladů hradí kraj; nehospodárné hospodaření s refundovanými prostředky 

tedy na rozdíl o předchozích programovacích období nehrozí, resp. jejich riziko 

je minimální. Současně je možno ušetřit náklady na kontrolní mechanismus 

v této části a ušetřené finance směřovat do dotační politiky 

Liberecký kraj 

Administraci kotlíkových dotací z úrovně kraje považujeme za velice úspěšnou, 

procesy jsou nastaveny efektivně a pro občany kraje srozumitelně. Jsme 

připraveni i nadále spravovat kotlíkové dotace pro OP ŽP 2021+. Souhlasíme 

s výsledkem analýzy, co nejvíce zachovat podmínky pro žadatele v celém 

procesu kotlíkových dotací tj. od podmínek k podání žádosti po vyúčtování a 

to včetně výše dotace.    

Rizikem může být popisovaný problém se snížením množstvím potenciálních 

žadatelů v souvislosti se zákonným požadavkem výměny kotle, resp. zákazu 

používání kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022. Kolize termínu se týká už 

stávající 117. výzvy MŽP, která teoreticky umožňuje výměnu zdroje tepla (kotle 

1. a 2. emisní třídy) až do 31.12.2023. 

Podmínka výměny kotle (pouze) 3. emisní třídy po 1.9.2022 ovlivní potenciální 

počet žadatelů. Na druhou stranu dokument navrhuje umožnit výměnu 

lokálních topenišť v rodinných domech a výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním 

přikládání v bytových domech s 4-6 bytových jednotek, což je vítané rozšíření 

proti podmínkám OP ŽP 2014-2020. 

 

Jde o konstatování nebo obecné podněty v souladu 

s doporučeními zprávy 

Ústecký kraj 

1. Lokální topidla (kamna, krby) 

v rámci kotlíkových dotací není podporována výměna tam, kde jsou původním 

tepelným zdrojem kamna popřípadě krbová vložka, ačkoliv právě tyto lokální 

 

Viz předchozí podněty. Tato otázka je řešena v této zprávě. 

Poskytovatel navrhuje, aby výměna topidel pro teplovzdušné 
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neekologické zdroje vytápění jsou v našem kraji využívány poměrně často. 

Výměna je v tomto případě podporována v programu Nová zelená úsporám, 

ale výše podpory je zde např. u výměny za plynový kotel podstatně nižší než v 

kotlíkových dotacích (15 tis. Kč popř. 18 tis. Kč, zatímco v kotlíkových dotacích 

max. 95 tis. Kč). Zahrnutí lokálních topidel do absorpční kapacity pro první výzvu 

OPŽP 2021+ i příští výzvy uvádíte i v Dílčí zprávě č. 2 (str. 10), nikoliv však v tom 

smyslu, že by výměna těchto tepelných zdrojů byla dotována v rámci tzv. 

„kotlíkových dotací“ a nikoliv v programu Nová zelená úsporám. 

 

2. Bytové domy 

Nezanedbatelnou skupinou, která za stávajících podmínek nemůže žádat o 

podporu v rámci „kotlíkových dotací“, jsou vlastníci bytů v menších činžovních 

- bytových domech o více než 3 bytových jednotkách, kde je vytápění řešeno 

individuálně v každé bytové jednotce. V tomto případě není podstatné ve které 

emisní třídě je zařazen kotel, kterým je bytová jednotka vytápěna. Tuto 

skutečnost zohledňujete v teoretické absorpční kapacitě pro náhradu kotlů pro 

první výzvu OPŽP 2021+ i pro další výzvy (str. 10). 

 

3. Rekreační objekty 

Stejně jako u bytových domů s více než 3 bytovými jednotkami není 

podporována výměna v rekreačních objektech, které mohou být přitom 

celoročně obývány. Zde provozované neekologické zdroje tepla na pevná 

paliva (kotle i kamna) znečišťují ovzduší stejně jako neekologické zdroje tepla 

v rodinných domech (i když většinou ne po celý rok). Výměna v těchto 

nemovitostech není podporována ani v programu Nová zelená úsporám. 

 

4. Automatické a poloautomatické kotle nesplňující 3. a vyšší emisní třídu 

vytápění byla podporována z OP ŽP 2021+ od výzvy vypsané 

po roce 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Viz předchozí podněty. Tato otázka je řešena v této zprávě. 

Poskytovatel navrhuje, aby podpora náhrady zdrojů v těchto 

bytových domech byla umožněna v OP ŽP 2021+ (a 

Objednatel to tak předpokládá). 

 

 

 

 

 

Viz předchozí podněty. Poskytovatel doporučuje zahrnout do 

podpory i tento typ objektů, pokud bude prokázáno, že objekt 

je celoročně vytápěn. 
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V rámci tzv. “kotlíkových dotací“ taktéž není podporována výměna původních 

kotlů nesplňujících 3. a vyšší emisní třídu v poloautomatickém nebo 

automatickém provedení, ačkoliv tyto tepelné zdroje již ekologické taktéž 

nejsou. Rozšíření technických parametrů 

původních kotlů, jejichž výměnu lze dotovat, je v tomto případě možné pouze 

u první výzvě OPŽP+ tj. ještě před 1. 9. 2022, neboť v Dílčí zprávě se uvádí, že 

MŽP „se nechystá podporovat náhradu kotlů, které by již domácnosti neměly 

mít v provozu s ohledem na zákonný požadavek“ (str. 9). 

 

5. Kotle na pevná paliva v 3. emisní třídě 

Dosavadní podpora v kotlíkových dotacích byla směrována na výměnu kotlů na 

pevná paliva s ručním přikládáním nedosahující 3. a vyšší emisní třídu dle ČSN 

EN 303-5. Kotle ve 3. emisní třídě se již nesmějí pro neekologický provoz od 1. 

1. 2018 prodávat, ale jejich výměna podpořena dotací není. Jestliže v rámci 

absorpční kapacity ve vztahu ke zdrojům určeným pro vytápění domácností již 

nebude po 1. 9. 2022 podporována výměna kotlů nedosahujících 3. a vyšší 

emisní třídy, nabízí se jako další logický krok podpořit v dalších výzvách výměnu 

kotlů na pevná paliva ve 3. emisní třídě. Lze zde opět využít technická omezení 

platná pro původní kotle v dosavadních výzvách tj. podporovat výměnu pouze 

kotlů na ruční přikládání. 

Poskytovatel doporučuje, aby v rámci OP ŽP 2021+ nebyla 

zohledňována konstrukce zdroje tepla využívajícího pevná 

paliva, ale pouze to, jaké odpovídá třídě dle ČSN EN 303-

5:2013. Poskytovatel doporučuje v první výzvě umožnit 

náhradu všech kotlů na pevná paliva odpovídajících nižší třídě, 

než je třída 3 dle této ČSN. V dalších výzvách Poskytovatel 

doporučuje rozšířit podporu na maximální možný počet zdrojů 

tepla, včetně kamen a kotlů odpovídajících třídě 3 dle ČSN.  

 

Viz vypořádání předchozího podnětu. 

 

Olomoucký kraj 

Obecně podporujeme myšlenku, aby podpora domácností formou tzv. 

kotlíkových dotací byla zachována i v dalším programovacím období. 

Zkušenosti od roku 2016, kdy byly kotlíkové dotace fakticky spuštěny, ukazují, 

že tato forma podpory byla efektivní, zejména díky svému konkrétnímu dopadu 

– jak z pohledu konkrétních osob, tak i konkrétního území. 

  

 

Jde o konstatování nebo obecné podněty v souladu s 

doporučeními zprávy. 
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Z pohledu procesu administrace ve vztahu Olomoucký kraj – MŽP (SFŽP) 

nemáme zásadní připomínky a díky tomu, že se systém postupně od roku 2016 

ustálil, nemáme potřebu navrhovat v tomto zásadní úpravy. Přestože zájem ze 

strany majitelů rodinných domů na území Olomouckého kraje překračoval 

finanční možnosti alokace, kterou měl Olomoucký kraj v jednotlivých výzvách 

k dispozici, vidíme prostor pro vyšší motivovanost majitelů rodinných domů 

vytápěných kotly na pevná paliva k jejich výměně, a to zejména pokud by bylo 

v rámci případné první výzvy možné i nadále podporovat výměny stávajících 

kotlů na pevná paliva v 1. a 2. třídy za nové zdroje tepla. 

 Naše podněty: 

 1.       Podporujeme, aby byl zachován rozsah podpory co do struktury nových 

zdrojů (pevná paliva na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle), 

i výše podpory pro jednotlivé zdroje. 

  

2.       Navrhujeme, aby byly do kotlíkových dotací administrovaných kraji 

zahrnuty i ty výměny, které v současné době řeší program Nová zelená 

úsporám – výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem a 

výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na 

vytápění). 

  

3.       Navrhujeme stanovit doporučené částky za zastupování žadatele třetí 

osobou v průběhu administrace žádostí (zpracování žádosti, podání žádostí, 

podklady k vyúčtování), tak aby měli potencionální žadatelé určitou představu, 

pokud využijí komerčních služeb a rozhodnou se za zpracování a podání 

žádosti vynaložit vlastní finanční prostředky. Zkušenosti s touto službou, kterou 

si v doposud museli žadatelé/příjemci hradit mimo způsobilé výdaje, jsou 

převážně pozitivní (urychlení kontroly, komunikace), ale platby za tyto služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s doporučením Poskytovatele 

 

 

 

V souladu s doporučením Poskytovatele 

 

 

 

 

 

Dle názoru Poskytovatele není vhodné zahrnovat náklady na 

administraci žádosti do způsobilých výdajů, neboť by to vedlo 

k odčerpání prostředků určených na samotné výměny. 

Administrativní náročnost podání žádosti o náhradu není, dle 

názoru Poskytovatele, tak vysoká, aby vyžadovala využití 

komerční služby. Je zřejmé, že pro některé žadatele bude 
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jsou v širokém rozpětí a mnohdy jsou dle našich zkušeností přemrštěné. 

Naproti tomu pracovníci na jednotlivých krajích poskytují tyto služby zdarma. 

Na zvážení by byla možnost zahrnout výdaje na administraci žádostí do 

způsobilých výdajů (s limitovanou výší). 

  

 

4.       Zřejmě nejefektivnější nástroj, který by i nerozhodnutým majitelům 

nevyhovujících kotlů pomohl při rozhodování, zda kotlíkovou dotaci využít 

nebo ne, by byla možnost čerpat bezúročné půjčky ve všech krajích. 

Domníváme se, že pro výměnu se prozatím nerozhodly zejména nízkopříjmové 

skupiny osob, v jejichž možnostech není nejdříve financovat výměnu zdroje 

tepla z vlastních prostředků. Taktéž není ve finančních možnostech 

Olomouckého kraje, aby jakoukoliv formou předfinancování z vlastních 

prostředků podpořil žadatele, kteří žádost podají. Při 50 % záloze celkové částky 

dotace dle rozhodnutí, které kraje doposud získaly, není taktéž reálné žadatele 

jakýmkoliv bezúročným finančním nástrojem motivovat. Navrhujeme proto 

rozšířit nabídku bezúročných půjček i pro ostatní kraje (nejen Moravskoslezský, 

Ústecký a Karlovarský), případně upravit systém financování projektů krajů, tak 

aby počáteční záloha ze strany MŽP byla vyšší než 50 % z celkových výdajů 

projektu, tak aby bylo možné předfinancování možné použít alespoň u 

některých předem definovaných skupin žadatelů. 

problematická jakákoliv forma žádosti, ale placené zpracování 

žádosti by nemělo být v rámci OP ŽP podporováno. 

Jako vhodnější by se Poskytovateli jevilo zohlednění těchto 

konzultačních služeb v refundaci nákladů na administraci 

poskytované krajským úřadům. 

 

Poskytovatel souhlasí s tím, že půjčky/zálohy žadatelům by 

měly výrazně pozitivní efekt při zacílení na sociálně slabší 

skupiny a do určité míry by odpovídaly na požadavek 

zohlednění skupiny obyvatel ohrožené energetickou 

chudobou. Toto doporučení bylo promítnuto do hlavních 

doporučení ve zprávě. 

 

 

 

Kraj Vysočina 

Z našeho pohledu je současný model implementace funkční a je možné 

pokračovat tímto systémem i v dalším programovacím období. 

Zásadní problémy působila povinně nařízená zpětná uznatelnost výdajů 

konečných uživatelů, kteří následně nebyli schopni doložit podklady 

požadované k žádosti (fotky připojeného kotle, doklady o kontrole technického 

 

Viz předchozí podněty. Dle názoru Poskytovatele nebude 

problém se zpětnou uznatelností v novém období (aspoň 

zpočátku) tak výrazný. Pro časovou způsobilost výdajů platí, 

dle názoru Poskytovatele, nepřekročitelná mez 1.1.2021. 

Problém může nastat při pozdějších výzvách, pokud by byla 
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stavu starého kotle) nebo k vyúčtování dotace (zejména likvidace starého 

kotle). 

 

Ze zaslané analýzy je patrné, že záměrem pro další programovací období je 

podporovat kotle emisní třídy 3 a lepší. V případě, že dojde k umožnění výměny 

kotlů horší emisní třídy v rámci zpětné uznatelnosti, povede tento krok 

k masivnímu nárůstu případů pokusů o účelovou, avšak nepravdivou, úpravu 

podkladů tak, aby žadatel podmínky dotace splnil. Již nyní se setkáváme 

s těmito případy, které v ojedinělých případech řeší i PČR. 

 

Dále je zřejmé, že je v plánu rozšířit okruh žadatelů o vlastníky bytových domů 

se 4 – 6 bytovými jednotkami a o vlastníky nemovitostí vytápěných lokálními 

topidly. Tito žadatelé nebyli v předchozích výzvách kotlíkových dotací 

podporováni a tato celkem zásadní změna bude dle našeho názoru vrhat na 

kotlíkové dotace špatný obraz (část těchto provozovatelů již stará zařízení 

vyměnil z vlastních zdrojů a budou mít pocit diskriminace – veřejnost není 

schopna rozlišovat, že se jedná o různé operační programy s odlišnými 

podmínkami). 

připuštěna zpětná způsobilost náhrad např. kamen nebo kotlů 

třídy 3. 

 

Poskytovatel se nedomnívá, že by měly být podporovány kotle 

třídy vyšší než 3. V první fázi by mělo být možné podpořit 

náhradu kotlů třídy horší, než 3 a v druhé fázi (tj. podání 

žádosti o náhradu po září 2022) by měly být podporovány 

náhrady kamen a kotlů třídy 3, které v řadě případů již mohou 

být na hranici technické i morální životnosti. 

 

Poskytovatel souhlasí, že jakékoliv zavedení dotací a jejich 

následné změny mohou být vnímány jako nespravedlivé 

k jedincům nebo skupinám obyvatel. Ke stejné situaci (navíc 

mnohem významnější) docházelo se zavedením prvních 

kotlíkových dotací. Dle názoru Poskytovatele by to nemělo 

bránit rozšíření skupiny příjemců, obzvlášť pokud je o takové 

rozšíření zájem. 

 

Středočeský kraj 

·         Absorpční kapacita – ve Středočeském kraji bylo v roce 2016, kdy začínaly 

evropské kotlíkové dotace, cca 123 914 zdrojů vytápění na tuhá paliva, z nichž 

převážná většina byly kotle 1. a 2. emisní třídy, což tvoří velký potenciál k 

výměně zastaralých kotlů za nové moderní kotle, či tepelná čerpadla splňující 

podmínky ekodesignu. V současnosti bylo díky třem projektům (3. projekt je 

v první třetině) vyměněno cca 10 tis. tepelných zdrojů. V rámci 3. projektu 

počítáme ještě s výměnou přibližně dalších 6 tisíc tepelných zdrojů. I když 

vezmeme v potaz, že mnoho kotlů bylo vyměněno také bez přispění dotace, je 

 

Jde o konstatování nebo obecné podněty v souladu s 

doporučeními zprávy. 
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ve Středočeském kraji pořád mnoho kotlů, které nebudou splňovat požadavky 

zákona o ochraně ovzduší a budou nutné je vyměnit. 

  

·         Zahrnout do výměny tepelných zdrojů i kotle na tuhá paliva 3. emisní 

třídy. 

  

·         Zařadit do tepelných zdrojů určených k výměně i kamna, krbová kamna, 

plynové kotle. 

  

 

 

 

·         Zařadit do oprávněných žadatelů i vlastníky bytových jednotek, atd. 

Dosud se dotace vztahuje jen na rodinné domy, které mají max. 3 bytové 

jednotky. 

 

 

 

V souladu s doporučením Poskytovatele 

 

 

Poskytovatel toto doporučuje, s výjimkou náhrady plynových 

kotlů, neboť zde je efekt na snížení emisí nízký a nákladová 

efektivita takového opatření by byla hodně špatná. Dle názoru 

Poskytovatele je lepší soustředit se především na náhradu 

zdrojů na pevná paliva. 

 

Poskytovatel toto doporučuje pro menší bytové domy. 

Moravskoslezský kraj 

Cílová skupina  

Rozšíření cílové skupiny o bytové domy (s 4 a více byty). 

 

Předmět dotace 

Rozšíření o výměnu atmosférických plynových kotlů, které nedosahují účinnosti 

kondenzačních plynových kotlů (tzn. výměna starého plynového kotle za 

kondenzační plynový kotel nebo tepelné čerpadlo). 

Rozšíření o výměnu kamen a jiných lokálních topidel do 10kW s vybudováním 

otopné soustavy. 

 

Udržitelnost projektu 

 

Poskytovatel toto doporučuje pro menší bytové domy, kde lze 

očekávat využívání pevných paliv. 

 

Viz vypořádání připomínky výše, Poskytovatel toto 

nedoporučuje. 

Rozšíření podpory o náhradu kamen a jiných topidel 

Poskytovatel doporučuje, pokud jsou využívány pro vytápění 

celého objektu (tj. v bytové jednotce je instalováno více těchto 

zdrojů tepla). 
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Snížení doby udržitelnosti vzhledem k životnosti výrobků na 5 let od 

zprovoznění. 

 

Zpětná uznatelnost 

Zachování zpětné uznatelnosti, navrhujeme od 1.1.2017 (vzhledem k povinnosti 

zpracování Dokladu o kontrole technického stavu a provozu zdroje, který je 

povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace). 

 

Bonus za prioritní území 

Rozšíření bonusu za prioritní území na všechny obce Moravskoslezského kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

Doplnění podmínek  

Prosíme o přesnější specifikaci případů, kdy je v nemovitosti sídlo podnikání. 

Především zda a za jakých podmínek je možné podpořit takový projekt v 

kontextu veřejné podpory. 

 

 

Uznatelné náklady 

Doplnit jako uznatelný náklad provedení provozního (kontrolního) měření emisí 

a dalších parametrů (kyslík, teplota, apod.) u kotlů spalující tuhá paliva 

(zplyňovací a automatické na biomasu). Případně také požadovat provedení 

Viz obdobná připomínka výše, Poskytovatel rovněž považuje 

lhůtu 5 let na udržitelnost za přiměřenou. 

 

 

Navrhovaná zpětná uznatelnost není, dle názoru 

Poskytovatele, možná. Nařízení EU pro fondy EU definují pro 

každé období časovou způsobilost výdajů od začátku do 

konce příslušného období, tj. v tomto případě od 1.1.2021. 

 

Poskytovatel nepovažuje poskytování bonusu za prioritní 

území v případě kotlíkových dotací za vhodný nástroj. 

Nevyhovující nebo nevhodně provozované lokální zdroje na 

pevná paliva způsobují vysokou úroveň znečištění ovzduší 

všude, kde jsou provozovány bez ohledu na to, zda je tato 

skutečnost identifikována v celostátním posuzování úrovně 

znečištění ovzduší. 

 

Dle názoru Poskytovatele umístění sídla obchodní společnosti 

v objektu nemůže mít vliv na poskytnutí dotace, pokud je daný 

objekt určen a využíván primárně k bydlení. Již stávající 

pravidla připouští dokonce i případy, kdy by v dané 

nemovitosti byla prováděna drobná podnikatelská činnost.  

 

Poskytovatel nedoporučuje zahrnovat povinnost měření ať již 

jako povinnost, nebo dokonce jako způsobilý výdaj, byť 

souhlasí s tím, že nastavení a uvedení do provozu může být 

prováděno nesprávně. Náklady na takové měření by 
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provozního měření s ohledem na optimalizaci celé soustavy (kotel, topení, 

emise) pro dosažení požadovaných emisí v reálném provoze. Zabezpečí se tím 

nejen nízké emise škodlivin, ale i bezporuchový provoz celé soustavy tepelného 

zdroje. 

odčerpávaly znatelně finanční prostředky na samotné náhrady, 

nemluvě o absenci kapacity pro provádění takového měření ve 

všech podpořených domácnostech. Vhodnějším způsobem je 

tlak výrobců a spotřebitelů na topenářské podniky provádějící 

náhrady, aby instalace prováděly kvalitně. 

Zlínský kraj 

Zásadní komplikací realizace výměn kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, 

které jsou významným zdrojem emisí je rozhodný termín 1.9.2022, po kterém 

již není možné těmito typy kotlů domácnosti vytápět. I pokud by se podařilo 

MŽP ČR a následně krajům vyhlásit výzvu v roce 2021, a to výzvu s dostatečně 

velkou finanční alokací pokrývající absorpční kapacitu krajů, není v silách krajů 

žádosti zadministrovat a především topenářských firem zajistit reálné výměny. 

Pokud další možné výzvy „kotlíkových dotací“ budou zaměřeny na podporu 

výměn kotlů vyšších emisních tříd, lze předpokládat, že nebude odstraněn 

problém výměn velkého počtu kotlů, které jsou největšími znečišťovateli a 

jejichž majitelé ani pod sankcí nebudou schopni výměnu zajistit. 

 

Rozhodně souhlasíme s názorem, že nemožnost podpory výměny kotle na 

pevná paliva za kotel na zemní plyn by významně snížila absorpční kapacitu a 

popřela rozsáhlé významné investice do plynofikace obcí na území republiky. 

Naopak navrhujeme podporu výměny starých zdrojů spalujících plynná paliva 

za nové zdroje spalující plynná paliva s vyšší účinností s cílem rovněž zajistit 

úsporu paliv a tedy i snížení emisí. Za úvahu rovněž stojí možnost zvýhodnění 

zdrojů na plynná paliva v lokalitách, kde se nachází nevyužité funkční rozvody 

plynu, a bezemisní zdroje (např. tepelná čerpadla) oproti kotlům na pevná 

paliva (včetně biomasy) – cílem je snížení emisí TZL. 

 

 

Této otázce a návrhu řešení se na více místech věnuje tato 

zpráva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otázce náhrady plynových zdrojů se Poskytovatel vyjadřoval 

již výše. Byť chápe a souhlasí s uvedenou argumentací, 

nákladová efektivita náhrady plynových kotlů je přeci jen 

v kontextu jiných náhrad velmi nízká. 
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I přes jednoznačný úspěch podpory výměn kotlů na pevná paliva s ručním 

přikládáním 1. a 2. emisní třídy využitím finančních prostředků Operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci krajských výzev „kotlíkových 

dotací“ považujeme za velmi nešťastné a celý systém dehonestující časové 

kritérium pro přidělení dotací. Datum a čas přijetí elektronického formuláře 

žádostí o poskytnutí dotace pro stanovení pořadí předložených žádostí v rámci 

finanční alokace programů vytvořilo prostředí, nutící žadatele, často seniorské 

věku a nevybavené kvalitní technikou, k bleskové reakci, která zatěžuje zcela 

neúměrně krajské technologie a často vede ke spekulacím o transparentnosti 

systému. 

Nad rámec stávající podpory v rámci „kotlíkových dotací“ doporučujeme 

doplnit podporu o systémy akumulace tepla dle návrhu Programu zlepšování 

kvality ovzduší – doplnění zdrojů tepla o akumulační nádrže z důvodu docílení 

snížení spotřeby paliv a tedy i snížení emisí.  

Poskytovatel se domnívá, že v situaci, kdy dochází k převisu 

poptávky po dotacích nad dostupnými finančními prostředky, 

není jiná možnost, než využívat časového hlediska podání 

žádosti. Jakékoliv bodové hodnocení (obdobné, jako u jiných 

podporovaných opatření) nepřichází v úvahu z důvodu počtu 

projektů a odborné náročnosti přípravy projektu. 

 

 

 

 

V souladu s doporučením Poskytovatele. 

 

 

 

Pardubický kraj 

Nyní nastavený systém čerpání a podmínky kotlíkových dotací shledáváme jako 

vyhovující jak pro nás (kraj) jako zprostředkovatele, tak pro konečné příjemce 

(fyzické osoby). 

S čerpáním finančních prostředků jsme nezaznamenali větší problémy. 

Souhlasíme s tím, že v prvním projektu nebyla povinná mikroenergetická 

opatření často efektivní a mnohdy spíše zbytečně navyšovala výdaje příjemců. 

Proto považujeme jejich zrušení za rozumný krok. 

U příjemců, kteří se rozhodli pro instalaci kotle na biomasu s ručním 

přikládáním, jsme se občas setkali s omezujícími prostorovými možnosti na 

instalaci povinných akumulačních nádrží, které jsou u tohoto typu nového 

zdroje povinné. Někdy nebyla povinnost akumulačních nádrží ze strany 

příjemců pochopena, ale vždy byla respektována. 

 

Jde o konstatování nebo obecné podněty v souladu s 

doporučeními zprávy. 
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Určitě souhlasíme se zachováním plynových kondenzačních kotlů jako nových 

podporovaných zdrojů vytápění. Jde o druhý nejžádanější volený zdroj. Co se 

týče náročnosti obslužnosti představuje pro velké množství lidí ideální řešení. 

Prosíme o vysvětlení popisu na straně 76 Finanční analýzy (Obměna zdrojů 

tepla v sektoru lokálního vytápění domácností) 

„Do září 2022 bude možné předkládat žádosti na kotle s nižší než 3 emisní třídou 

a od začátku roku 2023 bude podpora soustředěna na výměnu stávajících 

nevyhovujících topidel a případně kotlů s 3.emisní třídou.“ 

O jaká nevyhovující topidla od roku 2023 jde? Jde o již zrealizované výměny 

zdrojů, které proběhly do září 2022, nově kotlů s 3.emisní třídou či jiného typu 

zdroje vytápění? 

 

 

 

 

Zmíněnými topidly jsou míněna kamna pro teplovzdušné 

vytápění jednotlivých místností. Na ty totiž neplatí požadavek 

třídy 3 ČSN od září 2022. Poskytovatel rovněž navrhuje 

podporovat náhradu starších kotlů třídy 3. Šlo by o náhradu 

starších již dožívajících kotlů (nikoliv v minulosti podpořených 

kotlů). 

Královéhradecký kraj 

v Královéhradeckém kraji určitě máme velký zájem o pokračování kotlíkových 

dotací. Je zde velký počet zájemců o dotace a velkou měrou poptávka 

překračuje nabídku. Systém přidělování kotlíkových dotací tak, jak je nastaven 

nyní považujeme za optimální, nicméně bychom uvítali informace od 

poskytovatele, jak dále postupovat u realizací výměny zdrojů po 9/2020. Zda 

bude možné v roce 2023 proplácet výměny kotlů 1.a2. emisní třídy, které 

fakticky nebudou moci být od září 2022 používány, zda likvidace starého kotle 

bude muset být provedena do září 2022. 

Ve stejném režimu by byly poskytovány i dotace v dalším programovém 

období. 

Předpokládáme, že v Královéhradeckém kraji, jako i v celé republice, byla 

vyměněna jen část zastaralých zdrojů tepla, na větší část zájemců se zatím 

nedostalo. Proto vítáme úsilí Ministerstva životního prostředí navázat na již 

končící dotační program. 

 

Připomínka patrně myslí termín „9/2022“. K této otázce 

Poskytovatel odkazuje na vypořádání předešlých připomínek a 

ve stručnosti uvádí, že navrhuje možnost podpory náhrady 

kotlů horších než třída 3 dle ČSN i po září 2022, pokud bude 

žádost o náhradu předložena před tímto datem a v takovém 

případě by Poskytovatel nevyžadoval doložení likvidace kotle 

do tohoto data. 

Jihomoravský kraj  
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Současné nastavení programu je přijatelné jak pro kraje, tak pro konečné 

uživatele. Dalo by se diskutovat o dílčích pravidlech/podmínkách, které by bylo 

vhodné lépe a konkrétněji specifikovat, avšak to není předmětem této analýzy. 

Souhlasím s doporučením i nadále pokračovat v propojení programu 

kotlíkových dotací s programem NZÚ (finanční bonus). Realizace 

mikroenergetických opatření k dosažení energetických úspor v objektech, kde 

má dojít k výměně zdroje, měla zanedbatelný vliv na snížení energetické 

náročnosti, naopak tato povinnost některé potenciální zájemce o dotaci od 

realizace odradila. Povinnost realizovat mikroenergetické opatření byla spíše 

komplikace s nízkým výsledným efektem, a to jak pro žadatele – vyšší náklady, 

komplikovanější, delší proces, nutnost zapojení více subjektů apod., tak pro 

pracovníky kraje, kteří museli být schopni vyhodnotit dosažené efekty apod. 

Nemožnost náhrady kotlů spalujících fosilní paliva (v tomto případě uhlí) za 

nové obnovitelné zdroje považuji z hlediska aplikace v praxi za velkou 

komplikaci. Lze si těžko představit, jak by se dodržení této podmínky 

prokazovalo (ne každý kotel má štítek, do žádosti o dotaci může žadatel uvést 

cokoli, o údajích uváděných v souvisejících dokladech by se mnohdy dalo taktéž 

diskutovat, rozhodné bude na jaký druh paliva je kotel konstruován nebo co je 

v něm skutečně spalováno atd.) naopak lze předpokládat, že by tuto podmínku 

žadatelé snadno obcházeli a v podstatě by tak ztratila význam (docházelo by 

ke zkreslení reality). Pokud by se podařilo nějakým způsobem nastavit 

prokazování, z programu by tato podmínka vyloučila značnou část žadatelů a 

vzhledem k hlavnímu záměru kotlíkových dotací vnímám toto pravidlo jako 

kontraproduktivní. Stejně tak vnímám negativně možné vyloučení plynových 

kondenzační kotlů, jelikož o tento typ zdrojů je v Jihomoravském kraji největší 

zájem. Komplikaci vidím také ve výměně kotlů, které by již s ohledem na 

zákonnou povinnost neměly být v provozu. Podmínka, že v těchto případech 

Jde o konstatování nebo obecné podněty v souladu s 

doporučeními zprávy. 
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by mohlo dojít k výměně pouze za předpokladu, pokud by náhrada proběhla 

před zákonným termínem je samozřejmě logická, avšak i v současné době se 

setkáváme u žádostí, které jsou podávány po provedené náhradě (po likvidaci 

původního kotle a instalaci nového zdroje) s problémy v dokladování. 

Především jde o doložení dostatečné fotodokumentace a prokázání napojení 

původního kotle na funkční otopnou soustavu a komínové těleso a o doložení 

dokladu o kontrole technického stavu a provozu původního kotle. Zmírnění 

podmínek u těchto žadatelů nepovažuji za vhodné řešení, naopak by se tento 

přístup jevil jako diskriminační. V těchto případech by tedy bylo nutné zcela 

jasně specifikovat podmínky a pravidla, aby nevznikal prostor pro jejich 

obcházení a kraje měly pro žadatele jasné argumenty. Obecně bych uvítala 

konkrétnější nastavení základního rámce programu, s cílem minimalizovat 

rozdílené přístupy mezi jednotlivými kraji. Konkrétnější nastavení podmínek (co 

ještě spadá pod kompetenci kraje, co již nikoli) by usnadnilo administrativní 

proces, řešení případných sporů a argumentaci před konečnými uživateli 

Ocelářská unie 

Doporučujeme, aby bylo provozovatelům umožněno při ohlašování projektu či 

žádosti o podporu identifikovat/oznámit, do jaké oblasti tento projekt spadá 

(např. stacionární zdroje či fugitivní emise) z důvodu, aby se předešlo situacím, 

kdy by mohl být projekt nesprávně zařazen a potenciálně zkresleny navazující 

vyhodnocení a závěry. 

 

U přílohy č. 2 by mělo být zdůrazněno, že se nejedná o uzavřený seznam 

možných projektů. Důvodem je skutečnost, že podniky o možných projektech 

kontinuálně přemýšlejí a jednají a že ne všechny oslovené podniky byly schopny 

v době sběru dat reagovat. Navíc nebylo v možnosti zpracovatelů (logicky) 

oslovit všechny potenciální žadatele. K tomu by mělo být přihlédnuto při 

 

Tato otázka byla v rámci řešení projektu detailně diskutována 

a výsledkem je návrh na jednu kategorii podporovaných 

opatření, kdy by odpadala nutnost zařazování do různých typů 

podporovaných aktivit. 

 

 

Určitě se nejedná o uzavřený seznam, ale výlučně o reakci 

oslovených provozovatelů z předem definovaného seznamu 

v zadávací dokumentaci. Poskytovatel i Objednatel si 

uvědomují omezenou platnost tohoto seznamu i to, že 
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uvažování o absorpční kapacitě (v rámci i mimo OPŽP), která by měla být 

dostatečná - vytvářet raději rezervu než nedostatek disponibilních prostředků. 

 

Doporučujeme u kapitol týkajících se analýzy či popisu dalších možných 

programů a fondů (např. OP TAK, Modernizační fond; viz Kapitola 7.1.) lépe 

zdůraznit, že se jedná o předběžné (uvažované) nastavení. O konkrétním 

nastavení se dále jedná. 

 

 

 

Dokument na několika místech zmiňuje riziko omezení možnosti čerpání 

prostředků z operačních programů pro velké podniky, resp. podniky v rámci EU 

ETS. Jsme si vědomi, že tato omezení často vychází již z legislativy na úrovni EU. 

Jak dokument správně popisuje, toto omezení by představovalo velkou bariéru 

pro realizaci nadějných projektů přispívajících ke zmenšení vlivu na ŽP. 

Považujeme ho vzhledem k cílům EU za nesmyslné. Při zmínkách v dokumentu 

by mělo být lépe zřejmé doporučení, že ČR by měla podporovat větší flexibilitu 

a nevylučovat takové podniky z podpory. Je třeba mít na paměti, že 

Modernizační fond nebude všeobsažný. Např. v manažerském shrnutí stojí: 

"Klíčovou otázkou je případné omezení podpory velkých podniků a nastavení 

pravidel pro poskytování veřejné podpory." Mělo by být doplněno, že toto 

závisí na legislativě EU, ale ČR jako taková by sama omezení zavádět neměla 

(viz zájem VP o projekty), naopak měla by prosazovat rozvolnění podmínek. 

Podpora by měla směřovat právě do těch nejúčinnějších a nákladově 

nejefektivnějších investic (toto velké (EU ETS) podniky často splňují.) 

znamená spíše spodní hranici pro odhad absorpční kapacity - 

takto bylo i s tímto podkladem v projektu zacházeno. 

 

Poskytovatel souhlasí. Situace se vyvíjí poměrně dynamicky 

nejen vstupní podklady, ale i některé scénáře, závěry a varianty 

uvažované v průběhu řešení tohoto projektu se mezitím 

upřesnily (např. otázka platnosti pravidel pro poskytování 

veřejné podpory). Závěry projektu proto nemusí/nemohou 

reflektovat finální podobu dotačních programů. 

 

Otázka podpory velkých podniků je v oblasti ochrany ovzduší 

kriticky důležitá. Bez možnosti podpory velkých podniků by 

Česká republika přišla o významný ekonomický nástroj pro 

zlepšování kvality ovzduší. Tato situace se i promítá do různých 

scénářů absorpční kapacity definovaných v tomto projektu. 

S vědomím této skutečnosti by Česká republika měla 

přistupovat k vyjednávání pravidel pro poskytování dotací 

nejen v oblasti životního prostředí, ale i energetických úspor. 

Asociace podniků topenářské techniky 
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1. Co se týká absorpční kapacity v sektoru vytápění domácností, která je 

v materiálu podrobně analyzována a je klíčová, vychází APTT z vlastního 

materiálu ,,Statistika provozovaných kotlů na pevná paliva nižších tříd než 3 v 

roce 2020“ , který vypracovala pro  SFŽP v nedávné době, a odhady, které se 

přibližují hodnotám tam obsažených, považuje za správné (tzn. provozovaných  

cca 360 tis. kotlů nižších než třídy 3 v 2020) 

 

2. Na str. 25 je zmiňováno jako podstatný závěr celé kapitoly týkající se 

absorpční kapacity existující omezení v počtu proveditelných náhrad na straně 

topenářských subjektů – tam považujeme za podstatné analyzovat důvody, 

proč došlo v minulosti k omezování kapacitních možností na straně výrobců 

nebo přesněji na straně instalačních kapacit. Pokud k tomu docházelo tak to 

bylo vyvoláno právě nárazovostí spouštění a administrace dotačních výzev 

(kotlíkové dotace), které vyvolávaly vlny očekávání a zadržování spotřeby. APTT 

na tento velmi zásadní jev opakovaně upozorňovala a praxe tyto obavy 

potvrdila. Proto, aby se plně využila výrobní a instalační kapacita by bylo velmi 

efektivní, pokud by ,,kotlíkové dotace“ byly administrovány stejně jako NZÚ - 

to znamená administrativně mnohem jednodušeji, a především tak, že by byla 

výzva otevřena k jednomu datu (celoplošně) a pak průběžně bez časových 

omezení přijímala žádosti až do vyčerpání alokace (podobně jako obdobné 

systémy např. v Německu) ,tedy bez vyvolávání ,,vln“ na trhu ,které nutně 

vyvolávají snížení využitelnosti kapacit oboru. V této souvislosti je dobré si 

připomenout, že podle statistik prodejních výkonů členů APTT (a to nezahrnuje 

všechny subjekty – např. dovozce) na domácím trhu z minulých let je vidět, že 

kapacita výměn standardně dosahovala vždy vysoko nad 100 tis. ks výměn 

ročně. Pokud by výměny byly plynulé a bez zbytečných administrativních 

omezení, absorpční kapacita by se dozajista zvýšila. 

Potvrzení závěrů analýzy ohledně absorpční kapacity 

v domácnostech. 

 

 

 

 

 

Dotace prostřednictvím OP ŽP bohužel jsou a budou 

administrativně náročnější než program Nová zelená úsporám, 

ačkoliv z pohledu koncového uživatele je náročnost 

srovnatelná. Poskytovatel ale rovněž doporučuje rychle 

vyhlásit jednu dlouhou výzvu, která eliminuje aspoň částečně 

zmíněné vytváření „vln“ na trhu. 
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3. na str. 25 je také zmiňována míra dotace – tam se domníváme ,že obecně 

snížení míry dotace na jednu výměnu na cca 50 tis. Kč by navodila v konečném 

důsledku provedení mnohem vyššího počtu provedení výměn při stejné alokaci 

a zároveň by se posunulo těžiště výměn do skupin provozovatelů ,kde je to 

nejvíce žádoucí z hlediska příspěvku ke zlepšení ovzduší. 

 

Z tímto názorem se Poskytovatel neztotožňuje. Zkušenosti 

SFŽP říkají, že nižší podpora na tepelná čerpadla by vedla 

k nižší absorpční kapacitě u tohoto typu zdroje. Poskytovatel 

souhlasí, že pokud by všechny domácnosti opravdu chtěly 

s přispěním dotace vyměnit nevyhovující zdroj, došlo by při 

snížení poskytované dotace k vyššímu počtu výměn. Snížení 

dotace ale současně povede k odrazení zájmu o náhradu kotlů, 

případně o odrazení zájmu o dotaci. Poskytovatel se současně 

nedomnívá, že by snížení dotace přispělo k náhradám kotlů u 

těch provozovatelů, kde je to potřebné, ba spíše naopak. 

Příjmově slabší skupiny by s nižší dotací nedosáhly na vysoké 

ceny nových kotlů a rozhodně by klesl podíl tepelných 

čerpadel v realizovaných projektech. 
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