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Vážené čtenářky a čtenáři, 

prázdniny jsou v plném proudu, ale navzdory okurkové 

sezóně se našlo pár informací pro náš newsletter.  Možná 

Vás zajímá, kdy budou hotové vratné nápojové kelímky 

anebo jaké dotační příležitosti na nás čekají. V současné 

době sucha může být atraktivním příslibem financování 

výstavby vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod 

z prostředků Státního fondu životního prostředí, které 

avizoval při své nedávné návštěvě Jihomoravského kraje 

ministr životního prostředí Richard Brabec.   

Přeji Vám krásnou dovolenou, pokud ji máte ještě před 

sebou, a nezlobte se na počasí, jestli Vám o dovolené 

někdy zaprší 😊 

Vaše koordinátorka 

Daniela Trenzová 
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Víte, že ….. 
 

• Moravská zemská knihovna provozuje Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci 

knihoven (https://mcvrk.mzk.cz/), jehož posláním je být k ruce všem zřizovatelům 

knihoven a knihovníkům, kteří budou mít zájem své knihovny vylepšovat, hledat 

nejenom jejich architektonickou podobu (tedy prostorové uspořádání a vybavení), ale 

také společně diskutovat možné funkce, které by veřejná knihovna v daném místě 

mohla plnit ve prospěch obce? Centrum nabízí konzultace v otázkách obnovy a vizí 

knihovny, pomoc při řešení koncepce knihovny, odborné semináře na téma 

rekonstrukce a obnovy knihoven, vytváření koncepce knihovny či mapování komunit 

a další služby. KONTAKT: Mgr. Lenka Dostálová, email: mcvrk@mzk.cz, tel: 541 646 165. 

 

• Máte možnost vyjádřit se k Národnímu programu snižování emisí ČR (NPSE), který 

stanovuje postup státu ke zlepšení kvality ovzduší a naplnění evropských emisních 

limitů? Na základě analýz MŽP nově navrhuje do NPSE zařadit dalších 20 opatření. 

Veřejnost se tak může k ministerským návrhům vyjádřit formou komentářů či vlastních 

námětů. Jak zaslat podnět? Dokument najdete na webové stránce ministerstva pod 

Aktualizací NPSE v rubrice STÁHNĚTE SI. K návrhové části Aktualizace NPSE může 

odborná i laická veřejnost v termínu do 19. července 2019 na e-mailovou adresu 

npse@mzp.cz podávat podněty, návrhy a komentáře.  

 

• Ministerstvo životního prostředí plánuje zařadit mezi povinnosti obyvatel Česka i třídění 

jedlého oleje? Kromě základních žlutých, modrých a zelených popelnic na tříděný 

odpad nařídí obcím zavést od roku 2020 kontejnery na použité jedlé oleje a tuky! 

 

• Existují multifunkční „chytré“ lampy veřejného osvětlení? Umožňují dálkové řízení 

intenzity osvětlení podle okamžité potřeby v dané lokalitě i využití sloupů veřejného 

osvětlení jako multifunkční infrastruktury. Příkladem jsou „chytré“ lampy od firmy 

BYZANCE IT Solutions s. r. o. („Byzance“) – start-upu ČVUT – instalované říjnu 2018 

v Dolních Břežanech na Praze-západ pod patronátem energetické společnosti E.ON.  

Tyto lampy, využívající LED světelné zdroje, umožňují vzdálenou správu tím, že po 

internetu zasílají svému provozovateli informace o nefunkčnosti svítidel nebo snižující se 

kvalitě osvětlení. Nejviditelnější funkcionalitou těchto lamp je řízení intenzity osvětlení. 

Jelikož se lampy nachází ve vilové čtvrti, řeší se intenzita osvětlení na základě biorytmu 

dané lokality. Ve 22 hodin se snižuje intenzita osvětlení v průměru o 20 %, přičemž toto 

snížení je selektivní – někde je intenzita snižována více, někde vůbec. Ve 23 hodin je 

intenzita osvětlení již na 50 % původní hodnoty a o půlnoci dochází na některých 

místech k úplnému vypnutí. To nicméně neznamená, že by ulice zůstala celá po tmě. 

Lampy se automaticky aktivují, pokud dojde k pohybu v dostatečně velkém perimetru 

jejich okolí.  

 

• Semináře zaměřené na zdravé stravování lze realizovat levněji a s jistou zárukou kvality 

také prostřednictvím středních škol působících v kraji? Např. v Prachaticích uspořádali 

členové spolku Seniorská občanská společnost Prachatice interaktivní a informační 

seminář zaměřený na novinky ze světa potravin a jídel včetně jídelníčků pro 

https://mcvrk.mzk.cz/
https://mcvrk.mzk.cz/
mailto:mcvrk@mzk.cz
mailto:mcvrk@mzk.cz
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jednoduché a kvalitní stravování, které seniorům prospívá. Akce proběhla ve spolupráci 

se střední školou ve školní restauraci. V našem kraji se gastronomii nebo problematice 

výživy věnuje například Střední škola technická a gastronomická Blansko, Střední škola 

Brno, Charbulova, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno 

Merhautova nebo Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. 

 

• Poradenská společnost D21, o které jste možná slyšeli v souvislosti s participativními 

rozpočty, se na začátku roku 2019 transformovala a sloučila s neziskovou organizací 

Institute for Democracy 21, z. ú.  Nyní bude mít i nový název - Institute H21. V nabídce 

produktů zůstává projekt Participace 21. Smyslem tohoto projektu je poskytnutí nástrojů 

pro zapojení občanů do veřejného rozhodování – ať už o rozpočtu, nebo o jiných 

věcech, které se jich týkají. Využitelné je rovněž pro školy. 

 

 

Kdy budou kelímky? 
 

 

Ti z Vás, kteří požádali o dar z Projektu Zdravý kraj a MA21 – sadu 

vratných nápojových kelímků, se již určitě těší na jejich dodání. 

V tuto chvíli probíhá administrování smluv, některé jsou již 

podepsané z obou stran. Uvědomujeme si, že darování kelímků 

těsně před prázdninami Vám poněkud zkomplikovalo možnost 

schválit přijetí daru v orgánech obcí (o prázdninách jsou zasedání 

méně častá). Bohužel to bylo dáno nejen určitou administrativní 

náročností, ale i nutností provést výběrové šetření a také 

kapacitními možnostmi výrobce kelímků. Nyní je však stanoven 

harmonogram pro dodání kelímků na krajský úřad – bude 

postupně probíhat každý týden v srpnu, a to vždy v úterý. První 

várku si převezmeme 6. srpna. Poté již bude možné postupně 

distribuovat kelímky k Vám – podmínkou je, aby byla darovací 

smlouva podepsána oběma stranami. Nyní je podepsáno 7 smluv, které byly 10.07.2019 

odeslány poštou – pro Boskovice, Maršov, Pozořice, Ratíškovice, Strachotín, Šardice 

a Vacenovice. Na konkrétním termínu převzetí se domluvíme – bude potřeba, abyste si 

kelímky přijeli vyzvednout na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3, 

kancelář č. 125 a podepsali předávací protokol. 

Kelímky vyrábí firma NickNack, obsah 0,5 l, budou čiré, s klipem na uchycení za opasek 

a budou opatřeny dvěma logy – logem Jihomoravského kraje a logem Projektu zdravý kraj. 

Na kelímku bude prostor pro další případný potisk, ten však bude již zcela ve vaší režii. Kelímky 

budou po převzetí ve Vašem majetku – z naší strany jsou pro jejich užívání jen dvě podmínky: 

abyste je půjčovali občanům „za zálohu“ a nerozdávali je jako propagační předmět „jen 

tak“ a dále abyste případné výnosy z inkasovaných záloh použili na „zdravé aktivity“ ve Vaší 

obci.  

Pokud Vás zajímá pořizovací cena 1 kelímku, tak činí 17,90 Kč bez DPH.  
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Reportáže z uskutečněných akcí krajského 

úřadu 
 

Jak žít bez odpadu – bez obalu – bez plastu?  

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se letošního ročníku konference společenské 

odpovědnosti pořádané krajským úřadem, můžete si přečíst více v tomto článku. Letošní 

konference byla tak trochu „jiná“, dá se říci alternativní – už jen tím, že se konala v originálním 

prostředí brněnského IMPACT HUBu na ulici Cyrilská. Běžně v IMPACT HUBu rozjíždějí své 

projekty a sdílí pracovní prostor převážně mladí podnikatelé, ale pro tento den se otevřel pro 

zaměstnance obecních úřadů, příspěvkových organizací, neziskovek, ale i ostatním 

zájemcům o toto téma. 

 

V moderním stylu byl zorganizován i program: namísto klasických monologů s prezentacemi 

se jednalo o živé diskuse odborníků i amatérských nadšenců ve dvou panelových blocích: 

první byl zaměřen na to, jak vzniká odpad, jak mu předcházet a jak jej využívat, navazující 

blok se věnoval možnostem zamezení vzniku odpadu v domácnosti a v práci. Spektrum 

diskutujících bylo pestré, a ačkoliv se možná jednalo tu a tam o zastánce protichůdných 

názorů, k žádnému slovnímu boji ani konfliktům nedošlo. Atmosféra celé konference byla 

příjemná a přátelská, jak bylo vidět na spokojených tvářích posluchačů. Protože bylo 

diskutujících opravdu mnoho, namátkově uvádíme alespoň náměstka Ministra životního 

prostředí Vladislava Smrže, zástupkyni společnosti SAKO, a.s., Ivetu Jurenovou, ředitelku 

Nadace Veronica Helenu Továrkovou, blogerky z iniciativy Czech Zero Waste, odbornici na 

odpovědné zadávání veřejných zakázek z Ministerstva práce a sociálních věcí Moniku 

Dobrovodskou, minimalistu Alvina Korčáka a jako zástupce Jihomoravského kraje a současně 

organizátora mnoha prospěšných ekologicky orientovaných aktivit Miroslava Kubáska. 

 

Po striktně veganském a bezobalovém obědě připraveném sociálním družstvem Tři ocásci 

následovaly souběžné workshopy. A to jak intelektuálně zaměřené, tak i manuální! Mezi ty 

první patřil workshop zaměřený na odpovědné zadávání veřejných zakázek s Monikou 

Dobrovodskou a tipy pro ochranu životního prostředí v každodenním životě člověka s Helenou 

Továrkovou, mezi ty druhé pak výroba semínkových bomb a vermikompostérů s KOKOZA, 

o.p.s. Z praktických workshopů si účastníci odnesli „blátivé kuličky“ se semínky, která možná 

za nějakou dobu přispějí ke zkrášlení našeho okolí novými rostlinkami, a také vermikompostéry 

se žížalami vyrobené z nevyužitých kbelíků od mléka. 

 

Příští rok bude konference zase na jiné téma. Ale nemějte obavu, pozvánku opět dostanete! 
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V květnu jsme se dopravovali do práce vlastními silami  

První květnový den odstartoval 9. ročník celostátní výzvy „Do práce na kole“ a zaměstnanci 

krajského úřadu se stejně jako v minulých letech opět zapojili. A co víc, letos nás bylo skoro 

dvakrát tolik než vloni, zaregistrovalo se 44 lidí. Možná zapůsobilo hezké počasí, možná 

ekologická uvědomělost nebo slušivé tričko, které obdržel každý registrovaný účastník? 
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A jaké byly výsledky? Dohromady jsme zdolali 5 641 km!  

 

V kategorii výkonnosti jednotlivců všechny předjel Jan 

N., který na kole i pěšky urazil neuvěřitelných 672 

kilometrů!!!! Mezi ženami byla nejúspěšnější Simona Z., 

která zdolala téměř 232 km. Porovnávat cyklisty a 

pěšáky společně by nebylo vůči pěšákům fér, a proto 

se sledoval také výkon učiněný výhradně po vlastních 

nohou. Mezi pěšáky zvítězila Šárka P. s 204 km. 

 

Zakončením celé výzvy byl závěrečný večírek s losováním cen, který se konal v podvečer ve 

čtvrtek 6. června v Otevřené zahradě Brno na Údolní. Štěstěna se usmála hned na dva týmy 

při losování těch, kteří vykázali potřebnou pravidelnost. Věcné ceny od sponzorů si přebrala 

zástupkyně týmu „Hořící Podrážka“ (dárkový batůžek od kliniky Gemini) a tým „Bemodora – 

bez motoru do rachoty“ (krabici zázračných limonád netradičních příchutí, bohužel z části se 

nacházejících ve stavu po vypršení minimální doby trvanlivosti 😉). 

 

Dá se však říci, že vítězem jsou všichni, kteří dokázali překonali svoji pohodlnost a rozhodli se 

udělat něco pro zdraví a zlepšení životního prostředí. Protože hlavním smyslem výzvy „Do 

práce na kole“ je podpořit nemotorové způsoby dopravy v obcích a městech. A vítězstvím je 

i to, v „bezmotorovém“ způsobu dopravy do práce pokračovat a vytrvat v dalších měsících. 

 

Děti varují před úskalími Internetu  

V pátek 17. května proběhlo na krajském úřadě na Cejlu slavnostní 

vyhlášení 8. ročníku soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Tento 

preventivní projekt stejně jako soutěž realizuje Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje ve spolupráci s Projektem Zdravý kraj a místní 

Agenda 21 a Pedagogicko psychologickou poradnou Brno. Úkolem pro 

soutěžící je výtvarnou formou varovat před nebezpečími, která číhají na 

Internetu a sociálních sítích – kyberšikanou, zneužitím hesel, vydíráním a 

dalšími nepěknými věcmi. Na slavnostním vyhlášení provázeném 

hudebním vystoupením mladých zpěváků Stephen and Dandy převzali 

vítězové diplomy a atraktivní ceny financované z Projektu Zdravý kraj a 

místní Agenda 21. Ceny pro vítěze byly velmi pěkné – skládací koloběžky Worker, Bluetooth 

reproduktory, společenské hry, batůžky, powebanky apod. 

Hodnotící porota měla velmi těžkou práci, neboť naprostá většina prací byla výborných. 

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věku a dále do čtyř kategorií podle povahy 

výsledného díla, přičemž se hodnotí jak výtvarná, tak i preventivní složka výtvoru. Žáci 

základních škol a studenti středních škol z Jihomoravského kraje soutěžili v kategoriích: reklamní 

plakát, komiks, video a reklamní plakát zpracovaný na počítači. V letošním ročníku se soutěže 

zúčastnilo celkem 29 škol z Jihomoravského kraje, zasláno bylo celkem 249 plakátů, 44 komiksů, 

11 videí a 31 plakátů zpracovaných počítačově.  
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Pokud chcete vidět všech 26 vítězných prací z kategorie reklamní plakát, tak jsou vystaveny 

o prázdninách v brněnském Domě pánů z Lipé na náměstí Svobody. Všechny vítězné práce 

jsou na na Facebookových stránkách projektu Bezpečně v kyberprostoru 

https://www.facebook.com/pg/bezpecnevkyberprostoru/photos/?tab=album&album_id=2

216821275106216&ref=page_internal  

Kromě plakátů uvidíte také super videa, natočená samotnými dětmi! Bohužel, z některých až 

mrazí… 

  

https://www.facebook.com/pg/bezpecnevkyberprostoru/photos/?tab=album&album_id=2216821275106216&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bezpecnevkyberprostoru/photos/?tab=album&album_id=2216821275106216&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bezpecnevkyberprostoru/photos/?tab=album&album_id=2216821275106216&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bezpecnevkyberprostoru/photos/?tab=album&album_id=2216821275106216&ref=page_internal
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Dobrá praxe z našeho kraje i odjinud 
 

Hodonín: Kampaň "Adoptujte svůj strom!" 

Dlouhodobé sucho je velkým problémem pro zemědělce, zahrádkáře, ale také pro města. 

Usychají v nich nejen mladé stromy, ale i staré, letité. Vedení 

města se proto rozhodlo podpořit a motivovat občany 

k zálivkám stromů. Do péče o strom se mohou zapojit 

dobrovolníci. Každý, kdo se zapojí, bude odměněn. Problémy 

se suchem se snaží město řešit již delší dobu také při plánování 

nových projektů a investičních akcí. Zavádí se opatření pro 

zadržování (zasakování) dešťové vody ve veřejném prostoru, 

volí se odolnější druhy stromů a vegetace, které lépe snášejí 

ztížené podmínky a dlouhodobá sucha a horka, pravidelně se zalévají květinové záhony 

i stromy a podobně. Bohužel ani to v poslední době nestačí a usychají nejen mladé stromy. 

 

Jihomoravské inovační centrum učí podnikat středoškoláky 

Rozdíly mezi tím být zaměstnaný nebo podnikat. Sestavit si vlastní byznys plán. Stát se na 

několik hodin podnikatelem. Prezentovat svůj produkt nebo službu fiktivním investorům. Tak 

vypadají workshopy, kterými odborníci z JIC (Jihomoravského inovačního centra) chtějí 

inspirovat hlavně studenty středních i vyšších odborných škol k podnikání. Kurzy se konaly letos 

poprvé. Za poslední dva měsíce jimi prošlo 160 mladých lidí a 50 učitelů. 

 

Eat Well, aplikace, která po naskenování potraviny prozradí její složení, původ nebo alergeny. 

Druhá technologie, Hitchhikers, má být pro stopaře. Podle ní budou přesně vědět, jaká auta 

se objeví na jejich plánované trase a nabízí spolujízdu. Třeba takové projekty navrhli studenti 

z Gymnázia Brno, třída kapitána Jaroše, během workshopu v prostorách JIC. ”Velkým 

přínosem pro studenty je, že mají celé dopoledne na to, poslechnout si a vyzkoušet 

nejmodernější techniky zpracování podnikatelského záměru. Navíc jsme mimo školu a můžou 

vidět i jiné zajímavé prostředí jako je podnikatelský cowork, což je něco jiného než třeba 

zaměstnání jejich rodičů,” říká učitelka ekonomie z Gymnázia Brno, třída kapitána Jaroše, 

Pavlína Olšáková. 

 

Brněnské dny bez úrazů 

Probíhaly v průběhu měsíce června. Jak může vypadat dětský den na téma zdraví, se můžete 

podívat na videu ze soboty 15. 6. 2019. Tématem bylo zdraví, znalost lidského těla, poskytnutí 

pomoci a přivolání záchranných složek. Pro děti všech věkových kategorií byla připravena 

zábavně-naučná stanoviště, leccos se mohli přiučit i dospělí. Odkaz na video: 

https://zdravi.udrzitelne-mesto.cz/cz/videogalerie/brno-brnenske-dny-bez-urazu 

 

Jiříkov: V panelovém domě splachují ‚šedou vodou‘ 

V jednom panelovém domě v Jiříkově na Děčínsku mají vlastní čističku odpadních vod. 

Mohou tak vodu, kterou lidé vypustí z vany nebo z pračky, používat znovu – na splachování 

https://zdravi.udrzitelne-mesto.cz/cz/videogalerie/brno-brnenske-dny-bez-urazu
https://zdravi.udrzitelne-mesto.cz/cz/videogalerie/brno-brnenske-dny-bez-urazu
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záchodů. Zařízení je v provozu necelé dva měsíce, tamní bytové družstvo chce stejnou 

technologii postupně zavést do všech svých domů. 

Systém obsahuje dvě nádrže, do první je svedena veškerá voda z umyvadel, sprch, van 

i praček. Tam se mechanicky vyčistí pomocí membrány. Bakterie, které jsou uvnitř nádrže, ji 

pak přemění na čistou. Vyčištěná voda pak jde do druhé nádrže, odkud putuje do 

splachovaček.  

Znojmo: Participativní rozpočet "Tvoříme Znojmo" 

Loňský první ročník participativního rozpočtování, projekt Tvoříme Znojmo, přinesl hned 16 

úspěšných projektů, na jejichž realizacích se od začátku roku pracuje. Návrhy projektů do 

druhého ročníku participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo mohli občané Znojma 

odevzdávat až do 31. května. Město ze svého rozpočtu uvolní 3 miliony korun pro projekty ve 

městě a 3 miliony korun v jeho městských částech. Informace a pravidla o projektu naleznete 

na www.tvorimeznojmo.cz.  

Vsetín připravuje zavedení vratných kelímků na sportovištích 

Snížení odpadu v ulicích Vsetína a méně vyprodukovaných plastů na městských sportovištích, 

to je cílem města Vsetína a Vsetínské sportovní. Návštěvníci městských lázní, koupaliště, 

fotbalového stadionu, sportovní haly i zimního stadionu dostávají už nyní nápoje do plastových 

kelímků. Nežádoucí je totiž např. na koupališti i využívání skleněných obalů, a to hlavně 

z důvodu bezpečnosti. Jako další krok má následovat zavedení vratných kelímků na 

hokejových zápasech žáků a juniorů.  

  

http://www.tvorimeznojmo.cz/
http://www.tvorimeznojmo.cz/
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Dotace a granty – příležitost pro Vás 
 

Do obcí míří z MŽP další 2,5 miliardy na dostupnou a čistou vodu  

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu 

Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění negativních dopadů 

sucha, konkrétně k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových 

vod. Poté, co se pro velký zájem vyčerpaly evropské prostředky z Operačního programu 

Životní prostředí, uvolňuje rezort MŽP 2,5 miliardy korun na výstavbu vodovodů, kanalizací 

a čistíren odpadních vod.  

Na přípravu projektů mají obce čas až do listopadu, kdy SFŽP spustí příjem žádostí. „Rezort v ní 

podpoří jak výstavbu kanalizací, stavbu a modernizaci čistíren odpadních vod, tak stavbu 

vodovodů, zdrojů a úpraven pitné vody. Žadatelé také mohou prostřednictvím dotací posílit 

kapacitu stávajících zdrojů nebo akumulaci pitné vody. Podpoříme také výstavbu přivaděčů, 

které zajistí dopravu pitné vody z kapacitní vodárenské soustavy tam, kde je aktuálně pitné 

vody nedostatek,“ vyjmenovává ministr Brabec.  

 

Podmínky pro získání dotace upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životní prostředí 

ČR. „Nastavení nové dotační výzvy přímo navazuje na podmínky poskytování dotací 

z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Dotace pomůže žadateli uhradit 63,75 % 

z celkových výdajů na projekt. Žádat je možné na dostavbu vodovodů a kanalizací buď 

samostatně, nebo i v kombinaci v rámci komplexních projektů budování vodohospodářské 

infrastruktury,“ upřesňuje Petr Valdman. Současně upozorňuje, že dotace se netýká systémů 

domovních čistíren, které jsou průběžně podporovány v samostatných dotačních výzvách. 

„Stejně tak zůstává nadále otevřena i nabídka podpory na průzkum, vyhledávání a budování 

zdrojů pitné vody, kde dáváme důraz zejména na rychlá a méně nákladná opatření 

především v menších obcích. Od roku 2016 si na průzkum a posílení nebo nový zdroj pitné 

vody požádalo téměř 411 obcí, což znamená téměř 200 tisíc lidí nově napojených na zdroje 

pitné vody a zájem stále roste s tím, jak se v Česku prohlubují dopady sucha,“  

 

Na přípravu žádostí a projektů mají obce 4 měsíce, elektronický příjem žádostí odstartuje 1. 

listopadu 2019 a bude uzavřen 31. ledna 2020. Výzva je koncipována jako jednokolová 

soutěžní, kdy pro přidělení dotace není rozhodující čas podání, ale kvalita projektu. Schválené 

projekty musí být potom realizovány do konce roku 2024.   Dokumenty a podklady pro 

žadatele o dotace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70 

 

 

1,25 miliardy na stovky veřejných budov po celém Česku. Díky nim budou spotřebovávat 

méně energie  

Úspory energií v nemocnici v Novém Městě na Moravě, rekonstrukce hasičské zbrojnice 

v Nejdku nebo zateplení kulturního domu v Cetkovicích - to jsou příklady opatření v místech, 

kde díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí opraví veřejné budovy a sníží 

náklady na jejich provoz. Práce se rozeběhnou na celkem 370 projektech, kterým Ministerstvo 

životního prostředí schválilo dotaci v celkové výši 1,25 miliardy korun.  

„Záměrem podpory energeticky úsporných opatření z EU fondů je pomoci obcím při 

nákladných rekonstrukcích budov sloužícím veřejnosti. Z pohledu životního prostředí tyto 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70
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investice přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, prachu a popílku do ovzduší 

a zvyšování podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů,“ uvádí ministr životního prostředí 

Richard Brabec.  Dotace na zateplování jsou v obcích populární. Starostům přinášejí hned 

několik výhod najednou. Opraví budovu, která patří obci a kterou využívají obyvatelé, k tomu 

výrazně sníží spotřebu energií, takže je jejich provoz v dalších letech mnohem levnější. A díky 

dotaci není investice do budovy tak hlubokým zářezem do obecní kasy.  

 

Peníze na energeticky úsporná opatření je možné čerpat i v současnosti. „Ve dvou nových 

dotačních výzvách je k dispozici 4,5 miliardy korun. Očekáváme podobně velký zájem jako 

v předchozích výzvách. Podmínky jsou podle mého pro žadatele nastaveny velmi příznivě, 

dotace může nově pokrýt až 60 % způsobilých výdajů,“  

 

S novými výzvami se rozšířila i nabídka dotovaných opatření. Podporu lze nyní možné získat 

i na vnitřní úpravy, které sníží energetickou náročnost budovy nebo zlepší kvalitu vnitřního 

prostředí. „Mezi taková opatření patří třeba modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření 

a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku nebo zabraňující 

letnímu přehřívání,“ představuje novinky ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr 

Valdman s tím, že žadatelé navíc mohou získat řadu zvýhodnění. „Bonifikovány budou 

projekty, u kterých budou energeticky úsporné renovace realizovány metodou zaručeného 

snížení energie, tzv. EPC metodou, nebo ti žadatelé, kteří zadají veřejnou zakázku podle 

metodiky Design&Build s garancí provozních parametrů. Bonus dostanou také žadatelé, kteří 

v budově instalují obnovitelné zdroje energie, jež pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby 

energie,“ dodává Petr Valdman.  

 

Dotační výzvy v Operačním programu Životní prostředí s číslem 121 a 135 jsou otevřeny pro 

příjem žádostí až do 3. února 2020. U výzvy č. 121 se mohou o finanční podporu úsporných 

renovací veřejných budov ucházet města, obce a kraje, jejich příspěvkové organizace a další 

veřejné subjekty. 


