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? Výzva 4/2021 NPŽP – můžeme kombinovat více míst 
realizace v rámci jedné žádosti? Tj. pozemek v intravilánu 
+ pozemek v extravilánu? Nebo dva pozemky v intravilá-
nu na různých koncích obce?
Ano, v rámci finančního limitu 250 tis. Kč.

? Jsou uznatelné náklady (NPŽP – výzva Výsadba stromů) 
na zavlažování dva zavlažovací vaky k jednomu stromku?
Do jaké míry může žádat o dotaci v roce 2022 subjekt (měs-
to), který žádal o stejnou dotaci již v roce 2021?
Zařízení na závlahu je možné podpořit do výše 1 000 Kč 
na strom. Pokud byla první žádost podána do Výzvy č. 
9/2019, je možno podat žádost i do Výzvy č. 4/2021. Pokud 
byla první žádost podána do Výzvy č. 4/2021, tak další 
žádost lze podat pouze na výsadbu v jiném katastrálním 
území.  

? Pokud se obec skládá ze čtyř katastrálních území, zname-
ná to, že může podat žádost pro každé katastrální území 
zvlášť (NPŽP – výzva Výsadba stromů)?
Ano, to je možné.

? Ve výzvě Výsadba stromů (NPŽP) je uvedeno, cituji: 
„Pro účely tohoto programu se za veřejně přístupné 
místo nepovažuje oplocená nebo částečně oplocená 
plocha ve vlastnictví fyzické osoby, a to ani v případě, že 
je na tuto plochu umožněn volný vstup.“ Co je možné si 
představit pod pojmem částečně přístupné? Máme v plá-
nu vytvořit sad, který je z pravé a levé strany oplocen 
sousedovou zahradou. Prostor je neoplocený a přístupný 
z čela (tedy jedna strana není oplocená). Jedná se tedy 
o pozemek splňující podmínky výzvy? 
Jedná se o specifický dotaz, doporučujeme individuální 
konzultace, prosíme o zaslání podkladů na e-mail:  
michal.slezak@sfzp.cz. 

? Jen doplním výše uvedený dotaz, jsou statutární města, 
kde mohou být žadateli městské obvody/části, je to 
však jedno IČ, ale více katastrálních území. Lze i v tomto 
případě více žádostí?
Jeden žadatel ( jedno IČ) může podat v katastrálním území 
pouze jednu žádost.

? Je možné řešit v jedné žádosti o dotaci (NPŽP – výzva 
Výsadba stromů) výsadbu intravilán + extravilán dohro-
mady?
Ano.

? Náklady na následnou péči v případě, že bude zadána 
jinému subjektu, jsou způsobilým výdajem? (NPŽP – 
výzva Výsadba stromů)
Ano.

? Jaký je postup pokud se některý strom neujme nebo 
např. spadne vlivem povětrnostních podmínek? Musí se 
místo něj vysadit nový a tedy zaplatit ze svého? Nebo je 
v projektu pro tyto případy přijatelná nějaká rezerva? 
Stav vysázených stromů se sleduje po celou udržitelnost? 
Odpověď na všechny dotazy je ANO. Je třeba zajistit péči 
o výsadby po celou dobu jejich životnosti.

? OPŽP je již prosím zaslán k formálnímu dialogu EK?
Zaslání finálního návrhu se předpokládá v nejbližší době.

Káva se SFŽP ČR
aneb co nového chystáme  
pro obce a města
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? Chtěla bych se zeptat, zda je možné čerpat dotaci na vý-
sadbu, která proběhne při realizaci stavby parkoviště?
Pokud by parkoviště bylo budováno z propustných povrchů, 
je možné na výsadbu doprovodné zeleně získat dotaci v rám-
ci opatření 1.3.7 společně s budováním parkoviště. Možné je 
uvažovat i o podpoře v rámci IROP, pokud by výsadba zeleně 
byla součástí uceleného projektu na revitalizaci veřejného 
prostranství. Pokud by se jednalo o rozsáhlejší výsadbu, bylo 
by možné podat samostatnou žádost (bez nákladů na stavbu 
parkoviště) do výzvy OPŽP zaměřené na zakládání a obnovu 
veřejné sídelní zeleně. Pro nalezení nejvhodnějšího dotačního 
titulu doporučujeme konzultovat konkrétní projektový záměr 
s příslušnými pracovníky SFŽP ČR nebo AOPK ČR.  

? Podávání žádostí do 200 tis. euro budou zadávány  
a administrovány také v systému ISKP14+? 
Tyto projekty bude administrovat AOPK ČR mimo ISKP21+ 
prostřednictvím jednotného dotačního portálu. Podrobnosti 
budou včas zveřejněny. 

? Lze dotaci využít i na stavbu retenční nádrže srážkových 
vod v intravilánu? 
Ano, na stavbu retenční či akumulační nádrže je možné při 
splnění stanovených podmínek získat dotaci z výzvy NPŽP 
č. 10/2021. Po jejím skončení bude možné podporu získat 
v rámci výzev z Operačního programu Životní prostředí 
2021–2027, kdy první z nich plánujeme kontinuálně navázat 
na výzvu č. 10/2021.

? Může dotaci na nákup pozemků pro renaturaci vodních 
toků využít také ŘSD? 
Státní příspěvkové organizace budou způsobilým příjem-
cem v OPŽP pro žádosti zaměřené na nákupy pozemků 
pro renaturaci vodních toků. ŘSD tedy může při splnění 
věcných kritérií žádat u tohoto typu projektů o poskytnutí 
podpory. 

? OPŽP, SC 1.3 op. 1.3.2 – u krajinných prvků bude také 
podporován odkup pozemků pro realizaci? 
Ano, v rámci realizace krajinného prvku je možné získat 
podporu na nákup pozemku, a to do výše stanové v přísluš-
né výzvě k podání žádosti o podporu. 

? V centru města máme lesopark, část pozemků je vedena 
jako lesní pozemek, můžeme v rámci SC žádat o podpo-
ru? Jednalo by se o prořezání starých stromů a dosadbu 
nových.
Na pozemcích sloužících pro plnění funkce lesa je možné 
podpořit typové projekty, které spadají do opatření 1.3.3 
OPŽP úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře 
a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

? Zůstane u zeleně systém limitů na trvalky, trávníky 
apod. % z dřevin a zeleně? Budou z 1.3.4 způsobilé výda-
je také na mobiliář?
V rámci opatření 1.3.4 OPŽP nebudou náklady na mobi-
liář způsobilým výdajem, rovněž výsadba trvalek nebude 
způsobilým výdajem. Způsobilé budou pouze výdaje přímo 
související se zakládáním a obnovou zeleně, limity pro jed-
notlivé složky nejsou stanoveny.

? Kdy bude vypsána první výzva na zakládání a obnovu 
veřejné sídelní zeleně v rámci OPŽP? 
Vyhlášení výzvy předpokládáme ve třetím kvartálu letošního 
roku. 

? Co bude rozhodující u obnovy malé vodní nádrže pro 
rozhodnutí, zda v OPŽP žádost spadá do SC 1.3.1 nebo 
do SC pro hospodaření se srážkovou vodou?
Obnovu malé vodní nádrže bude možné v rámci opatření 
1.3.7 (hospodaření se srážkovými vodami) podpořit pouze 
v případě, že nádrž je dotována srážkovými vodami přitéka-
jícími ze zastavěného území. V ostatních případech je nutné 
projekt na obnovu malé vodní nádrže směrovat do opatření 
1.3.1, případně 1.6.1 či 1.6.2 a zajistit splnění podmínek, 
které jsou pro tato opatření stanoveny.

? Kdy bude předpoklad výzvy do 1.3.1.3 (OPŽP)? Víme 
již, jaké budou v rámci této aktivity NOO?
Vyhlášení výzvy předpokládáme ve třetím kvartálu letošního 
roku. NOO (Náklady obvyklých opatření), která budou pro 
vyhlášenou výzvu platit, prochází nyní aktualizací a budou 
k dispozici v prvním čtvrtletí.

? V opatření 1.3.5 (OPŽP) bude podporována i nějaká 
studie prověřující účinnost stávajících odvodňovacích 
systémů? 
S podporou takového typu studií v současné době nepočí-
táme.

? Mohla by v rámci dotace na zpracování územní studie 
sídelní zeleně být proplacena i architektonická soutěž?  
 Ano. V rámci paušální platby na projektovou přípravu se 
jedná o způsobilý výdaj.

? Bude znovu k žádosti o dotaci na sídelní zeleň povinnost 
dokládat biologické posouzení? 
Biologické posouzení bude i v OPŽP 2021–2027 povinnou 
součástí žádosti s výjimkou projektů, které řeší výhradně 
výsadbu nových dřevin. (Upozorňujeme však, že nemusí být 
zpracováno autorizovanou osobou a v rozsahu biologické-
ho hodnocení dle zákona o ochraně přírody a krajiny).
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? Je možno na studie sídelní zeleně v rámci OP žádat 
i zpětně? Pořídili jsme v r. 2021 dle metodiky MŽP jako 
registrovanou ÚS. 
Pro OPŽP platí obecně podmínka, že není možné poskyt-
nout podporu na projekty, které byly dokončeny před 
podáním žádosti. Pokud je tedy studie sídelní zeleně dokon-
čena, převzata investorem a uhrazena, není na ní možné již 
v rámci budoucích výzev získat podporu.

? Předpokládají se v OPŽP výzvy spíše soutěžní nebo prů-
běžné? 
Výzvy se předpokládají spíše nesoutěžní průběžné. U opat-
ření, kde očekáváme výrazný převis „poptávky nad nabíd-
kou“ budou vyhlašovány kolové soutěžní výzvy. 

? Bude v OPŽP uznatelným nákladem pro obnovu sídelní 
zeleně i pořízení projektové dokumentace?
Ano, projektová příprava bude uznatelným výdajem, dotace 
na ní bude poskytována formou paušální sazby. 

? OPŽP 1.6.1 lze využít také na péči o nově založené prvky 
ÚSES?
U nově založených prvků ÚSES je jako součást projektu 
způsobilým výdajem následná péče po dobu max. 3 let. 
Podpora je zaměřena pouze na zakládání a obnovu prvků 
ÚSES, tj. obnovní management, nikoliv na běžnou péči 
nebo údržbu stávajících prvků. 

? OPŽP 1.6.1 lze využít také na péči o nově založené kra-
jinné prvky na zemědělské půdě?
Výdaje na následnou péči o nově založené krajinné prvky 
jsou jako součást projektu způsobilým výdajem. Na běžnou 
péči či údržbu stávajících prvků není možné podporu získat.

? Rozdílu mezi IROP a OPŽP v sídelní zeleni, nebylo věno-
váno moc času. Lze uvést základní rozdělení?
V rámci IROP by měly být podporovány ucelené projekty 
na revitalizaci veřejných prostranství, jejichž součástí bude 
i výsadba či obnova sídelní zeleně. Naproti tomu v OPŽP 
budou podporovány individuální projekty např. pouze 
na založení či obnovu vegetačních prvků.

? Je opatření 1.6.7 OPŽP omezeno pouze na zvláště chrá-
něná území nebo i ve volné krajině?
 
Opatření 1.6.7 (návštěvnická infrastruktura) je omezeno 
na chráněná území při splnění podmínek, které jsou pro 
toto opatření stanoveny.

? V rámci 1.6.7 OPŽP lze podporovat i parkoviště u ná-
vštěvnických center?
V rámci žádosti o výstavbu nového návštěvnického centra 
ano. V rámci obnovy či rekonstrukce stávajícího návštěv-
nického centra musí rozsah a náplň projektu odpovídat 
interpretačnímu plánu předmětného centra. Pokud je dotaz 
mířen na samostatně budované parkoviště u funkčního 
návštěvnického centra, pak toto nebude naplňovat cíle 
podpory v rámci patření 1.6.7.   

? Vztahuje se možnost dotací z OPŽP i na revitalizaci ná-
honu rybníka včetně jeho okolí?
Bez podrobnější informace, jak je náhon dlouhý, jaký je jeho 
stávající charakter, a jakého charakteru mají být revitalizační 
úpravy, není možné poskytnout relevantní odpověď. Dopo-
ručujeme konzultovat konkrétní projektový záměr s přísluš-
nými pracovníky SFŽP ČR nebo AOPK ČR.

? Lze prosím do výzvy NPŽP na stromy podat jednu 
žádost zasahující do dvou katastrálních území v celkové 
výši 500 tis. Kč?
Je třeba podat dvě žádosti – na každé katastrální území 
zvlášť, přičemž na výsadbu v každém katastrálním území je 
možné získat podporu až 250 tis. Kč.

? Lze prosím z nějaké budoucí výzvy OPŽP čerpat pro-
středky na lokální biocentrum (není ÚSES v rámci 
územního plánu ani KPÚ) jednalo by se o biocentrum 
kombinovaného typu (zeleň + vodní plocha). Případně, 
bude možné refundovat výkup pozemků od fyzických 
osob za tímto účelem?
Vyhlášení výzvy na projekty zaměřené na zakládání vege-
tačních a krajinných prvků, které nejsou součástí ÚSES, 
plánujeme ve 3. kvartálu letošního roku. Náklady na nákup 
pozemku je možné uplatnit v žádosti o poskytnutí podpory 
jako způsobilý výdaj, a to do výše stanové v příslušné výzvě 
k podání žádosti o podporu. 

? Je možné využít dotaci z OPŽP na úpravu malé vodní nádr-
že v centru obce (100 obyvatel), která myslím slouží i jako 
požární nádrž? Jedná se o to, že obec chce betonové stěny 
nádrže vyměnit za stěny z kamenů, vyčistit nádrž apod.
V obecné rovině je možné při splnění stanovených podmí-
nek dotaci na revitalizaci malé vodní nádrže i v centru obce 
získat. Nicméně pouhá výměna betonových stěn za stěny 
kamenné tyto podmínky nesplňuje. 

? Jaké je vymezení a rozdíly mezi Operačním programem 
Životní prostředí, Národním programem Životní prostře-
dí a Modernizačním fondem?
Podrobnosti k jednotlivým programům lze dohledat na webu 
příslušných programů: www.narodniprogramzp.cz,  
www.opzp.cz, www.sfzp.cz/o-modernizacnim-fondu.
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? Uvažuje se, že bude v rámci nastávajícího dotačního pro-
gramu OPŽP způsobilým výdajem kácení? Jako krajská 
správa silnic při obnově stromových alejí jsme prakticky 
vždy nuceni vykácet původní dožilé stromy, aby uvolnily 
místo novým a tyto nemalé náklady jdou nyní k naši tíži. 
Dřevo přitom nebývá kvalitní, negenerujeme tedy příjmy 
z jeho prodeje, max. ho použijeme na mulč pro novou 
výsadbu.
V rámci projektů zaměřených na zakládání a obnovu kra-
jinných prvků bude kácení dřevin s průměrem nad 10 cm 
na řezné ploše a frézování pařezů nezpůsobilým výdajem. 
V rámci projektů na zakládání a obnovu prvků veřejné 
sídelní zeleně bude kácení dřevin způsobilým výdajem 
pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné z důvodu 
založení nové výsadby dřevin, případně k uvolnění dřevin 
stávajících. V případě, že je kácení způsobilé, je způsobilá 
rovněž likvidace pařezů včetně frézování.

? V případě dotačního programu na výsadbu stromů 
NPŽP je doba ukončení projektu do 29. 11. 2024. V pří-
padě prostokořenného sadebního materiálu je ideální 
doba pro výsadbu listopad. Tím ale není možné podzimní 
výsadbu stihnout (zajistit všechny potřebné dokumenty) 
a jarní výsadba není pro výsadbu příliš vhodná. Neuvažu-
jete o prodloužení doby realizace alespoň o dva měsíce? 
Doklady k žádosti o platbu se předkládají po ukončení 
realizace výsadeb, tzn. pokud budete vysazovat v průběhu 
listopadu, na konci listopadu by již všechny podklady měly 
být k dispozici.

? Projekční práce na obnovu sídelní zeleně budou v OPŽP 
uznatelnými výdaji?
Ano, projektová příprava bude uznatelným výdajem, dotace 
na ní bude poskytována formou paušální sazby. 

? Pokud budu chtít jakožto osoba fyzická nepodnikající 
vysadit extenzivní sad mimo ÚSES nebo VKP, je někde 
možné žádat o podporu? 
Výsadby sadů ve volné krajině podporovány nejsou, v ÚSES 
a VKP (včetně registrovaných) lze podpořit obnovu exten-
zivních sadů. V ZCHÚ je možné podpořit i výsadbu sadů 
v případě, že je takové opatření v souladu s plánem péče 
o ZCHÚ.

? Budou na odbahnění MVN v OPŽP limity?
Pro odbahnění MVN i další opatření budou stanoveny 
Náklady obvyklých opatření a další podmínky stanoveny 
v pravidlech. 

? Výše podpory v rámci 1.3.1. OPŽP k MVN budou 
zvýhodněny, pokud se projekt bude nacházet v lokalitě 
biocentra? Jak tomu bylo v předchozím programovém 
období (90 % dotace).
Ano, dotace na MVN v biocentrech je zvýhodněna a činí 
70 %, žádost je nutné podat v rámci opatření 1.6.1. V pří-
padě MVN v chráněných územích, kdy je nádrž realizována 
pro předměty ochrany, činí dotace 85 % a žádost je nutné 
směrovat do opatření 1.6.2.

? Půjde podat do OPŽP projekt, který bude dražší než 
NOO? S tím, že si žadatel doplatí náklady převyšující 
NOO.
Ano, takový projekt je možné podat. Náklady nad rámec 
NOO musí být ovšem již v žádosti definovány jako nezpůso-
bilé výdaje.  
V případě projektů se zvýšeným zájmem ochrany přírody 
lze 100 % NOO překročit, ale je nutné dodržet 100 % z ka-
talogu cen stavebních prací.
U malých projektů OPŽP do 200 000 eur, které budou 
financovány prostřednictvím zjednodušených metod vyka-
zování, dostane žadatel přesně stanovenou jednorázovou 
částku dle opatření/položek v NOO. 

? Kdy budou vydány NOO?
Verze NOO platná pro OPŽP 2021–2027 bude vydána před 
vyhlášením první výzvy, předpoklad je ke konci prvního 
čtvrtletí letošního roku.
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