
Celková alokace* Z toho příspěvek Unie
Z toho národní 

spolufinancování *

42 aktivita 1.1.1 a 1.1.2

bez omezení, dle PD;  v případě že žadatelem 

není obec/město/dobrovolný svazek 

obcí/městská část,   musí být  žadatel zároveň 

vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro 

veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích

veřejný sektor -  vlastníci   vodovodů nebo  

kanalizací pro veřejnou potřebu  ve smyslu 

zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích

Území ČR kolová (soutěžní) 15.09.2016 17.10.2016 19.01.2017 4 235 294 118 3 600 000 000 635 294 118 jednokolový N/R N/R

38

aktivita 1.1.3,                                  

(omezení : pouze opatření na ČOV  a 

záchytné zdrže na kanalizaci pro veřejnou 

potřebu)

bez omezení, dle PD v případě že žadatelem 

není obec/město/dobrovolný svazek 

obcí/městská část,   musí být  žadatel zároveň 

vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro 

veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích

veřejný sektor - vlastníci   vodovodů nebo  

kanalizací pro veřejnou potřebu  ve smyslu 

zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích

Území ČR kolová (soutěžní) 15.09.2016 17.10.2016 19.01.2017 117 647 059 100 000 000 17 647 059 jednokolový N/R N/R

71 aktivita 1.1.1 a 1.1.2

bez omezení, dle PD v případě že žadatelem 

není obec/město/dobrovolný svazek 

obcí/městská část,   musí být  žadatel zároveň 

vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro 

veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích

veřejný sektor - vlastníci   vodovodů nebo  

kanalizací pro veřejnou potřebu  ve smyslu 

zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích

Území ČR kolová (soutěžní) 14.09.2017 16.10.2017 18.01.2018 2 411 764 706 2 050 000 000 361 764 706 jednokolový N/R N/R

72 aktivita 1.1.3 bez omezení, dle PD veřejný sektor Území ČR kolová (soutěžní) 14.09.2017 16.10.2017 18.01.2018 882 352 941 750 000 000 132 352 941 jednokolový N/R N/R

43 bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD; v případě že žadatelem 

není obec/město/dobrovolný svazek 

obcí/městská část,   musí být  žadatel zároveň 

vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro 

veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích

veřejný sektor -  vlastníci   vodovodů nebo  

kanalizací pro veřejnou potřebu  ve smyslu 

zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích

Území ČR kolová (soutěžní) 15.09.2016 17.10.2016 19.01.2017 1 411 764 706 1 200 000 000 211 764 706 jednokolový N/R N/R

73 bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD v případě že žadatelem 

není obec/město/dobrovolný svazek 

obcí/městská část,   musí být  žadatel zároveň 

vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro 

veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích

veřejný sektor - vlastníci   vodovodů nebo  

kanalizací pro veřejnou potřebu  ve smyslu 

zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích

Území ČR kolová (soutěžní) 14.09.2017 16.10.2017 18.01.2018 1 447 058 824 1 230 000 000 217 058 824 jednokolový N/R N/R

45 bez omezení, dle PD dle PD, vyjma aktivity 1.3.4 veřejný sektor Území ČR kolová (soutěžní) 31.10.2016 1. 11 .2016 5.1.2017 1 294 117 647 1 100 000 000 194 117 647 jednokolový N/R N/R

62 aktivity 1.3.1 - 1.3.3 bez omezení, dle PD

veřejný sektor, organizace zajišťující 

technická opatření na vodních tocích, Česká 

republika prostřednictvím organizačních 

složek státu a jimi zřízených příspěvkových 

organizací

fyzické osoby podnikající pro aktivitu 1.3.3 – 

vybudování nebo rekonstrukce 

bezpečnostních přelivů vodních nádrží

Území ČR kolová (soutěžní) 03.04.2017 18.04.2017 30.06.2017 823 529 412 700 000 000 123 529 412 jednokolový IROP N/R

74 aktivity 1.3.1 - 1.3.3 bez omezení, dle PD

veřejný sektor, organizace zajišťující 

technická opatření na vodních tocích, Česká 

republika prostřednictvím organizačních 

složek státu a jimi zřízených příspěvkových 

organizací

fyzické osoby podnikající pro aktivitu 1.3.3 – 

vybudování nebo rekonstrukce 

bezpečnostních přelivů vodních nádrží

Území ČR kolová (soutěžní) 02.10.2017 16.10.2017 15.01.2018 470 588 235 400 000 000 70 588 235 jednokolový IROP N/R

46

omezení na aktivitu 1.4.1 - zpracování 

podkladů pro stanovení záplavových 

území a map povodňového ohrožení

Podniky Povodí veřejný sektor Území ČR průběžná (nesoutěžní) 13.01.2017 16.1.2017 5.1.2018 117 647 059 100 000 000 17 647 059 jednokolový N/R N/R

47 aktivita 1.4.3 bez omezení dle PD veřejný sektor Území ČR kolová (soutěžní) 31.10.2016 1.11.2016 5.1.2017 176 470 588 150 000 000 26 470 588 jednokolový IROP N/R

63 aktivita 1.4.3 bez omezení, dle PD veřejný sektor Území ČR kolová (soutěžní) 03.04.2017 18.04.2017 30.06.2017 117 647 059 100 000 000 17 647 059 jednokolový IROP N/R

64

Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových 

poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření

Příspěvkové organizace, státní podniky veřejný sektor Území ČR průběžná (nesoutěžní) 03.04.2017 18.04.2017 17.07.2017 235 294 118 200 000 000 35 294 118 jednokolový IROP N/R

66 aktivita 1.4.3 bez omezení, dle PD veřejný sektor Území ČR kolová (soutěžní) 02.10.2017 16.10.2017 15.01.2018 235 294 118 200 000 000 35 294 118 jednokolový IROP N/R

2.1. Snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílejících se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím 

znečišťujících látek

67 bez omezení, dle PD kraje vlastníci rodinných domů Území ČR průběžná (nesoutěžní) 01.03.2017 31.03.2017 28.04.2017 3 000 000 000 3 000 000 000 - jednokolový N/R N/R

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a 

předpovídání vývoje kvality ovzduší a 

souvisejících meteorologických aspektů

79 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD veřejný sektor Území ČR průběžná (nesoutěžní) 01.03.2017 01.03.2017 20.12.2017 235 294 118 200 000 000 35 294 118 jednokolový N/R N/R

3.1 Prevence vzniku odpadů 68 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD
kraje, města a obce, města a pověřené obce, 

původci odpadu, podnikatelské subjekty
Území ČR kolová (soutěžní) 01.03.2017 03.04.2017 30.06.2017 705 882 353 600 000 000 105 882 353 jednokolový N/R N/R

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického 

využití odpadů
69 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD

kraje, města a obce, města a pověřené obce, 

původci odpadu, podnikatelské subjekty
Území ČR kolová (soutěžní) 01.08.2017 01.09.2017 01.12.2017 941 176 471 800 000 000 141 176 471 jednokolový OP PIK/PRV N/R

3.3 Rekultivovat staré skládky 76 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kraje, města, obce Území ČR kolová (soutěžní) 01.03.2017 03.04.2017 30.06.2017 235 294 118 200 000 000 35 294 118 jednokolový N/R N/R

44 aktivity 3.4.2 a 3.4.3 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD Území ČR kolová (soutěžní) 16.9.2016 1.10.2016 6.1.2017 588 235 294 500 000 000 88 235 294 jednokolový OP PIK/PRV N/R

65 aktivita 3.4.2 a 3.4.3 bez omezení, dle PD
subjekty zajišťující odstraňování 

ekologických zátěží
Území ČR kolová (soutěžní) 01.03.2017 03.04.2017 30.06.2017 247 058 824 210 000 000 37 058 824 jednokolový OP PIK/PRV N/R

75 aktivita 3.4.2 a 3.4.3 bez omezení, dle PD
subjekty zajišťující odstraňování 

ekologických zátěží
Území ČR kolová (soutěžní) 02.10.2017 01.11.2017 01.02.2018 247 058 824 210 000 000 37 058 824 jednokolový OP PIK/PRV N/R

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit 

ekologické zátěže

2

Zachování a ochrana životního prostředí a 

podporování účinného využívání zdrojů 

příjímáním opatření ke zlepšování městského 

prostředí, revitalizaci měst, regenaraci a 

dekontaminaci dříve zastavěných území, snížení 

znečištění ovzduší a podporou opatření ke snížení 

hluku

3

Zachování a ochrana životního prostředí a 

podporování účinného využívání zdrojů 

investicemi do odpadového hospodářství s cílem 

plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního 

prostředí a řešením potřeb investic, které podle 

zjištění členských států přesahují rámec těchto 

požadavků

Podporování přizpůsobení se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik podporou 

investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 

zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem 

systémů pro zvládání katastrof

1

Zachování a ochrana životního prostředí a 

podporování účinného využívání zdrojů: 

investicemi do vodního hospodářství s cílem plnit 

požadavky acquis Unie v oblasti životního 

prostředí a řešením potřeb investic, které podle 

zjištění členských států přesahují rámec těchto 

požadavků

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění 

do povrchových i podzemních vod z 

komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek 

do povrchových a podzemních vod

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající 

jakosti a množství

Podporování přispůsobení se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik podporou 

investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 

zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem 

systémů pro zvládání katastrof

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová 

opatření

Synergie 

plánované výzvy
Příjemci Cílové skupiny Území dopadu Druh výzvy

Plánované datum vyhlášení 

výzvy

Předpokládaný datum 

zahájení přijmu žádostí 

Předpokládaný datum 

ukončení příjmu 

žádostí

Alokace plánové výzvy (podpora)

Model hodnocení
Komplementarita 

plánované výzvy

Harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na rok 2017
verze k 14. 10. 2016

Identifikace oblasti podpory Zacílení výzvy Základní plánované údaje o výzvě Synergie a komplementarita výzvy

Prioritní 

osa
Investiční priorita Specifický cíl Číslo výzvy Podporované aktivity



77 aktivita 3.4.1 příspěvkové organizace MŽP
subjekty zajišťující odstraňování 

ekologických zátěží
Území ČR průběžná (nesoutěžní) 01.03.2017 03.04.2017 30.08.2017 176 470 588 150 000 000 26 470 588 jednokolový N/R N/R

9 bez omezení, dle PD AOPK ČR, NP, Správa jeskyní

orgány ochrany přírody pro chráněná území 

národního významu a území soustavy 

NATURA 2000

Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 19.6.2015 14.8.2015 6.1.2017 750 000 000 750 000 000 -                                  jednokolový IROP / PRV / OP R N/R

31 bez omezení, dle PD kraje

orgány ochrany přírody pro chráněná území 

národního významu a území

soustavy NATURA 2000, vlastníci a nájemci 

pozemků

Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 30.05.2016 30.05.2016 31.12.2017 250 000 000 250 000 000 - jednokolový IROP / PRV / OP R N/R

53

dle PD, vyjma opatření na implementaci 

soustavy Natura 2000 a plánování péče o 

území národního významu

dle PD vyjma krajů, AOPK ČR, NP, Správy 

jeskyní ČR

orgány ochrany přírody pro chráněná území 

národního významu a území soustavy 

NATURA 2000, vlastníci a nájemci pozemků

Chráněná území národního významu (NP, NPR, 

NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000 

mimo území hlavního města Prahy.

kolová (soutěžní) 01.02.2017 01.02.2017 31.03.2017 94 117 647 80 000 000 14 117 647 jednokolový IROP / PRV / OP R N/R

57

dle PD, vyjma opatření na implementaci 

soustavy Natura 2000 a plánování péče o 

území národního významu

dle PD vyjma krajů, AOPK ČR, NP, Správy 

jeskyní ČR

orgány ochrany přírody pro chráněná území 

národního významu a území soustavy 

NATURA 2000, vlastníci a nájemci pozemků

Chráněná území národního významu (NP, NPR, 

NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000 

mimo území hlavního města Prahy.

kolová (soutěžní) 01.06.2017 01.06.2017 31.08.2017 94 117 647 80 000 000 14 117 647 jednokolový IROP / PRV / OP R N/R

78 bez omezení, dle PD AOPK ČR, NP, Správa jeskyní ČR

orgány ochrany přírody pro chráněná území 

národního významu a území soustavy 

NATURA 2000

Chráněná území národního významu (NP, NPR, 

NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000, 

mimo území hl. města Prahy

průběžná (nesoutěžní) 09.01.2017 09.01.2017 31.12.2018 1 150 000 000 1 150 000 000 - jednokolový IROP / PRV / OP R N/R

54 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD

vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní 

správy a organizace podílející

se na ochraně přírody a krajiny

Území ČR, mimo území hl. města Prahy kolová (soutěžní) 01.02.2017 01.02.2017 31.03.2017 94 117 647 80 000 000 14 117 647 jednokolový IROP / PRV / OP R N/R

58 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD

vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní 

správy a organizace podílející

se na ochraně přírody a krajiny

Území ČR, mimo území hl. města Prahy kolová (soutěžní) 01.06.2017 01.06.2017 31.08.2017 94 117 647 80 000 000 14 117 647 jednokolový IROP / PRV / OP R N/R

13 aktivita 4.3.3 bez omezení, dle PD
vlastníci a správci pozemků, správci povodí a 

správci vodních toků
Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 19.06.2015 14.08.2015 31.12.2017 1 250 000 000 1 250 000 000 - dvoukolový PRV N/R

14 aktivita 4.3.1 bez omezení, dle PD
vlastníci a správci pozemků, správci povodí a 

správci vodních toků
Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 19.6.2015 14.8.2015 6.1.2017 500 000 000 500 000 000 - jednokolový PRV / OP D / IROP N/R

50

aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních 

bariér pro živočichy a opatření k 

omezování úmrtnosti živočichů spojené s 

rozvojem technické infrastruktury - 

vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční 

sítě ČR - aktualizace 2014

bez omezení, dle PD

vlastníci a správci pozemků, organizace 

podílející se na ochraně přírody a krajiny, 

správci povodí a správci vodních toků

Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 09.01.2017 09.01.2017 31.12.2017 150 000 000 150 000 000 - jednokolový PRV/OP D/IROP N/R

51

aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora 

samovolné renaturace vodních toků a niv, 

obnova ekostabilizačních funkcí vodních a 

na vodu vázaných ekosystémů - opatření 

vyplývající z plánů dílčích povodí

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních 

bariér pro živočichy a opatření k 

omezování úmrtnosti živočichů spojené s 

rozvojem technické infrastruktury – 

opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či 

posílení funkčnosti krajinných prvků a 

struktur – opatření vyplývající z plánů 

dílčích povodí

bez omezení, dle PD

vlastníci a správci pozemků, organizace 

podílející se na ochraně přírody a krajiny, 

správci povodí a správci vodních toků

Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 09.01.2017 09.01.2017 31.12.2017 500 000 000 500 000 000 - jednokolový PRV/OP D/IROP N/R

52 aktivita 4.3.2: zpracování plánů ÚSES bez omezení, dle PD (ORP)

vlastníci a správci pozemků, organizace 

podílející se na ochraně přírody a krajiny, 

správci povodí a správci vodních toků

Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 9.1.2017 9.1.2017 31.12.2017 35 294 118 30 000 000 5 294 118 jednokolový PRV / OP D / IROP N/R

55

dle PD, vyjma opatření na zpracování 

plánů ÚSES a opatření vyplývajících z 

plánů dílčích povodí a Koncepce 

zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 

2013

bez omezení, dle PD

vlastníci a správci pozemků, organizace 

podílející se na ochraně přírody

a krajiny, správci povodí a správci vodních 

toků.

Území ČR, mimo území hl. města Prahy kolová (soutěžní) 1.2.2017 1.2.2017 31.3.2017 352 941 176 300 000 000 52 941 176 jednokolový PRV / OP D / IROP N/R

59

dle PD, vyjma opatření na zpracování 

plánů ÚSES a opatření vyplývajících z 

plánů dílčích povodí a Koncepce 

zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 

2014

bez omezení, dle PD

vlastníci a správci pozemků, organizace 

podílející se na ochraně přírody

a krajiny, správci povodí a správci vodních 

toků.

Území ČR, mimo území hl. města Prahy kolová (soutěžní) 1.6.2017 1.6.2017 31.8.2017 352 941 176 300 000 000 52 941 176 jednokolový PRV / OP D / IROP N/R

56 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD
orgány veřejné správy, vlastníci a správci 

pozemků
Území ČR, mimo území hl. města Prahy kolová (soutěžní) 1.2.2017 1.2.2017 31.3.2017 500 000 000 300 000 000 200 000 000 jednokolový IROP N/R

60 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD
orgány veřejné správy, vlastníci a správci 

pozemků
Území ČR, mimo území hl. města Prahy kolová (soutěžní) 1.6.2017 1.6.2017 31.8.2017 500 000 000 300 000 000 200 000 000 jednokolový IROP N/R

5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných 

budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie

70 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD vlastníci veřejných budov Území ČR kolová (soutěžní) 01.03.2017 01.03.2017 29.09.2017 7 500 000 000 3 000 000 000 4 500 000 000 jednokolový
IROP / OP PIK / OP PPR 

/ PRV
N/R

5.2 Dosáhnout vysokého energetického 

standardu nových veřejných budov
61 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD stavebníci Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 01.02.2017 01.02.2017 21.12.2017 500 000 000 200 000 000 300 000 000 jednokolový

IROP / OP PIK / OP PPR 

/ PRV
N/R

* Jedná se o předpokládanou částku

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit 

ekologické zátěže

Pozn. 1: V rámci alokací plánovaných výzev se jedná pouze o podporu poskytovanou prostřednictvím dotace

Výzva zadaná v rámci harmonogramu výzev v roce 2015 nebo 2016, která pokračuje do roku 2017

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

5

Podporování  přechodu na nízkouhlíkové 

hospodářství ve všech odvětvích podporou 

energetické účinnosti, inteligentních systémů 

hospodaření s energií a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů ve veřejných 

infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných 

budovách a v oblasti bydlení 

4.2 Posílit biodiverzitu 

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zachování a ochrana životního prostředí a 

podporování účinného využívání zdrojů ochranou 

a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a 

podporou ekosystémových služeb, včetně 

prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických 

infrastruktur

4

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 

národně významných chráněných území

3

Podporování přizpůsobení se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik podporou 

investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 

zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem 

systémů pro zvládání katastrof


