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DOTAČNÍ INFO K 16. 6. 2017 

Moravskoslezský kraj 

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Mo-

ravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017 

 

Účel a priority dotačního programu: 
Účelem je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a 
podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích. 
 
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 
1. Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2017 
(Priorita 1) 
2. Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích v zahrani-
čí v roce 2017 (Priorita 2) 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
V prioritě 1 je dotační program určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2017 na území 
Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí. 

V prioritě 2 je dotační program určen pro sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělový-
chovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva 
reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2017 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích 
v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí). 

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
17. 7. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   21. 7. 2017 
 
 

Více informací:  
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-
moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-
urovni-v-roce-2017-93847/ 

 

OPŽP 

Výzva č. 57 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 
 
Alokace:  80 000 000  CZK 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2017-93847/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2017-93847/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2017-93847/


2 

 

 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy jes-
kyní ČR) 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby- podnikající 
 
Podání žádosti od   15. 6. 2017 
Podání žádosti do   15. 9. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace 
opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu ná-
vštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a 
podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natu-
ra 2000 a o cílové organismy. 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 

Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000  

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, 
souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů 
(jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

 péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.), 
 péče o lesní společenstva, 
 péče o vodní prvky a mokřadní biotopy, 
 péče o dřeviny mimo les, 
 speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů, 
 likvidace invazních a expanzivních druhů, 
 zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 
 opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět 

ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, 
lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci 
chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR, informační panely, na-
učné stezky apod.), 
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 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/57-vyzva 
 

Výzva č. 58 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.2: Posílit biodiverzitu 
 
Alokace:  120 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 
a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentál-
ního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby- podnikající 
 
Podání žádosti od   15. 6. 2017 
Podání žádosti do   15. 9. 2017 
 

Popis podporovaných aktivit: 

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy 
vč. obnovy a tvorby těchto biotopů 
Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 
Opatření v rámci aktivit 4.2.1 a 4.2.2 mají ve většině případů z hlediska realizace obdobný charak-
ter (liší se zacílením opatření), a typy podporovaných opatření jsou proto uvedeny společně. 

Podporovaná opatření: 

 speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cí-
lená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanziv-
ních druhů), 

http://www.opzp.cz/vyzvy/57-vyzva
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 speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných 
stanovišť, 

 opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném pro-
středí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů, 

 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu 
cenných stanovišť, 

 jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity 
opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta, 

 interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. 
naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabu-
le. 

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, 
hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) 

Podporovaná opatření: 

 eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů 
apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěš-
nosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezová-
ní invazních druhů, 

 obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odů-
vodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních dru-
hů, 

 jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

 
Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy 
živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci 
akvakultury prostřednictvím OP Rybářství) 

Podporovaná opatření: 

 realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště 
chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stav-
bách, vodních dílech apod., 

 jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými sub-
jekty. 

V rámci aktivity 4.2.4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými 
druhy živočichů jsou pro opatření proti rybožravým predátorům vyloučeny podnikatelské subjekty 
podnikající v odvětví akvakultury nebo vstupující do oblasti akvakultury. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/58-vyzva 
 

Výzva č. 59 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

http://www.opzp.cz/vyzvy/58-vyzva
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SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
 
Alokace:  300 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR) 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 
a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentál-
ního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby- podnikající 
 
Podání žádosti od   15. 6. 2017 
Podání žádosti do   15. 9. 2017 
 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spo-
jené s rozvojem technické infrastruktury: 

 opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na 
významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně 
ohrožených druhů apod., 

 opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruk-
tury, 

 výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
 zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
 odstranění migračních překážek na vodních tocích, 
 instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podpo-

rující jejich poproudou migraci, 

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur: 

 založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 
 zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podpo-

rujících ÚSES, 
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 liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného 
prvku), 

 zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 
 v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným 

povrchem umožňující pěší průchod krajinou, 
 vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých 

vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který 
neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních 
lesů). 

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních 
funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů: 

 vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a 
hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opev-
nění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových 
porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepů-
vodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů 
ochrany území před povodněmi, 

 obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních 
funkcí, 

 posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť, 
 podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v 

delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: 

 vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu váza-
ných organismů, 

 terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces 
renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo 
rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních 
druhů geograficky původními apod. 

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) 
zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000: 

 dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné 
následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů, 

 výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 
83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany, 

 zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů, 
 zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (proře-

závky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a za-
jištění přirozené prostorové skladby porostu. 

Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení po-
vrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu: 

 podpora opatření zamezujících vodní erozi: 
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 opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pá-
sů, průlehů apod.), 

 stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příko-
py apod.), 

 preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 

 podpora opatření zamezujících větrné erozi: 

 obnova či zakládání větrolamů. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva 
 

Výzva č. 60 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 
Alokace:  300 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR) 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 
a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentál-
ního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby- podnikající 
 

 
Podání žádosti od   15. 6. 2017 
Podání žádosti do   15. 9. 2017 
 

Popis podporovaných aktivit: 
 
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. 
vodních prvků a ploch): 

http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva
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 zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu linio-
vými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo 
obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace 
funkčních propojení přírodních ploch a prvků, 

 jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a 
ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tů-
ní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drob-
ných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně 
provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční poten-
ciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), 

 jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/60-vyzva 
 

Výzva č. 62 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
 
Alokace:  1 000 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Fyzické osoby- podnikající 
 
Podání žádosti od   15. 6. 2017 
Podání žádosti do   31. 8. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlep-
šení přirozených rozlivů 

http://www.opzp.cz/vyzvy/60-vyzva
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Typy podporovaných projektů 

 realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. 
snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), 

 zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety 
pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

 zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s 
tvorbou mokřin a tůní, 

 umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové par-
ky, v extravilánu do volné krajiny). 

 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 
urychleného odvádění kanalizací do toků 

Typy podporovaných projektů 

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost 
řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například: 

 plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), 
 podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 
 vsakovací šachty, 
 podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace. 

 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňo-
vé ochraně 

Typy podporovaných projektů 

 výstavba suchých nádrží (poldrů), 
 vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 

 

 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost ob-
sažených v „Registru svahových nestabilit“ 

Typy podporovaných projektů 

 stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpeč-
nost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“. 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/62-vyzva 
 

Výzva č. 89 
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

http://www.opzp.cz/vyzvy/62-vyzva
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SC 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním kon-
centracím znečišťujících látek 
 
Alokace:  500 000 000  CZK 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu  

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby- podnikající 
 
Podání žádosti od   15. 6. 2017 
Podání žádosti do   31. 1. 2018 

Popis podporovaných aktivit: 

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různo-
rodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří napří-
klad: 

a) Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem sníže-
ní emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

b) Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení 
emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

c) - 
d) Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení 

emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů. 
e) Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení 

emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů. 
f) - 
g) Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat. 
h) Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, 

odprašovací nebo mlžící zařízení). 
i) Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně 

realizace nových soustav. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/89-vyzva 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/89-vyzva

