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2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Cílem projektu „Vyhodnocení procesu administrace OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců“ (dále jako „Projekt“) 

je detailně zanalyzovat celý proces administrace projektů financovaných z Operačního programu Životní 

prostředí 2014–2020 (dále jako „OPŽP“) včetně integrovaných nástrojů Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

a Integrované územní investice (ITI). Zvláštní pozornost je věnována identifikaci hlavních bariér zvyšujících 

celkovou náročnost procesu žádání o dotační prostředky (resp. kritických bodů projektového cyklu), přičemž je 

odděleně nahlíženo na oblasti jako srozumitelnost a úplnost metodických dokumentů, uživatelská přívětivost 

aplikace IS KP14+, nastavení lhůt dílčích fází administrace, způsob využívání dostupných komunikačních 

nástrojů OPŽP apod. Hlavním výstupem Projektu je tematicky členěný seznam zjištění a doporučených 

optimalizačních opatření (v kapitole 6) cílených na zvyšování efektivity administrativních postupů implementace 

OPŽP, který vzešel z poznatků získaných při evaluaci (tj. z informací sesbíraných v rámci dotazníkového šetření 

zaměřeného na žadatele / příjemce z OPŽP a individuálních i skupinových rozhovorů se zástupci 

zprostředkujících subjektů OPŽP (tj. Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR) a také se vzorkem 20 žadatelů / příjemců). 

Tvorba výstupů Projektu probíhala v období od 11. září 2018 do 15. ledna 2019. V první polovině tohoto období 

se Zpracovatel zaměřil na studium relevantních dokumentů a podkladů k OPŽP a zejména pak na realizaci 

klíčového nástroje sběru primárních dat, tedy na dotazníkové šetření. Dotazník obsahoval 46 otázek, tematicky 

rozdělených do 9 oblastí, a byl cílen na zjištění pozitivních i negativních zkušeností žadatelů / příjemců 

z OPŽP s administrací jejich projektů v rámci tohoto operačního programu. Šetření se zúčastnilo 502 

respondentů (tj. 24 % celkového vzorku žadatelů o podporu z OPŽP v programovém období 2014–2020). 

Samotný sběr dat probíhal 13 dní a byl ukončen 19. listopadu 2018. 

V druhé polovině období, přesněji od 19. listopadu do 15. ledna 2019, byly zpočátku vyhodnoceny výsledky 

dotazníku a následně byla vytvořena struktura navazujícího dotazování formou individuálních rozhovorů 

s příjemci / žadateli OPŽP. Jeho cílem bylo se ve větším detailu zaměřit na vybrané oblasti a konkrétní otázky, 

které byly nejasně zachyceny v dotazníkovém šetření. Celkem bylo vydefinováno 22 otázek a 14 z plánovaných 

20 rozhovorů se Zpracovateli podařilo uskutečnit do konce roku 2018, zbylých 6 tak proběhlo začátkem roku 

2019. Z pohledu přesného časového ohraničení byl první rozhovor uskutečněn 7. prosince 2018 a poslední 

11. ledna 2019. 

Zpracovatel se dále v druhé polovině prosince a první polovině ledna třikrát setkal se zástupci zprostředkujících 

subjektů, kdy cílem schůzek, resp. spíše polostrukturovaných rozhovorů, bylo ověřit a upřesnit vybraná zjištění, 

která se podařilo vyextrahovat v průběhu evaluace. 

Následně, v období od 15. ledna 2019 až do data vyhotovení Závěrečné evaluační zprávy, probíhalo 

připomínkové řízení k obsahu této zprávy, které bylo výrazně usnadněno díky průběžnému připomínkování 

většiny finálního obsahu skrze Průběžné zprávy. Připomínkového řízení se aktivně účastnili jak zástupci 

Zadavatele, tak i zástupci zprostředkujících subjektů OPŽP, kteří mají detailnější vhled do studované 

problematiky. 

Metodické dokumenty OPŽP 

Hlavní dokumenty OPŽP jsou na základě dotazníkového šetření vnímány spíše pozitivně, avšak jako velmi 

dobře srozumitelné je bere méně než jedna třetina respondentů a více než čtvrtina v nich postrádá některé 

potřebné informace. Z tohoto důvodu je zde prostor pro zvyšování spokojenosti žadatelů / příjemců, kdy největší 

potíže nejspíše působí Pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou příliš zdlouhavá, nepřehledná a pro někoho 

i složitá. K lepšímu vnímání tohoto dokumentu může pomoci přehlednější vyznačování změn při aktualizacích, 

upřesnění odkazů na další návody a konkrétní vzory příloh, větší zaměření na praxi a zlepšení obsahu kapitol 
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D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis, B.1 až B.3 věnující se způsobilosti výdajů, D.7.1 až D.7.3 týkající 

se modulu CBA a příjmů projektu a 1.6 Ekonomické podklady požadované k žádosti o podporu. Někteří 

žadatelé by uvítali mít samostatná pravidla pro každou prioritní osu, avšak tato myšlenka měla v rozhovorech 

stejnou podporu, jako možnost ponechat strukturu neměnnou a jen vylepšit obsah některých kapitol. 

Respondenti byli v rámci metodických dokumentů nejméně spokojeni s Metodikou přímých a nepřímých 

nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014–2020, ale výrazná část z nich s ní nemusí vůbec 

pro účely svých projektů pracovat, takže negativní dopad na celkové vnímání OPŽP je nejspíše nižší, než 

v případě Pravidel pro žadatele a příjemce. Této metodice bylo vytýkáno, že je složitá a místy nejednoznačná 

či neúplná. Vícekrát byly zmíněny problémy týkající se rozlišování ne/způsobilých výdajů a náročnosti z pohledu 

vedení účetnictví. 

U textu výzev by bylo vhodné vytvářet přesnější odkazy na další informační zdroje a významná část 

respondentů by chtěla detailnější zpracování problematiky ne/podporovaných aktivit a jasné a úplné vymezení 

povinných příloh k žádosti o podporu, kdy zejména druhý požadavek vyplývá ze zkušenosti s Integrovaným 

regionálním operačním programem („IROP“), ve kterém vznikají podrobná specifická pravidla pro výzvy. 

Vznikem obdobného materiálu pro OPŽP by se vyřešila otázka co s Pravidly pro žadatele a příjemce, z nichž 

by dle zástupců SFŽP ČR zůstala určitě kapitola B, ale nejspíše i další textace (např. k administraci žádostí 

(hodnocení, vydání právního aktu apod.), veřejné podpoře, publicitě, finančnímu řízení včetně nesrovnalostí, 

realizaci, monitorování atd.). Tato změna je zvažována na metodickém oddělení SFŽP ČR, přestože lze 

očekávat významný růst administrativní zátěže pro ŘO i ZS a nespokojenost části žadatelů s touto změnou. 

Největší slabinou Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 je dle respondentů jejich 

zvýšená přísnost oproti Zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Někteří žadatelé by uvítali 

zjednodušení textací a rozčlenění textu dle typu veřejné zakázky, ale pro žadatele s víceletou praxí v oblasti 

veřejných zakázek jsou tyto Pokyny srozumitelné a dostatečně dobře zpracované. 

Povinné dokumenty a přílohy 

Respondenti se k problematice dokládání povinných příloh v různých fázích administrace (s důrazem na 

samotné podávání žádostí o podporu) vyjadřovali spíše ve smyslu, že je požadováno příliš podkladů a některé 

z nich nemá moc smysl dokládat. Konkrétní příklady potenciálně nadbytečné administrace, které jsou uvedeny 

v kapitole 5.3, však v naprosté většině zástupci SFŽP ČR považují buď za relevantní, nebo se domnívají, že 

jsou vyžadovány jen od těch typů subjektu žadatele, od nichž je to nezbytné, jen někteří žadatelé si nevšimnou, 

že konkrétní přílohu nemusí dokládat. Za zmínku stojí především informace, které lze zjistit z veřejně 

dostupných zdrojů. Ty se ale dle SFŽP ČR, v rozporu s názorem významné části respondentů, vyžadují jen 

naprosto výjimečně. Důvodem pro tento rozdílný názor může být časový nesoulad mezi odpověďmi, kdy 

žadatelé mohli vycházet ze zkušenosti s požadavky starými například dva roky, a od té doby došlo ke změnám. 

Nejvýznamnější shoda žadatelů se zástupci SFŽP ČR byla zaznamenána u modulu CBA, jehož vyplňování 

žadatele výrazně zatěžuje, a obě strany se shodují, že u mnohých projektů má tato analýza minimální přidanou 

hodnotu. Požadavek na tvorbu CBA u určitých typů projektů ale vyplývá z metodiky MMR, takže současnou 

situaci bude složité změnit, jelikož snaha o úpravy ze strany SFŽP ČR již byla v minulosti neúspěšně projevena. 

Přinejmenším by bylo vhodné lépe provázat CBA na rozpočty a optimalizovat její funkčnost v prostředí 

IS KP14+ (automatické výpočty, přehlednější a srozumitelnější prostředí a jasná identifikace let). 
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Aplikace IS KP14+ 

Malá uživatelská přívětivost aplikace IS KP14+ je nepochybně jedním z nejslabších článků celého OPŽP. Což 

se projevilo zejména v tom, že ji 54,8 % respondentů vnímá spíše negativně, než pozitivně, a jen 21 % ji vnímá 

jako lepší než aplikaci využívanou v rámci OPŽP v minulém programovém období (tj. Benefill), zatímco pro 

48 % z nich je horší.  

Z pohledu hlavních bariér uživatelské přívětivosti aplikace IS KP14+ nelze jednoznačně označit jeden problém 

jako dominantní. Nejčastěji byla kritizována časová náročnost vyplňování žádostí (49,6 %), která úzce souvisí 

s celkovou pomalostí systému této aplikace. Zhruba třetina respondentů si stěžovala také na nesrozumitelnost 

aplikace a nutnost duplicitního zadávání. 

Respondenti i zástupci SFŽP ČR se shodují, že by bylo vhodné lépe přizpůsobit IS KP14+ potřebám OPŽP - 

například úprava názvosloví a nápověd, možnost nahrát stažitelné vzory příloh, či možnost nastavit požadavky 

na žádost o podporu v členění na jednotlivé aktivity (a nikoliv jen na úrovni specifických cílů). Značný problém 

také působí neintuitivní systém depeší, který by bylo vhodné nahradit prostředím připomínajícím běžné 

emailové rozhraní. Tyto, i jakékoliv další změny, může v současné době provádět pouze MMR, což je pro 

hladkou implementaci OPŽP značně svazující. Někteří zástupci SFŽP ČR se tak vyjádřili ve smyslu, že by 

chtěli, aby si SFŽP ČR mohlo vytvořit vlastní software, který by nahradil IS KP14+. V současnosti musí například 

používat zjednodušený manažerský systém, aby bylo možné mít kontrolu nad termíny projektů zanesených 

v MS 2014+, ke kterým v aplikaci neexistuje workflow. Z pohledu jednotného metodického prostředí je 

schůdnější variantou, aby MMR umožnilo vývoj a úpravy MS 2014+ a IS KP14+ subjektům zapojených 

v implementaci jednotlivých operačních programů, dle specifik a potřeb konkrétního programu. 

Problémy žadatelům / příjemcům působí nepřímo i prostředí MS 2014+, ve kterém projektoví manažeři nevidí 

identické rozložení záložek jako žadatelé / příjemci, což značně komplikuje případné konzultace. Navíc obsluha 

MS 2014+ je pro projektové manažery komplikovanější než v předchozím programovém období, což zvyšuje 

administrativní náročnost většiny běžných úkonů, a tím výrazně prodlužuje vyhodnocovací proces žádostí. 

Dlouhé prostoje při schvalování žádostí o podporu, žádostí o platbu apod. ze strany SFŽP ČR a AOPK ČR jsou 

přitom jedním z největších problémů, které byly respondenty v dotazníkovém šetření zmiňovány. 

Integrované nástroje 

Aktivních uživatelů bylo ve vzorku získaných odpovědí 27,1 %, což je větší podíl, než ve skutečnosti. Ze zbylé 

většiny téměř 80 % respondentů uvedlo, že využití integrovaných nástrojů zvažuje, což nepřímo dokládá, že se 

tito žadatelé zajímají o integrované nástroje spíše pasivně, jelikož by podíl aktivních uživatelů měl být při tomto 

zájmu vyšší. Obecně by bylo vhodné zlepšit povědomí o tom, co jsou integrované nástroje zač a jaké jsou jejich 

výhody, jelikož zřejmě minimálně pětina žadatelů nemá jasnou představu, co si pod tímto pojmem / nástrojem 

představit. Další možností jak zvýšit míru jejich využití je rozšíření uplatnitelnosti na více aktivit prioritních os 1, 

3 a 4 OPŽP (tj. jediné osy, ve kterých mají integrované nástroj smysl). Jednalo by se ale o zásadní programovou 

změnu, kterou by musela schválit Evropská komise a vzhledem k malému vnímanému přínosu integrovaných 

nástrojů se SFŽP ČR bude snažit o změnu až od příštího programového období (od roku 2021), nebo vůbec. 

Informační zdroje 

Dominantním informačním zdrojem, skrze který se žadatelé dozvídají o nových výzvách v OPŽP, jsou webové 

stránky OPŽP (www.opzp.cz; uvedeno v 48,4 % odpovědích), které jsou s výrazným odstupem následovány 

webovými stránkami SFŽP ČR (www.sfzp.cz; 9,6 %), časopisem Priorita (6,7 %), semináři MŽP / SFŽP ČR / 

AOPK ČR (6,5 %), externími / zprostředkovatelskými firmami (5,5 %) a webovými stránkami MŽP (www.mzp.cz; 

5,0 %). Odpovědi jsou částečně zkreslené téměř 19 % zastoupením respondentů, kteří si nevzpomínají, kde se 

poprvé dozvěděli o výzvě k pro ně nejdůležitějšímu projektu, na nějž v rámci OPŽP žádali o dotační podporu. 
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Z pohledu získávání klíčových informací pro účely administrace projektů v rámci OPŽP žadatelé nejvíce 

využívají opět webové stránky OPŽP (59,2 %), a dále pak konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR 

(23,3 %), webové stránky SFŽP ČR (15,9 %), semináře MŽP / SFŽP ČR / AOPK ČR (13,1 %), konzultace na 

regionálních pracovištích AOPK ČR (11,2 %) a Zelenou linku 800 260 500 (10,6 %). 

Načasování výzev a lhůty administrace 

Žadatelé / příjemci jsou v obecné rovině převážně spokojeni s tím, jak jsou načasované výzvy a kolik času mají 

na doložení všech potřebných informací ve všech fázích administrace. Nicméně 70 % respondentů by uvítalo 

mít alespoň o 4 týdny více času na optimální přípravu žádosti o podporu. K této změně byla ale nalezena možná 

alternativa, která by efektivněji odstranila problémy, kvůli kterým by žadatelé chtěli více času. Tato možnost 

spočívá ve zvýšení detailu střednědobého harmonogramu výzev a udržování jeho maximální úplnosti 

a aktuálnosti, což by žadatelům umožnilo lépe plánovat složitější projekty, u kterých je potřeba získat 

pravomocné stavební povolení. Tento harmonogram nemá SFŽP ČR povinnost vůbec vytvářet, přičemž se 

jedná o plán vyhlašování prostředků na několik let sloužící pro základní představu žadatelů o plánované 

podpoře v rámci jednotlivých PO/SC a dle SFŽP ČR není prakticky možné, aby byl výrazně detailnější. 

Respondenti by uvítali více času na doplnění / opravu žádostí, podání žádosti o změnu a doložení podkladů 

k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na závěr jsou respondenti převážně spokojeni (94 % spíše, nebo rozhodně 

spokojeno) s typem výzev, takže by OPŽP mělo udržovat strukturu průběžných / kolových výzev. 

Komunikační nástroje 

V rámci Projektu byla zjišťována spokojenost žadatelů / příjemců s 12 komunikačními nástroji OPŽP, přičemž 

u všech z nich převážily pozitivní postoje. Nejhůře byly hodnoceny webové stránky SFŽP ČR, odborné veletrhy 

s účastí zástupců OPŽP (příliš obecné) a prezentace OPŽP v médiích (nízká frekvence prezentace). 

Problémem webových stránek SFŽP ČR i OPŽP je především fulltextové vyhledávání, které nefunguje 

optimálně, a složité / nepřehledné proklikávání se ke konkrétním dokumentům OPŽP. 

Žadatelé / příjemci by uvítali více odborných seminářů k administraci OPŽP, které by zároveň mohly být více 

zaměřeny na praxi. Za zvážení také stojí vytvoření video tutoriálů k práci s aplikací IS KP14+ a různým fázím 

administrace projektů spolufinancovaných z OPŽP.  

Relativně horší výsledek byl zaznamenán také u Zelené linky. Na ní může být někdy problém se dovolat 

a zároveň se zde žadatelé dozvědí informace spíše pouze obecného charakteru. Polovina dotázaných 

v rozhovorech by uvítala prodloužení pracovní doby Zelené linky do 18:00, ale při současném personálním 

nedostatku pracovníků této linky není toto opatření realizovatelné. Zároveň vytíženost těchto zaměstnanců 

SFŽP ČR nedovoluje to, aby se blíže specializovali na OPŽP a jeho prioritní osy, a dokázali tak odpovídat na 

detailní otázky týkající se konkrétních výzev, či projektů. 

V neposlední řadě je jedno z velmi pozitivních zjištění evaluace, že jsou žadatelé / příjemci spokojeni 

s obsahem, frekvencí a formou distribuce časopisu Priorita. Přesto bylo vyextrahováno několik podnětů k  jeho 

zlepšení, z nichž za zmínku stojí například rozšíření rubriky dotazů a odpovědí či ekologičtější tisk a distribuce. 

Nastavení procesů 

Za nejhůře nastavené fáze administrace OPŽP byly označeny Žádost o změnu a Vydání právního aktu, 

u kterých byly podněty ke zlepšení vesměs velmi podobné, jako u ostatních fází projektu. Žadatelé / příjemci 

tedy chtějí zejména zrychlit schvalovací procesy (včetně stanovení transparentního data vyhodnocení žádostí 

o podporu), zlepšit návody a pokyny pro jednotlivé fáze, odstranit duplicitní nahrávání příloh do IS KP14+, 

zjednodušit orientaci v IS KP14+ a sjednotit požadavky (výklad Pravidel pro žadatele a příjemce) projektových 

manažerů. Nejvíce konkrétních optimalizačních opatření bylo navrženo pro podávání Žádosti o platbu. 
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Hlavní zjištění evaluace a porovnání s jinými operačními programy 

Naprostá většina dílčích aspektů OPŽP je žadateli / příjemci vnímána spíše pozitivně, jedinou výjimkou je 

aplikace IS KP14+, která byla negativně vnímána v 54 % případů. Uživatelská nepřívětivost MS 2014+ výrazně 

komplikuje práci i pracovníkům OPŽP (zejména SFŽP ČR) a prodlužuje schvalovací procesy, což je jedním 

z nejhůře vnímaných aspektů administrace OPŽP. Do příštího programového období by bylo vhodné, aby MMR 

vylepšilo aplikaci IS KP14+ i MS 2014+ o poznatky zanesené v této Závěrečné evaluační zprávě, nebo aby 

alespoň umožnilo, že si jejich obsah budou moci řídící orgány nebo zprostředkující subjekty upravit pro 

specifické potřeby daného operačního programu. 

Z porovnání OPŽP s dalšími operačními programy nevyplynulo, že by některý z nich byl administrativně 

přívětivější. Přesto by si OPŽP mohlo vzít inspiraci z Metodických listů indikátorů (IROP) a Specifických pokynů 

k výzvám (IROP) a také zredukovat nutnost podepisování části podkladů statutárním zástupcem.  

Obecně se žadatelé / příjemci dožadovali větší míry sladění postupů napříč všemi operačními programy v ČR. 

O to se MMR snažilo vytvořením tzv. jednotného metodického prostředí, ale vzhledem ke značné odlišnosti 

jednotlivých operačních programů (charakter podporovaných aktivit, struktura zprostředkovatelských subjektů 

i řídících orgánů a jejich administrativní kapacita apod.) nelze dosáhnout stavu blízkého úplné jednotnosti. 

Seznam hlavních zjištění a doporučení zanesených do MS 2014+ 

Následující tabulka zachycuje 18 doporučení Zpracovatele ke zlepšení administrace Operačního programu 

Životní prostředí, které Zpracovatel zanesl do informačního systému MS 2014+ v pozici evaluátora OPŽP. 

Každé opatření vyplývá z provedených analytických prací (analýza podkladů, realizace dotazníkového šetření 

a uskutečnění 24 rozhovorů), respektive z jednoho ze čtyř hlavních závěrů evaluace, které jsou v tabulce 

prezentovány tučným písmem. 

Zjištění 1 

Žadatelé a příjemci z OPŽP označili aplikaci IS KP14+ za nejproblematičtější článek administrace projektů 

v rámci OPŽP. Tato aplikace byla přibližně 55 % respondentů označena jako uživatelsky nepřívětivá, nebo 

spíše nepřívětivá, a většina respondentů ji považuje za horší než aplikaci z předchozího programového 

období, tj. Benefill (lépe než Benefill byla aplikace IS KP14+ zhodnocena ve 23,8 % odpovědí). Jako hlavní 

bariéry při práci s touto aplikací byly označeny časová náročnost (49,6 %), pomalost systému (37,8 %), 

nesrozumitelnost (36,5 %) a duplicitní zadávání (32,1 %). Na základě otevřených odpovědí respondentů 

v dotazníku a rozhovorech působí problémy hlavně systém depeší a nejednotnost toho, jak prostředí vidí 

žadatelé a jak projektoví manažeři. Žadatelé jsou také v nadměrné míře zatěžováni vyplňováním modulu 

CBA, který se vztahuje na příliš velký podíl projektů a jeho ovládání není uživatelsky přívětivé. Dále je 

nepraktické, že nelze nastavit požadavky na Žádosti o podporu do detailnějšího členění, než na úrovni 

specifických cílů, což způsobuje to, že žadatelé neví, jaký obsah musí povinně vyplnit. Obecně chybí 

možnost přizpůsobení IS KP14+ specifickým potřebám OPŽP. 

Doporučení 

1.1 

Zahájit úzkou spolupráci s MMR v otázce přizpůsobení obsahu IS KP14+ potřebám OPŽP (např. 

možnost nastavení požadavků na žádosti o podporu do detailnějšího členění než jen na úrovni 

specifických cílů), nebo prosazovat možnost nahrazení IS KP14+ vlastní aplikací pro potřeby 

OPŽP, která bude uživatelsky přívětivější. 

Doporučení 

1.2 
Prosadit, aby MMR přepracovalo systém depeší do prostředí podobného e-mailovým klientům. 

Doporučení 

1.3 

Diskutovat s MMR o možnostech zvýšení uživatelské přívětivosti modulu CBA v IS KP14+ 

a prosadit kroky vedoucí ke zlepšení v této oblasti administrace OPŽP. 
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Zjištění 1 

Doporučení 

1.4 

Prosadit, aby MMR implementovalo opatření v MS 2014+, která projektovým manažerům urychlí 

a usnadní administraci projektů OPŽP - např. možnost identického zobrazení jako mají žadatelé, 

bez nutnosti přidělení konkrétní role žadatelem. 

Doporučení 

1.5 

Odstranit duplicitní zadávání do IS KP14+. Jedná se o zlepšení automatického propisování údajů 

zejména u finanční části žádosti, zajištění propisování informací tam, kde je to možné  (včetně 

importu dokumentů), prolnutí údajů z rozpočtu do CBA a naopak, prolnutí údajů z modulu Veřejné 

zakázky do hlavní tabulky, nevyžadovat duplicitně dokládání příloh (dle rozhovorů: dokládání 

publicity, splnění indikátorů, předávací protokoly, fakturace, rozpočty, prohlášení o plátcovství 

DPH) a harmonogramu víckrát, či automatizovanější zadávání dodavatele do ŽoP (dle některých 

respondentů se nenačítají dle IČO, avšak dle SFŽP ČR i některých příjemců je IS KP14+ propojeno 

s databází ARES a propisování dat přes IČO funguje). 

Doporučení 

1.6 

Minimalizovat (resp. optimalizovat dle jejich charakteru) počet projektů, u kterých je potřeba 

vyplňovat CBA. Tato analýza nemá u některých menších projektů téměř žádnou přidanou hodnotu. 

Zjištění 2 

Žadatelé a příjemci z OPŽP často zmiňovali, že mají kvůli relativně dlouhým a nejasně časově ohraničeným 

schvalovacím procesům v rámci OPŽP problém vhodně plánovat vlastní finanční zdroje a musí odkládat 

začátek realizace projektů. Pro malé obce může být problémem i doba čekání na přijetí platby od podání 

žádosti o platbu, z pohledu cash flow. 

Doporučení 

2.1 
Stanovovat transparentní datum vyhodnocení žádostí o podporu u každé výzvy 

Doporučení 

2.2 
Zrychlit schvalovací procesy (zejména Žádost o změnu, Vydání právního aktu a Žádost o platbu) 

Zjištění 3 

Žadatelům a příjemcům z OPŽP značně nevyhovuje přílišný rozsah metodických dokumentů k OPŽP. 

V dotazníkovém šetření i v rozhovorech se několikrát objevil názor, že Pravidla pro žadatele a příjemce 

jsou největší slabinou OPŽP. Tuto tezi ale většina žadatelů (nelze kvantifikovat) nepodporuje. Zkušenější 

žadatelé potvrdili, že je možné si na současný stav zvyknout a naučit se pracovat s relevantními pasážemi 

Pravidel i dalších dokumentů pro aktuální potřebu. Ale i těmto žadatelům působí problémy příliš časté 

aktualizace, které nelze zcela jednoznačně vyhledat bez porovnání se starší verzí, přestože se jejich 

vyznačování výrazně zlepšilo. Z pohledu samotných výzev se často objevoval názor, že by mohly být 

detailnější, nebo se alespoň přesněji odkazovat na další informační zdroje / metodiky. 

V rámci evaluace nebyl nalezen efektivní způsob významnější redukce rozsahu metodik, příruček 

a návodů, avšak byly identifikovány nejproblematičtější textace (dokumenty / kapitoly). Jejich optimalizace 

je navržena v seznamu doporučení. 

Doporučení 

3.1 

Zvážit tvorbu specifických pravidel pro každou výzvu po vzoru Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) - tato změna pomůže drobným žadatelům o podporu, avšak znamená 

značný růst administrativní zátěže pro zprostředkující subjekty. Tato myšlenka je podporována 

vedením Odboru metodického SFŽP ČR, avšak bude potřeba blíže zanalyzovat náročnost její 

implementace. 

Doporučení 

3.2 

Zlepšit srozumitelnost a úplnost Metodiky přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních 

a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020. Důvodem pro soustředění se na tuto metodiku je fakt, že 

v dotazníkovém šetření byla dvakrát častěji hodnocena jako nesrozumitelná (16 %) oproti Pravidlům 

pro žadatele a příjemce a Pokynům pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020. 
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Zjištění 3 

Doporučení 

3.3 

Zjednodušení, zpřesnění, či zlepšení kapitol Pravidel pro žadatele a příjemce - D.4 Veřejná podpora 

a podpora de minimis (srozumitelnější pro běžného čtenáře), B.1 až B.3 věnující se způsobilosti 

výdajů (eliminovat nejednoznačné textace a zvážit detailnější zpracování), D.7.1 až D.7.3 týkající 

se modulu CBA (detailněji vysvětlit, např. úvodní odstavce jsou matoucí) a příjmů projektu a 1.6 

Ekonomické podklady požadované k žádosti o podporu (přehlednější naformátování tabulek a lepší 

odkazování se na tyto podklady ve zbytku textu - někteří žadatelé je mohou přehlédnout). 

Doporučení 

3.4 

Najít způsob, jak vyznačovat změny při aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce tak, aby bylo 

naprosto jasné, co a jak se změnilo. Hypertextový odkaz na pasáž, která se změnila, není 

dostatečný. 

Doporučení 

3.5 

Začít u výzev uvádět přesné odkazy (tj. konkrétní kapitoly) na další metodické dokumenty, včetně 

čísla jejich platné verze v době vyhlášení výzvy.  

(Poznámka: Spojeno s rizikem, že se žadatelé nedostatečně seznámí s obsahem ostatních kapitol, 

a případně i s rizikem opomenutí uvedení důležitého odkazu na straně zprostředkujícího subjektu.) 

Zjištění 4 

Žadatelé a příjemci z OPŽP jsou převážně spokojení s komunikačními nástroji OPŽP. Relativně hůře, avšak 

stále pozitivně, byla hodnocena komunikace přes Zelenou linku (zmiňována byla spíše malá odbornost 

pracovníků a její přílišná vytíženost, tj. problém se dovolat) a zmiňován byl znatelný úbytek seminářů 

k problematice týkající se OPŽP v oblasti podporovaných aktivit, současných problému životního prostředí, 

či z pohledu administrace projektů v IS KP14+. Dále pak webovým stránkám OPŽP (www.opzp.cz) bylo 

vytýkáno, že je v nich složité najít konkrétní informace nebo dokumenty, které jsou na nich někde 

umístěny. Nicméně v době finalizace této evaluace došlo k inovování designu těchto webových stránek. 

Doporučení 

4.1 

Zlepšit design webových stránek OPŽP a orientaci v nich. Zejména je potřeba zlepšit fulltextové 

vyhledávání a vyhledávání dokumentů ve struktuře odkazů.  

(Poznámka: Vychází z poznatků v době realizace dotazníkového šetření. Avšak v době finalizace 

evaluace došlo k aktualizaci designu webu www.opzp.cz. Nová podoba stránek je dle Zpracovatele 

graficky přitažlivější a vyhledávání dokumentů má logičtější strukturu. Fulltextové vyhledávání 

pravděpodobně funguje lépe než předtím, ale vyhledávání přes Google po aktualizaci odkazuje 

většinou na již neexistující větev webu.) 

Doporučení 

4.2 

Zvýšit personální obsazení Zelené linky, a to alespoň o 2 zaměstnance oproti stavu k 8. lednu 2019. 

(Poznámka: Po zvýšení počtu zaměstnanců lze uvažovat o prodloužení provozní doby, kdy by 

například polovina zaměstnanců pracovala 7:30 až 16:00 a druhá 9:00 až 17:30. Tato možnost je 

ale dle SFŽP ČR nereálná. Zároveň by bylo pro žadatele přínosné, aby se pracovníci začali 

specializovat na konkrétní prioritní osy OPŽP, avšak jejich současná agenda, která zahrnuje více 

oblastí, než jen OPŽP, tuto specializaci neumožňuje.) 

Doporučení 

4.3 

Zvážit realizaci více seminářů ke konkrétním výzvám, k aktuálním tématům životního prostředí 

a administraci projektů v OPŽP (s důrazem na praktické příklady). 

Doporučení 

4.4 

Vytvořit video-tutoriály k aplikaci IS KP14+ a jednotlivým fázím administrace projektů z OPŽP. 

Nicméně tuto činnost by mělo vykonat spíše MMR a k OPŽP by pak mohly vzniknout specifické 

tutoriály. Tento krok lze podpořit lepší propagací již existujících tutoriálů MMR ze strany OPŽP. 

Tyto tutoriály jsou uloženy na následujícím odkazu: https://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-

dotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa 

Doporučení 

4.5 

Rozšířit rubriku dotazů a odpovědí časopisu Priorita. 

(Poznámka: Doporučení má nízkou prioritu, protože jen 3 % respondentů byla nespokojena 

s obsahem, frekvencí a formou distribuce tohoto časopisu.) 
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2 EXECUTIVE SUMMARY 

The objective of the ‘Assessing OPE Administration Process from the Viewpoint of Applicants and Beneficiaries’ 

project (hereinafter the ‘Project’) is to prepare a detailed analysis of the entire process of administrating projects 

funded from the Operational Programme Environment 2014–2020 (hereinafter the ‘OPE’), including its 

integrated tools of Community-Led Local Development (‘CLLD’) and Integrated Territorial Investments (‘ITI’). 

Special attention is paid to identifying main barriers that increase the overall complexity of the process of 

applying for subsidies (or critical points of the project cycle), and a separate view is taken of such aspects as 

the intelligibility and completeness of methodological documents, user friendliness of the IS KP14+ application, 

defining deadlines for specific administration phases, methods of using available OPE communication tools etc. 

The main outcome of the Project is a thematically structured list of findings and recommended optimization 

actions (see Chapter 6) aimed at improving the effectiveness of administrative procedures related to OPE 

implementation based on the findings made during the evaluation (i.e. information collected through a 

questionnaire-based survey of OPE applicants/beneficiaries and also from individual and group discussions 

with representatives of the OPE agency entities (i.e. State Environmental Fund of the Czech Republic (SFZP 

CR) and the Nature and Landscape Conservation Agency of the Czech Republic (AOPK ČR)), together with a 

sample of 20 applicants/beneficiaries). 

The Project outcomes were generated from 11 September 2018 till 15 January 2019. In the first half of this 

period, the Author focused on studying relevant documents and materials on the OPE and on applying the key 

tool for primary data collection – the questionnaire-based survey. The questionnaire included 46 questions 

structured into 9 areas by topic, and it aimed at finding out the OPE applicants’ / beneficiaries’ positive and 

negative experience with the administration of their projects under the said operational programme. A total of 

502 respondents participated in the survey (i.e. 24% of all applicants who applied for subsidies from the OPE 

in the 2014-2020 programming period). The primary data was then collected within 13 days – this phase ended 

on 19 November 2018. 

In the second half of the period, from 19 November 2018 till 15 January 2019, the survey results were first 

evaluated and then a structure of a follow-up survey was prepared in the form of individual interviews with OPE 

applicants/beneficiaries. The objective of this was to focus on selected areas in a greater detail and ask specific 

questions that were not so clearly formulated in the initial questionnaire. A total of 22 questions were defined 

and 14 out of the 20 planned interviews with the applicants/beneficiaries were conducted before the end of 2018 

and the remaining 6 in early 2019. To be more specific, the first interview took place on 7 December 2018 and 

the last one on 11 January 2019. 

In the second half of December and the first half of January, the Author three times met with representatives of 

the agencies/intermediate entities with the purpose of conducting semi-structured interviews in order to verify 

selected findings that were made during the evaluation phase and to made them more accurate. 

Subsequently, from 15 January 2019 until the date of the Final Evaluation Report, comments were sought on 

the content of the Report, which was made significantly easier since most of the final content had been 

commented upon by means of Interim Reports. Actively involved in the commenting procedure were 

representatives of the Contracting Authority as well as representatives of the OPE agencies / intermediary 

entities that have a deeper insight in the topics under review. 

OPE Methodological Documents 

Based on the outcomes of the survey, the primary OPE documents are perceived rather positively, yet less than 

one third of the respondents consider them as very well intelligible and more than one quarter of them missing 

some necessary information. For this reason, there is a potential for improving the applicants’ / beneficiaries’ 

satisfaction. The Rules for Applicants and Beneficiaries seem to cause the most problems as they are rather 
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long, poorly structured and too complex for some of the respondents. This document could be perceived better 

if any changes are marked more clearly in updates, references to other guides and specific sample annexes 

are specified better, if there is greater focus on the practice and the content of the following chapters is improved: 

D.4 Public Aid and De Minimis Aid, B.1 through B.3 on cost eligibility, D.7.1 through D.7.3 on the CBA module 

and project income, and 1.6 Financial documents required to be attached to the aid application. Some applicants 

would appreciate it to have separate rules for each of the priority axes, yet this idea had the same support during 

the interviews as the option to leave the structure unchanged, with just the content of some chapters to be 

improved. 

In terms of methodological documents, the respondents were the least satisfied with the Methodology of Direct 

and Indirect Costs within Personal and Overhead Expenses under OPE 2014–2020, yet a significant number 

of them do not need to work with this document under their projects so the negative impact on the overall 

perception of the OPE is most likely lower than in the case of the Rules for Applicants and Beneficiaries. 

Respondents commented on the said methodology that it is too complex and unclear or incomplete in some 

places. They several times mentioned problems in differentiating eligible costs from the non-eligible ones and 

the extra workload in terms of book-keeping. 

As for the wording of calls, it would be more appropriate to include more specific references to other sources of 

information, and a significant number of respondents would appreciate a more detailed wording of the sections 

on (non)-supported activities and a clear and complete definition of mandatory annexes to the application for 

aid. In particular the latter requirement stems from their experience with the Integrated Regional Operational 

Programme (‘IROP’) under which detailed and specific rules are defined for the calls. If an analogous document 

was created for the OPE, it would also solve the issue what to do with the Rules for Applicants and Beneficiaries; 

according to representatives of the SFŽP ČR, Chapter B would definitely stay and most likely other sections as 

well (e.g. on application administration (evaluation, issuing a legal act etc.), public aid, publicity, financial 

management including discrepancies, implementation, monitoring etc.). This change is contemplated by the 

Department of Methodology at the SFŽP ČR although a significant growth of administrative burden can be 

expected for the RO and ZS and some applicants may be unhappy about this change. 

The greatest weakness of the Rules for Awarding Public Contracts under OPE 2014-2020, as expressed by the 

respondents, is their greater strictness compared to the Public Procurement Act, No. 134/2016 Coll. Some 

applicants would appreciate it if the texts were simplified and structured by the public contract type; 

nevertheless, applicants with several years of practice with public contracts find these Rules intelligible and 

sufficiently well worded. 

Mandatory Documents and Annexes 

As to issues connected with submitting mandatory annexes in various administration phases (with an emphasis 

on the actual submission of the application for aid), respondents mostly expressed that too many documents 

are requested and that it does not make much sense to submit some of them. However, representatives of 

SFŽP ČR consider the specific examples of potentially redundant administration, as mentioned in Chapter 5.3, 

vastly as either relevant or they feel that the documents are required just from those types of the applicant 

entities where it is necessary; it is just that some applicants do not notice that they need not submit this or that 

annex. It is noteworthy to mention the information that can be obtained from publicly accessible sources. 

According to SFŽP ČR, as opposed to the opinions expressed by a significant number of respondents, these 

are requested in very exceptional cases. The reason for such differing opinions may be the time inconsistency 

between the answers since applicants could base their responses on their experience with requirements from 

two years ago, for example, yet there have been changes since then. 
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The greatest consistency between applicants and the SFŽP ČR representatives was recorded with the CBA 

module, the completion of which greatly burdens the applicants, and both parties agree that this analysis has 

little added value for most projects. However, the requirement for CBA preparation for certain types of projects 

stems from the methodology defined by the Ministry for Regional Development; therefore, it will be difficult to 

change the current practice since the SFŽP ČR has in the past unsuccessfully attempted at pushing some 

changes through. It would at least be good to better link the CBA to budgets and optimize its functionality in the 

IS KP14+ environment (automatic calculations, more structured and intelligible environment and a clear 

identification of years). 

IS KP14+ Application 

The low user friendliness of IS KP14+ is undoubtedly one of the weakest links of the entire OPE. This was 

demonstrated in the fact that 54.8% of respondents perceive the application rather negatively than positively, 

and only 21% perceive it as better than the application used within the OPE in the previous programming period 

(i.e. Benefill), while 48% view it as worse.  

In terms of the main barriers to user friendliness, it is not possible to clearly identify one dominating issue with 

IS KP14+. Respondents most often criticized the time needed to complete the applications (49.6%), which is 

closely related to the overall low response times of the application. Roughly a third of the respondents 

complained that the application is unintelligible and requires some data to be entered twice. 

Both respondents and representatives of the SFŽP ČR agree that it would be better to adapt IS KP14+ better 

to the needs of the OPE, e.g. by amending the terminology and helps, adding the option of uploading 

downloadable annex templates or samples, or the option to set requirements for the application for aid 

structured by specific activities (and not only on the level of specific objectives). The unintuitive system of 

advices/notices also leads to numerous issues; it would be better to replace it with an environment reminding 

of an ordinary e-mail interface. These and any other changes can presently be implemented by the Ministry for 

Regional Development only, which prevents a smooth OPE implementation. Some representatives of the SFŽP 

ČR voiced an opinion that they would like the SFŽP ČR to be allowed to create their own software that would 

replace IS KP14+. Presently, they must for example use a simplified management system in order to be able 

to control project deadlines entered in MS 2014+, for which there is no workflow in the application. From the 

viewpoint of a uniform methodological environment, it seems to be more practical for the MRD to allow the 

entities involved in the implementation of specific operational programs to develop and modify MS 2014+ and 

IS KP14+ based on the specific attributes and needs of each of the software products. 

Indirectly, the environment of MS 2014+ also causes problems to applicants/beneficiaries since project 

managers do not see the identical layout of tabs as applicants/beneficiaries, which makes occasional 

consultations significantly more complicated. Moreover, it is more complicated for project managers to use MS 

2014+ than in the previous programming period, which increases the administrative workload connected with 

most ordinary tasks, thus considerably prolonging the application evaluation process. Long idle times in the 

approval procedure of applications for aid, payment requests etc. on the part of the SFŽP ČR and AOPK ČR at 

the same time represent one of the greatest problems that respondents mentioned in the questionnaire-based 

survey. 

Integrated Tools 

The sample of responses gathered included 27.1% of active users, which is more than the actual share. Of the 

remaining majority, nearly 80% of respondents stated that they consider using the integrated tool, which 

indirectly indicates that the applicants are interested in the integrated tools rather passively since the share of 

active users should be greater with the interest at this level. Generally, it would be appropriate to raise the 

awareness of what the integrated tools are and what benefits they bring since at least one fifth of the users have 
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an unclear idea of what they should imagine under this term/tool. Another option how to increase the rate of 

integrated tool usage is to extend their applicability to more activities of OPE Priority Axes 1, 3 and 4 (i.e. the 

only axes in which the integrated tools make sense). However, this would constitute a major programme change 

that would have to be approved by the European Commission; due to the low perceived benefit of the integrated 

tools, the SFŽP ČR will try to push a change through only starting in the next programming period (from 2021), 

or not do anything in this respect. 

Sources of Information 

The OPE website (www.opzp.cz; referred to in 48.4% of answers) is clearly the prevailing information source 

that applicants use to learn about new calls under the OPE; another significantly less used source of information 

includes the website of the SFŽP ČR (www.sfzp.cz; 9.6%), the Priorita magazine (6.7%), seminars organized 

by the MRD / SFŽP ČR / AOPK ČR (6.5%), external/ intermediary entities (5.5%) and the website of the Ministry 

of the Environment (www.mzp.cz; 5.0%). The answers are partially distorted due to the 19% share of 

respondents who could not recall where they for the first time learned about the call for a project that is the most 

important one to them and for which they applied for aid from the OPE. 

In terms of obtaining key information for OPE project administration purposes, applicants most often use again 

the OPE website (59.2%), consultations at the regional branch offices of the SFŽP ČR (23.3%), the SFŽP ČR 

website (15.9%), seminars organized by the MRD / SFŽP ČR / AOPK ČR (13.1%), consultations at regional 

branch offices of the AOPK ČR (11.2%) and the Green Line at 800 260 500 (10.6%). 

Timing of Calls and Administration Deadlines 

Applicants/beneficiaries are generally satisfied with the timing of calls and how much time they have to submit 

all the required information in all administration phases. Nevertheless, 70% of respondents would like to have 

at least 4 weeks more to optimally prepare their application for aid. However, an alternative was found to this 

change that would more effectively eliminate the problems why applicants would like to have more time. The 

alternative means increasing the detail of the mid-term schedule of calls and maintaining it as complete and up-

to-date as possible, which would better allow the applicants to plan more complex projects for which an effective 

build permit needs to be obtained. The SFŽP ČR is not at all obligated to prepare such a schedule that would 

include a plan for funds to be made available through calls for several years ahead so that applicants have a 

general idea about the aid planned under each of the PAs/SOs; according to the SFŽP ČR, it is virtually 

impossible for the schedule to be significantly more detailed. 

Respondents would appreciate it if they could have more time to supplement/correct their applications, submit 

a request for change and present documents required for the Decision on Granting Aid. Finally, respondents 

are mostly satisfied (94% of them ‘rather’ or ‘definitely’ satisfied) with the type of calls, which means that the 

OPE should keep the structure of ongoing/round calls. 

Communication Tools 

As part of the Project, we also established the satisfaction of applicants/beneficiaries with 12 OPE 

communication tools – positive feedback prevailed for all of them. The relatively worst rating was given to the 

SFŽP ČR website, trade fairs attended by OPE representatives (too general) and OPE presentations in the 

media (low frequency of presentation). One issue common for the websites of the SFŽP ČR and the OPE is a 

full-text search that renders suboptimal results, and the need to click through numerous/unstructured sections 

to get to specific OPE documents. 

Applicants/beneficiaries would be happy to attend more specialized seminars on OPE administration, which 

could at the same time be more focused on practical aspects. It is also worth considering creating video tutorials 

how to work with IS KP14+ and on the various phases of administrating projects co-financed from the OPE.  
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A relatively worse result was recorded with the Green Line. Respondents sometimes experienced problems 

getting through and, even if they are connected, they usually learn general information only. A half of the 

respondents mentioned in the interviews that they would appreciate it if the Green Line was available until 6:00 

p.m.; however, due to the present lack of operators for this line, this is not presently feasible. At the same time, 

the capacity utilization of these staff of the SFŽP ČR does not allow them to specialize more in the OPE and its 

priority axes in order to be able to answer even more detailed inquiries concerning specific calls or projects. 

Last but not least, there is one noteworthy, very positive finding that came out of the evaluation – 

applicants/beneficiaries are satisfied with the content, frequency and form of the Priorita magazine. 

Nevertheless, we managed to identify several ideas for its improvement, of which we can mention extending 

the Questions & Answers column or a more environment-friendly printing and distribution. 

Process Setup 

Respondents consider Request for Change and Issuing a Legal Act to be the two worst set-up OPE 

administration phases, for which the recommendations for improvement were more or less very similar as for 

other project phases. In particular, applicants/beneficiaries in particular want to speed up approval processes 

(including setting a transparent date for evaluating applications for aid), improve guides and instructions for 

each of the phases, eliminate redundant uploading of annexes to IS KP14+, simplify navigation within IS KP14+, 

and unify the project managers’ requirements (interpretations of the Rules for Applicants and Beneficiaries). 

Most specific optimization actions were recommended for submitting the Request for Payment. 

Main Evaluation Findings and Comparison With Other Operational Programmes 

A vast majority of the specific aspects of the OPE is perceived by applicants/beneficiaries rather positively, with 

IS KP14+ being the only exception that significantly complicates work even to the OPE staff (in particular at the 

SFŽP ČR) and prolongs the approval process duration, which is the one of the worst perceived aspects of OPE 

administration. For the next programming period, it would be suitable for the MRD to improve IS KP14+ as well 

as MS 2014+ based on the findings mentioned in this Final Evaluation Report, or at least to allow the managing 

authorities or intermediary entities to modify the content of the applications to accommodate the needs of the 

given operational programme. 

A comparison of the OPE with other operational programmes did not show that any of them is significantly more 

friendly in terms of administration. Nevertheless, the OPE could draw some inspiration from the Methodological 

Lists of Indicators (IROP) and Specific Instructions for Calls (IROP) and reduce the need for some documents 

to be signed by the statutory representative.  

Generally speaking, applicants/beneficiaries seek a greater degree of procedural harmonisation across all 

operational programmes in the Czech Republic. The MRD has attempted at doing so by creating a ‘Uniform 

Methodological Environment’; however, due to the significant differences in each of the operational programmes 

(the nature of the activities supported, structure of intermediary entities and managing authorities and their 

administrative capacities etc.), it is not possible to reach a level close to a complete unification.  

Main Findings and Recommendations Incorporated in MS 2014+ 

The following table (on the next page) lists 18 recommendations of the Author how to improve the administration 

of the Operational Programme Environment, as entered in MS 2014+ by the Author acting as OPE evaluator. 

Every recommended action is based on the relevant analysis performed (analysis of source documents, 

questionnaire survey performed, 24 interviews conducted) or one of the four main conclusions of the evaluation, 

which are highlighted in the table in bold type. 
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Conclusion 1 

OPE applicants and beneficiaries considered IS KP14+ to be the most problematic element of project 

administration under the OPE. Approximately 55% of respondents considered the application as user 

unfriendly or rather unfriendly, and a majority of the respondents think that the application is worse than 

the application used in the previous programming period – Benefill (only 23.8% of respondents rated IS 

KP14+ better than Benefill). The main obstacles faced by users when working with the application include 

extended time (49.6%), low system speed (37.8%), unintelligibility (36.5%) and redundant data entry 

(32.1%). Based on open-end answers given by the respondents in the questionnaire and during interviews, 

they find it challenging to work in particular with the messaging system, and they consider it weird that 

the system shows a different user interface to applicants and a different interface to project managers. 

Thus, applicants are excessively burdened by filling out the CBA module, which applies to too many 

projects and which is not really user friendly. Furthermore, it is impractical that the requirements for 

Applications for Aid cannot be structured in a finer granularity than at the level of specific objectives – this 

leads to a situation where the applicants do not know which content is mandatory to be completed. 

Generally, it is not possible to adapt IS KP14+ to the specific needs of the OPE. 

Recommendation 

1.1 

Initiate close cooperation with the Ministry for Regional Development (MRD) in order to adapt 

the content of IS KP14+ to the needs of the OPE (e.g. the option to define requirements for 

applications for aid in a more detailed structure than just at the level of specific objectives), 

or push the alternative option of replacing IS KP14+ with a proprietary application 

accommodating the needs of the OPE, which will be more user friendly. 

Recommendation 

1.2 

Ensure that the MRD re-work the messaging system into an environment similar to e-mail 

clients. 

Recommendation 

1.3 

Discuss with the MRD various options for improving the user friendliness of the CBA module 

in IS KP14+ and take actions aimed at improving the OPE administration in this respect. 

Recommendation 

1.4 

Ensure that the MRD implement actions in MS 2014+ that will make it faster and easier for 

project managers to administrate OPE projects – e.g. the option of having identical user 

interface as applicants without the need to be assigned any particular role by the applicant. 

Recommendation 

1.5 

Eliminate the need to enter the same data twice in IS KP14+. This means an improvement 

of the automatic propagation of entries, in particular in the financial part of the application, 

and ensuring the propagation of entries in other relevant fields wherever possible (including 

document imports); propagate data from the budget to the CBA and vice versa, propagate 

data from the Public Contracts module to the main table, do not request multiple submission 

of the same attachments (as per interviews: proving publicity, fulfilling indicators, handover 

protocols, invoicing, budgets, declaration on registration for VAT) and the project plan, and 

ensure a more automated entering of supplier data in the application for aid (some 

respondents mentioned that suppliers are not uploaded by their business ID; however, 

according to SFŽP ČR and some beneficiaries, IS KP14+ is connected to the ARES 

database and data is propagated from there based on the business ID). 

Recommendation 

1.6 

Minimize (or optimize depending on their nature) the number of projects for which the CBA 

needs to be completed. This analysis has virtually no added value for some smaller projects. 
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Conclusion 2 

OPE applicants and beneficiaries frequently mentioned that, due to relatively long approval procedures 

with unclear deadlines within the OPE, they find it difficult to appropriately plan their own sources of 

financing and have to postpone the start of project implementation. For small municipalities, it may also 

be a problem to wait a long time for the aid payment from the time of submitting their request for payment 

in terms of cash flow. 

Recommendation 

2.1 
Define a transparent deadline for evaluating applications for aid for every call. 

Recommendation 

2.2 

Speed up approval procedures (in particular for Applications for Change, Issuing a Legal Act 

and Request for Payment) 

Conclusion 3 

OPE applicants and beneficiaries find the scope of methodological documentation for the OPE to be rather 

excessive. In the questionnaire-based survey and in the interviews, they several times voiced the opinion 

that the Rules for Applicants and Beneficiaries are the greatest weakness of the OPE. However, a majority 

of the applicants (it cannot be quantified) do not support this statement. More experienced applicants 

confirmed that it is possible to get used to the current situation and learn to work with more relevant 

sections of the Rules and other documents that are suitable for their current needs. Nevertheless, even 

these applicants find it difficult to cope with too frequent updates that cannot be quite clearly identified 

without comparing the new version with an older one although the marking of changes has significantly 

improved. In terms of calls, several respondents have mentioned that they could be more detailed or at 

least better refer to additional sources of information / methodologies. 

During the evaluation phase, no effective method was found to significantly reduce the scope of 

methodologies, guides and instruction manuals; however, the most problematic sections were identified 

(documents / chapters). Their optimization is proposed in the list of recommendations. 

Recommendation 

3.1 

Consider formulating specific rules for every call similarly as they are used in the Integrated 

Regional Operational Programme (IROP) – this change can help small applicants for aid, yet 

it will also considerably increase the administrative workload for the intermediary entities. 

This idea is supported by the management of the Methodological Department of SFŽP ČR; 

nevertheless, it will be necessary to analyze in detail how much time and effort its 

implementation will require. 

Recommendation 

3.2 

Improve the intelligibility and completeness of the Methodology of Direct and Indirect Costs 

within Personal and Overhead Expenses in OPE 2014-2020. The reason for focusing on this 

Methodology is the fact that respondents rated it twice more unintelligible (16%) in 

comparison with the Rules for Applicants and Beneficiaries and the Instructions for Awarding 

Public Contracts Under OPE 2014 - 2020. 

Recommendation 

3.3 

Simplify, make more precise or improve the following chapters of the Rules for Applicants 

and Beneficiaries: D.4 Public Aid and De Minimis Public Aid (render it more intelligible for the 

ordinary reader), B.1 through B.3 that deal with cost eligibility (eliminate vague wording and 

consider a more detailed structure), D.7.1 through D.7.3 that pertain to the CBA module 

(explain in more detail, e.g. the introductory paragraphs are misleading) and project income, 

and 1.6 Financial Documents Required for Application for Aid (format the tables better and 

use better references to these sources of information in the remaining text – some applicants 

might overlook them). 

Recommendation 

3.4 

Find a way how to mark changes when updating the Rules for Applicants and Beneficiaries 

so that it is quite clear what and how has changed. A hypertext link to the text that has been 

changed is insufficient. 
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Conclusion 3 

Recommendation 

3.5 

Begin to use specific references in calls (i.e. in specific chapters) to other methodological 

documents including the number of their valid version at the time when the call is announced.  

(Note: In this respect, there is a risk that applicants will become insufficiently familiar with the 

content of the other chapters or that the intermediary entity will omit to state an important 

reference.) 

Conclusion 4 

OPE applicants and beneficiaries are mostly satisfied with the OPE communication tools. Communication 

over the Green Line received a relatively worse yet still positive rating (respondents mentioned rather low 

specialized knowledge of the line operators and their lack of capacity, i.e. the line is frequently busy), and 

respondents also mentioned a significant reduction of dates when seminars are organized on issues 

pertaining to the OPE in terms of supported activities, current environmental issues or on project 

administration in IS KP14+. Furthermore, comments regarding the OPE website (www.opzp.cz) showed 

that respondents find it difficult to find specific information or documents in the complex structure of the 

website (It is difficult to find a specific page where they are posted). Nevertheless, when this evaluation 

was being finalized, the website designed was already innovated. 

Recommendation 

4.1 

Improve the OPE website design and structure to make navigation easier. In particular, 

improve the full-text search and document search in the list of links.  

(Note: This recommendation is based on findings made from the questionnaire-based 

survey. When this evaluation was being finalized, the website design was already updated 

(www.opzp.cz). The Author is of the opinion that the new website design is graphically more 

attractive and the document search has a more logical structure. The full-text search probably 

works better than before; nevertheless, a search performed through Google after the update 

mostly renders links referring to a website section or branch that does not exist anymore.) 

Recommendation 

4.2 

Increase the Green Line staff capacity by at least 2 team members as compared to the 

situation on 8 January 2019. 

(Note: Once the headcount has been increased, the availability hours could be extended. 

For example, one half of the team might work from 7:30 a.m. to 4:00 p.m., the other half from 

9:00 a.m. to 5:30 p.m. However, SFŽP ČR considers this option as unfeasible. At the same 

time, applicants would appreciate it if the line operators began to specialize in specific OPE 

priority axes; nevertheless, the current agenda that includes multiple areas apart from the 

OPE does not make this specialization realistic.) 

Recommendation 

4.3 

Consider conducting more seminars on specific calls, current environmental topics and 

project administration under the OPE (with emphasis placed on practical examples). 

Recommendation 

4.4 

Create video tutorials on IS KP14+ and each of the OPE project administration phases. 

Nevertheless, this activity should rather be performed by the MRD, with specific tutorials to 

be subsequently prepared for the OPE. This step can be supported with a better promotion 

by the OPE of the existing tutorials made available by the MRD. These tutorials can be 

accessed at the following link: https://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Elektronicka-

zadost/Edukacni-videa 

Recommendation 

4.5 

Extend the Questions & Answers column of the Priorita magazine. 

(Note: This recommendation has a low priority since only 3% of the respondents expressed 

dissatisfaction with the content, frequency of publication and the form of distribution of this 

magazine.) 
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3 OBSAH ZÁVĚREČNÉ EVALUAČNÍ ZPRÁVY 

V této Závěrečné evaluační zprávě jsou prezentována všechna významná zjištění, která vyplynula z analýzy 

primárních dat získaných Zpracovatelem prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na žadatele / 

příjemce z OPŽP. Tyto poznatky jsou zachyceny v kapitole 6 a jsou komentovány, revidovány a doplněny (tam 

kde to bylo vhodné) o informace získané v rámci 20 individuálních rozhovorů se zástupci žadatelů / příjemců 

(ve 4 případech byli přítomni dva respondenti najednou) a prostřednictvím individuálních a skupinových 

rozhovorů s vybranými osobami za stranu zprostředkujících subjektů OPŽP (garanti prioritních os, metodici 

a další pracovníci), přičemž struktura rozhovorů jednoznačně cílila na ověření či doplnění poznatků dotazníku 

a hledání možností zlepšení slabých stránek současného procesního nastavení OPŽP. Informace získané 

v rozhovorech jsou rozloženy do jednotlivých témat, které byly studovány v dotazníkovém šetření, a nejsou tedy 

zachyceny v samostatné kapitole. 

4 HLAVNÍ ZDROJ DAT 

Klíčovým zdrojem dat Projektu je, jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, online dotazníkové šetření, které 

bylo spuštěno 7. listopadu 2018, a jehož výsledky byly zpracovávány průběžně a zcela anonymně. K ukončení 

sběru odpovědí došlo 19. listopadu 2018. Otázky dotazníkového šetření byly sestaveny na základě požadavků 

zadávací dokumentace Projektu, návrhu modelového šetření Zpracovatele v jeho nabídce na realizaci Projektu 

a vícekolového procesu připomínkování obsahu dotazníku odpovědnými osobami Zpracovatele. Po převodu 

dotazníkového šetření do elektronické podoby byla nejdříve vyzkoušena jeho plná funkčnost a logická 

návaznost Zadavatelem, i členy realizačního týmu Zpracovatele. Vícekolové připomínkování, společně 

s pilotním testováním, zaručilo dostatečnou kvalitu výzkumu. 

Vyhodnocení jednotlivých kvantitativních otázek dotazníku probíhalo průběžně, zejména za využití metody 

rozdělení četností. Všechny otázky byly primárně vyhodnoceny „universálně“, tj. pro celý vzorek respondentů 

najednou, avšak došlo i k interpretaci výsledků z pohledu žadatelů / příjemců se zkušeností s konkrétní prioritní 

osou, s určitou délkou praxe, či dle typu subjektu, která u většiny otázek nevyústila v získání nového pohledu 

na věc. Statistická významnost rozdílnosti odpovědí různých segmentů sesbíraného vzorku odpovědí a 

prokazatelnost rozdílnost ve výběru jednotlivých variant odpovědi byla testována za využití statistických funkcí 

v programovém vybavení MS Excel. Informace zjištěné v (polo-)uzavřených otázkách jsou graficky znázorněny 

v následujících histogramech a výsečových grafech v kapitole 6).  

K vyhodnocení otevřených otázek Zpracovatel využil metody otevřeného kódování, pomocí níž jsou 

z otevřených odpovědí vyvozeny vysoce pravděpodobně spolehlivé závěry z opakujících se názorů / jevů / 

zjištění, vzhledem k absenci, či malému výskytu protichůdných postojů. Jedná se o velmi časově náročnou 

metodu, která byla plně využita u všech 11 otevřených otázek – tj. číselná označení 2.1.1, 2.2.1, 3.2, 4,2, 4.8, 

6.2, 6.4, 7.2.1, 7.5, 8.1.1 a 9.1. Konkrétní myšlenky a postoje, které měly v odpovědích nízkou intenzitu výskytu, 

jsou v textové části zmíněny, avšak je jasně uvedeno, že se jedná o zjištění, které nemusí odpovídat 

skutečnému stavu. Na část těchto zjištění se Zpracovatel explicitně zaměřil v rozhovorech se žadateli / příjemci 

a došlo také k verifikaci / zamítnutí částečně se překrývající části nejasných zjištění v rámci rozhovorů se 

zástupci Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jako „SFŽP ČR“).   
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5 RELEVANTNÍ PODKLADY K OPŽP 

Zástupce žadatele o podporu z OPŽP (může se jednat o interního zaměstnance, či externího odborníka) 

se musí pro účely tvorby žádosti poměrně důkladně seznámit se závaznými dokumenty programu, a to 

především s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 

2014–2020 (dále také jako „Pravidla“ nebo „PrŽaP“), Programovým dokumentem OPŽP 2014–2020 

a konkrétním textem výzvy pro podávání žádostí. Kromě toho se musí naučit pracovat s aplikací IS KP14+, 

v níž je potřeba zadat informace vyplývající z požadavků textu výzvy, a musí si nastudovat Přílohu č. 1 Pravidel 

a v případě projektů zakládající veřejnou podporu i Přílohu č. 4 Pravidel. K usnadnění ovládání aplikace 

IS KP14+ vznikla universální téměř dvou set stránková uživatelská příručka, a dále pak také poměrně rozsáhlá 

příručka pro zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu (z anglického Cost-Benefit Analysis – CBA), která 

je vyžadována v případech definovaných v kapitole D.7.1 Pravidel. V neposlední řadě může žadatelům výrazně 

ušetřit čas a zlepšit orientaci v celém administrativním procesu stručná brožura Tipy pro vyplnění formuláře 

žádosti o podporu v IS KP14+. 

Za nejdůležitější pasáže Pravidel pro žadatele a příjemce lze dle Zpracovatele označit kapitolu B.1 

Způsobilost výdajů identifikující 9 základních parametrů způsobilosti výdajů, kapitolu B.6 Prioritní osy a 

specifické cíle, která specifikuje podporované oblasti, oprávněné žadatele, formu a výši podpory, obecná kritéria 

přijatelnosti a ne/způsobilé výdaje pro všechny specifické cíle prioritních os OPŽP, kapitolu C. Administrace 

žádosti o podporu a proces realizace projektu shrnující na 30 stránkách hlavní kroky, zásady a postupy 

administrace projektů a Přílohu 1 – Podklady k žádosti o podporu, která obsahuje seznam požadovaných 

podkladů k žádostem o podporu v rámci konkrétních specifických cílů operačního programu. Samotnou 

administraci pak mohou usnadnit vzory příloh a návody k jejich vyplnění publikované v zazipované podobě na 

webových stránkách www.opzp.cz pod názvem Dokumenty k Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory 

z OPŽP 2014-2020. 

Na Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 

navazuje Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 

2014 – 2020, která upřesňuje výdaje z oblasti tzv. osobních nákladů a které režijní výdaje a provozní náklady 

jsou považovány za způsobilé v OPŽP. Tato metodika se vztahuje na všech 5 vybraných strategických cílů 

prioritních os 1, 3 a 4 (tj. SC 1.4, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3), u kterých mohou být některé osobní náklady způsobilými 

výdaji pro všechny typy možných žadatelů. Jsou zde také upraveny požadavky na účetní evidenci, resp. je zde 

popsán způsob řádného dokládání způsobilých výdajů, což je nezbytnou podmínkou k jejich profinancování 

z prostředků OPŽP. 

Samotný Programový dokument Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 je v porovnání s Pravidly 

obecnější a většina jeho obsahu je věnována popisu a významu prioritních os a jejich investičních priorit 

a specifických cílů, přičemž řídící orgán OPŽP (tj. MŽP) nemůže tuto strukturu téměř nijak měnit, jelikož vychází 

ze šablony Evropské komise, od které není možné se výrazně odchýlit. V úvodu dokumentu jsou čtenáři 

seznámeni s širším kontextem operačního programu a s identifikovanými problémy (včetně jejich příčin) 

v oblasti životního prostředí v České republice. Dále jsou v tomto dokumentu popsány dva integrované nástroje, 

které se v rámci OPŽP využívají (CLLD a ITI), ale z pohledu laiků může být jejich pochopení velmi 

komplikované, protože dokument nevysvětluje, co jsou obecně integrované nástroje zač. O těchto nástrojích 

lze říci, že „umožňují žadatelům čerpat peníze na projekty z různých podporovaných oblastí jednoho operačního 

programu nebo z více operačních programů najednou“1. V dokumentu jsou dále popsány synergické 

a komplementární vazby (tj. vzájemné doplňování se) OPŽP na další operační programy Evropských 

                                                 

1 https://www.mzp.cz/cz/news_170118_integrovane_nastroje_OPZP 
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strukturálních a investičních fondů a horizontální zásady, kterými by se měly řídit všechny projekty 

spolufinancované z OPŽP. Druhou obsahově nejdelší část dokumentu tvoří tzv. předběžné podmínky 

a vyhodnocení jejich naplňování, což z pohledu podávání žádosti o podporu v určitém bodě v čase není 

relevantní otázkou. 

Další metodický dokument, kterému je věnována detailní pozornost v dotazníkovém šetření jsou Pokyny pro 

zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (dále také „Pokyny“). S jeho 3. a 4. částí musí být 

seznámeni všichni žadatelé i příjemci, respektive se musí řídit jejich obsahem. Třetí část obsahuje podmínku 

nakládání s veřejnými prostředky 3E (hospodárnost, efektivnosti a účelnost), pravidla publicity a propagace 

OPŽP, pravidla informační povinnosti skrze aplikaci IS KP14+, vertikální spolupráce a povinnosti uchovávání 

dokumentace. Čtvrtá část Pokynů se zaměřuje na kontrolu zadávání zakázek ve výběrovém / zadávacím řízení 

a pro žadatele / příjemce je klíčová zejména jejich poslední pasáž 4.5 Stanovení finančních oprav. Z pohledu 

žadatelů o podporu / příjemců podpory ale bývá nejpodstatnější 2. část Pokynů, která se na ně nevztahuje 

pouze za určitých okolností definovaných v bodě 1.2.1, 1.2.2 nebo 1.2.3, z nichž je vhodné jmenovat alespoň 

výjimku u zakázek malého rozsahu do 400 000 Kč bez DPH. 

Tabulka 1 ilustruje primárně objemovou významnost jednotlivých prioritních os OPŽP z pohledu vyčleněných 

finančních prostředků, kdy nejvýznamnější díl tvoří prioritní osa 1. Ve všech prioritních osách činí podpora EU 

85 % (a to z Fondu soudržnost (FS), Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), nebo obou zároveň), 

avšak struktura spolufinancování z vnitrostátních zdrojů se ve většině případů vzájemně liší. 

Tabulka 1 Struktura financování projektů spolufinancovaných z OPŽP 

Prioritní osa 
(počet 

aktuálně 
vypsaných 

výzev*) 

Fond 
Váha PO dle 

výše 
financování 

Podpora unie – 
(relativně) a 
absolutně 

Vnitrostátní veřejné 
zdroje - (relativně) 

a absolutně 

Vnitrostátní 
soukromé zdroje - 

(relativně) 
a absolutně 

PO 1   (16) FS 28,87 % (85 %)   766 905 676 € (9,8 %)   88 419 119 € (5,2 %)   46 917 177 € 

PO 2    (2) FS 19,95 % (85 %)   530 073 560 € (13,1 %)   81 419 207 € (1,9 %)   12 123 186 € 

PO 3   (10) 
FS 

17,27 % 
(85 %)   435 731 044 € (6,45 %)   33 064 297 € (8,55 %)   43 829 417 € 

EFRR (85 %)     23 088 951 € (3 %)        814 904 € (12 %)     3 259 617 € 

PO 4   (23) EFRR 13,24 % (85 %)   351 735 069 € (9 %)   37 242 537 € (6 %)   24 828 358 € 

PO 5    (3) 
FS 

20,68 % 
(85 %)   450 567 183 € (8,2 %)   43 538 189 € (6,8 %)   35 973 667 € 

EFRR (85 %)     98 746 358 € (13,8 %)   16 014 063 € (1,2 %)     1 411 765 € 

Součet 

(bez PO 6) 

FS a 
EFRR 100 % (85 %) 2 597 788 073 € (9,49 %) 300 512 316 € (5,51 %) 168 343 187 € 

Zdroj: Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (programový dokument, verze 13.0 (EK verze 5.0)) 

Na závěr je vhodné krátce zmínit jeden z hlavních marketingových nástrojů informující širší veřejnost 

o možnostech finanční podpory z OPŽP, tedy informační letáky. Ty existují pro všech 5 tematických prioritních 

os v de facto identické podobě a vždy obsahují základní informace o podporovaných oblastech (strategické 

cíle), výši podpory a obecné identifikaci možných žadatelů. Součástí letáku je také seznam podporovaných 

projektů (praktické pro vytvoření představy o možnostech podpory z OPŽP), odkaz na harmonogram výzev 

(klíčové pro hledání aktuálně podporovaných aktivit), slovníček pojmů, a zejména pak odkaz na klíčová a 

detailní Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-

2020, která obsahují nezbytné informace pro podávání žádostí o podporu. Zpracovatel Průběžné zprávy 

považuje tyto letáky pro naplnění jejich účelu za dostatečně přehledné a obsáhlé. 
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6 VÝSLEDKY EVALUACE OPŽP 

V této kapitole jsou prezentovány definitivní detailní výsledky provedené evaluace OPŽP, která byla založena 

zejména na výsledcích dotazníkového šetření. Toho se od jeho spuštění dne 7. 11. 2018 do ukončení sběru 

odpovědí 19. 11. 2018 aktivně zúčastnilo celkem 502 respondentů. Pozvánku k vyplnění se podařilo doručit na 

2 158 z 2 317 oslovených e-mailových adres, přičemž 16 potenciálních respondentů pouze odpovědělo na 

pozvánku, s uvedením důvodů pro nevyplnění dotazníku. Celkem 1 116 respondentů otevřelo odkaz na 

dotazník a 45 % z nich jej i řádně vyplnilo. Jeho celková návratnost je 24 % (502 odpovědí z 2 158 doručených 

pozvánek). Obvyklá doba strávená respondentem u vyplňování dotazníku se pohybuje mezi 10 až 30 minutami 

(v 57 % případů). 

Jednotlivé podkapitoly jsou doplněny o poznatky z individuálních rozhovorů, které byly zrealizovány s 20 

žadateli / příjemci z OPŽP. Jejich obsah byl zaměřený na doplnění a ověření některých poznatků, které nebyly 

jednoznačně zachyceny ve výsledcích dotazníku. Prvotní oslovování potenciálních respondentů probíhalo 

kombinací emailové a telefonické formy, s mírnou převahou emailové komunikace. Struktura prvních 20 

oslovených subjektů dokonale odpovídala předpokládané struktuře respondentů z pohledu typu žadatele / 

příjemce. Vzhledem k nemožnosti realizace rozhovorů se zhruba dvěma třetinami oslovených subjektů 

(důvodem byla externí administrace, nedostatek času, či ignorování emailu) se výsledná struktura odchýlila od 

předpokládané struktury, avšak v minimální míře (tj. o 10 %). Šetření se tak zúčastnilo 10 zástupců měst/obcí, 

5 zástupců podnikatelského sektoru, 3 zástupci krajů, 1 zástupce organizační složky státu a 1 městská část. 

Ve 4 případech se rozhovoru zúčastnili dva zástupci daného subjektu najednou. V rozhovorech byl poměr 

zastoupení interních administrátorů vůči externím administrátorům projektů OPŽP i podíl respondentů se 

zkušeností s programovým obdobím OPŽP 2007-2013 velmi podobný struktuře z dotazníkového šetření. 

Průměrná délka praxe respondentů v rozhovorech s OPŽP byla téměř 7 let. 

Klíčové a hůře popsané oblasti pak Zpracovatel v závěru evaluace zkonzultoval na 3 setkáních se zástupci 

zprostředkujících subjektů a jejich postřehy a postoje jsou také zachyceny v následujícím textu.  

6.1 Struktura respondentů dotazníku 

Většina respondentů v dotazníkovém šetření (79 %) byla interními osobami / zaměstnanci žadatele či příjemce 

z OPŽP, a nikoliv externími odbornými poradci (21 %). Zhruba dvě třetiny respondentů dále měly zkušenosti 

s podáváním žádostí o podporu v rámci OPŽP už z předchozího programového období let 2007 – 2013, což 

v kombinaci s pouze 10% zastoupením těch, kteří v oblasti administrace projektů spolufinancovaných z OPŽP 

působí kratší dobu než 1 rok, indikuje dostatečnou zkušenost respondentů v této oblasti. 

Respondenti nejčastěji uváděli, že mají zkušenost s pátou (52,1 %) nebo třetí (49,0 %) prioritní osou OPŽP 

2014 – 2020. Oproti tomu pouze 15,8 % respondentů někdy podávalo žádost o podporu v rámci 2. prioritní osy. 

Nicméně vůči struktuře přijatých žádostí je zastoupení respondentů v PO 3 sníženo a v PO 1, 2 a 5 zvýšeno. 

Z pohledu jednotlivých specifických cílů prioritních os OPŽP se podařilo zachytit alespoň 3 respondenty 

u každého z 18 těchto cílů, obvykle však výrazně více (v průměru 63 respondentů na 1 specifický cíl). 

Z pohledu výběru jednoho klíčového projektu, na který daný respondent podával žádost o podporu, se ve 

výběru objevily všechny specifické cíle, přičemž méně než 10 respondenty je zastoupeno celkem 7 z nich, a to 

jmenovitě: 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 

koncentracím znečišťujících látek2, 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 

ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, 3.3 Rekultivovat staré skládky, 3.5 Snížit environmentální 

                                                 

2 V rámci specifického cíle 2.1 mohou být žadatelem/příjemcem pouze kraje, což radikálně snižuje hypotetický počet odpovědí. 

Přesto se podařilo získat názor primárně na tento SC od respondentů z 6 různých krajů. 
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rizika a rozvíjet systémy jejich řízení, 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území, 4.2 Posílit biodiverzitu a 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 

veřejných budov. Ve vztahu k vybraným klíčovým projektům respondenti pouze v 5 % případů uvedli, že jsou 

neúspěšnými žadateli. Dále pak 20 % čeká na Rozhodnutí o poskytnutí o dotace, takže většina respondentů 

(75 %) je příjemci. Z pohledu struktury respondentů dominují obce / města (64 %), následovány s velkým 

odstupem podnikatelskými subjekty (18 %). Ostatní typy respondentů (kraj, příspěvková organizace, 

organizační složka státu, dobrovolný svazek obcí, NNO apod.) jsou zastoupeny maximálně 5 %. 
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5. Energetické úspory

1.5) V rámci jaké prioritní osy v programovém období 2014 – 2020 jste 
žádali o dotaci na vybraný klíčový projekt?
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23%

1.5.1) Do kterého specifického cíle 
v rámci PO 1 spadá vybraný 

klíčový projekt?

SC 1.1
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SC 1.3

SC 1.4
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1.5.2) Do kterého specifického cíle 
v rámci PO 2 spadá vybraný 

klíčový projekt?

SC 2.1

SC 2.2

SC 2.3
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SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových 
podzemních vod z komunálních zdrojů 

SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na 

expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících 
látek 

SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje 
kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů 

SC 3.1 Prevence vzniku odpadů 
SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využívání odpadů 
SC 3.3 Rekultivovat staré skládky 
SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 
SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 
SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 
SC 4.2 Posílit biodiverzitu 
SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 
SC 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 

veřejných budov 

  

 

27%

57%

3%
8%

5%

1.5.3) Do kterého specifického cíle 
v rámci PO 3 spadá vybraný 

klíčový projekt?

SC 3.1

SC 3.2

SC 3.3

SC 3.4

SC 3.5

8%
4%

59%

29%

1.5.4) Do kterého specifického cíle 
v rámci PO 4 spadá vybraný 

klíčový projekt?

SC 4.1

SC 4.2

SC 4.3

SC 4.4
97%

3%

1.5.5) Do kterého specifického cíle 
v rámci PO 5 spadá vybraný 

klíčový projekt?

SC 5.1

SC 5.2

20%

75%

5%

1.6) V rámci zvoleného klíčového projektu jste aktuálně v pozici:

Žadatel (fáze od podání žádosti do
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Příjemce (po vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace)

Neúspěšný žadatel (z důvodu
zamítnutí žádosti anebo odstoupení
od projektu)
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6.2 Metodické dokumenty OPŽP 

V rámci dotazníkového šetření respondenti hodnotili 4 klíčové metodické dokumenty OPŽP z hlediska jejich 

srozumitelnosti a obsahové úplnosti. Ve výsledcích převažují spíše pozitivní názory, kdy za nesrozumitelnou 

byla více než 10 % respondentů označena pouze Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních 

a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020, ke které dále 29 % respondentů uvedlo, že v ní postrádá některé 

potřebné informace (vztaženo pouze na dotazované, kteří se někdy setkali s tímto dokumentem). Druhý 

nejhorší výsledek, avšak relativně podobný z pohledu ne/srozumitelnosti a ne/úplnosti dvěma nejlepším, byl 

zaznamenán u Pravidel pro žadatele a příjemce, která ztrácí zejména ve struktuře odpovědí velmi dobře 

srozumitelné vs. srozumitelné s určitými výhradami. Obecně respondenti vnímají, že počet i délka metodických 

dokumentů a příruček výrazně převyšuje optimální množství. Díky vyhledávácí funkci Ctrl+F v elektronickém 

formátu dokumentů se ale problém velkého textového rozsahu významně zmírňuje. 

Texty výzev a doprovodné informace k nim jsou respondenty vnímány podobně, bez ohledu na prioritní osu, 

ve které podávali svoji Žádost o podporu. Oproti tomu PrŽaP jsou nejhůře vnímaná žadateli / příjemci v prioritní 

ose 2, Metodiku nejhůře hodnotili příjemci / žadatelé z páté prioritní osy a Pokyny byli nadstandardně lépe 

hodnoceny respondenty v rámci PO 3 a spíše hůře respondenty z PO 1 a PO 4. 

 

64%

18%

4%

4% 3%

2% 2% 2% 1% 0%

1.7) Uveďte, prosím, typ subjektu, za který vyplňujete tento dotazník 
v rámci zvoleného klíčového projektu. 

Obec / město

Podnikatelský subjekt

Příspěvková organizace

Kraj

Organizační složka státu

Dobrovolný svazek obcí

Nestátní nezisková organizace

Jiná...

Státní podnik

Školská právnická osoba
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2014 – 2020

Pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek
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2.1) Zhodnoťte níže vyjmenované metodické dokumenty OPŽP z hlediska 
jejich srozumitelnosti, v souvislosti s vybraným klíčovým projektem.

velmi dobře srozumitelné srozumitelné s určitými výhradami

nesrozumitelné nesetkal jsem se s tímto dokumentem
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Následující pasáž shrnuje poznatky vyextrahované z otevřených otázek ke všem 4 sledovaným dokumentům: 

Pravidla pro žadatele a příjemce 

Dle respondentů je problémem tohoto dokumentu zejména jeho přílišná délka, složitost a nepřehlednost. Ve 43 

případech si respondenti stěžovali také na příliš častou aktualizaci těchto Pravidel, přičemž dohledávání 

konkrétních změn z pohledu žadatelů není na základě uskutečněných rozhovorů optimální. Zástupci SFŽP ČR 

ale plánují zůstat u současného systému a nechtějí zveřejňovat kromě čistopisu i verzi s revizemi, jelikož jsou 

změny uvedeny v přehledu změn v kapitole A s odkazy do textu. Mimo to se 23 krát objevila stížnost na 

nejednoznačné pasáže textu. Za nejvíce složité / zavádějící / nejednoznačné lze označit části D.4 Veřejná 

podpora a podpora de minimis, B.1 až B.3 věnující se způsobilosti výdajů, D.7.1 až D.7.3 týkající se modulu 

CBA a příjmům projektu a 1.6 Ekonomické podklady požadované k žádosti o podporu. Pro část respondentů je 

dále problematické dohledávání příloh k jednotlivým prioritním osám (neví o složce „Dokumenty k Pravidlům 

pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020“, nebo by ji chtěli mít obsáhlejší). Na základě výsledků 

dotazníku Zpracovatel ověřoval, do jaké míry se žadatelé / příjemci setkávají s nesouladem mezi požadavky 

projektových manažerů a obsahem Pravidel (z pohledu dokládání povinných příloh žádostí) a tento, obvykle 

malý, problém potvrdila třetina dotázaných. 

Současná podoba Pravidel není dle některých odpovědí dostatečně komplexní, z pohledu pomoci s konkrétními 

postupy administrace projektů v rámci OPŽP (v rozhovorech byla zmíněna například tvorba samostatného 

rozpočtu k žabímu přechodu v rámci veřejné zakázky a rozdělování vedlejších nákladů na způsobilé objekty) 

a obsahuje některé velmi málo relevantní textové pasáže zbytečně zvyšující rozsah (např. horizontální 

principy). Tyto problémy ale žadatelům nepůsobí velké potíže, jelikož se týkají jen zlomku z nich a vždycky 

mohou kontaktovat projektové manažery, kteří většinou dokáží poradit. 

Značná část žadatelů / příjemců (uvedeno 46 respondenty) by uvítala větší přehlednost dokumentu – tj. lepší 

řazení kapitol, či jinou strukturu - například v členění podle prioritních os, aby nebylo nutné několikrát 

přeskakovat mezi kapitolami (avšak došlo by k výraznému nárůstu celkového obsahu Pravidel, převážně 

v podobě duplicit a zvýšení náročnosti pro žadatele u více prioritních os). V realizovaných rozhovorech 

s žadateli / příjemci byla však četnost názorů, že by měla vzniknout pravidla pro každou prioritní osu, shodná 

s názory, že se strukturou Pravidel není potřeba nic dělat. Nicméně myšlenka vytvoření 5 samostatných 

dokumentů byla jednohlasně zamítnuta zástupci zprostředkujících subjektů. Alternativou zmiňovanou 

v dotazníku i rozhovorech, která byla pozitivněji (avšak nejednotně) přijata zástupci SFŽP ČR, je tvorba 
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2.2) Zhodnoťte níže vyjmenované metodické dokumenty OPŽP z hlediska 
jejich obsahové části, v souvislosti s vybraným klíčovým projektem.

obsahují veškeré potřebné informace

neobsahují veškeré potřebné informace

nedokážu posoudit / nesetkal jsem se s tímto dokumentem



  

 

Stránka | 27 
 

stručných pravidel ke každé výzvě po vzoru MMR (IROP). Dále se objevoval názor, že Pravidla postrádají 

některé informace a detailní návody k vyplnění, ty jsou ale k IS KP14+ k dispozici jako samostatné dokumenty 

– Uživatelská příručka IS KP14+, Tipy k IS KP14+, Uživatelská příručka pro zpracování CBA a Jak správně 

vyplnit zprávu o realizaci, žádost o platbu, žádost o změnu a zprávu o udržitelnosti. 

Respondenti by dle odpovědí v dotazníku také v Pravidlech uvítali více praktických příkladů, podrobnější popis 

blíže nespecifikovaných částí textu (v rozhovorech bylo akcentováno detailnější zpracování ne/způsobilých 

výdajů, s čímž se ale neztotožňují zástupci SFŽP ČR) a redukci odkazů na další metodické dokumenty 

(případně jejich přehlednější podobu s konkrétním odkazem ke stažení a například i s uvedením čísla příslušné 

kapitoly). Dále by bylo vhodné lépe zdůraznit existenci ekonomických příloh, které mohou být některými žadateli 

přehlédnuty kvůli jejich nevhodnému umístění v textu o povinných přílohách a systematicky usilovat o redukci 

požadovaných podkladů zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům (dle SFŽP ČR již došlo k několika 

jednáním ohledně každé přílohy a všechny jsou nutné a závazné dle nařízení EK a metodických pokynů). Mimo 

jiné byla čtyřikrát zmiňována místy nekonzistentní terminologie, vedoucí k nejednoznačným interpretacím textu, 

avšak nebyly uvedeny konkrétní příklady tohoto potenciálního problému (na základě provedených rozhovorů je 

nejpravděpodobnější variantou, že jde jen o složitost názvosloví pro některé čtenáře, a nikoliv o faktickou 

nesprávnost ve významném měřítku) a navrhované pojmy, pro které by žadatelé chtěli výkladový slovník, již 

byly v seznamu definic. 

Několik žadatelů / příjemců by uvítalo lepší návaznost Pravidel na praxi vyplňování žádostí v IS KP14+, a to 

alespoň skrze stručnou kapitolu věnující se práci v této aplikaci, avšak nelze očekávat vysoký přínos takové 

změny (již existující samostatné příručky jsou metodologicky dostačující). V rozhovorech jasně převážil názor, 

že by snaha o to, aby struktura Pravidel co nejlépe odrážela pořadí kroků vyplňování elektronické žádosti, velmi 

pravděpodobně současnou situaci spíše zhoršila. 

Dále Zpracovatel uvádí konkrétní problémy, které uvedl některý z respondentů, avšak vzhledem k jejich 

ojedinělému výskytu je nelze označit za ověřené a relevantní. Část původního seznamu byla zredukována / 

upravena (kurzívou) při setkání zpracovatele se zástupci zprostředkujících subjektů: 

 U projektů vodohospodářské infrastruktury nastávají situace, kdy jako oprávněný žadatel je uvedena 

obec, bez dalších podmínek. V praxi však nemůže být každá obec žadatel, jelikož žadatel musí být 

většinovým vlastníkem vodohospodářské infrastruktury (je nutná výjimka SFŽP ČR, podle kterého byla 

/ je tato podmínka vyspecifikována v textu příslušné výzvy).  

 Výklad postupů u Žádosti o platbu (ŽoP) a u Zprávy o realizaci (ZoR) je komplikovaný. 

 Nedostatečně vysvětlená metodika k nastavení indikátorů (nejspíše vnímáno jako více striktní, než to 

ve skutečnosti je). 

 Bylo by vhodné uvádět stručné odůvodnění u každé z povinných příloh - proč je potřeba ji dokládat 

(mohlo by to zvýšit pozitivní vnímání operačního programu žadateli). 

 Nejsou uvedené pokyny jak pracovat se Žádostí o platbu ve vztahu ke způsobilosti výdajů u víceprací 

a méněprací. 

 U specifického cíle 4.4 je spousta limitů z nákladů na zeleň nebo dřeviny a je nedostatečně popsáno, 

do které kategorie ten či onen náklad patří, např. co všechno obsahuje kapitola náklady na zeleň. 

Rozdělování nákladů do jednotlivých kapitol působí značné problémy. 

 Lépe ošetřit dopad změny Pravidel na již vypsané výzvy, aby se žadatelé zaručeně dozvěděli, že došlo 

ke změně, a aby se minimalizovaly situace, kdy se změna Pravidel dotkne aktuálních výzev 

(v současnosti se klíčová část B pravidel nikdy nemění v průběhu výzvy a změny se dotýkají jen 

dlouhodobých výzev, takže se nejedná o významný problém). 
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Texty výzev a doprovodné informace k výzvám  

Celkem 19 respondentů vytýkalo výzvám jejich přílišnou obecnost, což je vzhledem k míře spokojenosti s tímto 

informačním zdrojem poměrně malá část sesbíraného vzorku odpovědí. Podobný počet respondentů pak 

označil výzvy za složité, a to primárně z pohledu doprovodných informací. V dotazníku byla dále ve zhruba 10 

případech zmíněna teze, že výzvy občas neobsahují informace o procentuální výši dotace, či kompletní výčet 

požadovaných příloh k žádosti o podporu. Na základě konzultací na SFŽP ČR se ale jedná o optimální stav, 

kdy se počítá, že žadatel bude přílohy zjišťovat v Pravidlech a pokud chybí jasné uvedení % výše dotace (jedná 

se o nedostatek starších výzev, který byl velmi ojedinělý), tak to mělo své opodstatnění v tom, že ji nešlo 

universálně vypočítat pro všechny projekty, které mohou být financovány v rámci dané výzvy.  

Dále bylo výzvám vytýkáno, že odkazy na další informační zdroje nejsou dostatečně konkrétní (lze snadno 

vylepšit) a že podporované aktivity a ne/uznatelné náklady nejsou specifikovány v dostatečném detailu. 

V současné době jsou žadatelé nuceni hodně věcí konzultovat s pracovníky SFŽP ČR a dalšími třetími 

osobami, avšak dle garantů PO a metodiků SFŽP ČR nemá smysl tuto problematiku zkoušet ve výzvách více 

rozebírat, jelikož jsou tyto klíčové detaily k nalezení v PrŽaPu.  

Jako další problémy hodné zřetele respondenti uvedli, že jim chybí jmenování jedné plně informované konkrétní 

kontaktní osoby / manažera u konkrétních výzev (operátoři Zelené linky většinou obvykle nejsou schopni 

telefonicky pomoci s velmi konkrétními dotazy, ty je potřeba řešit raději formou e-mailu, a většinou nejde nikde 

dohledat jakým způsobem řešit nestandardní situace), což lze označit za změnu vůči předchozímu 

programovému období. Nicméně se jedná o jeden z nástrojů, jak předcházet možné manipulaci s procesem 

vyhodnocení žádostí, takže k návratu k původní podobě nemůže aktuálně dojít. 

Část respondentů by uvítala pochopitelnější textace doprovodných informací k výzvě pro „neprofesionální“ 

žadatele a redukci nutnosti studovat širokou paletu dalších dokumentů a metodik. Toho by de facto šlo 

dosáhnout, pokud by se naplnila myšlenka, která byla v rozhovorech zmiňována respondenty, kteří mají 

zkušenost s dotacemi z IROPu, v rámci nějž vznikají ke každé výzvě specifická pravidla, jež jsou mnohem 

detailnější než podklady k výzvám v rámci OPŽP. Realizaci této vize metodický odbor SFŽP ČR zvažuje pro 

příští programovací období 2021 - 2027, přičemž by z původních Pravidel zůstala kapitola B s pravidly platnými 

pro všechny PO/SC. Nicméně, dle garantů SFŽP ČR, nelze zajistit, aby i sebelepší výzvy jasně a naprosto 

spolehlivě definovaly, co přesně je potřeba doložit ke všem projektům v rámci podporované aktivity, jelikož i na 

úrovni aktivit se projekty mezi sebou mohou významně lišit. 

Problémy mohou působit také aktualizace výzev, o nichž se žadatelé nemusí včas dozvědět. Změny výzev však 

v drtivé většině spočívají v prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu a aktuální verze výzev jsou 

vždy vyvěšeny na webových stránkách www.opzp.cz. Obecně se jedná spíše o marginální problém. 

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 

Jednoznačně nejčastěji jmenovaným nedostatkem Metodiky přímých a nepřímých nákladů je její přílišná 

složitost, která byla zmíněna zhruba ve čtvrtině neprázdných odpovědí. Dále byly několikrát (v 9 % odpovědí) 

použity modifikace slov nejednoznačnost a neúplnost, které se pojí zejména s oblastí ne/způsobilosti výdajů 

(např. kvůli složitější časové souslednosti). 

Respondenti by uvítali ilustraci na vzorech a příkladech a přesnější specifikace pro potřeby účetních (účetní 

symboly pro zaúčtování plateb, zálohových faktur atd.). Současnou podobu účtování by mělo být možné 

zjednodušit (je nutné dokládat řadu podkladů pro vyúčtování a nejsou jasné souběhy). 
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Konkrétní zmíněné problémy / nejasnosti, které byly pouze jedním respondentem, jsou následující: 

 Metodika je nešťastná v tom, že na základě jejího obsahu se nevyplatí mít vlastní zaměstnance na 

předmět dotace, ale je výhodné si objednat službu od třetí strany. Kvůli zaměstnávání dvou lidí na 

DPČ/DPP bylo potřeba pracovat s touto metodikou a složitě počítat náklad na jednoho zaměstnance. 

 Nepřímé náklady nejsou podporovány, ale při financování běžného provozu nebo dalších investic jsou 

například pro státní organizaci zásadní (jedná se kupříkladu o vyvolané investice - třeba příjezdové 

cesty a komunikace, které jsou nutné jak pro stavbu, tak i pro další péči o dílo). 

 Nejasnosti v oblasti nákladů na části budovy, kterou sdílí žadatel s další osobou (např. střecha). 

 Nejasnosti při označování materiálů ve výkazu výměr podle Cenové soustavy ÚRS - některé materiály 

jsou podle čísla v katalogu jedinečné (tedy nelze je zaměnit za alternativní) a přitom ani tyto materiály 

se nesmí uvést názvem konkrétního materiálu. 

 Vždycky se to muselo s někým dolaďovat osobně (nešlo to zvládnout svépomocí), u vody 

a zateplovacích akcí máme externisty. Nicméně asi žádná změna metodiky nemůže být dostatečně 

dobrá k tomu, aby si to mohli žadatelé zpracovávat sami bez patřičného proškolení. Nicméně to 

nevnímám jako problém, protože je stejně lepší si to zadat externě, aby nedošlo k chybě. 

 Zmiňován byl také možný nesoulad metodiky s realitou (tj. s požadavky řídících a kontrolních orgánů), 

případně nevhodná komunikace s žadateli. Vznikly totiž případy, kdy některé náklady (např. na 

autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP) měly být 100 % uznatelné, avšak 

kontrolní orgán v rámci přezkumu projektu tvrdil, že je nutné tyto náklady krátit v poměru uznatelných / 

neuznatelných realizačních nákladů. 

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 

Více než 80 % respondentů neuvedlo relevantní odpověď k tomuto dokumentu (převážně prázdné odpovědi, 

případně žádná zkušenost (žádosti zpracovávány externě) či doporučení). Mezi zbylými dvaceti procenty bylo 

43 % respondentů relativně spokojeno, takže následující zjištění vychází pouze z 59 konkrétních odpovědí. 

Mezi nimi se opět významná část respondentů dožaduje zjednodušování (často nutné konzultovat s příslušnými 

pracovníky SFŽP ČR). Oproti tomu byla zmiňována absence některých nutných informací z pohledu povinností 

dodavatele a opět se našly i názory, že jsou Pokyny málo návodné a měly by obsahovat vzorové dokumenty 

pro kompletní výběrové řízení. Jedním respondentem v rozhovorech bylo zmíněno, že jsou dle něj nelogické 

interim kontroly, kterých je příliš mnoho (3) a dochází při nich k duplicitnímu kontrolování. 

Zmiňována byla také příliš častá aktualizace příruček (nevhodná forma informování o změnách), nesoulad 

s aktuálním zněním Zákona o zadávání veřejných zakázek (riziko bylo zmíněno u Přílohy 2), ignorování obsahu 

Pokynů některými projektovými manažery, vhodnost rozčlenění textu dle typu veřejné zakázky (nicméně tato 

případná změna nejspíše nemá dle rozhovorů většinou podporu) a případně dokonce úplná nadbytečnost 

tohoto dokumentu. V rozhovorech pak od zkušených respondentů nejčastěji zazníval názor, že Pokyny 

zbytečně zpřísňují zákon, ale jejich struktura a obsah je v pořádku. 

6.3 Povinné dokumenty a přílohy 

Administrativní zátěž žádostí se dle respondentů nejvíce (zbytečně) zvyšuje povinnými dokumenty v tomto 

pořadí: Prohlášení o typu subjektu, Aktuální prohlášení o plátcovství DPH, Aktuální výpis z katastru nemovitostí 

a snímek katastrální mapy, Ocenění pozemku nebo jiné nemovitosti odborně způsobilou osobou a Stručná 

charakteristika žadatele. U zbylých 2 povinných dokumentů (Finanční analýza a zejména Smlouva o smlouvě 

budoucí nebo kupní smlouva) převažuje názor, že tyto dokumenty nejsou nadbytečné ve fázi podávání žádostí. 
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Ve volných odpovědích nejčastěji (více jak 30 výskytů) byla jako nadbytečná zmiňována nejrůznější čestná 

prohlášení, která by i dle zástupců SFŽP ČR šlo částečně sloučit. Avšak největší počet záznamů, z pohledu 

jednotlivých písemností, je u Dokladu o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele, následováno 

Kumulativním rozpočtem a Čestným prohlášením o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele. 

Obecně by žadatelé / příjemci uvítali, aby od nich nebylo vyžadováno dokladování veřejně přístupných 

informací (např. z katastru nemovitostí, od ČNB). Avšak zástupci SFŽP ČR se ohrazují proti tomu, že by 

vyžadovali nerelevantní podklady, a zastávají názor, že v posledních letech došlo k opravení nelogických 

požadavků a k redukci nutnosti dokládání veřejně dostupných informací na naprosté minimum. 

Alespoň dvakrát byly respondenty jako nadbytečné vyjmenovány, v závislosti na specifických požadavcích 

výzvy a projektových manažerů, následující přílohy3: 

 Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele (12x). (Dle SFŽP ČR je to obvykle 

vyžadováno jen od svazků. Předložení tohoto dokumentu není požadováno u většiny veřejných 

subjektů). 

 Kumulativní rozpočet (10x) - zbytečně moc rozpočtů: duplicita až triplicita (kumulativní, v MS2014+ 

a rozpočet před Rozhodnutím). (Pro SFŽP ČR je to podkladem pro technické hodnocení.) 

 ČP o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele (9x) - V případě dodání Komentáře 

k zajištění spolufinancování projektu by nemělo být toto čestné prohlášení vyžadováno. Zároveň 

vypovídací schopnost je poměrně nízká u projektů s delším časovým horizontem. (Pro SFŽP ČR je to 

podkladem pro ekonomické hodnocení - nahrazuje výpis z účtu.) 

 Komentář k zajištění spolufinancování projektu + relevantní doklady (7x). 

 ČP k osvědčení skutečných majitelů (6x, u veřejných subjektů). (Požadavek protikorupčního zákona.) 

 ČP statutárního zástupce obce či vyjádření orgánu státní správy a samosprávy o dosažení hranice 

500 obyvatel (6x, vyžadováno například v 15. výzvě). 

 Prohlášení o typu subjektu (veřejný/soukromý) (6x, u obcí a měst). (Pro SFŽP ČR je to podkladem pro 

ekonomické hodnocení.)  

 Informaci o zůstatku nesplacených úvěrů a plánované výši úvěrů (5x). (Pro SFŽP ČR je to podkladem 

pro ekonomické hodnocení.) 

 Propočet vylučovacího ekonomického kritéria (4x) - v případě obce, která má zajištěno předfinancování. 

(Pro SFŽP ČR je to podkladem pro ekonomické hodnocení.) 

 Prohlášení, že projekt není v rozporu s Listinou základních práv Evropské unie (především čl. 21 a 26), 

ani s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením (především čl. 19) (4x, požadováno 

například v 100. výzvě). 

 Cost-benefit analýza (3x) - u některých projektů nemá téměř žádnou vypovídající hodnotu; 

 ČP, že položkový rozpočet obsahuje ceny v místě a čase obvyklé (3x). 

 Doklady o existence obce (3x). 

 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH (2x); (Pro plánovací účely SFŽP ČR nezbytné, ovlivňuje 

kumulativní rozpočet) 

 ČP, že součástí projektu nejsou kompenzační a nápravná opatření (2x). 

 Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR (2x). (Dle SFŽP ČR nezbytné.) 

 Nástroj Udržitelnost 2014+ (2x). 

 Ornitologický posudek v oblasti, kde se nevyskytují chráněné druhy (2x). 

                                                 

3 Komentář zástupců SFŽP ČR v závorce je jen k bodům, které byly kromě dotazníku zmíněny žadateli / příjemci i v rámci rozhovorů. 



  

 

Stránka | 31 
 

 Popisy vodohospodářské infrastruktury, v případě přítomnosti PRVKUK (2x). 

 Prohlášení o vzdání se práva na náhradu škod (2x). 

 Předkládání aktiv, pasiv, rozvahy (2x) - lze získat ve výročních zprávách. 

 Přehled významných plánovaných a realizovaných projektů (2x). 

 Snímek z katastrální mapy, když jej obsahuje projektová dokumentace (2x). (Dle SFŽP ČR se to už 

nevyžaduje, nahrazeno čestným prohlášením.) 

 Stanovisko orgánu státní správy dokládající soulad s územně plánovací dokumentací pro opatření 

v rámci SC 4.1 a 4.2 (2x). 

 Stavební povolení (2x) (V rozhovorech polovina respondentů zastávala názor, že pravomocné stavební 

povolení by nemuselo být vyžadováno již při podávání žádosti o podporu, ale až v některé z dalších 

fází administrace). 

 Synantropní průzkum (2x). 

 Vyjádření / stanovisko Krajského úřadu (2x). 

 Zřizovací listina (2x). 

Dále je níže uvedená naprostá většina „nadbytečných“ příloh, které byly zmíněny jen jednou: 

 Čestné prohlášení žadatele, že má dostatečnou administrativní a provozní kapacitu pro splnění 

povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků; 

 Doklad osvědčující název, sídlo; (Dle SFŽP ČR již omezeno výhradně na případy, kde to dává smysl 

z hlediska zvýšeného rizika.) 

 Ekonomické ukazatele, když je rozpočet součástí žádosti v systému IS KP14+; 

 Ichtyologický průzkum; 

 Podklady k podpoře de mimimis - lze si zjistit na Portálu farmáře; 

 Podklady k provozování (ve chvíli podání žádosti nemusí být vyjasněné a neznamená to problém, 

obzvlášť končí-li období předchozího provozovatele); 

 Podnik v obtížích pokud se jedná o obce a města; 

 Položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu .pdf (postačoval by v .xls); 

 Prohlášení k RoPD (harmonogram, prohlášení o investici); 

 Prohlášení o majetkové struktuře právnické osoby v případě městských částí, které nejsou PO; 

 Prohlášení o velikosti podniku; 

 Projektová dokumentace u nestavebních projektů; 

 Rozpočty v elektronickém formátu; 

 Smlouva s bankou, když je přiložen výpis z účtu apod.; 

 Souhlas vlastníků pozemků (v případě, že žadatel nestaví na vlastním pozemku) v případě, že je 

vydáno pravomocné stavební povolení; 

 Souhlasné stanovisko zřizovatele; 

 Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek; 

 Studie proveditelnosti; 

 Vyjádření správců povodí; 

 Výkazy zisku a ztráty - u veřejných subjektů; 

 Výpisy z účtu obce dokladující zůstatek na účtu (zveřejňováno na webu). 

Nad rámec výše prezentovaných bodů Zpracovatel v rozhovorech zjistil zkušenost příjemců, že někteří 

projektoví manažeři stále mohou na fakturách vyžadovat kromě čísla projektu i jeho název, což není v souladu 
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s jednotným metodickým prostředím. Zároveň i samotné číslo projektu může být v rané fázi projektu (projektová 

příprava) nedoložitelné, i když požadované, pokud ještě není systémem přiděleno. 

Dále je vhodné zmínit, že v uskutečněných rozhovorech převládal názor, že by OPŽP mělo mít zveřejněno co 

nejvíce vzorů ke všem fázím administrace (např. formulář ne/plátce DPH a většina čestných prohlášení).  

Na závěr je potřeba dodat, že v realizovaných rozhovorech bylo velmi výrazným tématem to, zda má mít žadatel 

na předmět dotace zajištěné pravomocné stavební povolení, nebo jej bude stačit mít až v některé z dalších fází 

administrace. Celkem pochopitelně si většina žadatelů přála, aby se OPŽP vrátilo v tomto ohledu k systému 

z přechozího programového období, kdy stačilo mít vyřešené územní řízení a předložit položkový rozpočet. 

Zpracovatel ale vzhledem k již tak poměrně dlouhým schvalovacím procesům ze strany SFŽP ČR tuto změnu 

v současnosti nedoporučuje, jelikož by nižší připravenost projektů a růst počtu žádostí ještě více zatížila 

projektové manažery a další pracovníky SFŽP ČR. Nejdříve bude potřeba transformovat informační systém. 

 

6.4 Aplikace IS KP14+ 

Respondenti hodnotí aplikaci IS KP14+ (po odečtení odpovědí nedokážu posoudit) z pohledu uživatelské 

přívětivosti spíše negativně (54,8 % negativních odpovědí oproti 45,2 % pozitivním), přesto většina z nich 

považuje zpracování veřejných zakázek v prostředí této aplikace jako (spíše) nenáročné (67,7 %) než spíše / 

velmi náročně (33,3 %). Z pohledu hlavních bariér uživatelské přívětivosti aplikace IS KP14+ nelze jednoznačně 

označit jeden problém jako dominantní. Nejčastěji byla kritizována časová náročnost vyplňování žádostí 

(49,6 %), která úzce souvisí s celkovou pomalostí systému této aplikace. Zhruba třetina respondentů si 

stěžovala také na nesrozumitelnost aplikace a nutnost duplicitního zadávání. Dle názoru čtvrtiny respondentů 

se také mezi hlavní bariéry aplikace řadí nedostatečná uživatelská podpora. Pozitivním zjištěním je, že se 

IS KP14+ dle respondentů i zástupců SFŽP ČR v posledních 2 letech výrazně zlepšilo v oblasti rychlosti 

a stability systému.  

Vztaženo na podíl neprázdných odpovědí u otevřené otázky na možné zlepšení aplikace IS KP14+, více než 

třetina respondentů kritizovala nepřehlednost a složitost IS KP14+, 10,5 % zmiňovalo technické problémy této 

aplikace (výpadky / nefunkčnost), 8,8 % za velmi nevhodně řešený označilo systém depeší (několik podoken 

a složité mnohonásobné ukládání), 8 % jmenovalo rychlost odezvy systému jako velmi špatnou a 6,4 % se 

nelíbila nutnost duplicitního nahrávání některých podkladů a případně až úplná nadbytečnost části 
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3.1) Vnímáte dodávání následujících povinných dokumentů jako výrazné 
zvýšení administrativní náročnosti při podávání žádostí o podporu 

v rámci OPŽP 2014-2020?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Není relevantní / Nedokážu posoudit
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vyžadovaných informací. Více než 3 % respondentů také zmiňovala problémy jako absence předvyplňování / 

propisování některých informací, které už byly v některém kroku zadány a nemožnost řídit se při vyplňování 

intuicí (absence logiky a návaznosti). Jako snadno řešitelný problém se jeví současná nejednotnost mezi tím, 

co a jak v aplikaci vidí pracovníci OPŽP a co žadatelé, avšak muselo by dojít k větší změně v MS 2014+. 

Délka zpracování jedné zakázky v prostředí IS KP14+ se významně lišila napříč respondenty a nabízené 

časové intervaly byly zastoupeny relativně rovnoměrně. Přesto více než polovina respondentů uvedla, že 

s jednou zakázkou stráví v IS KP14+ více než 1 hodinu, z čehož 62 % uvedlo dokonce možnost více než 

2 hodiny. Hodně hrubý odhad průměrné délky tvorby žádosti je na základě získaných odpovědí 100 minut. Více 

než třetina nespokojených respondentů s aplikací IS KP14+ uváděla jako komplikaci při vyplňování žádosti 

občasnou nesrozumitelnost aplikace či duplicitní zadávání informací. 

Velmi negativním zjištěním je pak skutečnost, že většina respondentů (58,6 %), kteří mají zkušenost 

s podáváním žádostí skrze aplikaci Benefill v předchozím programovém období, označili Benefill jako 

uživatelsky přívětivější než IS KP14+, zatímco opačnou variantu vybralo jen 20,4 % identických respondentů. 

Z tohoto důvodu nebyly výjimkou radikální názory, které se dožadovaly zrušení IS KP14+ a jeho nahrazení 

lepším systémem (např. právě návrat Benefillu), jelikož je dle nich systémově špatný a těžko jej bude možné 

dílčími změnami transformovat do uživatelsky přívětivé podoby. 

Poptávané změny aplikace IS KP14+ respondenty (včetně rozhovorů) jsou následující: 

 automatická a spolehlivá validace úplnosti žádostí a dalších kroků administrace systémem IS KP14+ 

(včetně indikace všech správně a špatně vyplněných částí – „workflow“) – nelze udělat kvůli nemožnosti 

detailnějšího členění než na specifické cíle; 

 automatické dopočty (bez / s DPH apod.); 

 automatický výpočet celkové výše dotace, případně zavedení možnosti opravy ze strany SFŽP ČR; 

 doplnit přehledné workflow pro zobrazení stavu projektu a úplnosti (i pro potřeby projektových 

manažerů, aby se urychlily schvalovací procesy); 

 eliminovat problémy s mazáním a zneplatňováním některých záznamů; 

 export více označených depeší najednou (např. pro účely archivace) – nyní je nutné dělat individuálně 

přes opis depeše a stahovat přílohy manuálně; 

 jasně nastavit v každé výzvě povinné a povinně volitelné indikátory (případně také horizontální principy) 

pro jednotlivé podporované aktivity (v současném detailu členění výzev pouze na SC nelze aplikovat); 

 interaktivnější vyplnění CBA (automatické výpočty); 

 jasně vyznačit povinně vyplňovaná okna;  

 lepší napasování na OPŽP (slovy jednoho z respondentů „jsou např. při zadávání čísla účtu žadatele 

nabízeny snad veškeré měny a státy světa“ – automaticky by mohlo být přednastaveno CZK a ČR); 

 lépe proškolit projektové manažery, aby se jejich požadavky shodovaly s příručkami (občas chtějí 

vyplňovat nepovinná šedá políčka) a aby byly vzájemně shodné (pokud k problému chybí metodika); 

 možnost otevření více oken zároveň (např. kvůli kontrole, či otevření více projektů zároveň) 

a vícenásobného přihlášení; 

 možnost podání více Žádostí o změnu současně; 

 nahrání stažitelných vzorů do IS KP14+; 

 nastavit, aby u plných mocí šel nastavit vhodný zmocnitel; 

 nastavit upozornění na blížící se termín tak, aby zohledňoval akceptované změny a nikoliv původní 

variantu z žádosti; 
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 nastavit upozornění na blížící se termín tak, aby projekt byl identifikován i názvem projektu; 

 nastavit systém tak, aby při dalším podávaném projektu byly některé záložky přednastaveny 

(např. identifikace subjektu - adresa, číslo BÚ apod.); 

 obnovit vývoj pomocných materiálů k vyplňování IS KP14+ od AOPK ČR a uveřejnění na webu SFŽP; 

 odstranění duplicitního podepisování nahraných dokumentů (zrušení elektronických podpisů); 

 odstranění duplicitního zadávání - automatické propisování zejména u finanční části žádosti, zajištění 

propisování informací ze Žádosti o změnu do Žádosti o podporu (včetně importu dokumentů), „prolnutí 

údajů z rozpočtu do CBA a naopak“, „prolnutí údajů z modulu Veřejné zakázky do hlavní tabulky“, 

nevyžadování příloh (dle rozhovorů – dokládání publicity, splnění indikátorů, předávací protokoly, 

fakturace, prohlášení o plátcovství DPH) a harmonogramu víckrát, či automatizovanější zadávání 

dodavatele do ŽoP (dle některých respondentů se nenačítají dle IČO, avšak dle SFŽP ČR i některých 

příjemců je IS KP14+ propojeno s databází ARES a propisování dat přes IČO funguje); 

 odstranit problémy s nefunkčním ukládáním a náhodným odhlašováním; 

 omezit množství vyžadovaných informací – něco je celkem zbytečné (např. odhady termínů); 

 opakování uživatelských seminářů; 

 optimalizace zobrazovaného rozhraní pro starší malé monitory s rozlišením 4:3; 

 optimalizace vyplňování indikátorů („někdy se píše rozdíl, někdy výstupy - pro jeden projekt by měla 

být na výběr pouze jedna varianta“) 

 ověřit a zlepšit funkčnost modulu VZ ve vztahu k rámcovým smlouvám a minitendrům; 

 označení depeší názvem projektu a ne jeho číslem; 

 personální posílení technické podpory (rychlejší reakce) a zvážení přímé linky; 

 přehlednější zobrazení všech žádostí (dle odpovědi jednoho z respondentů „nejsou vidět veškeré 

žádosti žadatele, ale pouze dle osob“); 

 přetvoření prostředí depeší, aby se značně podobalo emailovým korespondencím (momentálně je 

složitý např. výběr adresáta), a aby se na úvodní stránce objevovaly všechny nepřečtené depeše; 

 přidat možnost průběžné kontroly smluv a jejich finančního plnění na základě dodávaných faktur; 

 přidat přehled průběžného financování projektu (kolik je vyčerpáno, na kolik je ještě nárok) – může také 

snížit administrativní vytížení pracovníků SFŽP ČR; 

 přizpůsobit zobrazovaný obsah jednotlivým prioritním osám / případně výzvám – tj. zajistit, aby záložky 

a požadované dokumenty korespondovaly s požadavky na vyplnění; 

 rychlejší ukládání dat a nahrávání příloh; 

 sjednocovat práci v informačním systému napříč operačními programy; 

 sjednotit to, jak vidí obsah IS KP14+ žadatelé/příjemci a jak projektoví manažeři, kdy PM mohou mít 

k dispozici dva způsoby zobrazení (přechodným řešením je vylepšení testovací verze IS KP14+ tak, 

aby se PM mohli snadno pohybovat mezi jednotlivými fázemi administrace – momentálně se nejde 

posouvat svépomocí, ukládat projekt, udělat jeho kopii a ani se vracet); 

 snížení softwareových požadavků na funkční elektronické podpisy; 

 umožnit exportování vložených dat ve formátu .xls 

 umožnit kopírování údajů, které se v tabulkách opakují (např. odpisy, provozní náklady) do dalších let; 

 umožnit plynulý pohyb mezi záložkami a kroky vyplňování (momentálně není možné se vracet); 

 umožnit přesunutí neaktivních nebo nedoporučených projektů do jiného okna/záložky (když má žadatel 

více projektů, tak jim tyto překážejí) a vytvořit možnost jejich filtrování a řazení; 
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 umožnit vyhledávání vložených dat; 

 upozornění na blížící se termín by mohlo přijít víckrát (u ZVA jsou 3 měsíce předem moc dopředu, lepší 

byl třeba měsíc, ale ideálně tak 2x až 3x – např. 3 měsíce, 1 měsíc a 2 týdny předem); 

 upravit zápis let v tabulce CBA – definování roku konkrétním číslem, a nikoliv pořadovým číslem; 

 úprava klávesových funkcionalit (např. při stisku enter se vyplněné informace ve formuláři smažou); 

 vyhledávání v doručených depeších podle klíčových slov; 

 vylepšit názvosloví aplikace, aby nebylo potenciálně zavádějící (např. „Stáhnout žádost“ znamená, že 

se žádosti smaže namísto uložení k tisku); 

 vytvoření rychlého přehledu o vyplněných, rozpracovaných a nezpracovaných záložkách; 

 vytvoření video tutoriálů pro jednotlivé kroky administrace; 

 vytvořit uživatelsky nastavitelné prostředí; 

 vytvořit videotutoriály k obsluze IS KP14+ a jednotlivým fázím administrace projektů; 

 vytvořit výrazně intuitivnější rozložení a obsah navigace; 

 vznik jasné, praktické (krok po kroku) a samostatné metodické příručky s aktuálními návody na vyplnění 

(žádost, ZVA, ŽoP, ZoR apod.) – momentálně hodně žadatelů / příjemců zkouší metodu pokus-omyl; 

 zasílat potvrzení o doručení odeslané depeše; 

 zajistit, aby vybírací položky nezpomalovaly (např. ve výběru je potřeba kliknout, přesunout do 

vedlejšího okna, potvrdit, uložit a zase se vrátit na hlavní plochu); 

 zajištění bezchybného zasílání depeší do mobilu; 

 zjednodušení ŽoP – „V rámci Benefillu trvalo podání ŽoP max. 5 minut a dnes to trvá až hodinu.“; 

 zlepšit tisk – pružnější (příliš velké okraje a posunutí stránek), nepřehlednost tiskových sestav; 

 zlepšit práci s rozpočty -  chybí možnost vkládat texty k jednotlivým položkám, případně tyto rozkliknout 

na další podpoložky; zvážit přejmenování roků z 1. rok, 2. rok na konkrétní roky 

 záložka kategorie intervencí - většinou je možnost zaškrtnout jen jednu možnost, ta by tedy měla být 

automaticky předvyplněna; 

 zoptimalizovat nápovědu – detailnější pomoc / našeptávač (neopisovat jen současný stav, ale poskytovat 

návod k vyplnění [definice předmětu vyplnění, návod jak na to]) a uvádění přesných odkazů na PrŽaP  

 zpřehlednit vzájemnou vazbu odstavců / záložek (podmíněné vyplňování); 

 zrušit / zjednodušit modul veřejných zakázek (je požadováno příliš mnoho nerelevantních informací); 

 zvážit vyplňování položek přes rozbalovací menu (namísto šipek) a sjednocení umístění tlačítka uložit; 

 zvážit vytvoření samostatného modulu CBA, které bude srozumitelnější a vhodně navazující na zbylé 

fáze administrace projektů; 

 zviditelnit manažery projektů a právníků + kontaktu na ně. 

O mnohých problémech jmenovaných výše pracovníci SFŽP ČR vědí, ale jejich nápravu může v tuto chvíli 

zjednat pouze MMR, které je v tomto ohledu údajně naprosto pasivní. Současné naprogramování systému 

nedovoluje většinu podnětů implementovat. Pokud v příštím programovém období nebudou moci operační 

programy využívat vlastní informační systém, tak by SFŽP ČR uvítalo možnost přizpůsobit si IS KP14+, 

potažmo MS 2014+, individuálním potřebám OPŽP. 

Z pohledu SFŽP ČR působí problémy také to, že se výše dotace nepočítá automaticky, ale žadatel si ji musí z 

rozpočtu vypočíst sám, avšak SFŽP ČR toto nemůže editovat, jen poprosit o opravu. 
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4.4) Jaké jsou hlavní bariéry při práci s aplikací IS KP14+?
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6.5 Integrované nástroje 

Na základě získaných odpovědí 27,1 % žadatelů využívá alespoň jednoho ze dvou integrovaných nástrojů 

OPŽP, přičemž většina z nich (58,6 %) využívá Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Tato hodnota 

je výrazně vyšší, než bylo očekáváno zástupci SFŽP ČR, což je nejspíše způsobeno tím, že část žadatelů má 

zkušenost s těmito nástroji díky IROPu a ne OPŽP. Oba integrované nástroje, tj. kromě CLLD i Integrované 

územní investice (ITI), využívá zhruba 4,8 % respondentů, potažmo žadatelů o podporu. Prezentované hodnoty 

mají určitý potenciál k zlepšení, protože z pohledu neuživatelů integrovaných nástrojů 78,5 % z nich jejich 

využití zvažuje. Vzhledem k výchozí struktuře se ale pravděpodobně jedná ve většině případů spíše o velmi 

pasivní zvažování možného využití tohoto nástroje kombinujícího příjem finančních prostředků z více finančních 

zdrojů na jeden projekt zároveň. Na základě odpovědí lze vyvodit, že by si integrované nástroje zasloužily lepší 

propagaci, jelikož minimálně pětina dotázaných neví, co si pod těmito nástroji mají představit. 

K otevřené otázce na integrované nástroje bylo zaznamenáno zhruba 20 % relevantních odpovědí. V nich se 

dle očekávání nejčastěji opakovalo přání zjednodušovat administraci - především zpřehlednit elektronické 

podávání a odstraňovat duplicity a zbytečné položky (různé třídění v návaznosti na různé požadavky 

jednotlivých žádostí). Dále se také opakovala myšlenka méně svazovat integrované nástroje na konkrétní cíle 

(to ale není v souladu se základními principy operačních programů), nebo rozšířit jejich zaměření (budování 
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rybníků, rozšíření možností v odpadovém hospodářství a intenzifikaci ČOV apod.) a lépe cílit témata tak, aby 

je využívalo více žadatelů (připadá v úvahu v dalším programovém období, pokud to schválí Evropská komise, 

ale vzhledem k malému vnímanému přínosu integrovaných nástrojů má toto opatření pro SFŽP ČR nízkou 

prioritu). V některých případech by prospělo také lepší proškolení pracovníků CLLD, což je spíše podnět pro 

místní akční skupiny, potažmo přímo Národní síť MAS. Na závěr je vhodné zmínit podnět zástupců SFŽP ČR, 

že současné nastavení v oblasti podpory MAS je pro ŘO značně administrativně náročné. 

V odpovědích bylo dále zaneseno, že integrované nástroje vynechávají tzv. bílá místa - tj. sídla s více než 

25 tis. obyvateli, jež nespadají do žádné ze 7 aglomerací ITI, a která díky počtu obyvatel nemohou vstoupit ani 

do žádné z MAS. Toto nastavení je ale v gesci Evropské komise, která se snaží řešit různé konkrétní problémy, 

které se vyskytují právě v takto specificky vymezených územích. 

Obecný problém, který byl již zmiňován výše ve výsledcích dotazníku, je občasný nesoulad mezi obsahem 

PrŽaP a konkrétních výzev v oblasti integrovaných nástrojů (např. v aktivitách a způsobilých výdajích). 

Nesoulad může pramenit např. z toho, že výzvy pro integrované nástroje jsou průběžné a byly vyhlášeny už 

v roce 2017, případně se může jednat o pochybení MAS, které jsou v rámci CLLD zodpovědné za podobu 

výzev pro konečné žadatele (pro své území) poté, co se zapojí do některé z výzev ŘO OPŽP pro MAS.  

Objevila se i přání zavést možnost podávat žádosti písemně, zmírnit hodnotící kritéria žádostí, či zrušit samotné 

integrované nástroje (5x), nebo alespoň zrušit ITI na krajských pracovištích, přičemž tyto požadavky považuje 

Zpracovatel za nevhodná, ale je potřeba je zde zmínit. 

 

6.6 Informační zdroje   

Dominantní funkci při informování žadatelů / příjemců z OPŽP hrají webové stránky Operačního programu 

Životní prostředí (www.opzp.cz), a to ve fázi prvotního obeznámení s možnostmi financování i při hledání 

konkrétních informací pro vyplňování žádostí. Dále pak téměř čtvrtina respondentů uvedla, že jim k vyplnění 

žádosti pomohla konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR. Mimo to lze jako významně užitečné označit 

webové stránky SFŽP ČR, semináře MŽP / SFŽP CŘ / AOPK ČR, konzultace na regionálních pracovištích 

AOPK ČR a Zelenou linku 800 260 500, které pomohly více než 10 % respondentů. Nezanedbatelná část 

respondentů považuje za přínosné a mnohdy nezbytné konzultace s projektovými manažery a dalšími 

pracovníky OPŽP, či skrze emailovou adresu dotazy@sfzp.cz. Na závěr významná část respondentů (7 %) 

uvedla, že nevyužívá žádné informační zdroje, protože zpracování žádostí o podporu musí zadávat třetí straně, 

jelikož je pro ně celý proces příliš komplikovaný. 
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5.2) Jaké informační zdroje Vám pomohly k vyplnění žádosti o dotaci 
v rámci Operačního programu Životní prostředí?
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6.7 Načasování výzev a jejich typy 

Dominantní část respondentů (79 % po očištění o „nedokážu posoudit“) považuje výzvy v rámci OPŽP za 

rozhodně, nebo spíše vhodně načasované, což zřejmě souvisí s pouze nízkým podílem neúspěšných žadatelů 

(5 %) v získaném vzorku odpovědí. To je lepší výsledek (i po očištění odpovědí o variantu „nedokážu posoudit“) 

než u otázky 5.4 týkající se ne/dostatku času k přípravě a podání žádosti o podporu. Vnímaná nespokojenost 

menšinové části respondentů s načasováním výzev tak není způsobena jen potenciálně krátkou dobou na 

podávání žádostí, ale také dalšími faktory, a to nejspíše zejména relativně nedostatečným předstihem (1 rok) 

detailního harmonogramu výzev z pohledu projektů vyžadující hodně času na přípravu projektové dokumentace 

a získání pravomocného stavebního povolení. 

Dále pak z odpovědí respondentů, kteří neuvedli v otázce 5.4 „Poskytují výzvy dostatek času na přípravu 

a podání žádosti o podporu?“ odpověď „rozhodně ano“ (tj. 92,2 % celkového vzorku), lze odhadnout průměrnou 

dobu potřebnou navíc pro optimální přípravu a podání žádosti na zhruba 7 týdnů4. Výpočet této hodnoty je 

nejvíce zkreslen 28 % odpovědí, ve kterých respondenti zvolili, že by uvítali mít o více než 10 týdnů času navíc. 

V rozhovorech byla tato problematika blíže studována a rozložení konkrétních odpovědí bylo de facto identické, 

avšak byla vyvozena vhodnější alternativa než prodlužování doby na podání žádosti o 1, 2, nebo 3 měsíce, a to 

zvýšení detailu krátkodobého (ten však vychází z metodiky MMR a dle SFŽP ČR obsahuje všechny potřebné 

informace) i střednědobého harmonogramu výzev a udržování jejich maximální úplnosti a aktuálnosti. Tato 

varianta bude ale podle zástupců SFŽP ČR těžko implementovatelná, jelikož je složité spolehlivě naplánovat 

čerpání rozpočtu OPŽP a je tak potřeba mít určitou míru variability. Z rozpočtových důvodů dále nedochází 

k dostatečně frekventovaným opakování kolových výzev, aby všichni žadatelé byli spokojeni. 

 

 

                                                 

4 Vypočteno přes průměry nabízených intervalů odpovědí, kde více než 10 týdnů bylo nahrazeno 12 týdny a méně než 1 týden třemi dny. 

3,4%

53,4%

12,0% 3,2%

28,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nedokážu posoudit

5.3) Jsou výzvy v rámci OPŽP vhodně načasované? 
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5.4) Poskytují výzvy dostatek času na přípravu
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Respondenti byli převážně spokojení (94 %, po odečtení těch, kteří nedokázali posoudit) s typem výzvy, který 

byl zvolen pro jejich klíčový projekt (kolová / průběžná), přičemž nespokojenost byla zvýšena vůči běžné 

struktuře respondentů pouze u prioritní osy 5 – energetické úspory. To ale vzhledem k malé velikosti vzorku 

nespokojených respondentů v členění dle prioritních os nelze považovat za prokazatelné zjištění, což dokládají 

relativně podobné zjištěné preference žadatelů, kdy průběžné výzvy v PO 5 preferuje 68,5 % respondentů (po 

odečtení odpovědí „nedokážu posoudit“) a v PO 1 je tato hodnota 60 %, v PO 2 je 66,6 %, v PO 3 je 61,7 % 

a v PO 4 je 76,1 %. V praxi volená struktura typů výzev tedy žadatelům vyhovuje a není potřeba ji měnit. 
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5.6) Vyhovuje / vyhovoval Vám zvolený typ výzvy (kolová/průběžná)?
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5.7) Který typ výzvy upřednostňujete pro specifický cíl, kam spadá Vámi 
vybraný klíčový projekt?
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6.8 Lhůty administrace projektu 

Respondenti jsou spíše spokojení (66,6 %) s nastavením lhůt ze strany zprostředkujících subjektů pro jednotlivé 

fáze administrace projektu, avšak z odpovědí nespokojené třetiny lze odvodit prostor pro zlepšení. Jedná se 

především o prodloužení času k doplnění / opravě žádosti (zmíněno v 10 % neprázdných odpovědí), jelikož 

obvyklých 5 až 6 dnů není dostačujících, o poskytnutí více času na doložení podkladů k RoPD, o prodloužení 

doby, kdy je možné podat žádost o změnu (např. 10 dní namísto 5) a o obecné prodloužení většiny termínů 

podávání žádosti. Nicméně dle zástupců SFŽP ČR není možné prodloužit například termín na opravu žádostí, 

jelikož je potřeba dodržovat určité závazné termíny a zároveň by to brzdilo ostatní projekty. 

Komplikace mohou nastat v případě, že konec lhůt vychází na druhou polovinu prosince či první polovinu ledna, 

kvůli zvýšenému výskytu dovolených. Tento problém je v menší míře přítomen i ve zbytku období prosinec až 

březen a červenec až srpen a týká se zejména nejkratších lhůt – tj. doplnění / oprava žádosti a žádost o změnu. 

Další vícekrát zmiňované problémové lhůty byly následující: 

 krátká lhůta pro dodání podkladů k veřejným zakázkám (Nastaveno vedením SFŽP ČR cíleně trochu 

striktněji, aby se urychlit celý proces - zpětně považováno za správný krok.); 

 nedostatek času pro získání stavebního povolení (Může být problémem u kolových výzev, ale jedná se 

primárně o komplikaci v individuálních případech a nikoliv o systémový problém.); 

 krátká doba pro podání Žádosti o platbu (tj. do 20 pracovních dní od ukončení projektu); 

 krátké lhůty na předložení podepsaných smluv (do 10 dnů od podpisu smlouvy) (Nastaveno vedením 

SFŽP ČR cíleně relativně kratší.); 

 nedostatek času pro doplnění / úpravy v projektové dokumentaci či rozpočtu; 

 problematické zajištění kolaudačního souhlasu (2 měsíce po předání stavby je málo). 

Mimo výše zmíněné respondenti také několikrát uvedli, že 6 měsíční lhůta pro doložení podkladů k výběrovému 

řízení po vydání RoPD je příliš krátká, a že pro vysoutěžení zhotovitele je optimální jeden rok. 

Z pohledu dodávání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce nejsou názory respondentů jednoznačné 

v tom, zda je času příliš, nebo málo. 
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pro jednotlivé fáze administrace projektu?



  

 

Stránka | 43 
 

Uzavřená otázka na dodržování veškerých nastavených lhůt administrace projektu nepřinesla, dle očekávání, 

zajímavé závěry, ale její otevřená podoba indikuje jako problematické body administrativy spojené se stavebním 

řízením (tvorba projektové dokumentace a získání stavební povolení), s možností vzniku nutnosti vykonání 

určité činnosti v krátkém termínu (může být nezvládnutelné v případě dovolené odpovědného zaměstnance / 

projektového manažera), s absencí upomínkování blížících se termínů systémem IS KP14+ emailem či sms 

(již vyřešeno v červnu 2018) apod. 

Problémem nedodržování lhůt obvykle bývají krátké lhůty (viz příklady výše v této podkapitole) vzhledem 

k administrativní náročnosti povinných postupů (získání všech potřebných podkladů a podpisů), závislost na 

spolupráci 3. strany či konkrétního zaměstnance (úřady, externí zpracovatelé žádostí, projektant, rozpočtář 

apod.), opomenutí vykonání některého dílčího úkolu, pomalejší komunikace s projektovým manažerem OPŽP 

(zejména v případě dovolené / nemoci), nepřehlednost aplikace IS KP14+, nevhodně naplánované termíny 

jednání zastupitelstva či rady města (podobný problém mají i kraje), nebo nutnost víceprací a dalších pozdržení 

stavby. Zejména pak veřejné zakázky se mohou poměrně snadno zpožďovat, např. ve fázi výběru vhodného 

uchazeče. U stavebních činností může negativně ovlivnit hladký průběh realizace i počasí či jiné vnější vlivy. 

Obecným problémem pro nezkušené příjemce jsou vysoké vstupní bariéry, tj. zejména čas na prostudování 

všech metodik a naučení se s aplikací IS KP14+. 

 

6.9 Komunikační nástroje 

Z hodnocení přímé komunikace s pracovníky informovanými o OPŽP vyplynulo, že jsou respondenti nejvíce 

spokojeni se zaměstnanci SFŽP ČR, následovanými s mírným odstupem pracovníky AOPK ČR a pracovníky 

MŽP. Relativně nejhůře byla zhodnocena komunikace prostřednictvím Zelené linky (respektive přes email 

dotazy@sfzp.cz), ale přesto zde dominantně převažují pozitivní názory (83 %) nad negativními (17 %). 

V rozšířeném vzorku hodnocených komunikačních kanálů (na celkem 11 variant) v otázce 7.2 vychází nejlépe 

konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR, konzultace na regionálních pracovištích AOPK ČR, webové 

stránky OPŽP, webové stránky MŽP a semináře MŽP / SFŽP ČR / AOPK ČR. Naopak za komunikační nástroje, 

se kterými jsou žadatelé z OPŽP nejméně spokojeni, lze označit odborné veletrhy s účastí zástupců OPŽP (131 

respondentů nepřímo uvedlo, že s nimi má osobní zkušenost, přičemž MŽP plánuje snížení frekvence využívání 

tohoto nástroje, vzhledem k jeho relativně malému vnímanému přínosu) a propagaci operačního programu v 

médiích (TV / rozhlas). Tato dvě nejhorší umístění mohou být zkreslena vysokým podílem odpovědí „nedokážu 

posoudit“ (74 %, resp. 70 %). 
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V následujícím textu jsou identifikovány nedostatky většiny sledovaných komunikačních kanálů, které vychází 

z otevřených odpovědí respondentů: 

Email: dotazy-PO4@nature.cz 

Dle několika respondentů jsou odpovědi z této emailové adresy laděny v negativním tónu a tazatel v nich může 

vnímat malou ochotu pomoci. To souvisí s příliš častými odkazy na PrŽaP, které pro některé žadatele nemusí 

být dostatečně konkrétní, pokud již sami hledali v Pravidlech řešení svého problému. Dále byla v 5 případech 

zmíněna přílišná doba čekání na odpověď. 

Konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR a regionálních pracovištích AOPK ČR 

Identifikované dílčí nedostatky této formy komunikace OPŽP nejsou systémové a vztahují se ke snížené ochotě 

a trpělivosti a případně i nedostatečné odbornosti některých lidí na vybraných (nejmenovaných) pracovištích. 

Celkem 5 respondentů (12 % z neprázdných odpovědí) uvedlo, že někdy bývá problém získat od příslušných 

pracovníků konkrétní informace. 

Semináře MŽP / SFŽP ČR / AOPK ČR 

Respondenti zmiňovali (7x) absenci, či velmi nízkou frekvenci seminářů v poslední době (např. k páté prioritní 

ose či k administraci projektů). Z pohledu obsahu byla několikrát zmíněná nedostatečná orientace na praxi 

a příklady, kterou mnozí lektoři vlastně v pozici žadatele ani nemají. V rozhovorech ale naprosto převažovalo 

spokojenost s tím, co si respondent ze semináře odnesl (v 88 % případů byla naplněna jejich očekávání).  

Zlepšení je možné v oblasti propagace seminářů (lze zajistit větší účast) a za úvahu stojí také alternativní forma 

jejich realizace (bylo by vhodné alespoň vyzkoušet online semináře, které budou méně nákladné pro všechny 

zainteresované strany, a může z nich snáze vznikat videozáznam). Úplný nezájem o jakoukoliv formu seminářů 

vyjádřili v rozhovorech 2 z 20 respondentů, dalších 6 nechce zavádět online semináře a zbylých 12   se online 

seminářům nebrání, ale dvě třetiny z nich se domnívají, že jejich přidaná hodnota bude nižší.   

Odborný veletrh s účastí zástupců OPŽP 

U této otázky byl zaznamenán nejnižší počet neprázdných odpovědí (včetně nevím / neznám), a to celkem 29. 

V nich se respondenti shodují na tom, že prezentované informace bývají příliš obecného charakteru a přidaná 

hodnota tohoto komunikačního nástroje je malá, vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům. Pozitivem 

však je, že veletrhů se většinou účastní odborníci, kteří dokáží zodpovědět většinu konkrétních otázek. 

Televizní / rozhlasové vysílání (mediální komunikace) 

Respondenti mají díky této formě komunikace v povědomí pouze problematiku kotlíkových dotací. Bude vhodné 

zvážit intenzivnější mediální propagaci OPŽP, zejména na začátku příštího programového období. K zamyšlení 

je i možnost odvysílat v televizi pořad, který bude na podobné bázi jako běžně realizované semináře. 

Přínosné by bylo vytvořit video tutoriály k aplikaci IS KP14+ a vytvářet záznamy ze seminářů, které by se 

zveřejňovaly na platformě typu Youtube, nebo přímo na stránkách OPŽP. 

Webové stránky OPŽP (www.opzp.cz) 

U tohoto komunikačního nástroje bylo získáno 60 neprázdných odpovědí, z nichž ve více než polovině případů 

byla kritizována nedostatečná přehlednost webových stránek. Tento problém se týká zejména vyhledávání 

dokumentů a metodik, které je někdy nutné vyhledávat přes vyhledávací funkci (i ta však nefunguje optimálně), 

jelikož návštěvníci stránek neví, jak se k nim mohou „proklikat“. Tato skutečnost přetrvává navzdory tomu, že 

v současném programovém období již došlo ke zlepšení struktury uložení dokumentů na webu. Zpracovatel 

vnímá tyto stížností za relevantní zejména z pohledu vyhledávání povinných příloh k žádostem. 
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Zmiňovány byly možné problémy se zjišťováním, zda je daný podklad v nejaktuálnější verzi, či nikoliv, občasná 

nekonzistence webových stránek s údaji uváděnými např. na www.sfzp.cz nebo www.mzp.cz a nedostatek 

informací (vzory příloh a podkladů), metodik a návodů k tomu jak postupovat po vydání RoPD. 

Webové stránky Státního fondu životního prostředí ČR (www.sfzp.cz) 

Problémy webových stránek SFŽP ČR jsou de facto totožné s webovými stránkami OPŽP, avšak byly 

jmenovány menším podílem respondentů. Uživatelé stránek by uvítali lepší fulltextové vyhledávání (problém je 

zejména s hledáním starších výzev, pokud si návštěvník webu nepamatuje přesný název nebo číslo) a větší 

podrobnost dostupných informací k OPŽP. V odpovědích byl zmíněn návrh vyjmutí informací k OPŽP 

z webových stránek SFŽP ČR a jejich centralizace na jedné doméně, tedy na www.opzp.cz. 

Žadatelé / příjemci z OPŽP dále chtějí zpřehlednit informace o zaměření jednotlivých pracovníků a oddělení 

SFŽP ČR, aby mohli snadněji nalézt vhodného pracovníka ke konzultaci nad konkrétním projektem. 

Webové stránky AOPK ČR (www.ochranaprirody.cz / www.nature.cz) 

I webovým stránkám AOPK ČR byla vytýkaná nižší přehlednost, a to v oblasti vyhledávání kontaktů a aktuálních 

informací k dotacím / výzvám. Problémem může být spíše než nepřehlednost stránek úplná absence 

vyhledávané informace. Někteří uživatelé by tedy na webu uvítali více informací k prioritní ose 4 – Ochrana 

a péče o přírodu a krajinu. Dále pak v několika případech respondenti doporučovali zrušit celé webové stránky 

AOPK ČR a integrovat neduplicitní obsah na www.opzp.cz, ale protože OPŽP představuje pouze část agendy 

AOPK ČR, tak je tento návrh příliš radikální. 

Webové stránky MŽP (www.mzp.cz) 

Podobně jako u ostatních webových stránek i stránkám www.mzp.cz bylo vytýkáno, že mají složitou navigaci 

a nejsou moc přehledné. Konkrétně bylo jmenováno pouze složitější hledání národních dotací a kontaktů na 

relevantní zaměstnance k dané problematice. 

Zelená linka 800 260 500 

Pracovníci Zelené linky jsou na základě získaných odpovědí seznámeni s OPŽP spíše v obecné rovině, takže 

žadatelé snažící o získání základní orientace v operačním programu jsou s jejich prací spokojeni, avšak ti, kteří 

pokládají konkrétní otázky zaměřené na některé z výzev, často nezískají samostatně uspokojivou odpověď. 

Pracovníci například obvykle neumí poradit například s nastavením povinných indikátorů, či se zhodnocením, 

zda konkrétní projekt spadá v rámci některé z výzev do podporovaných aktivit. Větší problém, než neposkytnutí 

odpovědí, představuje poskytnutí nepravdivých / nepřesných informací klientovi, což by mělo být plošně 

ošetřeno (např. školení nebo motivační složka mzdy v návaznosti na zpětnou vazbu klientů). Odkazování na 

další osoby (příp. materiály) funguje většinou uspokojivě, avšak zaměstnanci Zelené linky by mohli svým 

klientům nabízet zjištění požadované informace od informovaných pracovníků osobně. Nutnost zasílat složitější 

dotazy po neúspěšné telefonické komunikaci emailem představuje pro žadatele nadbytečnou administrativní 

zátěž a pracovníci Zelené linky by se při zjišťování odpovědí alespoň postupně zlepšovali v komplexnosti svých 

znalostí OPŽP a mohli se například specializovat na některou z prioritních os. Výše prezentovaný pohled 

žadatelů je v rozporu s tím, jak realitu vnímá SFŽP ČR, podle kterého pracovníci Zelené linky nabízí možnost 

zodpovědět požadovaný dotaz po konzultaci s příslušným odborníkem formou e-mailu a za účelem zlepšení 

kvality předávaných informací tazateli jsou podnikány systémové kroky (např. odborná školení, mentoring 

zkušené pracovnice, možnost metodických konzultací apod.)..* 

  

http://www.mzp.cz/
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V odpovědích se objevil také námět na prodloužení doby provozu Zelené linky ve všední dny do 20 hodin. 

Dle Zpracovatele by postačilo prodloužení do 18:00, avšak toto prodloužení by mohlo být určitou komplikací 

v personálním zajištění provozu. Nicméně za předpokladu, že jsou na lince vždycky alespoň 2 zaměstnanci 

současně, tak by změna provozní doby nemusela zvyšovat celkové úvazky zaměstnanců Zelené linky. 

*V současnosti je ale na Zelené lince podstav zaměstnanců, takže zvyšování agendy ani prodlužování provozní 

doby není prakticky možné začít implementovat. Kromě OPŽP Zelená linka zodpovídá dotazy k programu 

Dešťovka, Zelené úsporám, Norským fondům a dalších dotačních programů spravovaných Fondem, a to vše 

v počtu 5 pracovnic. Nicméně i současný stav je pro většinu žadatelů dostačující. 
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7.2) Jste celkově spokojen/a s následujícími komunikačními nástroji 
SFŽP ČR/MŽP/AOPK ČR?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Není relevantní / Nedokážu posoudit
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6.10 Časopis Priorita 

Jednoznačně kladným zjištěním je, že většina respondentů (60 %) uvedla, že čte časopis Priorita. Navíc jen 

pouze necelá 3 % čtenářů Priority kriticky hodnotí obsah, frekvenci a formu distribuce tohoto časopisu (uvádí, 

že jsou „spíše, nebo rozhodně nespokojeni“), což je silně pozitivní skutečnost. 

V rámci této otevřené otázky k časopisu Priorita Zpracovatel zaznamenal pouze 30 odpovědí, které popisovaly 

určitou slabinu tohoto periodika. Malý počet neprázdných odpovědí byl způsoben dvěma faktory (zaprvé 201 

respondentů časopis nečte a zadruhé dominantní část čtenářů (92 %) je s jeho obsahem, frekvencí a formou 

distribuce spokojena). Druhý jmenovaný faktor pak způsobuje to, že se v odpovědích pouze málo názorů 

opakovalo a nejde tedy říci, že by výrazná část čtenářů časopisu Priorita vyžadovala některou z níže 

vyjmenovaných změn. Avšak většina z nich jich je smysluplná a stojí do budoucna za zvážení. 

Někteří čtenáři by uvítali více prostoru pro popis častých problémů (na co si dát pozor - časté chyby: technicky 

popisovat nedostatky podaných žádostí do jednotlivých vyhlášených dotačních výzev), popisu úspěchů jiných, 

větší důraz na OPŽP a jeho konkrétní PO a výzvy (preference detailu před obecností), více informací o výzvách 

v předstihu (včetně harmonogramu), zařazení pasáže časté dotazy žadatelů / rozšíření rubriky dotazů 

a odpovědí (s důrazem na MS2014+) a přidání více sebekritiky a plánovaných optimalizací administrace OPŽP.5 

 

                                                 

5 Poznámka: Pouze první zmiňovaný bod v tomto odstavci byl zmíněn ve více než 3 případech. 
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Tištěnou verzi je vzhledem k tématice životního prostředí patřičné udělat více ekologickou (ekologicky šetrnější 

papír, tisk a distribuce). Dále by z uživatelského hlediska bylo příjemnější vydávat elektronickou verzi časopisu 

vydávat jednostranně, nikoliv dvoustránkově.        

 

6.11 Nastavení procesů 

Respondenti jsou relativně spokojení s nastavením všech procesů, na které byli explicitně dotazováni v otázce 

8.1. Nejhorší výsledek byl zaznamenán u Žádosti o změnu projektu, následovaný Vydáním právního aktu.  

U ostatních 3 procesů byly výsledky natolik podobné, že není možné sestavit statisticky spolehlivé pořadí. 

Stížnosti na (zbytečnou) složitost byly nejvíce zmiňovány u Žádosti o platbu. 

Z pohledu možností zlepšení procesů respondenti uváděli často následující: 

Obecně: 

 odstranění duplicitního nahrávání příloh v různých fázích projektu (např. fotodokumentace); 

 ošetřit, aby kontrolní orgán částečně bral v potaz případné chybné rady projektových manažerů 

a pracovníků Zelené linky, resp. přes e-mail dotazy@sfzp.cz; 

 sjednotit výklad Pravidel a požadavky projektových manažerů OPŽP (např. lépe proškolit); 

 stanovení transparentního data schválení přijatých dokumentů řídícím orgánem; 

 ujasnit, jaké podklady patří do ŽoP, a jaké do ZoR (technicky je lze nahrát na 4 místa, ale patří do ZoR); 

 umožnění nahrávání větších příloh (více MB) – problém např. s fakturačními sestavami; 

 umožnit, aby bylo možné podepsat ŽoP, i když není podepsaná ZoR, a také, aby bylo možné mít více 

ŽoP v jednu chvíli – implementace je možná pouze za součinnosti MMR; 

 vytvoření detailnějších metodických pokynů, aby všechny procesy byly zvládnutelné neprofesionálními 

žadateli bez nutnosti konzultací; 

 zjednodušení orientace v IS KP14+, zejména v oblasti povinného obsahu. 

Vydání právního aktu: 

 prodloužení lhůty na doložení všech podkladů / dokumentů; 

 zavedení funkčního připomínkovací řízení obsahu právního aktu; 

 zkrácení čekací doby na vydání právního aktu (blokuje další kroky); 

 zpřehlednění informování o změnách požadavků na základě aktualizace pravidel; 

 zvážení redukce požadovaných podkladů / dokumentů. 
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Podávání a schvalování Zpráv o realizaci (ZoR): 

 odstranění duplicitního zpracovávání s monitorovacími zprávami; 

 redukování administrativy (snížení frekvence výpočtu indikátorů apod.) při měsíčních platbách; 

 rychlejší schvalovací proces; 

 vytvoření příkladů / vzorů, jak má ZoR vypadat; 

 zmírnění sankcí za zpožděné podání ZoR; 

 zpřehlednění a zjednoznačnění informací o povinných přílohách (některé přílohy občas nejsou 

definovány v příslušných příručkách / metodikách); 

 zvážení redukce množství požadovaných informací; 

 zvážení zrušení vazby Žádosti o platbu se ZoR, aby ji ZoR nezdržovala; 

Podávání Žádostí o platbu (ŽoP): 

 nastavit systém tak, aby čekání na schválení závěrečné ŽoP neprodlužovalo dobu udržitelnosti 

projektu; 

 odstranění duplicitního zadávání (např. identifikace příslušné veřejné zakázky a opakované zadávání 

částek – chybí automatický výpočet bez / s DPH) a vytvoření funkčních křížových odkazů 

a automatického vpisování údajů; 

 odstranění chyb systému (pokud stále přetrvávají), které žadatel nejen že nemá možnost ovlivnit 

(součet dvou sum), ale ani je nevidí (řádky vidí jen manažer); 

 stanovení fixního data pro podání ŽoP; 

 stanovení transparentního termínu proplacení ŽoP; 

 umožnění rozdělení jedné faktury na více druhů způsobilých výdajů (redukce nutnosti dvojí práce); 

 vyčlenění více času na podání ŽoP; 

 vytvoření přehledného seznamu požadovaných podkladů; 

 vytvoření příkladů / vzorů, jak má ŽoP vypadat; 

 zavedení možnosti mít v jednu chvíli zadáno více ŽoP; 

 zlepšení pružnosti komunikace ze strany řídícího orgánu; 

 zlepšení systému změn výše platby (příliš fixní s nutností schválení Žádosti o změnu); 

 zkrácení schvalovací lhůty např. na 30 dní; 

 zrušení povinnosti podávat ŽoP na 0,- Kč; 

 zvážení možnosti podání první ŽoP ještě před vydáním právního aktu (s cílem zrychlit procesy); 

 zvážení možnosti zrušit formulář pro vypořádání DPH s finančním úřadem; 

 zvážení snížení administrativy skrze odstranění požadavku na podpis statutárního orgánu na kopii 

faktury a výpis z účtu a nevyžadování podpisu TDI na fakturu za realizační výdaje; 

 zvýšení pružnosti proplácení (problémy s rozpadem fakturací – čekání na to až se dofakturuje problémy 

zmiňovány ve čtvrtém kvartálu a s obdobím prosinec - březen); 

 zvýšení přehlednosti a zjednodušení vyplňování v IS KP14+. 

Žádost o změnu projektu (ŽoZ): 

 odstranění nutnosti měnit CBA analýzu při změně rozpočtu; 

 odstranění povinnosti podávat Žádost o změnu (aktualizovat finanční plán) před každou ŽoP; 
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 odstranění multiplicitního zadávání termínu předložení Závěrečného vyhodnocení akce při žádosti 

o jeho změnu (momentálně triplicita: projekt, harmonogram a finanční plán); 

 rychlejší schvalovací proces; 

 umožnění podávání více žádostí zároveň (nelze žádat o změnu souvisejících bodů najednou); 

 vytvoření lepších pokynů pro vyplnění (lépe vysvětlit, co to je ne/podstatná změna); 

 zjednodušení orientace v IS KP14+, zejména v oblasti povinného obsahu; 

 zvýšení pružnosti komunikace ze strany řídícího orgánu. 

Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) – klíčová opatření budou vyžadovat součinnost MMR: 

 snížit administrativní náročnost (rozsah požadovaných informací a jejich doplňování); 

 vytvořit vzor ZVA a zlepšit metodiku (je složité zjistit povinný obsah); 

 výrazně zrychlit vyhodnocení ZVA (ignorováno i několik let) – dle SFŽP ČR je potřeba odstranit 

technické problémy systému a zbavit se dvojího vyplňování, resp. nutnosti pracovat s EDS; 

 zrušení nutnosti zadávat žádost o platbu na 0 Kč; 

 

6.12 Porovnání výsledků dle charakteristik respondenta 

Délka praxe v oblasti administrace OPŽP 

Žadatelé se zkušeností 3 a více let ve srovnání s žadateli s kratší dobou praxe byli výrazně častěji externími 

odbornými poradci (27,9 % vs. 9,6 %), relativně častěji vnímali výzvy v rámci OPŽP jako nevhodně načasované 

(22,4 % vs. 15,9 %), a při administraci více využívali webové stránky OPŽP (63,8 % vs. 51,3 %), konzultace na 

SFŽP ČR (25,4 % vs. 19,8 %) a semináře MŽP / SFŽP ČR / AOPK ČR (14,6 % vs. 10,7 %). 

Délka praxe se ve výsledcích šetření neukázala jako podstatný faktor z pohledu hodnocení srozumitelnosti 

a úplnosti metodických dokumentů OPŽP, avšak více zkušení žadatelé častěji považovali vyjmenované 

povinné přílohy při podávání žádosti o podporu (otázka 3.1) za nadbytečné a vnímali pozitivněji aplikaci 

IS KP14+, se kterou je tedy zřejmě možné se s postupem času naučit efektivněji pracovat (například jednu 

veřejnou zakázku v IS KP14+ zpracovávají zkušenější žadatelé v průměru o zhruba 15 minut rychleji než ti 

méně zkušení). Nicméně zkušení žadatelé více vnímají problémy IS KP14+ v oblasti duplicitního zadávání. 
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Zkušenost s konkrétní prioritní osou 

V následujících odstavcích jsou shrnuty rozdílnosti výsledků dotazníkového šetření z pohledu jednotlivých 

prioritních os. Jsou tedy prezentována zjištění, která vyplynula z vyhodnocování odpovědí odděleně podle 

klíčové prioritní osy, ke které daný respondent vztahoval svoje hodnocení. 

Prioritní osa 1: 

 Hůře hodnocené Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020. 

 Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva vnímaná častěji jako relevantní podklad. 

 Nejvyšší spokojenost s pracovníky SFŽP ČR. 

 Nejhůře vnímané načasování výzev. 

 Zvýšená preference kolových výzev (přesto většina (60 %) preferuje průběžné výzvy). 

 Lépe hodnocený proces Vydání právního aktu. 

 Hůře hodnocené procesy Podávání žádostí o platbu a Žádost o změnu projektu. 

Prioritní osa 2:  

 Nejhůře vnímaná úplnost a srozumitelnost Pravidel pro žadatele a příjemce. 

 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH častěji vnímáno jako nadbytečný podklad. 

 Stručná charakteristika žadatele častěji vnímána jako relevantní podklad. 

 Lépe hodnocený proces Závěrečného vyhodnocení akce. 

Prioritní osa 3: 

 Lépe hodnocené Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020. 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy častěji vnímán jako nadbytečný 

podklad. 

 Stručná charakteristika žadatele častěji vnímána jako relevantní podklad. 

 Společně s PO 5 nejvyšší spokojenost s přehledností a obsahem webových stránek SFŽP ČR. 

 Pozitivněji vnímaný přínos webových stránek MŽP z pohledu administrace projektů. 

 Zvýšená preference kolových výzev (přesto většina (58 %) preferuje průběžné výzvy). 

Prioritní osa 4: 

 Hůře hodnocené Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020. 

 Nejhůře hodnocená přívětivost aplikace IS KP14+ (časová náročnost a duplicitní zadávání). 

 Stručná charakteristika žadatele, Finanční analýza, Aktuální prohlášení o plátcovství DPH a Aktuální 

výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy častěji vnímány jako nadbytečný podklad. 

 Nejspokojenější s komunikací prostřednictvím Zelené linky. 

 Pozitivněji hodnocený obsah časopisu Priorita a webu SFŽP ČR z pohledu administrace projektů. 

 Nejhůře nastavené lhůty ze strany zprostředkujících subjektů pro jednotlivé fáze administrace. 

Prioritní osa 5: 

 Nejhůře vnímaný obsah Metodiky přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v 

OPŽP 2014 – 2020. 

 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH častěji vnímáno jako relevantní podklad. 

 Společně s PO 3 nejvyšší spokojenost s přehledností a obsahem webových stránek SFŽP ČR. 
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 Pozitivněji vnímaný přínos Zelené linky a webových stránek MŽP z pohledu administrace projektů. 

 Nejvíce rozporuplné / polarizované názory na časování výzev (dvakrát více maximálně spokojených 

respondentů (8,6 %) a druhé největší zastoupení maximálně nespokojených (4,8 %)). 

 Snížená preference kolových výzev (22,9 % vs. průměrných 33,4 %). 

 Lépe hodnocený proces Vydání právního aktu a Závěrečného vyhodnocení akce. 

 Hůře hodnocené procesy Podávání žádostí o platbu a Žádost o změnu projektu. 

Nejmenší zastoupení externích odborných administrátorů bylo zaznamenáno v prioritních osách 2 a 5 

(sníženo oproti průměru PO 1, 3 a 4 o 39 %). 

6.13 Další náměty na změny v administraci OPŽP 

Následující odstavce se věnují poslední otázce dotazníkového šetření, která měla otevřený charakter, a jejímž 

cílem bylo identifikovat vhodná opatření pro změnu administrace OPŽP do příštího programového období. 

Zahrnuty jsou také podněty z rozhovorů, které tematicky nešlo zařadit do jedné z předchozích kapitol. 

Z 502 zaznamenaných odpovědí bylo 301 prázdných a 56 obsahovalo v různých formách informaci typu 

„nemám žádný námět“, nebo „nevím“. Ve zbylých 77 odpovědích bylo ve 47 případech explicitně vyřčeno přání 

zjednodušovat administraci a v 17 případech návrat k Benefillu, nebo podobně jednoduché aplikaci ve srovnání 

s IS KP14+. 

Nejčastěji se opakující návrhy ke zlepšení jsou následující: 

 odbourat duplicity (podpisy – ne fyzicky a elektronicky zároveň; doklady; zadávání informací); 

 omezit počet povinných příloh (např. nedokládání příloh, které je možno získat z veřejně dostupných 

zdrojů / elektronicky ověřit v rámci centrálních registrů; redukce / slučování čestných prohlášení) – 

Dle SFŽP ČR k významné redukci již došlo a je řešena průběžně.; 

 zlepšit vyhledávání povinných příloh na webu OPŽP (všechny podklady na jednom odkazu) – 

optimalizace pro potřeby konkrétních výzev; 

 zjednodušit a vylepšit metodiky OPŽP – udělat je přehlednější z pohledu specifických cílů nebo 

prioritních os a zredukovat / zpřesnit vzájemné odkazy; 

 zrychlit schvalovací řízení ve všech fázích administrace (zvážit potřebu náboru nových zaměstnanců);  

 zvýšit rychlost, stabilitu, přehlednost a funkčnost aplikace IS KP14+ (v kompetenci MMR). 

Další, opakující se, optimalizační opatření: 

 dokládání některých dokumentů až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotací (nikoliv již ve fázi 

podávání žádosti); 

 důraz na to, aby procesu administrace snadněji porozuměli „neprofesionální žadatelé“; 

 minimalizace nutnosti tvorby CBA na co nejméně výzev (Zástupci SFŽP ČR by také uvítali redukci 

nutnosti vyplňovat CBA u značné části projektů, ale podmínky nastavuje MMR. Jedná se dokonce 

o jedno z opatření se zvýšenou prioritou, jelikož by významně snížilo administrativní náročnost); 

 mít na úvodní stránce IS KP14+ po přihlášení harmonogram deadlinů; 

 nastavit možnost identifikace projektu v IS KP14+ podle názvu a ne jen podle čísla; 

 navýšit detailnost informací výzev – požadované přílohy; 

 rychleji otevřít první výzvy, než jak tomu bylo v aktuálním programovém období (až po 2 letech); 

 snažit se o sjednocování názvosloví a pravidla napříč různými operačními programy; 
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 udělat termíny hodnocení žádostí a jednotlivých administrativních kroků transparentní; 

 umožnit podávání žádostí bez některých povinných příloh, které dodá žadatel zpětně (projektová 

dokumentace a stavební povolení); 

 umožnit to, aby příslušní pracovníci SFŽP ČR mohli vidět v rozhraní IS KP14+ identický obsah jako 

žadatel (stejná struktura a záložky - pro účely telefonické pomoci); 

 zavedení přehledného vyznačování změn v aktualizacích metodických dokumentů (zejména PrŽaP); 

 zpřehlednění depeší – lepší upozornění na jejich přijetí (email); 

 zpřístupnit kontakty na konkrétní osoby, které mohou konzultovat projekty před podáním žádosti; 

 zvážení nahrazení některých povinných příloh čestnými prohlášeními; 

 zvážit návrat k tištěné podobě žádostí (nelze považovat za relevantní). 

Náměty na zlepšení vycházející z předchozích otázek, které byly vyřčeny nad rámec obsahu dané otázky: 

 směřovat ke sjednocení administrace napříč dotačními tituly (lze využít i na vzhled webu); 

 ulehčení metody výpočtu některých hodnotících kritérií; 

 vytváření transparentních harmonogramů schvalování - žadatel potřebuje znát tento harmonogram pro 

efektivní plánování výběrových řízení, sestavování rozpočtu a hladkou realizaci projektu; 

 vytvoření „mapy projektů“, která by pomohla žadatelům zařadit projekty do os, cílů a aktivit; 

 zlepšení metodiky pro Návrh komplexního řešení (pracovníci OPŽP umí poslat konkrétní otázky, 

na které je potřeba odpověď, ale ty nikde nejsou veřejně); 

 zjednodušit osnovu Analýzy potenciálu produkce odpadů; 

 zlepšení metodiky pro Žádost o udělení výjimky. 

Někteří respondenti pak také vyjádřili názor, že by se OPŽP mělo tematicky zaměřit na následující: 

 čistírny odpadních vod; 

 efektivnější hospodaření s teplem; 

 jednotná kanalizace - odvod vody z krajiny, příměstské části větších měst apod.; 

 kvalita ovzduší (především prioritní osa 2.2); 

 obnovitelné zdroje; 

 odstraňování následků přírodních kalamit - kůrovcová, ztráta zdrojů pitné vody, ztráta vody pro 

zemědělství, ztráta vody z krajiny, atd. 

 předcházení erozi půdy; 

 využití vytříděného odpadu (motivace firem k jeho využití); 

 zrušení podmínky na navýšení míry třídění odpadu u projektů podzemních kontejnerů. 

V rozhovorech se respondenti neshodli na tom, zda by se z OPŽP měly financovat nepřímé nákladů projektů 

ve větší než aktuální míře, či nikoliv. Nicméně 90 % bylo pro to, aby nepřímé náklady byly za určitých podmínek 

částečně podporovány (výraznou komplikací může být pozastavení stavby kvůli archeologické činnosti). 

Za předpokladu, že by se dařilo ošetřit, aby se alokované prostředky nepřímo podílely na naplňování cílů OPŽP, 

pak by žadatelé podporovali růst maximální přípustné výše nepřímých nákladů. Nicméně by tuto změnu bylo 

vhodné implementovat jen v prioritních osách, kde se nedaří čerpat všechny prostředky, aby nárůst 

profinancování nepřímých nákladů nesnížil počet podpořených projektů. Pro malé obce by bylo tímto způsobem 

příhodné částečně snížit riziko nečekaných víceprací. 
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Vybrané podněty/problémy, které byly uvedeny jedním respondentem: 

„Administrace je pro starosty malých obcí nepřiměřeně složitá.“ (Komentář SFŽP ČR: „Obecně je problematika 

dotací velmi složitá a nelze s tím na úrovni operačního programu nic moc udělat.“) 

„Navýšení počtu zaměstnanců řídících, zprostředkujících i kontrolních orgánů.“ 

„Nejsou jasné dané formuláře při administraci projektu pro vydání změnového Rozhodnutí po vysoutěžení 

zakázky, v PO 4 jsem se o nějakých formulářích dozvěděl/a náhodou, v PO 5 formuláře nejsou a měl/a jsem 

použít formuláře pro PO 4 - zbytečný zmatek a chaos, snad by to mělo v každé PO fungovat stejně, ne?“ 

„Nastavení funkčnosti ve všech webových prohlížečích by nebylo na škodu, snížení nároků na SW požadavky. 

Proškolit kontrolní pracovníky, aby požadavky, které mají na žadatele, měli stejné. Když vyplním požadavek 

podle jednoho pracovníka, druhý to chce jinak, třetí ještě jinak, čtvrtý jako ten druhý a pátý je úplně mimo a sám 

neví, co chce.“ 

„Navrhujeme, aby mzdové náklady byly způsobilé do určité procentní výše z dotace bez nutnosti jejich 

prokazování. Na projektu musí vždy být odvedena práce a je nerelevantní, zda jí odvedl jeden člověk za vysoké 

mzdové náklady, či deset za nižší.“ 

„Nízká výše dotace v oblasti vodních nádrží a sídelní zeleně (60 %), odrazuje zájem žadatelů. Nevhodně 

nastavená hodnotící kritéria v oblasti sběrných dvorů a systému třídění odpadů, nedosažitelné pro malé obce, 

v případě, že se hodnotí cena způsobilých realizačních nákladů vůči množství odpadů v tunách za rok. 

Pouze pro žadatele s velkou produkcí odpadu.“ 

Problém s dožívajícími ČOV ve městech: „Aktuálně žádný dotační titul nepodporuje rekonstrukce ČOV. 

Cena vodného a stočného není schopná finančně zajistit pokrytí potřebných investičních prostředků.“ 

„Problém s náklady obvyklých opatření, či s tím, co je zvýšený zájem ochrany přírody – není popsáno, a dále 

také s přílišnou rigiditou výkladu (některý projekt nejde stavebně udělat podle požadavků pokynů), přičemž 

AOPK ČR si neumí prosadit (nemá na to nástroj) smysluplné projekty, které se zaseknou na chybě systému.“ 

„Projektovou dokumentaci, dozory, posudky a studie dát do paušálů procentem jako v měkkých projektech, 

nezvyšovat složitost soutěží“. 

„Při žádosti o platbu bylo u projektu nemožné zadat jednotlivé faktury dle pokynů. V rozpočtu byla samostatná 

položka na DPH, a na jednotlivé faktuře je také několik položek rozpočtu (publicita, přímé realizační výdaje, 

vedlejší...), což znamená každou fakturu dělit na několik částí, což je velmi nepřehledné. Zároveň DPH oddělit 

nešlo, neboť si systém dopočítává celkovou částku sám - nešlo tedy udělat správně vazby na rozpočet, pokud 

DPH bylo zadáno jako samostatná položka.“ 

„Vyvarovat se chyb z předešlých programových období tak, aby ČR čerpala prostředky plynule a v plné míře.“ 

„Zrušit metodiky pro zadávání VZ. EU neukládá členským státům povinnost pravidla mimo zákon zpřísňovat.“ 

„Zrušení povinnosti provádět finanční a ekonomické analýzy pro projekty nad 5 mil. Kč, hranici posunout pro 

projekty nad 20 mil. Kč“ 

V neposlední řadě bylo zmíněno, že by se OPŽP mohl výrazně inspirovat administrací operačních programů 

například na Slovensku, či v Maďarsku, nebo i v České republice – IROP a OP PIK. Z IROPu by na základě 

odpovědí bylo vhodné převzít způsob vysvětlování procesu nastavení indikátorů, kdy ke každé výzvě vznikají 

samostatné a pochopitelné Metodické listy indikátorů. Respondenti také zmiňovali, že výzvy v rámci IROPu 

jsou adekvátnější k potřebám neprofesionálních žadatelů, jelikož obsahují souhrn veškerých potřebných 

informací“. Výhoda IROPu byla mimo jiné spatřována v tom, že administrace vyžaduje méně podpisů 

statutárního zástupce. Na základě zkušenosti s jinými operačními programy jeden z žadatelů také navrhl 

možnost nahrávat povinné přílohy jako jeden zazipovaný soubor. Obecně se žadatelé dožadovali větší míry 

sladění postupů napříč všemi operačními programy v České republice. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Význam 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CBA Analýza nákladů a přínosů (z anglického „cost-benefit analysis“) 

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj 

ČOV Čistírna odpadních vod 

DPČ Dohoda o pracovní činnosti  

DPP Dohoda o provedení práce 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EK Evropská komise 

FS Fond soudržnosti 

IS KP14+ Informační systém koncového příjemce 

IROP Integrovaný regionální operační program 

ITI Integrované územní investice 

MAS Místní akční skupina 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

PO Prioritní osa 

Pokyny Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 

Pravidla Pravidla pro žadatele a příjemce 

PrŽaP Pravidla pro žadatele a příjemce 

RoPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ŘO Řídící orgán 

SC Specifický cíl 

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky 

VZ Veřejná zakázka 

ZoR Zpráva o realizaci 

ZVA Závěrečné vyhodnocení akce 

ŽoP Žádost o platbu 

ŽoZ Žádost o změnu 
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Ministerstvo životního prostředí 

www.opzp.cz 

www.mzp.cz 

Zelená linka: tel.: 800 260 500 

e-mail: dotazy@sfzp.cz 

 

http://www.opzp.cz/
http://www.mzp.cz/

