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1. Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 
stanoviska k OP TAK 

 

Obecná část Způsob plnění 

1. Níže uvedené požadavky a doporučení (část A až C) 
zapracovat v rámci implementace OP TAK jako podmínky 
podpory pro jednotlivé relevantní výzvy, resp. zohlednit v 
návrhu obecných kritérií přijatelnosti Pravidel pro žadatele a 
příjemce podpory z OP TAK.  

Níže uvedené požadavky a doporučení budou formou odkazu na Stanovisko SEA zapracovány 
jako podmínky nebo doporučení k poskytnutí podpory v textu relevantních výzev přednostně 
zahrnutím do modelu hodnocení nebo zprostředkovaně do kontrolního listu před vydáním 
právního aktu o poskytnutí podpory. Požadavky obecné povahy týkající se zejména formální 
přijatelnosti žádosti o podporu a způsobilosti výdajů budou kromě textu výzvy zároveň 
uvedeny v  prováděcí dokumentaci a v Příručce pro žadatele a příjemce. 

2.V OP TAK přímo deklarovat, že níže uvedené požadavky 
budou skutečně sloužit jako podmínky podpory pro 
jednotlivé relevantní výzvy. 
  

Stanovisko SEA je nedílnou součástí programového dokumentu OP TAK v podobě, tak jak byl 
materiál jako celek schválen v usnesení vlády ČR č. 859 ze dne 4. října 2021. Požadavky 
vyplývající ze Stanoviska SEA OP TAK a koncepce OP TAK jsou tak rovnocenně závazné. Proto 
nepovažujeme tento požadavek za právně validní a vnímáme ho jako duplicitní. 

3.Předkladatel OP TAK rovněž zajistí celkové zohlednění 
indikátorů (kritérií) pro výběr projektů (uvedených v kapitole 
11 vyhodnocení SEA) v rámci obecných kritérií přijatelnosti 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OP TAK. 

 
 

  

Relevantní indikátory (kritéria) pro výběr projektů budou v rozsahu dle kap. 11 vyhodnocení 
SEA zohledněny v procesu hodnocení jednotlivých výzev, a to buď přímo, nebo tam kde je to 
relevantní, prostřednictvím požadavku na zákonná rozhodnutí nebo povolení v právní moci. 
V opodstatněných případech, a pokud to platná legislativa umožňuje, bude vyžadováno 
samostatné souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a/ nebo 
výkonného orgánu státní památkové péče. 
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Část A. Požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví 

 
 

4. Opatření 2.1.5 „Rozvoj podnikatelské infrastruktury a 
nemovitostí pro potřeby MSP (podpora podniků při 
revitalizaci brownfieldů či při jejich přeměně a rekonstrukci 
na podnikatelské funkční nemovitosti vhodné pro využití a 
podnikání MSP)“ 

 

a) V případě výskytu kontaminovaných míst na území 
brownfieldů je podmínkou jejich přeměny a dalšího využití 
předcházející odborná sanace znečištění.  

Jak bude uvedeno v Příručce pro žadatele a příjemce a v textu relevantních výzev opatření v 
silně kontaminovaných lokalitách nelze z OP TAK podpořit. Problematika posouzení související 
míry rizika a případná následná sanace jsou výlučnou kompetencí MŽP a jeho výkonných 
orgánů, zde zejména místně příslušných oblastních inspektorátů ČIŽP. 

b) V případě výskytu zvláště chráněných druhů v 
přestavovaném areálu je nutné přijmout opatření k jejich 
ochraně. Záměry s významným vlivem na zájmy ochrany 
přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny nesmí být 
podpořeny. 

Povahu a rozsah opatření k ochraně zvláště chráněných druhů při jejich případném výskytu na 
dané lokalitě stanoví místně příslušný orgán ochrany přírody v rámci povolovacích procesů dle 
stavebního zákona, výsledná souhlasná rozhodnutí v právní moci budou při vyloučení 
významného negativního vlivu na zájmy ochrany přírody podmínkou vydání právního aktu o 
poskytnutí podpory. 

c) V případě, že při realizaci aktivity dojde ke vzniku nové / 
další hlukové zátěže, je nutné zajistit, aby nedocházelo k 
překročení hygienických limitů. V případě, že toto není 
možné jednoznačně prokázat – provést měření hlukového 
pozadí, popř. vypracovat hlukovou studii jako součást tzv. 
procesu EIA, resp. jako součást dokumentace pro územní 
řízení. 

Riziko nadměrné hlukové zátěže bude vyloučeno na základě podkladů územního řízení, 
V případech daných zákonem je toto posouzení i nedílnou součástí procesů EIA a/ nebo IPPC 
jako závazné součásti povolovacích procesů, výsledná souhlasná rozhodnutí v právní moci 
budou v textu výzev vyžadována   jako podmínka vydání  právního aktu o poskytnutí podpory. 

5. Opatření 4.1.1 „Snížení energetické náročnosti budov 
podnikatelských subjektů“ 

 

a) Na úrovni záměru je třeba posoudit výskyt ptáků a 
netopýrů a aplikovat opatření k jejich ochraně (práce 
mimo dobu jejich výskytu, instalace budek, realizace 
větracích otvorů tak, aby byly i nadále přístupné). 

Tento požadavek bude vypořádán v rámci podmínek zákonných povolovacích řízení, výsledná 
souhlasná rozhodnutí v právní moci budou, jak bude uvedeno v relevantních výzvách, 
podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 

 
 
 
6. Opatření 4.2.3 „Podpora malých vodních elektráren“ 
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a) Podpora výstavby nebo obnovy zaniklých nebo 
nefunkčních MVE, která by si vyžádala výstavbu nebo 
obnovu příčné překážky na vodním toku, je nepřípustná. 
V případě výstavby/obnovy MVE u stávající příčné 
překážky je podmínkou podpory vybudování funkčního 
rybího přechodu. Podporovat lze úpravy nebo výměnu 
technologie stávajících MVE, pokud přispějí ke zmírnění 
dopadů provozu MVE na stav vodního toku a jeho oživení 
(např. výměnu turbíny za některý z typů nových fish-
friendly nebo fish-safe turbín, osazení ochranných prvků 
na nátoku do MVE apod.). 

Podmínkou udělení podpory na výstavbu nebo obnovu MVE bude souhlasné vyjádření a 
respektování podmínek místně příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny, a také správce 
toku jako součást zákonem daných podkladů povolovacích procesů výsledná souhlasná 
rozhodnutí v právní moci budou, jak bude uvedeno v relevantních výzvách, podmínkou vydání 
právního aktu o poskytnutí podpory. 

b) Přílohou žádosti musí být stanovisko správce povodí 
vylučující riziko zhoršení či nemožnosti dosažení dobrého 
stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem 
dotčeného vodního útvaru. 

viz výše 

c) V případě významných negativních vlivů na zájmy 
ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
nelze takový projekt podpořit. 

Vyloučení významného negativního vlivu na zájmy ochrany přírody bude podmínkou vydání 
právního aktu o poskytnutí dotace. 

d) Podpora výstavby je vyloučená v národních parcích a v 
prvních a druhých zónách chráněných krajinných oblastí. 
Dále pak v národních přírodních rezervacích, národních 
přírodních památkách, přírodních rezervacích a přírodních 
památkách. 
 

Podmínkou udělení podpory na případnou novou výstavbu bude vyjádření místně příslušných 
orgánů ochrany přírody a krajiny jako součást zákonem daných podkladů územního řízení, 
výsledné souhlasné rozhodnutí v právní moci bude podmínkou vydání právního aktu o 
poskytnutí podpory. 

e) Při přípravě konkrétních projektů minimalizovat zábor 
ZPF, důsledně chránit půdy s vyšší bonitou (1. a 2. třída 
ochrany). 

viz výše 

7. Opatření 4.2.4 „Podpora větrných elektráren“  

a) Ke snížení rizika negativního vlivu projektu na veřejné 
zdraví je nezbytné, aby konkrétní podporované záměry 
prošly tzv. procesem EIA a byly respektovány podmínky 

Závaznost provedení procesu EIA vyplývá ze zákona 100/2001 Sb. v platném znění. 
Podmínkou udělení podpory na výstavbu bude souhlasné vyjádření místně příslušných orgánů 
jako součást zákonem daných podkladů územního řízení  výsledné souhlasné rozhodnutí v 
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jejich umístění vzhledem k obydleným nebo rekreačně 
využívaným územím. 

právní moci bude, jak bude uvedeno v relevantních výzvách, podmínkou vydání právního aktu 
o poskytnutí podpory. 

b) Podpora výstavby větrných elektráren je vyloučená ve 
zvláště chráněných územích, dále také v přírodních 
parcích. Vyloučena je rovněž v blízkosti (do 5 km) kolonií 
netopýrů, hnízdišť velkých dravců, významných tahových 
zastávek ptáků, na migračních trasách ptáků a létajících 
savců a v místech významného výskytu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, včetně biotopu vybraných 
zvláště chráněných druhů velkých savců. 

Podmínkou udělení podpory na výstavbu bude vyjádření místně příslušných orgánů ochrany 
přírody a krajiny jako součást zákonem daných podkladů povolovacích procesů ,  výsledná 
souhlasná rozhodnutí v právní moci, včetně kladného stanoviska EIA, pokud to bude v daném 
případě relevantní ze zákona, bude podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory.  

c) V případě významných negativních vlivů na zájmy 
ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
nelze takový projekt podpořit. 

Vyloučení významného negativního vlivu na zájmy ochrany přírody bude podmínkou vydání 
právního aktu o poskytnutí dotace. 

d) Při přípravě konkrétních projektů minimalizovat zábor 
ZPF, důsledně chránit půdy s vyšší bonitou (1. a 2. třída 
ochrany). 
 
 
 

Preferovány budou projekty s minimálním rozsahem záborů zemědělské půdy, případně 
pozemků s funkcí lesa. Podmínkou udělení podpory případnou novou výstavbu bude vyjádření 
místně příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny jako součást zákonem daných podkladů 
územního řízení, výsledné souhlasné rozhodnutí v právní moci bude, jak bude uvedeno v 
relevantních výzvách, podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 

e) V rámci tzv. procesu EIA vždy vypracovat jako součást 
hodnocení také hlukovou studii. V případě, že se v okolí 
záměru výstavby VTE nachází další VTE, je nutné v hlukové 
studii vyhodnotit také kumulativní vlivy. Zároveň je 
doporučeno umisťovat VTE v dostatečné vzdálenosti od 
obydlí, popř. rekreačních oblastí. 

Závaznost provedení procesu EIA vyplývá ze zákona 100/2001 Sb. v platném znění. 
Posouzení hlukové zátěže včetně případných kumulativních vlivů bude součástí povolovacích 
procesů dle stavebního zákona, včetně případného procesu EIA. Výsledné souhlasné 
rozhodnutí v právní moci bude, jak bude uvedeno v relevantních výzvách, podmínkou vydání 
právního aktu o poskytnutí podpory. 

8. Opatření 4.2.6 „Podpora efektivního využití bioplynu 
vyvedením tepla nebo chladu z výroben elektřiny - 
bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici 
k výrobě elektřiny a tepla nebo chladu pomocí tepelných 
rozvodných zařízení do místa spotřeby nebo instalace 
vzdáleného zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla 
nebo chladu mimo areál stávající bioplynové stanice včetně 
výstavby bioplynovodu“, opatření 4.2.7 „Podpora 
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transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na 
výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu 
(čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, 
měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to 
včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní 
infrastrukturu“, opatření 4.2.8 „Podpora efektivního využití 
biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky 
kombinované výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby 
tepla z biomasy formou výstavby nových výroben a 
výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení“ a 
opatření 4.2.9 „Podpora výstavby zařízení na výrobu 
pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě“ 

a) V případě významných negativních vlivů na zájmy 
ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
nelze takový projekt podpořit. 

Vyloučení významného vlivu na zájmy ochrany přírody bude podmínkou vydání právního aktu 
o poskytnutí dotace. 

c) Při přípravě konkrétních projektů minimalizovat zábor 
ZPF, důsledně chránit půdy s vyšší bonitou (1. a 2. třída 
ochrany). 

 
 

 

Preferovány budou projekty v rámci stávajících podnikových areálů nebo s využitím lokalit 
brownfieldů, a tím budou minimalizovány i zábory zemědělské půdy, případně pozemků s 
funkcí lesa. Podmínkou udělení podpory na případnou novou výstavbu bude vyjádření místně 
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny jako součást zákonem daných podkladů 
územního řízení, výsledné souhlasné rozhodnutí v právní moci bude, jak bude uvedeno v 
relevantních výzvách, podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory.. 

9. Opatření 4.3.3 „Výstavba, posílení, rekonstrukce a 
modernizace přenosové/přepravní a distribučních soustav a 
související infrastruktury; vč. přenosu a zpracování zvýšeného 
objemu dat spojených se vstupem nových subjektů na trhy s 
elektřinou a vypořádáním nových služeb v souvislosti s novou 
legislativou EU“ 

 

a) Podpořené projekty musí volbou trasy i technického 
provedení minimalizovat negativní vlivy na zájmy 
ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny, včetně vlivů na lesy coby významné krajinné 
prvky (dále jen „VKP“). 
 

Tyto projekty budou realizovány zejména v existujících trasách s minimálním rozsahem nové 
výstavby, a tím budou minimalizovány i zábory zemědělské půdy, případně pozemků s funkcí 
lesa. Podmínkou udělení podpory na případnou novou výstavbu bude vyjádření místně 
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny jako součást zákonem daných podkladů 
územního řízení, výsledné souhlasné rozhodnutí v právní moci bude, jak bude uvedeno v 
relevantních výzvách, podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory. . 
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b) Při přípravě konkrétních projektů minimalizovat zábor 
ZPF, důsledně chránit půdy s vyšší bonitou (1. a 2. třída 
ochrany). 

viz výše 

10. Opatření 4.3.6 „Výstavba konverzních zařízení Power-to-
Gas (elektrolyzéry) ke konverzi elektřiny z OZE na nové druhy 
plynů, výstavba metanizačních jednotek (pro výrobu 
syntetického metanu nebo biometanu z vodíku a CO2), 
připojení obou zařízení k plynárenské soustavě (sloužících k 
výrobě vodíku elektrolýzou, případně následné výrobě 
syntetického metanu nebo biometanu z vodíku a CO2“, 
opatření 4.3.7 „Výstavba zařízení/stanic na zachytávání CO2 
(technologie CCS/CCU)“, opatření 4.3.8. „Výstavba zařízení 
na produkci vodíku (výroba vodíku z biometanu nebo 
syntetického plynu)“, opatření 4.3.9 „Připojení zařízení na 
produkci vodíku, biometanu a syntetického metanu k 
plynárenské soustavě (měření množství a kvality vyrobených 
nových druhů plynů, výstavba připojovacích plynovodů, 
vtláčecích zařízení vyrobených nových plynů do 
plynárenských soustav, obousměrné redukční stanice tlaku 
pro možnost připojení nových výroben plynů do nižších 
tlakových úrovní atd.)“, opatření 4.3.10 „Výstavba 
infrastruktury pro skladování, zkapalňování a distribuci 
vodíku, syntetického metanu nebo biometanu“ a opatření 
4.3.11 „Osazení plynových expanzních turbín v RS spojených 
s výrobou elektrické energie“ 

 

a) Při přípravě konkrétních projektů minimalizovat zábor 
ZPF, důsledně chránit půdy s vyšší bonitou (1. a 2. třída 
ochrany). 
 
 
 

Tyto projekty budou realizovány zejména v existujících trasách s minimálním rozsahem nové 
výstavby, a tím budou minimalizovány i zábory zemědělské půdy, případně pozemků s funkcí 
lesa. Podmínkou udělení podpory na případnou novou výstavbu bude vyjádření místně 
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny jako součást zákonem daných podkladů 
územního řízen, výsledné rozhodnutí v právní moci bude, jak bude uvedeno v relevantních 
výzvách, podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory.  
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11. Opatření 4.3.12 „Adaptace plynárenské soustavy pro 
zajištění kompatibility s čistými plyny, což umožní jak 
dopravu a distribuci směsi zemního plynu a nových druhů 
plynů (vodík, biomethan a Bio-SNG, syntetický plyn), tak 
samostatnou dopravu a distribuci vodíku a adaptaci zařízení 
zásobníků plynu pro biologickou metanizaci.“ 

a) Podpořené projekty musí volbou trasy i technického 
provedení minimalizovat negativní vlivy na zájmy ochrany 
přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně 
vlivů na lesy coby VKP. 

Podmínkou udělení podpory na výstavbu bude souhlasné vyjádření místně příslušných orgánů 
ochrany přírody a krajiny jako součást zákonem daných podkladů územního řízení, výsledné 
rozhodnutí v právní moci bude, jak bude uvedeno v relevantních výzvách, podmínkou vydání 
právního aktu o poskytnutí podpory.  

  
Část B. Požadavky z hlediska vlivů na lokality soustavy 

Natura 2000: 
 

12. MVE nebudou podporovány v EVL, ve kterých jsou 
předmětem ochrany druhy a stanoviště vázané na vodu 
včetně břehových a nivních společenstev. MVE nebudou 
podporovány ani mimo EVL, pokud budou mít dopad na 
uvedené předměty ochrany. 

Podmínkou udělení podpory na výstavbu bude souhlasné vyjádření místně příslušných orgánů 
ochrany přírody a krajiny jako součást zákonem daných podkladů územního a vodoprávního 
řízení, výsledná rozhodnutí v právní moci budou, jak bude uvedeno v relevantních výzvách, 
podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 

13. VTE nebudou podporovány v případě umístění v EVL či 
PO, dále do 5 km od EVL, kde jsou předmětem ochrany 
netopýři, a od PO, kde jsou předmětem ochrany vodní ptáci 
(shromaždiště, zimoviště), dravci a čápi. 

viz výše 

14. Projekty výstavby či přestavby přenosových soustav 
elektrické energie, které by měly významný negativní vliv na 
lokalitu soustavy Natura 2000, nebudou podpořeny. 

Vyloučení významného vlivu na zájmy ochrany přírody včetně lokalit soustavy Natura 2000 
bude podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 

15. Přílohou žádosti musí být v případě projektů 
odpovídajících svým charakterem definici záměru dle § 3 
písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí závěr 
zjišťovacího řízení (rozhodnutí) či souhlasné stanovisko EIA, 
kde bude významný (negativní) vliv vyloučen. Nesmí být 
podpořeny žádné záměry, u kterých hodnocení prokáže 
významný negativní vliv. 

Závaznost provedení procesu EIA vyplývá ze zákona 100/2001 Sb. v platném znění. 
Vyloučení významného vlivu na zájmy ochrany přírody včetně lokalit Natura 2000 bude 
podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
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Část C. Doporučení:  
16. Specifický cíl 2.1 „Posilování udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků a 
vytváření pracovních mís v malých a středních podnicích, 
mimo jiné prostřednictvím produktivních investic“ 

 

a) Mezi podmínky podpory u projektů zahrnujících 
rekonstrukci existujících objektů zařadit požadavek 
předběžné vyjádření výkonného orgánu státní památkové 
péče. 

 

V zákonem definovaných případech vydává příslušný orgán památkové péče závazné 
stanovisko v rámci zákonných povolovacích procesů. Institut předběžného stanoviska zákon 
nezná, a nelze proto garantovat vůli všech místně příslušných orgánů vydávat ke zvažované 
rekonstrukci písemná vyjádření nad rámec zákona. V textu výzev proto bude uvedeno v 
relevantních případech (v pochybnostech, a pokud není tato povinnost ze zákona vyloučena) 
si toto stanovisko vyžádat. 

b) Při výběru projektů k realizaci je třeba standardně 
zohlednit rozsah a charakter památkové ochrany podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové 
péči“). 

V zákonem definovaných případech vydává příslušný orgán památkové péče závazné 
stanovisko v rámci zákonných povolovacích procesů, výsledné rozhodnutí v právní moci bude, 
jak bude uvedeno v relevantních výzvách, podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí 
podpory.  

17. Opatření 2.1.3 „Podpora účasti MSP na zahraničních 
veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích 
(sympoziích, seminářích aj.), včetně alternativní účasti např. 
online formou. Podporována bude organizace akcí/seminářů 
a další služby za účelem rozvoje mezinárodní 
konkurenceschopnosti MSP. Podporováno bude rovněž 
využití podpůrných nástrojů pro vstup a působení na 
zahraničních trzích, včetně nástrojů využívajících inovativní 
technologie a digitalizaci. Zároveň bude podpora zaměřena 
na využívání služeb expertů v oblasti internacionalizace MSP, 
marketingové strategie, designu, optimalizace 
materiálového ekodesignu výrobků ve vazbě na SC 5.2 OP 
TAK či kreativních průmyslů a řemesel“ 

 

a)  Mezi kritéria pro přidělení podpory doporučujeme 
zahrnout možnost upřednostnit projekty zahrnující ohled na 
minimalizaci uhlíkové stopy realizovaných zahraničních cest 
(tam, kde je to účelné a proveditelné). 

Doporučení na minimalizaci uhlíkové stopy v případě zahraničních cest bude ve výzvách OP 
TAK zohledněno tím způsobem, že oproti předcházejícímu programovému období (OP PIK) 
bude aktivita na internacionalizaci MSP zahrnovat i podporu alternativní účasti na zahraničních 
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výstavách a veletrzích konaných on-line formou, čímž bude v těchto případech zcela 
eliminována doprava na místo konání zahraniční akce.  
S ohledem na objem alokace určené v rámci OP TAK na tuto aktivitu bude zátěž na životní 
prostředí spočívající v uhlíkové stopě způsobené dopravou do zahraničí zcela marginální. 

18. Specifický cíl 4.1 „Podpora energetické účinnosti a 
snižování emisí skleníkových plynů“ 

 

a) Doporučujeme v rámci stanovení kritérií pro výběr 
projektů v této oblasti k podpoře z OP TAK preferovat 
řešení s parametry úspor jdoucími nad rámec standardů 
stanovených platnou legislativou, a řešení splňující 
parametry BAT (Best Available Techniques) nebo lepšími. 

Doporučení na naplnění parametrů BAT nebo lepších bude u těchto opatření uplatňováno 
aplikací pravidel rámce veřejné podpory dle čl. 38 GBER jako  podmínky přijatelnosti v textu 
výzev, a tudíž není nutné jej duplicitně požadovat jako preferenční kritérium. 

b) Mezi podmínky podpory u projektů zahrnujících 
rekonstrukci existujících objektů, respektive zateplení 
vnějšího pláště objektu zařadit požadavek zajistit 
předběžné vyjádření výkonného orgánu státní 
památkové péče (i v případě, že projekt nevyžaduje 
stavebním povolení), v rámci platných povolovacích 
řízení (procesů). 
 

V zákonem definovaných případech vydává příslušný orgán památkové péče závazné 
stanovisko v rámci zákonných povolovacích procesů. Institut předběžného stanoviska zákon 
nezná, a nelze proto garantovat vůli všech místně příslušných orgánů vydávat ke zvažované 
rekonstrukci písemná vyjádření nad rámec zákona. V textu výzev proto bude uvedeno v 
relevantních případech (v pochybnostech, a pokud není tato povinnost ze zákona vyloučena) 
si toto stanovisko vyžádat 

c) Při výběru projektů k realizaci je třeba standardně 
zohlednit rozsah a charakter památkové ochrany podle 
zákona o státní památkové péči. 

 

V zákonem definovaných případech vydává příslušný orgán památkové péče závazné 
stanovisko v rámci zákonných povolovacích procesů, výsledná rozhodnutí v právní moci 
budou, jak bude uvedeno v relevantních výzvách, podmínkou vydání právního aktu o 
poskytnutí podpory.  

19. Opatření 4.1.2 „Využívání obnovitelných zdrojů energie a 
vysoce účinné KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní 
potřeby energie budov a energetických hospodářství 
podnikatelských provozů“ 

 

a) Při přípravě záměrů tepelných čerpadel typu země/voda 
v odůvodněných případech zpracovat hydrogeologické 
posouzení. 
 
 
 

Podmínkou udělení podpory pro realizaci opatření tohoto typu bude souhlasné vyjádření 
místně příslušných orgánů státní správy a samosprávy jako součást zákonem daných podkladů 
územního rozhodnutí, povinné, jak bude uvedeno v textu výzev, součásti podkladů pro vydání 
právního aktu o poskytnutí podpory. Požadavek na případné zpracování hydrogeologického 
posudku tak bude vyplývat z požadavků vodoprávního řízení v rámci povolovacích procesů dle 
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 stavebního zákona, zákona o vodách, zákona o geologických pracích příp. horního zákona, 
v případě hlubinných geotermálních vrtů je podmínkou také proces EIA. 

b) Nerealizovat projekty, které by vedly ke zhoršení imisní 
situace v lokalitě (v případě realizace nových zdrojů), resp. 
nepřispějí k jejímu zlepšení. Vliv každého konkrétního 
záměru na veřejné zdraví musí pro účely schválení 
podpory být před udělením podpory náležitě zhodnocen v 
příslušném povolovacím řízení. 

Míra vlivu na imisní situaci bude posouzena místně příslušnými orgány ochrany přírody a 
krajiny jako součást zákonných povolovacích procesů před podáním žádosti (včetně procesů 
EIA a IPPC pokud budou ze zákona relevantní), a jejich výstupy budou, jak bude uvedeno 
v textu výzev, povinnou součástí podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.   

20. Opatření 4.1.11 „Podpora výstavby budov využívající OZE 
v kombinaci s akumulací energie“ 

 

a) Neměla by být podporována realizace takových 
projektů, která zhorší imisní situaci v lokalitě, resp. 
nepřispějí k jejímu zlepšení, pokud to nebude povoleno 
v rámci příslušných schvalovacích procesů podle 
legislativy. Vliv každého konkrétního záměru na veřejné 
zdraví musí pro účely schválení podpory být před udělením 
podpory náležitě zhodnocen v příslušném povolovacím 
řízení. 

viz výše 

21. Specifický cíl 4.2 „Podpora energie z obnovitelných zdrojů 
v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií 
udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici“ 

 

a) V rámci stanovení kritérií pro výběr projektů k podpoře 
z OP TAK zahrnout nutnost: 

 

a. prokázání zajištění udržitelnosti dodávky biomasy z 
lokálních energetických zdrojů; 

Prokázání udržitelnosti dodávky biomasy z lokálních zdrojů bude součástí samostatné kapitoly 
studie proveditelnosti jako povinné součásti žádosti o podporu. 

b. prokázání udržitelnosti zdrojů využívajících biomasu 
dle kritérií uvedených ve Směrnici Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů. 

Požadavek na udržitelnost zdrojů využívajících biomasu podle kritérií udržitelnosti Směrnice 
(EU) 2018/2001 je, jak vyplývá z názvu specifického cíle předmětem podpory. Prokázání 
naplnění tohoto kritéria bude součástí samostatné kapitoly studie proveditelnosti jako 
povinné součásti žádosti o podporu. 

b) V rámci stanovení kritérií pro výběr projektů k podpoře 
z OP TAK preferovat řešení s parametry energetické 
účinnosti jdoucími nad rámec standardů stanovených 

Předmětem podpory na základě specifického cíle 4.2 není dosahování vyšší energetické 
účinnosti, ale podpora realizace vybraných technologií využívající OZE. Doporučení na 
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platnou legislativou, a řešení splňující parametry BAT (Best 
Available Techniques) nebo lepšími.) 

dosažení parametrů BAT bude v relevantních případech v  textu výzev preferováno, a bude 
prokazováno na základě údajů studie proveditelnosti, povinné přílohy žádosti o podporu.  

c) Mezi podmínky podpory u projektů zahrnujících 
rekonstrukci existujících objektů, respektive zateplení 
vnějšího pláště objektu zařadit požadavek zajistit 
předběžné vyjádření výkonného orgánu státní památkové 
péče (i v případě, že projekt nevyžaduje stavebním 
povolení). 

V zákonem definovaných případech vydává příslušný orgán památkové péče závazné 
stanovisko v rámci zákonných povolovacích procesů. Institut předběžného stanoviska zákon 
nezná a závisí proto na vůli daného orgánu se k zvažované rekonstrukci vyjádřit. V textu výzev 
proto bude uvedeno v relevantních případech (v pochybnostech, a pokud není tato povinnost 
ze zákona vyloučena) si toto stanovisko vyžádat. 

d) Při výběru projektů k realizaci je třeba standardně 
zohlednit rozsah a charakter památkové ochrany podle 
zákona o státní památkové péči. 

Vzhledem ke skutečnosti, že povinnou, součástí podkladů pro vydání právního aktu o 
poskytnutí podpory bude souhlasné povolení dle stavebního zákona v právní moci, bude tento 
požadavek splněn ze zákona. 

22. Opatření 4.2.5 „Podpora tepelných čerpadel“  
a) Při přípravě záměrů tepelných čerpadel typu země/voda 
v odůvodněných případech zpracovat hydrogeologické 
posouzení. 
 

 
 
 
 

Podmínkou udělení podpory pro realizaci opatření tohoto typu bude souhlasné vyjádření 
místně příslušných orgánů státní správy a samosprávy jako součást zákonem daných podkladů 
územního řízení. Výsledné souhlasné rozhodnutí v právní moci bude podmínkou vydání 
právního aktu o poskytnutí podpory.. Doporučení / pna případné zpracování 
hydrogeologického posudku tak bude vyplývat z podmínek vodoprávního úřadu v rámci 
povolovacích procesů dle stavebního zákona, zákona o vodách, zákona o geologických pracích 
příp. horního zákona, v případě hlubinných geotermálních vrtů je podmínkou také hodnocení 
v procesu EIA. 

b) Při instalaci tepelného čerpadla postupovat dle zásad 
správné praxe pro jejich instalaci. Pro účely kolaudace 
zajistit měření hlučnosti tepelného čerpadla. To pak nesmí 
překročit určité hygienické hladiny hluku v chráněných 
prostorech. 

Doporučení na provádění instalace podle zásad správné praxe a dodržení hygienických limitů 
hluku v chráněných prostorech při provozu (včetně požadavku na jejich prokázání) budou 
součástí požadavků v zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele a prokázání 
dodržení těchto limitů je zároveň povinným podkladem kolaudačního řízení ze zákona. . 

23. Opatření 4.2.6 „Podpora efektivního využití bioplynu 
vyvedením tepla nebo chladu z výroben elektřiny - 
bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici 
k výrobě elektřiny a tepla nebo chladu pomocí tepelných 
rozvodných zařízení do místa spotřeby nebo instalace 
vzdáleného zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla 
nebo chladu mimo areál stávající bioplynové stanice včetně 
výstavby bioplynovodu“, opatření 4.2.7 „Podpora 
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transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na 
výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu 
(čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, 
měření kvality biometanu, komprese a přenos dat) a to 
včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní 
infrastrukturu“, opatření 4.2.8 „Podpora efektivního využití 
biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky 
kombinované výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby 
tepla z biomasy formou výstavby nových výroben a 
výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení“ a 
opatření 4.2.9 „Podpora výstavby zařízení na výrobu 
pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě“ 

a) S ohledem na spolehlivost splnění garantovaných emisí 
doporučujeme k podpoře nízkoemisní zdroje energie. 
 

Doporučení na použití nízkoemisních řešení bude uvedeno v textu výzev a v případě, kdy to 
bude relevantní, budou takové zdroje v rámci výběru projektů preferovány. 

b) Z hlediska vlivu projektu na veřejné zdraví 
nepodporovat projekty, jejichž realizace zhorší imisní 
situaci v lokalitě. Vliv každého konkrétního záměru na 
veřejné zdraví musí pro účely schválení podpory být před 
udělením podpory náležitě zhodnocen v příslušném 
povolovacím řízení. 

Míra vlivu na imisní situaci bude posouzena místně příslušnými orgány ochrany přírody a 
krajiny jako součást zákonných povolovacích procesů včetně procesů EIA a IPPC pokud budou 
ze zákona relevantní. Výsledná souhlasná rozhodnutí v právní moci nebo stanoviska budou 
podmínkou vydání právního aktu o poskytnutí podpory..  Vyloučení významného vlivu na 
zájmy ochrany přírody včetně kvality ovzduší bude podmínkou vydání právního aktu o 
poskytnutí dotace. 

c) Zařízení na výrobu bioplynu umisťovat v dostatečné 
vzdálenosti od obydlí tak, aby nedocházelo k překračování 
hygienických limitů pro hluk. Vliv hluku z těchto zařízení 
případně posoudit v rámci hlukové studie (v závislosti na 
charakteru a rozsahu záměru), případě provést měření 
hluku ve zkušebním provozu. 

Zařízení na výrobu bioplynu nebude z OP TAK podporována a dané doporučení je proto v této 
souvislosti nerelevantní. 

24. Opatření 5.1.12 „Zřízení vodních ploch sloužících pro 
zadržení vody v areálech podniků“ 

 

a) Na úrovni záměru je nutné posoudit, zda budovaná 
vodní plocha nepředstavuje pro živočichy past, což je v 
případě svislých nebo příkrých břehů s hladkým povrchem. 

 

Budování vodních nádrží je předmětem povolovacích procesů dle stavebního zákona, a daný 
požadavek, pokud bude relevantní, by tak měl být součásti podmínek místně příslušných 
orgánů ochrany přírody na realizaci díla.  
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25. Opatření 5.1.14 „Revitalizace podnikových areálů a okolí 
komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu např. 
výstavbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních 
střech“ 

 

a) Pro posílení pozitivního vlivu je třeba tam, kde je to 
možné, propojovat výsadbu zeleně s nakládáním se 
srážkovou vodou. Projekty propojující zeleň a srážkovou 
vodu by měly být upřednostněny (např. vyšším bodovým 
ohodnocením při posouzení). 

Výsadba nebo obecně využití zeleně jako jedna z možností adaptace na změnu klimatu je 
mimo jiné podmíněna dispozičními možnostmi a charakterem podnikatelských nemovitostí. 
Všechny synergické pozitivní vlivy budou, jak bude uvedeno v textu výzev, zohledněny 
v příslušném expertním hodnocení, nelze však zvlášť bonifikovat pouze kombinaci nakládání 
s vodami a výsadbu zeleně. 

26. Specifický cíl 5.2 „Podpora přechodu na oběhové 
hospodářství účinně využívající zdroje“ 

 

a)V rámci stanovení kritérií pro výběr projektů k podpoře 
z OP TAK zahrnout nutnost doložení ekonomické 
udržitelnosti, respektive zajištění odbytu recyklovaných 
materiálů. 

Naplnění tohoto doporučení vyplývá ze závěrů studie proveditelnosti, která bude, jak bude 
specifikováno v textu relevantních výzev povinnou součástí žádosti o podporu. 

b) V rámci stanovení kritérií pro výběr projektů k 
podpoře z OP TAK upřednostňovat projekty s využitím 
energeticky nenáročných a nízkoemisních technologií. 

 
 

Podpora bude poskytována pouze na pořízení inovativních technologií splňující podmínky BAT,  
pořizované technologie tak zajistí komplexní ochranu životního prostředí včetně ochrany 
ovzduší, a upřednostňována tak budou i nízkoenergetická řešení. Takové zdroje budou v rámci 
výběru projektů preferovány na základě povinné studie proveditelnosti. 

c) U všech projektů, které směřují k přeměně odpadů za 
zdroj / výrobek je potřebné provést tzv. certifikaci 
těchto výrobků. 

 
 

Požadavky na posuzování shody s technickými požadavky, které by mohly ve zvýšené míře 
ohrozit zdraví, bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí  vyplývají ze zákona č. 22/1997 
Sb. v platném znění, a jsou tedy nezbytným obecným předpokladem před uvedením určitého 
výrobku na trh. Tato  povinnost bude připomenuta v textu relevantních výzev. 

d) Zařízení na využívání druhotných surovin, recyklaci 
odpadů apod. umístit v dostatečné vzdálenosti od 
nejbližších obydlí, tak aby nedocházelo k obtěžování 
obyvatel hlukem, resp. nedocházelo k překračování 
hygienických limitů hluku. Vliv hluk z těchto zařízení 
prověřit v rámci hlukové studie, která bude součástí EIA 
procesu, popř. povolovacích procesů dle stavebního 
zákona. 

Naplnění tohoto doporučen vyplývá z podkladů územního řízení případně, pokud je to 
relevantní pro posouzení v rámci procesu EIA.  Výsledná souhlasná rozhodnutí v právní moci 
nebo stanoviska budou, jak bude uvedeno v relevantních výzvách, podmínkou vydání právního 
aktu o poskytnutí podpory. 
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2. Jak byla zpráva o životním prostředí, připravená podle čl.5 
směrnice SEA, vzata v úvahu při schvalování OP TAK 

Výsledky vyhodnocení SEA byly zahrnuty do stanoviska SEA. Všechna opatření pro 

předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci významných negativních vlivů zjištěných nebo 

předpokládaných byla formou požadavků, resp. doporučení zohledněna ve stanovisku SEA – 

viz předchozí bod. Navržená opatření pokrývají vlivy identifikované pro jednotlivé specifické 

cíle, respektive opatření OP TAK. Tato opatření by měla být zohledněna jako podmínky pro 

jednotlivé relevantní výzvy v rámci implementace OP TAK. 

Zároveň byly v rámci SEA stanoveny monitorovací ukazatele (indikátory) vlivů koncepce na 

ŽP a indikátory (kritéria) pro výběr projektů. Indikátory i kritéria byly také uvedeny ve stanovisku 

SEA (jako podmínky) a jsou tedy vypořádány v bodě 1. 

 

3. Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v 
procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. byly průběžně zveřejňovány jednotlivé dokumenty OP 

TAK, resp. SEA OP TAK – viz níže „průběh posuzování“. 

Na základě § 10f odst. 2 věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný 

úřad upustil od konání veřejného projednání. 

Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce zpracované dle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí“) bylo dne 4. 6. 2020 předloženo Ministerstvu životního prostředí (dále také „MŽP“) 

jakožto příslušnému úřadu ve smyslu uvedeného zákona. Po kontrole náležitostí oznámení 

koncepce zaslalo MŽP dne 9. 6. 2020 dotčeným orgánům a dotčeným územním 

samosprávným celkům informaci o oznámení koncepce s upozorněním na možnost uplatnění 
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vyjádření. Oznámení koncepce bylo zveřejněno také v Informačním systému SEA na 

internetových stránkách https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP271K. 

Návrh koncepce byl včetně vyhodnocení SEA zveřejněn dle ustanovení § 16 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Lhůta pro zaslání vyjádření dle § 10f odst. 6 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí byla stanovena do 7. 9. 2021 (dále jen „zákonná lhůta“). 

MŽP obdrželo v zákonné lhůtě vyjádření celkem od 31 subjektů, přičemž 7 vyjádření 

obsahovalo připomínky k návrhu koncepce a vyhodnocení SEA a 24 vyjádření bylo bez 

připomínek. 

 

4. Informace, jak bylo v OP TAK zohledněno vyjádření 
dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem 
mezistátního posuzování 

OP TAK nebyl předmětem mezistátního posuzování. 

Také v rámci SEA OP TAK nebyly identifikovány projekty, jejichž vlivy by přesahovaly hranice 

ČR. Z hlediska hodnocení OP TAK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byla 

identifikována možná rizika, při nichž může dojít k přeshraničním vlivům. Nicméně na úrovni 

vyhodnocení SEA se jedná pouze o upozornění na možná rizika, která je potřebné řešit na 

úrovni konkrétních projektů. 

 

5. Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce 
zpracován ve variantách 

Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost 2021 – 2027 byl 

s ohledem na cíle koncepce a požadavky EK vypracován pouze v jedné variantě. 

Hodnocení variant tedy nebylo předmětem SEA OP TAK, odůvodnění vybrané varianty není 

relevantní. 

 


