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Vážený pane ministře, 
 

1. POSTUP 

 
1. Po navázání kontaktů před oznámením dne 9. září 2011 Česká republika Komisi 

v souladu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie oznámila své 
plány na poskytnutí podpory na snížení míry znečištění ovzduší 
v Moravskoslezském kraji. 

2. Dopisem ze dne 4. října 2011 a 8. listopadu 2011 poskytla Česká republika 
doplňující informace týkající se oznámeného opatření. 

2. POPIS REŽIMU PODPORY: 

 

2.1. Cíl režimu podpory 

3. Oznámené opatření představuje režim podpory zaměřený na snížení znečištění 
ovzduší ve vysoce znečištěných částech Moravskoslezského kraje, jmenovitě 
Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek. Oznámený režim podpory přispěje ke 
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snížení míry znečištění ovzduší v aglomeraci Moravskoslezský kraj1. Tato 
oblast byla vybrána s ohledem na dlouhodobé nadměrné zatížení lidského zdraví 
a ekosystémů způsobené nadlimitními úrovněmi znečištění ovzduší. Tato oblast 
(společně se sousedními oblastmi na území Polska) je jednou 
z nejznečištěnějších oblastí v Evropě. Důvodem je vysoký výskyt částic (PM10 
a PM2,5) a benzo(a)pyrenu. 

4. Negativní dopady vysoké míry znečištění ovzduší však zasahují nejenom za 
hranice oblasti podpory vymezené v oznámeném režimu (Ostrava-město, 
Karviná a Frýdek-Místek), ale také za hranice České republiky do Polska, 
Slovenska i Rakouska. Aglomerace Moravskoslezský kraj ovlivňuje území 
těchto států prostřednictvím dálkového přenášení znečištění. 

 

Obrázek 1 – Mapa České republiky zobrazující hranice zón a aglomerací 
navržených pro zvýšenou podporu 

 

                                                           
1  Aglomerace ve smyslu článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50 ES ze dne 

21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 
11.6.2008). 
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Obrázek 2 – Mapa průměrné roční míry znečištění PM10 v roce 2009 

5. Na úrovni Společenství stanoví Šestý akční program Evropského společenství2 
v oblasti ochrany kvality okolního ovzduší tento cíl: „dosažení takové kvality 
ovzduší, která nepředstavuje pro lidské zdraví a životní prostředí nepřijatelné 
dopady nebo rizika.“ Podle českých orgánů jsou předložená opatření s tímto 
cílem velmi úzce spjata a vzhledem k tomu, že se vztahují na území s extrémně 
znečištěným ovzduším, poměrně významným způsobem přispějí ke splnění 
tohoto cíle a snížení ohrožení zdraví obyvatel a negativních dopadů na ně. 

6. Pro účely oznámeného opatření byla provedena zvláštní analýza3 dokládající 
aktuální situaci v Moravskoslezském kraji, která byla Komisi předložena jako 
součást oznámení. Ukazuje, že na posuzovaném území všechny stacionární 
zdroje splnily veškeré povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy 
nebo přímo uplatnitelnými právními předpisy Společenství (včetně povinnosti 
získat integrované povolení a provozovat zařízení v souladu s požadavky 
BREF). Podle českých orgánů však i přesto, že znečišťovatelé plní všechny 
platné normy v oblasti ochrany životního prostředí (normy Společenství 
i vnitrostátní), nestačí to ke splnění všech požadavků na kvalitu ovzduší. Jelikož 
se zdá, že regulační opatření nejsou pro snížení znečištění ovzduší na 
přiměřenou úroveň dostatečná, oznámily české orgány režim podpory, který by 
měl vlastníky stacionárních zdrojů v oblasti způsobilé pro podporu ještě více 
motivovat k investování za účelem omezení znečištění.  

                                                           
2  Tyto cíle jsou uvedeny rovněž ve strategii EU pro kvalitu vnějšího ovzduší, Tematické strategii 

o znečišťování ovzduší, KOM(2005) 446 v konečném znění. 
3  Analýza stavu kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji ve vztahu k oznámení vyšší úrovně 

podpory významných projektů společného evropského zájmu realizovaných v rámci PO 2 OP 
Životní prostředí – 1. fáze. 
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2.2. Vnitrostátní právní základ 

7. Vnitrostátní právní základ pro provádění oznámeného režimu podpory tvoří: 

− zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), 

− nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, 

− vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 
znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně 
seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování 
a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah 
zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (změna vyhláškou č. 42/2005 Sb. a vyhláškou č. 373/2009 
Sb.), 

− nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních 
inventur a emisních projekcí (změna nařízením vlády č. 417/2003 Sb.), 

− nařízení vlády č. 372/2007 Sb. o národním programu snižování emisí ze 
stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů, 

− nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (změna nařízením vlády č. 476/2009 Sb.), 

− nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (změna nařízením vlády č. 475/2009 Sb.), 

− vyhláška č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů 
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, 

− zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci), 

− operační program Životní prostředí: Programový dokument, 

− operační program Životní prostředí: Implementační dokument, 

− směrnice Ministerstva životního prostředí pro předkládání žádostí 
a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu 
Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 
(životní prostředí). 

2.3. Příjemci  

8. Režim bude určen pro podniky v Moravskoslezském kraji bez ohledu na jejich 
velikost, které podnikají v těchto odvětvích: výroba koksu a rafinovaných 
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ropných produktů, výroba základních kovů, dodávání elektřiny, plynu, páry 
a klimatizovaného vzduchu.  

9. Opatření se zaměřuje na nespalovací zdroje znečištění ovzduší. Spalovací zdroje 
a spalovny jsou z podpory v rámci oznamovaného opatření vyloučeny, jelikož 
v porovnání s ostatními stacionárními zdroji přispívají k míře znečištění méně. 

10. Předpokládaný počet příjemců se pohybuje mezi 11 a 50. 

11. Pro účely oznámeného opatření je k podpoře způsobilá pouze podoblast 2.2.b 
OP Životní prostředí (modernizace nespalovacích zdrojů za účelem snížení 
emisí NOx, SO2 nebo emisí částic nebo instalace doplňkových zařízení pro 
záchyt emisí NOx, SO2 nebo částic ve stacionárních nespalovacích zdrojích), a 
to pouze ve vztahu ke zdrojům umístěným v okresech Ostrava, Karviná a 
Frýdek-Místek. Podoblast 2.2.b se vztahuje na renovaci nespalovacích zdrojů 
nebo instalaci doplňkového zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí 
znečišťujících látek, pro něž byly stanoveny emisní nebo imisní limity (nebo 
jiné technické či provozní podmínky, které emisní limity nahrazují). V rámci 
oznámeného režimu jsou tudíž pro podporu způsobilí pouze provozovatelé 
jiných zdrojů znečištění než spaloven, kteří produkují tuhé znečišťující látky, 
jak je definováno v právních předpisech EU a právních předpisech České 
republiky. Mezi přijatelné zdroje znečištění patří: ocelárny, vysoké pece, 
aglomerace, pánvové pece, cementárny, vápenky, lomy. 

2.4. Forma podpory, způsoby financování a pro podporu způsobilé náklady  

12. Režim bude spočívat v investiční podpoře v podobě přímých dotací na základě 
schváleného programu na období 2007–2013, Operační program Životní 
prostředí (OP Životní prostředí), který je financován prostřednictvím Fondu 
soudržnosti a má být prováděn v souladu s ustanoveními strukturálních fondů 
EU, zejména nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/19994 
a nařízením Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o  Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/945. 

13. Způsobilé jsou pouze investice do technologií nebo doplňkových zařízení 
spojené se snížením emisí látek znečišťujících ovzduší. Nahrazení výrobní 
technologie novou technologií se rovněž považuje za způsobilé, jestliže nová 
technologie má přímý dopad na snížení emisí látek znečišťujících ovzduší. Pro 
získání podpory jsou způsobilé i stavební práce, jestliže jsou nezbytné pro 
provádění opatření. 

14. České orgány uvedly, že způsobilé náklady budou omezeny na dodatečné 
náklady potřebné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než jaká 
vyplývá z používání příslušných závazných norem: norem Společenství či – při 

                                                           
4  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25. 
5  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 79. 
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jejich neexistenci – příslušných vnitrostátních norem. Způsobilé náklady se 
vypočítají bez jakýchkoliv provozních zisků a provozních nákladů, ke kterým 
došlo v prvních pěti letech existence investice. České orgány doložily výpočet 
způsobilých nákladů několika teoretickými příklady. 

Příklad: byla určena alternativní investice a projekt vytváří zvýšené čisté 
provozní náklady 

Velký podnik zabývající se výrobou oceli hodlá realizovat projekt na modernizaci 
sekundárního odprášení během procesu výroby oceli. V současné době tento 
provozovatel vypouští emise do ovzduší ze sekundárního odsávání komínem a má 
stanoven emisní limit 50 mg/Nm3. Po realizaci projektu bude provozovatel plnit 
emisní limit ve výši 10 mg/Nm3. Náklady na modernizaci odsávání a instalaci nových 
tkaninových filtrů dosáhnou 250 milionů CZK. 
V současné době platí provozovatel poplatky za emise prachu ve výši 150 000 CZK. 
Po realizaci projektu bude platit poplatky ve výši 36 000 CZK. Současně mu vzrostou 
náklady na elektrickou energii o cca 8 mil. CZK ročně. 

Projektová příprava a propagace EU - 
způsobilá    

300 000 CZK 

Projektová příprava a inženýrská činnost - 
nezpůsobilá 

2 300 000 CZK 

Investiční náklady na odsávání a filtry  250 000 000 CZK 
Náklady na realizaci celkem    250 300 000 CZK 
Zvýšení provozních nákladů za rok    8 000 000 CZK 
Snížení provozních nákladů za rok    114 000 CZK 
Zvýšení čistých provozních nákladů za pět 
let   

39 430 000 CZK 

Celkové náklady     289 730 000 CZK 
Vnitrostátní a evropská legislativa stanovuje emisní limit pro sekundární odprášení od 
1. 1. 2016 na 20 mg/Nm3. Investice na dosažení této emisní hodnoty byla stanovena 
na základě směrného poptávkového řízení (doložen oceněný rozpočet, ověřený 
osobou oprávněnou projektovat technologická zařízení) a je ve výši 180 mil. CZK. 
Tato referenční investice by zvýšila provozní náklady cca o 6 900 000 CZK (zvýšení 
nákladů na elektrickou energii o 7 000 000 CZK, snížení poplatků o 100 000 CZK), 
tj. 34,5 mil. CZK za pět let. 
Náklady na alternativní investici tudíž činí (s přihlédnutím k čistému zvýšení 
provozních nákladů) 214 500 000 CZK. 
Výše podpory bude vypočtena podle následujícího vzorce: (289 730 000 - 
214 500 000) * 0,96 = 67 707 000 CZK 
Projektu může být poskytnuta podpora v maximální výši 67 707 000 CZK. 
Zdroj: české orgány 
15. Pokud není možné izolovat dodatečné náklady potřebné k dosažení vyšší úrovně 

ochrany životního prostředí, než jaká vyplývá z přísného uplatňování 
příslušných závazných norem, vypočítají se způsobilé náklady jako rozdíl mezi 

                                                           
6  Při předpokládané míře podpory 90 % ze způsobilých nákladů. 
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skutečnými náklady projektu a náklady na „referenční investici“. Za referenční 
investici se bude považovat investice nutná k přísnému dodržení příslušných 
závazných norem. České orgány doložily metodu výpočtu dodatečných nákladů 
teoretickým příkladem. 

16. V případě projektů, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění 
(IPPC)7, budou řešení uvedená v příslušných referenčních dokumentech 
o nejlepších dostupných technikách (BREF) považována za standard.  

17. Jestliže nebude zjištěna žádná referenční investice, bude celá investice uznána 
za způsobilou. Neexistence alternativní investice však musí být odůvodněna 
odborným posudkem nebo studií proveditelnosti. 

18. Výpočet veřejné podpory zahrnuje nejenom dotace ze strukturálních fondů, ale 
také financování z vnitrostátních veřejných zdrojů (Státní fond životního 
prostředí, státní rozpočet a/nebo další veřejné zdroje). 

19. České orgány potvrdily, že v rámci oznámeného režimu nebude poskytnuta 
žádná podpora, dokud jej neschválí Komise. 

20. V případě velkých projektů žádosti obsahují také analýzu nákladů a hospodářské 
činnosti (CBA) v souladu s článkem 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

2.5. Trvání opatření 

21. Oznámené opatření bude trvat do 31. prosince 2014. 

2.6. Rozpočet, míra podpory a kumulace  

22. Celkový rozpočet pro režim na celé období jeho trvání bude činit 6 mld. CZK 
(cca 245,6 mil. EUR8), což představuje roční rozpočet ve výši 2 mld. CZK (cca 
82 mil. EUR). 

23. České orgány uvedly, že předchozí režimy podpory nevedly k dostatečnému 
snížení míry znečištění ovzduší. Čerpání podpory na investice v oblasti 
životního prostředí prostřednictvím dotací z Fondu soudržnosti bylo podle nich 
neuspokojivě nízké a nedostatečné. Domnívají se, že pokud nedojde ke zvýšení 
míry podpory, je velmi nepravděpodobné, že by se kvalita ovzduší 
v Moravskoslezském kraji mohla v následujících letech výrazně zlepšit. 

                                                           
7  Úř. věst. L 24, 29.1.2008. 
8  Vypočteno podle směnného kurzu ze dne 9. září 2011: 1 EUR = 24,43 CZK (zdroj: Evropská 

centrální banka). 
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24. Očekává se, že díky navrhované vyšší míře podpory v porovnání s předchozími 
režimy oznámené opatření zvýší motivaci provozovatelů průmyslových zařízení 
k tomu, aby investovali do ochrany kvality ovzduší, a tím dosáhli snížení míry 
znečištění překračující stanovené emisní limity a nadměrně ohrožující zdraví9.  

25. V rámci oznámeného opatření bude podpora poskytována do výše 90 % 
způsobilých nákladů na projekty pro snížení emisí znečišťujících látek, které 
přispívají k vysoké míře znečištění ovzduší částicemi (PM10 a PM2,5), zejména 
emisí silně znečišťujících látek a prekurzorů oxidu siřičitého a oxidů dusíku. 

26. Podporu udělenou v rámci oznámeného opatření nelze kombinovat s jinou 
podporou. 

2.7. Postup při poskytování podpory  

27. Projekty jsou přijímány na základě zveřejněných výzev a musí splňovat 
stanovená technická a environmentální kritéria10. Podpora z OP Životní 
prostředí bude poskytována projektům, které splňují kritéria přijatelnosti 
(obecná a specifická) pro prioritní osu 2.2 podoblast 2.2.b.  

28. Žádosti se hodnotí z hlediska technické úrovně projektu (50 %), ekologické 
relevance (50 %) a ekonomické situace žadatele11. Projekty realizované ve 
strukturálně znevýhodněných nebo ekonomicky slabých regionech nebo 
regionech s nadprůměrně vysokou nezaměstnaností a projekty realizované 
v rámci integrovaných plánů rozvoje měst obdrží navíc 10 % z celkového počtu 
získaných bodů12. Původně to platilo pro všechny oblasti, které jsou způsobilé 
k podpoře v rámci oznámeného režimu podpory, počínaje rokem 2010 však 
k oblastem, které mají na 10% bonus nárok, již nepatří okres Frýdek-Místek. 
Následně je transparentním způsobem sestaveno pořadí projektů podle 
celkového skóre pro všechna kritéria. Podporu obdrží projekty, které získaly 
nejvyšší skóre (na základě výše prostředků, které jsou k dispozici pro danou 
výzvu), zatímco ostatní projekty se zamítnou. 

                                                           
9  N265/2008 – Česká republika – Režim investiční podpory na snížení emisí NOx a částic 

z nespalovacích zdrojů; N500/2010 – Česká republika – Změna režimu investiční podpory na 
snížení emisí NOx a částic z nespalovacích zdrojů (N 265/2008). 

10  České orgány vysvětlily, že výzvy k vyjádření zájmu jsou obvykle oznamovány pro celou 
prioritní osu 2 (včetně projektů zaměřených na spalovací zdroje, distribuci energie, místní 
komunitní a podnikové zdroje a zdroje uvolňující těkavé organické látky nebo amoniak). Výzva č. 
25, v rámci níž je možné podávat žádosti o dotace, na něž se vztahuje oznámený režim, byla 
oznámena s ohledem na celou prioritní osu 2. Lhůta pro podání žádostí v rámci aktuální výzvy 
končí v prosinci 2011. Je možné, že v budoucnu budou zveřejněny výzvy speciálně zaměřené na 
projekty, na něž se vztahuje oznámený režim. Omezení související s těmito výzvami by byla 
zavedena podle typu projektu a území a byly by splněny veškeré podmínky stanovené pro 
oznámené opatření za účelem zajištění transparentní veřejné soutěže.  

11  Ekonomické hodnocení žadatele nemá vliv na bodové hodnocení projektu, ale slouží k ujištění, že 
podpora nebude poskytnuta podnikům v obtížích, a k posouzení, zda dopad projektu negativně 
neovlivní ekonomickou stabilitu žadatele a zda nebude ohrožena udržitelnost projektu. Projekty 
podniků, které se potýkají s problémy, nejsou pro podporu způsobilé. 

12  Tento bonus se uplatní nejenom ve všech prioritních osách OP Životní prostředí, ale také ve všech 
dalších operačních programech v České republice. 
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29. Projekt může na základě příslušných kritérií získat 0 až 100 % bodů. Zároveň 
byla stanovena minimální hodnota specifického kritéria finanční výkonnosti 
(vyjádřené jako náklady na snížení znečištění o jednu tunu) a projekt, který 
u tohoto kritéria obdrží nula bodů, bude automaticky zamítnut a Řídící výbor 
Operačního programu Životní prostředí již nebude provádět další posouzení.  

30. Hodnotící kritéria pro podoblast 2.2.b jsou tato: 

− kritérium 1: stav životního prostředí – definován na základě emisního pořadí 
dané lokality v závislosti na emisích primárních částic a prekurzorů 
sekundárních částic (tzv. EPS). Body budou automaticky přiřazeny 
příslušnému stavebnímu úřadu dle zařazení obce, ve které bude projekt 
realizován. Váha tohoto kritéria je 25 %. České orgány poskytly podrobnou 
tabulku uvádějící počet bodů, které obdržely všechny příslušné obce, kde bude 
projekt realizován. České orgány vysvětlily, že počet bodů za toto kritérium 
závisí na „emisní poloze“ oblasti. Čím více zdrojů znečištění se v dané oblasti 
nachází, tím více bodů oblast obdrží, přičemž maximum je 25 bodů. Na 
základě aktuálně dostupných informací obdrží již podané žádosti a možné 
budoucí projekty ze způsobilých oblastí za toto kritérium 25 bodů, 

 

Tabulka 1 – Body za měrnou finanční náročnost na snížení emisí pro podoblast 
2.2.b 

Body Hodnota* 
0 bodů Více nebo rovno 25 000 

2,5 bodu Více nebo rovno 22 000 a méně než 25 000 
5 bodů Více nebo rovno 19 000 a méně než 22 000 

7,5 bodu Více nebo rovno 16 000 a méně než 19 000 
10 bodů Více nebo rovno 13 000 a méně než 16 000 

12,5 bodu Více nebo rovno 10 500 a méně než 13 000 
15 bodů Více nebo rovno 8 000 a méně než 10 500 

17,5 bodu Více nebo rovno 5 500 a méně než 8 000 
20 bodů Více nebo rovno 3 000 a méně než 5 500 

22,5 bodu Více nebo rovno 500 a méně než 3 000 
25 bodů Méně než 500 

*platí pro projekty zaměřené na snížení primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS). 
U projektů zaměřených na snížení ostatních relevantních znečišťujících látek bude hodnota tohoto 
kritéria definována jako nula. Hranice měrné finanční náročnosti na snížení emisí, za kterou byly 
projektu uděleny body, bude stanovena individuálně v závislosti na dané znečišťující látce a typu 
projektu. 
 

− kritérium 2: měrná finanční náročnost na snížení emisí – definována pro 
opatření v rámci podoblasti 2.2.b jako poměr celkových způsobilých 
investičních (realizačních) nákladů (bez DPH) a snížení emisí primárních 
částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS). Kritérium je vyjádřeno 
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v tisících korun českých na snížení 1 tuny EPS13 za rok. Váha tohoto kritéria 
je 25 %, 

− kritérium 3: snížení emisí v procentech – definováno buď jako snížení emisí 
primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS), nebo jako 
snížení emisí jiné relevantní znečišťující látky. Kritérium je vyjádřeno 
v procentech. Váha tohoto kritéria je 50 %. 

Tabulka 2 – Tabulka snížení emisí v procentech z podoblasti 2.2.b 

Body Hodnota 
0 bodů Méně než 5 % 
5 bodů Více nebo rovno 5 a méně než 10 % 
10 bodů Více nebo rovno 10 a méně než 15 % 
15 bodů Více nebo rovno 15 a méně než 20 % 
20 bodů Více nebo rovno 20 a méně než 25 % 
25 bodů Více nebo rovno 25 a méně než 30 % 
30 bodů Více nebo rovno 30 a méně než 35 % 
35 bodů Více nebo rovno 35 a méně než 40 % 
40 bodů Více nebo rovno 40 a méně než 50 % 
45 bodů Více nebo rovno 50 a méně než 60 % 
50 bodů Více nebo rovno 60 % 

 

31. Všichni žadatelé budou o kritériích, která musejí projekty splňovat, informováni 
s dostatečným předstihem. Žadatelé mají možnost dobrovolně a dle vlastního 
uvážení snížit celkové způsobilé náklady (procento, které může pokrývat 
podpora), aby optimalizovali své skóre a zvýšili šanci na získání podpory. 
Celkové realizační náklady se nemění, ale způsobilé náklady se sníží buď na 
základě koeficientu, nebo označením některých částí projektu za nezpůsobilé, 
přestože by způsobilé byly. Tímto krokem se zvýší poměr vlastních zdrojů 
žadatele investovaných do realizace projektu a sníží výše požadované podpory. 
Investice však musí být realizována jako celek a české orgány ověří, zda tomu 
tak je. 

32. Celkové pořadí projektů se stanoví transparentním způsobem výhradně na 
základě obdržených bodů (tj. celkový počet bodů přidělených za všechna 
kritéria). Projekty ve stejné podoblasti opatření (tj. projekty žádající o podporu 
v rámci oznámeného režimu, o 90% míru podpory) se posoudí zvlášť v rámci 
příslušné výzvy k vyjádření zájmu. 

33. Podpora se uděluje nejlepším projektům na základě počtu získaných bodů a výše 
přidělených prostředků. Zbývající projekty jsou zamítnuty.  

                                                           
13  Ukazatel EPS je definován vzorcem: 
  EPS = ((1 x prach) + (0,88 x NOx) + (0,54 x SO2) + (0,64 x NH3)). 
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34. Nicméně projekty, které nezískají nárok na 90% míru podpory v určité výzvě, 
budou moci zažádat o podporu odpovídající 90 % v případné další výzvě 
(s přihlédnutím ke zvýšeným provozním nákladům a ziskům a po odečtení 
případných alternativních investic). Neúspěšný žadatel bude mít možnost 
projekt mezi jednotlivými výzvami upravit, aby zvýšil své šance na získání 
dotace (např. dobrovolným snížením navrhovaných způsobilých nákladů). 

35. V průběhu výzvy není možné projekt měnit a po podání žádostí není povoleno 
provádět žádné změny, které by měly dopad na hodnocení projektu nebo jeho 
ekologického přínosu. 

36. Projekty, které získaly nejvyšší počet bodů, doporučí Řídící výbor Operačního 
programu Životní prostředí (OP ŽP) a poté je schválí ministr životního 
prostředí. České orgány vysvětlily, že ministr životního prostředí zatím schválil 
všechna rozhodnutí Řídícího výboru OP ŽP (od roku 2007, kdy byl OP Životní 
prostředí zahájen) a že neočekávají, že by se to v budoucnosti změnilo. Pokud 
by se – teoreticky – stalo, že ministr seznam navrhovaný Řídícím výborem OP 
ŽP neschválí, musel by řídící výbor seznam doporučených projektů 
s přihlédnutím k námitce ministra revidovat a poté mu seznam projektů znovu 
předložit k podpisu14. 

37. Žadatel žádá o maximální možnou výši podpory a tuto částku nelze následně 
zvyšovat, i kdyby se ukázalo, že náklady na projekt jsou vyšší než odhad. 
Poskytovatel podpory však může během procesu hodnocení absolutní výši 
podpory snížit, pokud shledá některé náklady nezpůsobilými. Absolutní výše 
dotace může být rovněž snížena v důsledku veřejného nabídkového řízení na 
poskytovatele technologií v případě, že je nabízená cena nižší než 
předpokládaná cena. 

38. Na každou příslušnou výzvu v rámci oznámeného režimu bude podpora udělena 
maximálně 80 % projektů navrhovaných na získání podpory. České orgány 
vysvětlily, že v případě nedostatku žádostí v rámci oznámeného režimu bude 
podpora udělena v souladu s dříve schváleným režimem N 500/2010 ve výši 
50 % způsobilých nákladů (s přihlédnutím k nárůstu provozních nákladů 
a příspěvků a případně alternativních investic). 

39. Co se týče následných výzev, s přihlédnutím ke skutečnosti, že zamítnuté 
žádosti mohou být znovu podány, se české orgány za účelem zajištění skutečně 
konkurenčního nabídkového řízení zavázaly poskytnout prostředky ve výši 
90 % způsobilých nákladů pouze v případech, kdy minimálně 50 % 
předložených projektů na každou další výzvu tvoří nové projekty, aby zamezily 
situaci, kdy v případě dostatečného opakování výzev nakonec obdrží podporu 
příliš mnoho projektů, které byly napoprvé zamítnuty z důvodu nestandardní 
kvality. 

                                                           
14  Zásah ministra životního prostředí však v žádném případě nemůže vést k poskytnutí podpory, 

která vychází z jiných kritérií, než jsou daná oznámená kritéria. 
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40. České orgány potvrdily, že podporované projekty nebyly zahájeny před 
podáním žádosti o podporu příjemcem/příjemci vnitrostátním orgánům.  

41. Každý příjemce podpory, který nepatří do skupiny malých a středních podniků, 
musí společně s žádostí o dotace předložit studii proveditelnosti, která 
odůvodňuje motivační efekt v souladu s požadavky. Podle českých orgánů bude 
u OP Životní prostředí motivační efekt považován za splněný, jestliže by byl 
projekt bez podpory realizován v menším rozsahu a s menším dopadem na 
životní prostředí nebo by nebyl realizován vůbec. V případě projektů 
způsobilých v rámci oznámeného režimu již všichni potenciální příjemci 
podpory splňují zákonné limity a nejsou v souladu s platnými právními předpisy 
povinni provádět žádná opatření. Odůvodnění motivačního efektu se tudíž bude 
týkat zejména prokázání, že bez podpory by projekt nebyl realizován vůbec a že 
žadatele motivuje pouze úsilí o zlepšení životního prostředí v dotčených 
regionech.  

2.8. Jednotlivá oznámení velkých jednotlivých podpor  

42. České orgány se zavázaly, že Komisi předem oznámí jakýkoliv případ investiční 
podpory poskytnuté v rámci dotyčného režimu, pokud výše podpory přesáhne 
7,5 milionu EUR.  

3. HODNOCENÍ 

3.1. Existence státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy  

43. Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie „podpory poskytované 
v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou 
narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá 
odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné 
se společným trhem“. Přezkum kumulativních podmínek stanovených tamtéž je 
uveden dále. 

44. Daná podpora bude poskytnuta jedním z členských států a ze státních prostředků 
ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, jelikož režim bude 
financován z prostředků z Fondu soudržnosti a z vnitrostátních prostředků. 
Všechny tyto prostředky představují státní prostředky, jelikož o převodu 
prostředků z Fondu soudržnosti rozhoduje Česká republika. 

45. Oznámený režim budou využívat pouze vybrané podniky v některých oblastech 
Moravskoslezského kraje v České republice. Oznámený režim navíc příjemcům 
umožní pokrýt část počátečních investičních nákladů, které by obvykle museli 
nést sami. V důsledku toho posílí jejich finanční situaci vůči jejich konkurentům 
ve Společenství, a mohl by tedy potenciálně narušit hospodářskou soutěž. 
Produkty dotčených příjemců mohou být předmětem přeshraničního obchodu 
v rámci Společenství. Z toho vyplývá, že plánovaná podpora pravděpodobně 
naruší nebo může narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit strukturu obchodních 
toků mezi členskými státy. 
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46. S přihlédnutím k výše uvedenému Komise dospěla k závěru, že opatření 
představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.  

3.2. Oprávněnost podpory 

47. Tím, že české orgány oznámily režim ještě před zahájením jeho provádění, 
splnily svou povinnost podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. 

3.3. Slučitelnost podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU  

48. Komise posoudila slučitelnost oznámeného režimu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) 
a s přihlédnutím k novým pokynům Společenství ke státní podpoře na ochranu 
životního prostředí (dále jen „pokyny v oblasti životního prostředí“) přijatým 
dne 23. ledna 2008.15 

49. Pokyny v zásadě stanoví, že podpora na ochranu životního prostředí musí 
reagovat na jednoznačně určené selhání trhu, musí mít motivační účinek, musí 
být přiměřená a musí mít omezený dopad na hospodářskou soutěž a obchod. 
Dodržování těchto kritérií má být kontrolováno na základě ověření vyváženosti. 
Komise však v kapitole 3 pokynů uvedla řadu opatření, v jejichž případě se 
předem domnívá, že státní podpora, která je v souladu s podrobnými 
podmínkami stanovenými v pokynech, bude také splňovat obecná kritéria 
selhání trhu, přiměřenosti a omezeného dopadu na hospodářskou soutěž 
a obchod. Má se předem za to, že oznámené opatření splňuje výše uvedená 
kritéria, neboť na podporu pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než 
jsou normy Společenství, nebo které zvyšují úroveň ochrany životního prostředí 
v případě, že norma Společenství neexistuje, se vztahuje kapitola 3 bod 3.1.1 
pokynů v oblasti životního prostředí. 

50. Oznámený režim podpory splňuje podmínku stanovenou v bodě 74, jelikož je 
omezen na poskytování investiční podpory podnikům, které plní přísnější 
požadavky, než vyžadují normy Společenství, nebo podnikům, které – při 
neexistenci norem Společenství – své emise snižují. 

51. Pokud jde o způsobilé náklady, budou v souladu s bodem 84 omezeny na 
dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany 
životního prostředí, než je vyžadováno příslušnými normami Společenství nebo 
– v případě, že takové normy Společenství neexistují – vnitrostátními normami. 
V souladu s bodem 81 pokynů v oblasti životního prostředí budou způsobilé 
náklady představovat investiční náklady na ochranu životního prostředí, které lze 
v rámci celkových investičních nákladů snadno vymezit, nebo bude za způsobilé 
náklady považován rozdíl mezi náklady na projekt a náklady na „referenční 
investici“. Tato „referenční investice“ bude odpovídat příslušným závazným 
normám Společenství nebo vnitrostátním normám a bude mít stejnou výrobní 
kapacitu, o jaké se uvažuje v projektu. 

                                                           
15  Úř. věst. C 82, 1.4. 2008, s. 1. 
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52. V souladu s bodem 82 pokynů v oblasti životního prostředí budou způsobilé 
náklady navíc vypočítány bez jakýchkoliv provozních zisků a provozních 
nákladů, ke kterým došlo v prvních pěti letech existence investice. Teoretický 
příklad poskytnutý českými orgány znázornil výše popsanou metodu výpočtu 
způsobilých nákladů. 

53. České orgány pro poskytnutí podpory stanovily jasná, transparentní 
a nediskriminační kritéria. Dále zavedly přísnější podmínky pro udělení podpory 
(včetně maximálních přijatelných nákladů na snížení emisí a minimální míry 
snížení emisí).  

54. Komise v této souvislosti konstatuje, že v daném případě bude podpora 
poskytována na základě nabídkového řízení a že ne všichni účastníci tohoto 
řízení dotaci získají. Aby se zajistilo, že postup při poskytování podpory 
představuje skutečně konkurenční nabídkové řízení, zavázaly se české orgány 
omezit počet žádostí, které mohou podporu v rámci oznámeného režimu získat, 
na maximálně 80 % podaných žádostí u každé výzvy k vyjádření zájmu. 
Vzhledem k tomu, že žadatelé mají možnost podat žádost znovu při další výzvě 
k vyjádření zájmu, české orgány se zavázaly poskytnout zvýšenou míru podpory 
pouze v případě, že alespoň polovinu žádostí přijatých na základě výzvy k 
vyjádření zájmu tvoří nové žádosti, aby možnost opětovně podat žádost nemohla 
uměle zvýšit podíl úspěšných žádostí, které získají podporu v rámci oznámeného 
režimu. 

55. Režim podpory je navržen tak, aby potenciální příjemci byli motivováni 
k požadování minimální výše podpory nezbytné pro dosažení cíle ochrany 
životního prostředí. Žadatelé mají možnost pro účel výpočtu podpory a 
celkového počtu bodů projektu dobrovolně snížit náklady považované za 
způsobilé, tato možnost odpovídá možnosti požadovat nižší podporu, než 
teoretických 90 % způsobilých nákladů projektu (vypočtených podle bodů 81–84 
pokynů v oblasti životního prostředí). To znamená, že navrhovaná 90% míra 
podpory je ve skutečnosti maximální mírou podpory, kterou může projekt získat, 
ale žadatelé jsou podněcováni k tomu, aby dobrovolně požadovanou podporu 
snižovali, a tím zvyšovali svou šanci na získání vyššího celkového počtu bodů a 
následně šanci na získání podpory.  

56. Pokud jde o kritéria nabídkového řízení, Komise shledala, že první kritérium 
založené na lokalitě projektů podle všeho neutralizuje skutečnost, že všechny již 
známé a možné budoucí projekty ze tří způsobilých oblastí získají stejný počet 
bodů, takže konkurence mezi nimi neovlivní jejich umístění. Dále ekonomické 
kritérium slouží nejenom jako kritérium předběžného výběru, ale je uplatňováno 
v průběhu celého hodnocení. Co se týče kritéria snížení emisí, které tvoří 
polovinu celkových bodů, Komise se domnívá, že odráží účinné využití 
dostupných finančních prostředků, jelikož oceňuje největší snížení emisí. Pokud 
jde o 10% bonus pro projekty realizované ve strukturálně znevýhodněných nebo 
ekonomicky slabých regionech, jak je uvedeno výše, (což se kromě jedné 
vztahuje na všechny způsobilé oblasti), Komise shodně s argumenty 
předloženými českými orgány konstatuje, že se jedná o obecné pravidlo 
uplatňované ve všech operačních programech v České republice a jeho dopad na 
konečný celkový počet bodů je minimální. Všechna kritéria pro předkládání 
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nabídek jsou stanovena předem jasným a transparentním způsobem. Výběrové 
řízení bude rovněž organizováno transparentním způsobem. 

57. Vzhledem k výše uvedenému Komise dospěla k závěru, že postup při 
poskytování podpory lze na základě jasných, transparentních a 
nediskriminačních kritérií, která účinným způsobem zajišťují, že podpora je 
omezována na minimum nezbytné pro dosažení cíle ochrany životního prostředí, 
kvalifikovat jako skutečně konkurenční nabídkové řízení. Komise se tudíž 
domnívá, že navrhovaná 90% míra podpory může být na základě bodu 77 
pokynů v oblasti životního prostředí přijata.  

58. Komise konstatuje, že podporu udělenou v rámci oznámeného režimu nelze 
kombinovat s jinou státní podporou z místních, regionálních nebo vnitrostátních 
zdrojů, ani s jinými formami financování ze strany Unie. 

59. V souladu s bodem 71 pokynů v oblasti životního prostředí Komise shledala, že 
navrhované trvání oznámeného režimu do konce roku 2014 je přijatelné. 

60. Pokud jde o způsob, jakým české orgány při výběru projektů ověřují existenci 
motivačního efektu, Komise se domnívá, že pravidla režimu zajišťují, že 
podpory udělené v rámci oznámeného režimu budou mít pro podpořené projekty 
motivační efekt. Na základě příkladů, které české orgány poskytly, Komise dále 
ověřila, že způsobilé náklady budou vypočteny v souladu s metodikou 
stanovenou v bodech 81, 82 a 84 pokynů v oblasti životního prostředí. Tím se 
zajistí, že investice by bez podpory nebyla zisková, jelikož výpočet způsobilých 
nákladů zohlední provozní zisky. Komise tudíž dospěla k závěru, že kritéria 
stanovená v bodech 142 až 146 pokynů v oblasti životního prostředí jsou 
splněna, a že je tak doložena existence motivačního efektu. 

61. V neposlední řadě se české orgány – v souladu s bodem 160 pokynů v oblasti 
životního prostředí a v zájmu toho, aby Komise mohla provádět podrobnější 
posouzení všech podstatných částek podpory poskytnuté v rámci dotyčného 
režimu – zavázaly, že Komisi předem oznámí jakoukoliv jednotlivou podporu, 
kterou hodlají poskytnout v rámci oznámeného režimu, jestliže bude zahrnovat 
částku podpory přesahující 7,5 milionu EUR. 

62. Komise dále za pozitivní považuje skutečnost, že během postupu při poskytování 
podpory bude přihlíženo k finanční situaci žadatelů a že podniky, které mají 
finanční problémy, jsou výslovně nezpůsobilé k podpoře v rámci oznámeného 
režimu.  

63. Komise tedy dospěla k závěru, že oznámený režim je v souladu s pokyny 
v oblasti životního prostředí, a je tedy slučitelný se společným trhem v souladu 
s čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU. 

4. ZÁVĚR 

 
Komise shledala, že oznámený režim podpory je v souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie, a proto se rozhodla nevznášet proti oznámenému opatření námitky. 
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Komise českým orgánům připomíná, že v souladu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy 
o fungování EU musí být plány na refinancování, úpravu nebo změnu této podpory 
oznámeny Komisi podle ustanovení nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se 
provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k článku 93 Smlouvy o ES [nyní článek 108 Smlouvy o fungování EU] (Úř. věst. L 
140, 30.4.2004, s. 1). 
 
Jestliže tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být sděleny třetím 
stranám, uvědomte o tom Komisi do patnácti pracovních dní ode dne přijetí tohoto 
dopisu. Pokud Komise v této lhůtě neobdrží odůvodněnou žádost, bude mít za to, že 
souhlasíte se zpřístupněním tohoto dopisu třetím stranám a se zveřejněním celého 
dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm 
 
Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Generálního ředitelství pro 
hospodářskou soutěž Evropské komise: 
 

European Commission  
Directorate-General of Competition  
State Aid Registry 
B-1049 BRUSSELS  
Fax + 32 22961242 

 
Ve veškeré korespondenci prosím uvádějte název a číslo jednací případu.  
 
S úctou 
 

Za Komisi 
 
 
 
 

Joaquin ALMUNIA 
místopředseda  

 


