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A) OBECNÝ ÚVOD 

Územní studii krajiny (dále též „ÚSK“) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod 

obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 

stavebního zákona a po splnění požadavků vyžadovaných tímto zákonem se stane jedním 

ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, 

orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. 

ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP. 

Zatímco potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území včetně vymezování zastavitelných ploch 

jsou řešeny obvyklými postupy podle stavebního zákona a jsou relativně dostatečně legislativně 

i metodicky ošetřeny a prakticky aplikovány, ve volné krajině, tj. v nezastavěném území, dosud 

nebyly možnosti uplatnění nástrojů územního plánování dostatečně využity. Kvalitní řešení se 

neobejde bez multidisciplinárního přístupu k návrhu ÚSK a bez spolupráce všech, kteří mají 

v krajině své legitimní zájmy. Je nezbytná zejména úzká spolupráce orgánů územního plánování 

a orgánů ochrany přírody. 

Základem zpracovatelského týmu musí být autorizovaný architekt pro obor územní plánování 

a autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, nanejvýš potřebná je účast dalších 

profesí, např. projektanta s autorizací pro specializaci „projektování územních systémů ekologické 

stability“
1
, specialistů na řešení protipovodňové a protierozní ochrany, geografii apod. 

Zadání územní studie krajiny by mělo být stručné a výstižné, ale mělo by obsahovat všechny údaje 

potřebné pro naplnění účelu ÚSK.  

 

B) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY 

Název územní studie 

Uvede se „Územní studie krajiny správního obvodu ORP (název obce s rozšířenou 

působností).“ 

1) Cíle a účel pořízení územní studie krajiny 

Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční 

víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační 

úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací 

činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení 

z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání 

krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Na základě ÚSK 

může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách 

územního rozvoje. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů 

a systémů v krajině.

                                                      
1
 Autorizace s číselným označením A.3.1 dle Autorizačního řádu České komory architektů. 
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ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument 

mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení 

se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii 

EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu 

a zelenou infrastrukturu. 

2) Rozsah řešeného území 

Řešené území ÚSK bude vždy vymezeno v rozsahu celého správního obvodu obce s rozšířenou 

působností. 

3) Požadavky na řešení územní studie krajiny 

3.1. Doplňující průzkumy a rozbory 

V maximální míře budou využita data z ÚAP a další dostupné podklady. Doplňující průzkumy 

budou pořízeny pouze v rozsahu nutném pro následné zpracování rozborů a návrhu, jenž bude 

specifikován v zadání ÚSK. Nezbytnou součástí doplňujících průzkumů budou vždy terénní 

průzkumy.  

Okruh podkladů pro řešení ÚSK bude zpravidla vymezen ve smlouvě mezi pořizovatelem 

a zpracovatelem, nikoliv v zadání. Ve smlouvě bude rovněž uvedeno, které podklady zajistí 

pořizovatel a které zpracovatel. ÚSK se zpracuje nad mapovými podklady státního mapového 

díla. 

Z existujících podkladů budou využity především tyto: 

 Data z ÚAP obcí a kraje  

 Zásady územního rozvoje a územní plány; v rozsahu smysluplném vzhledem k měřítku 

a podrobnosti zpracování ÚSK se zohlední i politika územního rozvoje, regulační plány, 

evidované územní studie a jiné (starší) územně plánovací podklady, vedené v evidenci 

územně plánovací činnosti, popř. vydaná územní rozhodnutí 

 Komplexní pozemkové úpravy 

 Související aktuální oborové generely a studie, programy, koncepce a strategie 

 Oborové mapy a další výše neuvedené zdroje dat v rozsahu potřebném pro zpracování 

ÚSK
2
  

                                                      
2
 Například geologická mapa, hydrologická mapa, hydrogeologická mapa, Atlas chemismu povrchových vod ČR, 

klimatologické mapy, geomorfologické členění reliéfu ČR, biogeografické členění reliéfu ČR, regionální 

a nadregionální ÚSES ČR, mapování biotopů, katalog biotopů, mapa potenciální přirozené vegetace ČR, pedologická 

data, mapy erozního ohrožení půdy (VÚMOP SOWAC-GIS), Atlas krajiny ČR, LPIS, oblastní plány rozvoje lesů, lesní 

hospodářské plány, plány oblasti povodí, plány pro zvládání povodňových rizik, statistická data (zejména demografie, 

struktura zaměstnanosti, hospodářství, dojížďka), historické mapy, historické letecké snímky, další podklady 

(památková péče, etnografie, aj.) 



   
 
 

 

 6 

 

Rozbory (analýza) budou požadovány v rozsahu nezbytném k vyhodnocení dat získaných 

ze shromážděných  podkladů a z doplňujících průzkumů pro účely následného návrhu. 

Obsahově se zaměří především na následující témata: 

 Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území 

o Popis a vymezení základních struktur krajiny (primární, sekundární a terciární 

struktura)
3
 

o Analýza vazeb sídel a krajiny (např. kvalita přístupu ze sídla do volné krajiny, 

schopnost krajiny zabezpečovat krátkodobou rekreaci, poměr mezi rozvojovými 

potřebami sídla a možnostmi jejich naplnění v krajině, vazba přírodních složek) 

o Hodnoty území (přírodní hodnoty, historické a kulturní hodnoty, estetické 

hodnoty), zpravidla vč. jevů, jež budou v souhrnném vyhodnocení doporučeny 

k doplnění do ÚAP (např. významné krajinné dominanty, krajinné horizonty, 

kompoziční osy v krajině, kulturně-historické hodnoty krajiny) 

 Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů
4
 v území a vyhodnocení míry jejich 

využitelnosti  

o Krajinné potenciály dle způsobu využití, tj. potenciál biotický (přírodní, 

ekostabilizační), kulturní, produkční (zemědělský, lesní), vodohospodářský, 

surovinový, sídelní, rekreační, smíšený, a dle míry jejich využití (extenzivní – 

intenzivní) 

 Rozbor využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení jeho požadavků a potřeb, 

např.: 

o Zemědělství, lesnictví 

o Vodní hospodářství 

o Těžba nerostů 

o Dopravní a technická infrastruktura 

o Rekreace a turistický ruch 

 Rozbor požadavků na změny v území: 

o Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje 

o Požadavky z územních plánů  

o Požadavky z územních studií, regulačních plánů, požadavky vyplývající 

z předpokládané budoucí realizace záměrů s platným územním rozhodnutím 

a ze záměrů v realizaci. 

o Požadavky z komplexních pozemkových úprav 

o Požadavky ze souvisejících oborových generelů a studií, programů, koncepcí 

a strategií

                                                      
3
Systém tří krajinných struktur je obecně rozšířeným konceptem v krajinné ekologii. Dle tohoto pojetí tvoří primární 

strukturu ekosystémy, sekundární strukturu antropogenní funkční systémy (sídla, průmysl, doprava apod.), terciární 

strukturu člověkem poznávané nebo vytvářené symboly (esteticky, kompozičně a spirituálně vnímané prvky v krajině 

a vazby mezi nimi). Primární struktura se řídí přírodními zákonitostmi a vztahy a tvoří nutný rámec pro existenci obou 

dalších struktur. Sekundární struktura uspokojuje hmotné potřeby člověka. Terciární struktura zprostředkuje vazbu 

obyvatel ke krajině. 
4
 Definice krajinného potenciálu viz slovník vybraných pojmů 
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 Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území (stávajících, předpokládaných), např.: 

o Narušení vodního režimu, ohrožení povodněmi 

o Eroze, sesuvy 

o Znečištění a kontaminace složek prostředí 

o Snižování a ztráta biodiverzity, snižování prostupnosti krajiny a fragmentace 

krajiny, střety dálkových migračních koridorů, střety a nenávaznosti ÚSES 

o Opuštěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajině a v kontaktu s ní 

o Zátěže ze stávajícího urbanizovaného území, ploch rekreace a z provozu dopravní 

a technické infrastruktury a předpokládané zátěže z území navržených k urbanizaci, 

navržených ploch rekreace a z navržené dopravní a technické infrastruktury 

o Zátěže ze stávající těžby a předpokládané zátěže z navržené těžby nerostných 

surovin 

o Stávající narušení a potenciální ohrožení přírodních, historických, kulturních 

a estetických hodnot 

 Souhrnné vyhodnocení  

Je vhodné, aby si pořizovatel vyhradil právo upřesnit po předání doplňujících průzkumů 

a rozborů (např. do 30 dnů) požadavky na řešení územní studie. 

3.2. Návrh územní studie krajiny 

Řešení návrhu ÚSK naváže na výsledky analytické části, zejména s cílem optimálního využití 

zjištěných krajinných potenciálů a řešení střetů, snižování rizik a předcházení ohrožení 

z hlediska vývoje životního prostředí i z hlediska uspokojení potřeb člověka v krajině. 

Návrh ÚSK bude vždy obsahovat: 

 Stanovení cílové vize krajiny  

o Stanovení cílové vize krajiny a priorit vývoje území, ve vazbě na ZÚR
5
 a s ohledem 

na stav území včetně typů krajiny, hodnot, rizik a limitů v území a požadavky obyvatel, 

při nastavení vhodné formy spolupráce s veřejností  

 Členění území na krajinné okrsky
6
 

Návrh ÚSK bude dále s ohledem na charakter území řešit zejména tato témata:  

 Ochrana a rozvoj hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů, obvykle zejména: 

o Zpřesnění typů krajin
7
 a cílových charakteristik krajiny 

o Návrh opatření na ochranu a rozvoj zjištěných hodnot (přírodní hodnoty, historické 

a kulturní hodnoty, estetické hodnoty) a potenciálů (včetně případných požadavků 

na ochranu kulturních hodnot území, např. krajinných horizontů, panoramat, 

kompozičních os v krajině, apod.)  

                                                      
5
 Přitom je možno korigovat či doplnit priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území ze 

ZÚR  
6
 Definice krajinného okrsku viz slovník vybraných pojmů 

7
 Je možné další upřesnění vůči výstupu z doplňujících průzkumů a rozborů 
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 Řešení požadavků a potřeb člověka v krajině, např.: 

o Návrh opatření pro optimalizaci hospodaření v krajině  

o Návrh opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka 

o Návrh opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 

o Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z územně plánovací 

dokumentace a z dalších podkladů 

 Řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině, např.: 

o Doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území 

a ke zlepšení protipovodňové ochrany území 

o Rámcové vymezení niv vodotečí 

o Doporučení pro řešení protierozní ochrany  

o Doporučení pro řešení problémů v oblasti znečištění a kontaminace 

o Rámcový návrh úprav ÚSES  

o Návrh zpřesnění migračně významných území, dálkových migračních koridorů, návrh 

řešení střetů v místech omezení dálkových migračních koridorů   

o Doporučení dalších opatření k ochraně a zvýšení biodiverzity a k předcházení 

fragmentace krajiny
8
 

o Vymezení ploch vyžadujících revitalizaci anebo renaturalizaci
9
 krajiny 

o Návrh opatření pro transformaci zjištěných významných opuštěných areálů a ploch 

ve volné krajině a v kontaktu s ní  

o Návrh snižování nepřiměřených zátěží v území 

o Doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu (změny velikosti půdních 

bloků, zadržování vody v krajině, zvyšování koeficientu ekologické stability, změny 

využití území apod.) 

Výstupy z jednotlivých témat budou využity pro formulaci rámcových podmínek využití 

krajinných okrsků a rámcových doporučení pro opatření.  

 Rámcové podmínky využití – Podmínky budou podkladem pro podrobnější zpracování 

řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou požadavky na řešení plošného 

i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu) 

a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. 

 Rámcová doporučení pro opatření - Budou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné 

správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří mohou uložit a realizovat opatření 

ke zlepšení stavu krajiny.

                                                      
8
 Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí části, které postupně 

ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace v sobě zpravidla zahrnuje postupné snižování 

kvality. Lze rozlišovat neúměrnou (disproporční) fragmentaci krajiny, kdy v důsledku antropogenní činnosti (zpravidla 

realizací nových dopravních staveb) dochází k negativním změnám krajinné matrice a žádoucí fragmentaci krajiny 

směřující ke zlepšení stávajícího krajinného rázu (pozitivní změny krajinné matrice, např. zmenšení výměr jednotlivých 

zemědělských produkčních ploch, diverzifikace ZPF, vytváření strukturované krajiny apod.). 
9
 Renaturalizací je míněno obnovení původního přírodního stavu po skončení nějakého lidského (antropogenního) 

zásahu 
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Rámcové podmínky využití a rámcová doporučení pro opatření budou v ÚSK formulovány 

vždy, a to zvlášť pro každý krajinný okrsek. Vedle potřeb krajiny z hlediska životního 

prostředí budou zohledňovat rovněž potřeby člověka jakožto uživatele krajiny. 

 

4) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie krajiny 

4.1. Doplňující průzkumy a rozbory 

Textová část 

Obsahem textové části průzkumů bude popis zjištěného současného stavu území, vycházející 

z použitých podkladů (včetně oborových dokumentů a datových zdrojů) a terénních průzkumů, 

popř. dalších provedených průzkumů. Přílohou bude rovněž komentovaná fotodokumentace 

z terénních průzkumů. 

Budou-li vedle terénních průzkumů provedeny ještě další (zpravidla oborově zaměřené) 

doplňující průzkumy, může být přílohou kompletní výstup nebo nejdůležitější části těchto 

průzkumů.  

Obsah textové části rozborů bude strukturován dle tematické náplně rozborů. 

Vždy budou přehledně uvedeny výchozí podklady a zdroje.  

Textová část bude členěna následujícím způsobem: 

a) Popis stavu území 

b) Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území 

c) Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů v území a vyhodnocení míry jejich 

využitelnosti 

d) Rozbor využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení jeho požadavků a potřeb  

e) Rozbor požadavků na změny v území  

f) Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území 

g) Souhrnné vyhodnocení 

Souhrnné vyhodnocení bude vždy obsahovat: 

 Zjištěné hlavní hodnoty a potenciály krajiny 

 Zjištěná hlavní ohrožení, rizika a problémy v území  

 Vyhodnocení a zpřesnění typů krajin ze ZÚR 

 Určení problémů k řešení v návrhu ÚSK včetně nově uplatňovaných námětů na provedení 

změn v území 

 

Zpravidla bude součástí souhrnného vyhodnocení rovněž: 

 Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů. 

Grafická část 

Grafická část bude vždy obsahovat:
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 Výkres současného stavu území 

 Výkres rámcového vymezení hodnot a krajinných potenciálů, jehož obsahem bude rovněž 

grafické vymezení zpřesněných typů krajin ze ZÚR  

 Výkres limitů
10

 

 Problémový výkres  

Dle potřeby bude součástí rovněž: 

 Přehledný výkres rozborů území (měřítko 1 : 25 000 nebo 1 : 50 000) 

Není-li výše stanoveno jinak, budou uvedené výkresy zpracovány v měřítku 1 : 10 000, 

v odůvodněných případech 1 : 25 000. Důvodem pro zpracování výkresů v měřítku 1 : 25 000 

bude zejména značná rozloha konkrétního správního obvodu ORP. Důvodem pro zpracování 

Výkresu současného stavu území v měřítku 1 : 25 000 bude zejména značná rozloha 

konkrétního správního obvodu ORP v relativně homogenním území. 

Dle potřeby lze grafickou část doplnit dalšími výkresy a schématy. 

4.2. Návrh územní studie krajiny 

Textová část 

Textová část bude členěna následujícím způsobem: 

a) Stanovení cílové vize krajiny
11

 

b) Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů 

c) Návrh řešení potřeb člověka v krajině 

d) Návrh řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině 

e) Členění území na krajinné okrsky, pro něž se stanoví: 

o Rámcové podmínky využití 

o Rámcová doporučení pro opatření 

f) Závěr 

Závěr bude vždy obsahovat: 

 Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu v územně plánovací dokumentaci, včetně 

návrhů změn stávající územně plánovací dokumentace  

 Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu při činnosti orgánů veřejné správy a dalších 

subjektů  

 Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů 

 Souhrnné doporučení pro řešení územních problémů, které nelze vyřešit v rozsahu 

a podrobnosti ÚSK  

 

Všechny části závěru budou doplněny odůvodněním. 

                                                      
10

 Včetně graficky zobrazitelných limitů environmentálních, ekonomických a sociálních 
11

 Cílová charakteristika krajiny dle Evropské úmluvy o krajině 
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Grafická část 

Grafická část bude vždy obsahovat: 

 Hlavní výkres, který bude zejména obsahovat: 

o Zpřesněné vymezení typů krajin 

o Členění území na krajinné okrsky 

o Graficky zobrazitelné součásti návrhu ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití 

krajinných potenciálů 

o Graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení potřeb člověka v krajině 

o Graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení 

rizikům v krajině  

o Graficky zobrazitelné součásti rámcových podmínek využití 

o Graficky zobrazitelné součásti rámcových doporučení pro opatření 

 Výkres vymezení navržených změn ve využívání ploch 

 Výkres jevů navržených na doplnění ÚAP 

Dle potřeby bude součástí rovněž: 

 Přehledný výkres celkového řešení (měřítko 1 : 25 000 nebo 1 : 50 000) 

Není-li výše stanoveno jinak, budou uvedené výkresy zpracovány v měřítku 1 : 10 000, 

v odůvodněných případech 1 : 25 000. Důvodem pro zpracování výkresů v měřítku 1 : 25 000 

bude zejména značná rozloha konkrétního správního obvodu ORP. 

Dle potřeby lze grafickou část doplnit dalšími výkresy a schématy. 

5) Další požadavky 

Například na kontrolní dny k rozpracovaným doplňujícím průzkumům a rozborům 

a k rozpracovanému návrhu, termín a formu předání územní studie krajiny (včetně požadavků 

na počet tištěných pare, formát digitálních výstupů atd.), případně termín předání jednotlivých 

etap (je-li etapizace požadována). 

Projednání zadání územní studie ani jeho schválení zákon neupravuje. Zákon rovněž neklade 

požadavky na projednání samotné územní studie. Nelze tedy např. vyžadovat zajištění 

kladných stanovisek dotčených orgánů k územní studii, schválení územní studie orgány 

samosprávy apod., neboť tyto požadavky by byly v rozporu s českým právním řádem. 

Na druhou stranu je v souladu s obecnými principy výkonu veřejné správy a s platnými 

předpisy usilovat o zajištění konsensu nad obsahem územní studie, který je důležitý z hlediska 

jejího budoucího uplatnění. Z tohoto hlediska je žádoucí, aby nad rámec povinností uložených 

stavebním zákonem proběhly v průběhu pořizování územní studie konzultace s relevantními 

orgány veřejné správy a aby byla do procesu přípravy rovněž zapojena veřejnost. Vzhledem 

k zaměření ÚSK je obzvláště potřebná spolupráce s příslušnými orgány ochrany životního 

prostředí, zejména s orgánem ochrany přírody, a se samosprávnými orgány dotčených obcí. 
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Rozsah požadovaných konzultací s orgány veřejné správy a s veřejností je však třeba v zadání 

specifikovat. Obecně jsou konzultace s veřejnou správou a s veřejností vhodné již v okamžiku 

tvorby zadání. 

C) POZNÁMKY 

 Požadavky uvedené v 5. části se v zadání uvádějí jen v případě, nejsou-li součástí smlouvy 

o dílo.  

 

 Dle § 158 odst. 1 stavebního zákona je zpracování územní studie vybranou činností, kterou 

mohou vykonávat pouze oprávněné fyzické osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě.  

 

 V případě, že je pro územní studii žádána dotace ze specifického cíle 3.3 Podpora 

pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Integrovaného regionálního 

operačního programu, je nutno dbát, aby zadání územní studie naplnilo i podmínky 

pro přidělení dotace, zejména mít na zřeteli, že žadatelem může být pouze obec s rozšířenou 

působností a územní studie krajiny musí být zpracována pro celý správní obvod ORP. 

Územní studie krajiny přitom musí řešit krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to 

i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU 

a Evropskou úmluvu o krajině. 

Blíže viz příslušné materiály na WWW stránkách: 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
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Slovník vybraných pojmů 

Cílová charakteristika krajiny 

Evropská úmluva o krajině popisuje cílovou charakteristiku krajiny takto: Cílová charakteristika 

krajiny znamená přání a požadavky obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, 

formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány.
12

 

Charakteristika krajiny 

Uvedený pojem z Evropské úmluvy o krajině lze dále konkretizovat např. takto: Charakteristikou 

krajiny rozumíme takový znak krajiny (objekt, vlastnost, asociace), který je pro krajinu specifický 

(určující její individuality) nebo typický (určující krajinný typ). Pro potřeby hodnocení krajinného 

rázu dělíme charakteristiky krajiny na charakteristiky primární (přírodní), sekundární a terciální 

(kulturní, historické) krajinné struktury. Vymezování charakteristik krajiny je předmětem 

posuzování krajinného rázu. [1] 

Krajina 

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny: Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým 

reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.
13

 [1] 

Dle Evropské úmluvy o krajině: Krajina znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, 

jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů.
14

 

Krajinný okrsek 

Krajinný okrsek je základní skladebná relativně homogenní část krajiny, která se od sousedních 

krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem využití.  

Krajinný potenciál viz Potenciál krajiny 

Krajinný ráz 

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 

oblasti.
15

 Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
16

  

Předmětem ochrany krajinného rázu vzhledem k dikci zákona budou všechny přírodní, kulturní, 

historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny. [1] 

Potenciál  

Potenciál je souhrn možností, schopností, vhodností, předpokladů území/krajiny pro určitou 

činnost. 

Potenciál krajiny 

Potenciál krajiny / krajinný potenciál je schopnost krajiny poskytovat určité možnosti a předpoklady 

pro různorodé využívání krajiny s cílem uspokojit potřeby lidské společnosti. [2

                                                      
12

 Čl. 1 písm. c) Evropské úmluvy o krajině 
13

 § 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
14

 Čl. 1 písm. a) Evropské úmluvy o krajině 
15

 § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
16

 § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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Přírodní charakteristiky 

Přírodní charakteristiky jsou tvořeny základními abiotickými a biotickými prvky a jevy, jimiž jsou 

klimatické, geologické, geomorfologické, půdní, hydrologické a biogeografické poměry.  

 

[1] Krajinný ráz Zlínského kraje; Salašová, A., Žallmannová, E.; 2005. 

[2] In: Cestovný ruch v krajine; Pichlerová, M., Benčať, T.; Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 

Seznam použitých právních předpisů 

 sdělení č. 13/2005 Sb. m. s., o sjednání Evropské úmluvy o krajině 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

Seznam použitých vnitřních profesních předpisů 

 Autorizační řád České komory architektů 

Seznam použitých zkratek 

EU  Evropská unie 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

ÚAP   Územně analytické podklady 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ÚSK   Územní studie krajiny 
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SMĚRNICE A DODATKY 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO 

              PROSTŘEDÍ 

 V Praze dne 11. února 2016 

 Č. j. 324/M/16 

 Č. j. 8926/ENV/16 

 

Dodatek č. 2 

ke směrnici MŽP č. 2/2015 o poskytování finančních prostředků 

z programu Nová zelená úsporám od roku 2015 

___________________________________________________________________________  

Směrnice MŽP č. 2/2015 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená 

úsporám od roku 2015 ze dne 31. března 2015, č. j.: 22197/ENV/15, 899/M/15 se upravuje 

takto: 

 

I. Článek 3 zní: 

"Článek 3 

Oblasti podpory 

 

Podprogram Rodinné domy 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů  

V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou k snížení energetické náročnosti 

stávajících rodinných domů. Jedná se zejména o realizaci opatření ke zlepšení tepelně-

technických vlastností obálky budovy.  

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností  

V této oblasti je podporována výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou 

náročností. 

C. Efektivní využití zdrojů energie  

V této oblasti je podporována výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, 

ekologicky šetrné zdroje a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje 

energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu. 
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Podprogram Bytové domy 

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů  

V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke  snížení energetické 

náročnosti stávajících bytových domů na území hl. m. Prahy. Jedná se zejména 

o realizaci opatření ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy, která 

mohou být prováděna v různých kombinacích s následujícími opatřeními: výměna 

neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace 

technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla 

z odpadního vzduchu a další.  

B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností  

V této oblasti je podporována výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou 

náročností. 

C. Efektivní využití zdrojů energie 

V této oblasti jsou podporována technická opatření prováděná ve stávajících bytových 

domech i bez současné realizace opatření ke zlepšení tepelně-technických vlastností 

obálky budovy. Jedná se o výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, 

ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje 

energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu, regulace otopných soustav 

a další. Podpořena budou pouze opatření v bytových domech na území hl. m. Prahy."  

II. Do článku 4 se doplňuje odstavec 13, který zní: 

"13. V případě, že Fond v jakékoliv fázi administrace do doby vydání Registrace 

a rozhodnutí zjistí, že žadatel porušuje či nesplňuje podmínky Programu takovým 

způsobem, který by k datu evidence žádosti neumožňoval podání žádosti v souladu 

s podmínkami Programu, Fond další administraci žádosti ukončí a písemně o tom 

žadatele vyrozumí. Žadatel je v tomto případě oprávněn podat Fondu námitku proti 

ukončení administrace žádosti. Vyřizování námitek se řídí pravidly uvedenými 

v článku 13 této směrnice." 

III. V článku 20 odstavce 4 a 5 zní: 

"4.  Finanční plán čerpání podprogramu NSA pro následující rok schvaluje správce 

Programu. 

5.  Náměty na projekty v rámci podprogramu NSA projednává a schvaluje správce 

Programu." 

IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti 

dne 12. února 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele 

Státního fondu životního prostředí České republiky, který přijme ve své působnosti 
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konkrétní opatření a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu životního 

prostředí České republiky v souladu s tímto dodatkem. 

 

Odborný gestor: samostatné oddělení programu Nová zelená úsporám 

Zpracovatel: Ing. Radka Pokorná 

 

          Mgr. Richard Brabec 

                                           ministr 
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Č. j.: 9486/ENV/346/M/16 

 

2. Výzva Ministerstva životního prostředí  

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 

Nová zelená úsporám – Bytové domy 

 

 

PREAMBULE 

Program Nová zelená úsporám je financován z podílu na výnosech z dražeb emisních 

povolenek v rámci systému EU ETS, jehož výše je stanovena v § 7 zákona č. 383/2012 Sb., 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Cílem podprogramu Nová zelená úsporám – Bytové domy (dále jen „Podprogram BD“) 

je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby 

(Podprogram BD slouží k naplňování cílů dle článků 3 a 7 Směrnice Evropského Parlamentu 

a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti) a zlepšení stavu životního 

prostředí. 

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů 

energie v bytových domech na území hl. m. Prahy. 

Základní podmínky pro poskytování podpory z programu Nová zelená úsporám jsou 

stanoveny ve Směrnici č. 2/2015 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních 

prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám od roku 2015 (dále jen „Směrnice“), která 

nabyla účinnosti dne 1. dubna 2015. 

V souladu se Směrnicí se vyhlašuje 2. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Bytové domy (dále jen „Výzva“), jejíž přílohou 

a nedílnou součástí jsou Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu 

Nová zelená úsporám – Bytové domy v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí (dále jen 

„Závazné pokyny“). 

 

1. HARMONOGRAM VÝZVY 

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016 v 10:00 h 

Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně po dobu realizace Podprogramu BD ve vazbě 

na zajištění zdrojů financování programu z výnosů dražeb emisních povolenek v rámci 

systému EU ETS.  

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových 

stránkách programu http://www.novazelenausporam.cz. 

http://www.novazelenausporam.cz/
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2. TYPY ŽADATELŮ O PODPORU  

Žadateli o podporu jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníky bytových domů 

na území hl. m. Prahy (např. bytová družstva, obce, společenství vlastníků jednotek a další). 

Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. 

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení 

v § 9 tohoto zákona). 

Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní 

předpis, podporu nelze poskytnout. 

 

3. OBLAST PODPORY 

V rámci Výzvy jsou podporována opatření v následujících oblastech podpory, které jsou 

podrobněji specifikovány v Závazných pokynech: 

A - Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů  

C - Efektivní využití zdrojů energie 

 

4. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 Alokace pro Výzvu bude průběžně navyšována v návaznosti na realizované výnosy z dražeb 

emisních povolenek. V případě dočasného vyčerpání alokace budou žádosti přijímány 

do zásobníku žádostí. Po uvolnění nebo navýšení alokace budou žádosti ze zásobníku 

automaticky zařazeny do administrace v pořadí, v kterém byly zaevidovány. 

 

Správce programu je oprávněn na základě vyhodnocení přínosů a sledovaných indikátorů 

rozhodnout o rozdělení alokace mezi jednotlivé oblasti a podoblasti podpory. 

 

5. PODMÍNKY ÚČASTI 

 Soulad projektového záměru s cíli Podprogramu BD a podmínkami uvedenými 

ve Směrnici, ve Výzvě a v Závazných pokynech. 

 Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o podporu. 

 Podání žádosti o podporu oprávněným žadatelem definovaným ve Výzvě. 

 

6. FINANČNÍ PODPORA  

Finanční podpora v rámci Výzvy bude poskytována v souladu s pravidly programového 

financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a dle pokynu Ministerstva financí č. R 1 – 

2010, dále v souladu s Dokumentací programu NZÚ schválenou usnesením vlády č. 229 

ze dne 30. března 2015, se Směrnicí a Závaznými pokyny. 
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7. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře 

přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám:  

http://www.novazelenausporam.cz. 

 

8. POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ  

 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond) provede kontrolu podané žádosti 

z hlediska úplnosti, formální správnosti a specifickou kontrolu, při které je 

kontrolována věcná správnost a soulad s podmínkami Podprogramu BD. 

 U předložených žádostí o podporu, které nesplní požadavky na úplnost, formální 

a věcnou správnost a soulad s podmínkami Podprogramu BD, bude další 

administrace ukončena. 

 U žádostí, které splní požadavky na úplnost, formální a věcnou správnost a soulad 

s podmínkami Podprogramu BD provede Fond akceptaci žádosti, o které žadatele 

o podporu písemně vyrozumí akceptačním dopisem. 

 Žadatel ve lhůtě stanovené v akceptačním dopisu doloží doklady požadované 

v Závazných pokynech k vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

nebo Registraci akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu. 

 U žádostí, u kterých nejsou v průběhu závěrečného vyhodnocení žádosti zjištěny 

nedostatky, vydá správce programu (MŽP) Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace nebo Registraci akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační 

složky státu. 

 Proces administrace je dále podrobněji uveden v Závazných pokynech. 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

 Výzva nabývá platnosti dnem podpisu ministra a účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

 

 

V Praze dne 11. února 2016 

 

Mgr. Richard Brabec 

                                        ministr 

 

 

Příloha: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová  

zelená úsporám – Bytové domy v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí 

 

http://www.novazelenausporam.cz/
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1. Úvod 

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – 

Bytové domy v rámci 2. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“) specifikují 

postup administrace celého projektového cyklu a základní ustanovení definovaná směrnicí 

MŽP č. 2/2015 (dále jen „směrnice“). Žadatelům a příjemcům podpory přinášejí ucelený 

přehled informací potřebných k úspěšné realizaci projektu. 

 

2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory 

2.1. Základní zásady a podmínky poskytování podpory 

Pro 2. výzvu k podávání žádostí o podporu (dále jen „výzva“) určenou pro bytové domy jsou 

definovány obecné zásady a podmínky, se kterými by se měl každý žadatel, chce-li být rovněž 

úspěšným příjemcem podpory, seznámit a které musí po celou dobu administrace žádosti 

o podporu (dále jen „žádost“) dodržovat. 

 

Základní podmínky poskytování podpory 

a) Podpora se poskytuje pouze na opatření realizovaná na bytových domech na území hl. 

m. Prahy. 

b) Definice bytového domu dle kapitoly 11 musí být pro poskytnutí podpory naplněna 

jak pro budovu před realizací podporovaných opatření (tj. ve výchozím stavu), tak 

pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření) 

a následně po celou dobu udržitelnosti. 

c) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník bytového domu (jak fyzická osoba, tak 

právnické osoby, např. bytová družstva, obce, společenství vlastníků jednotek) 

podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, 

ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona). 

d) Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu 

administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Registrace akce a Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“), respektive vydání Registrace 

akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen 

„Registrace a stanovení výdajů“). Změny vlastníků nemovitosti v průběhu 

administrace žádosti a po dobu udržitelnosti jsou umožněny pouze v případech 

a za podmínek uvedených v kapitole 9. 

e) Podporu lze poskytnout i na opatření prováděná na bytovém domě, na který je nebo 

byla individuálně poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo jiná podpora z dalších 

veřejných zdrojů, ne však na stejné položky nebo dříve podpořená opatření. V případě 

podpory z více veřejných zdrojů je žadatel povinen tuto skutečnost neprodleně 

oznámit Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „fond“), nejpozději před 

závěrečným vyhodnocením žádosti. 
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f) V rámci výzvy je možno na jeden objekt uplatnit pouze jednu žádost, která může 

obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory. Další žádost je možné podat 

až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo v případě zpětvzetí předchozí 

žádosti, ukončení administrace předchozí žádosti v případě neplnění podmínek 

programu Nová zelená úsporám (dále jen „program“) nebo v případě nevydání 

Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů, k předchozí 

žádosti. 

g) Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A i v kombinaci více 

opatření z oblasti podpory A a C omezena max. na 30 % řádně doložených 

způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše 

podpory na jednu žádost omezena max. na 25 % řádně doložených způsobilých 

výdajů. 

h) V případě, že žádost o podporu obsahuje více opatření z několika různých podoblastí 

podpory, je konečná výše podpory v jednotlivých podoblastech zároveň omezena 

doloženými způsobilými výdaji pro tuto podoblast podpory. 

i) Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 24 měsíců před datem evidence 

žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015. 

j) Podány mohou být pouze žádosti, u nichž činí vypočítaná podpora na navrhovaná 

opatření nejméně 50 000 Kč. 

k) V případě podání žádosti v režimu veřejné podpory je podpora omezena také 

příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory. 

l) Po realizaci opatření nesmí dojít ke zhoršení parametru měrné neobnovitelné primární 

energie EpN,A ani měrné celkové dodané energie EP,A. 

m) Podpora bude poskytnuta na všechny úplné, řádně podané a doručené žádosti, které 

splní všechny podmínky programu a budou kryty finančními prostředky určenými 

pro výzvu. Disponibilní alokace pro výzvu může být průběžně navyšována, a to 

rozhodnutím Ministerstva životního prostředí jako správce programu. Informační 

systém průběžně sleduje aktuální stav alokace finančních prostředků v rámci výzvy. 

V případě, že prostředky rezervované na základě podaných žádostí dosáhnou 

maximální stanovené alokace pro výzvu, informační systém upozorní žadatele, že 

dočasný limit disponibilní alokace byl vyčerpán. Žádosti nad rámec disponibilní 

alokace mohou být evidovány v tzv. zásobníku žádostí. 

n) Žadatel je oprávněn kdykoliv od podání žádosti až do vydání Registrace a rozhodnutí, 

respektive Registrace a stanovení výdajů, vzít podanou žádost zpět, a to buď přímo 

přes webové rozhraní informačního systému programu, nebo doručením písemného 

oznámení fondu. Zpětvzetí žádosti není možné, pokud došlo k přerušení administrace 

fondem, viz násl. bod, např. v důsledku provádění kontroly fondem či kontrolních 

šetření jiných oprávněných orgánů. 

o) V případě, že fond v jakékoliv fázi administrace do doby vydání Registrace 

a rozhodnutí zjistí skutečnosti zakládající důvodné podezření, že žadatel nesplňuje 
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podmínky programu, může fond další administraci žádosti přerušit a zahájit kroky 

k ověření, prošetření či kontrole předmětných skutečností fondem nebo jinými 

oprávněnými orgány. Přerušení obvykle trvá do doby konečného rozhodnutí 

o potvrzení či nepotvrzení podezření. 

p) V případě, že fond v jakékoliv fázi administrace do doby vydání Registrace 

a rozhodnutí zjistí, že žadatel porušuje či nesplňuje podmínky programu takovým 

způsobem, který by k datu evidence žádosti neumožňoval podání žádosti v souladu 

s podmínkami programu, fond další administraci žádosti ukončí, o čemž bude žadatel 

písemně informován. Žadatel je v tomto případě oprávněn podat fondu námitku proti 

ukončení administrace žádosti. Vyřizování námitek se řídí pravidly uvedenými 

v kapitole 3.10. 

q) Realizace opatření musí být prováděna dodavatelem s příslušnými oprávněními 

a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. 

r) Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické 

vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru výrobku ze Seznamu 

výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá. 

s) Žadatel o podporu je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby. 

Pro potřeby programu jsou požadavky na odborný technický dozor stavebníka 

uvedeny v kapitole 11. 

t) Při doložení ukončení realizace podporovaného opatření musí žadatel doložit protokol 

o provedení úprav nastavení regulačních prvků, popř. teplotních a dalších parametrů 

otopné soustavy a soustavy ohřevu teplé vody, pokud byly projektem předepsány. 

u) Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace fondem pověřenou osobou 

a použití technických, ekonomických a environmentálních údajů ze žádosti a jejích 

příloh za účelem prezentace projektů podpořených z programu. 

v) Tyto pokyny pro žadatele mohou být aktualizovány dodatky k výzvě vydávanými 

správcem programu. Pro žadatele je závazné znění účinné ke dni evidence žádosti. 

 

2.2. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů 

V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti 

stávajících bytových domů. Jedná se o realizaci opatření ke zlepšení tepelně-technických 

vlastností obálky budovy, která lze kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla 

za efektivní a ekologicky šetrné zdroje, s instalací technologií využívajících obnovitelné 

zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. 

2.2.1 Podmínky oblasti podpory A 

a) Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. 

ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána 

příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007. 
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b) V případě, že je ke dni evidence hlavní zdroj tepla na vytápění budovy určen na spalování 

tuhých fosilních paliv a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je žadatel povinen 

provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově 

instalované zdroje, nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem. 

2.2.2 Podoblasti podpory a sledované parametry 

a) Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se 

oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.0, A.1, A.2. 

b) Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení sledovaných 

technických parametrů uvedených v tabulce 1. 

Tabulka 1: Požadované parametry v oblasti podpory A 

Sledované technické 

parametry 

Označení 

[jednotky] 
A.0 A.1 A.2 

Měněné stavební prvky 

obálky budovy 
U [W.m

-2
. K

-1
] ≤ 0,95 × Urec 

dle požadavku ČSN 

73 0540-2 a vyhl. č. 

78/2013 Sb. 

Dosažená klasifikační 

třída neobnovitelné 

primární energie EpN,A 

nebo celkové dodané 

energie EP,A 

[─] 
bez 

požadavku 
C  A-B 

Procentní snížení 

vypočtené měrné 

neobnovitelné primární 

energie EpN,A nebo 

měrné celkové dodané 

energie EP,A oproti stavu 

před realizací opatření 

[%] ≥ 20 %  ≥ 30 % ≥ 40 % 

2.2.3 Zvláštní ustanovení pro památkově chráněné budovy 

Je-li budova památkově chráněna (viz definice v kapitole 11) a orgán památkové péče 

ve svém písemném stanovisku zároveň stanovil podmínky omezující možnosti provést 

některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, je možno žádat o podporu za podmínek 

platných pro památkově chráněné budovy uvedených v tabulce 2. 

Tabulka 2: Požadované parametry pro památkově chráněné budovy v oblasti podpory 

A 

Sledované technické 

parametry 

Označení 

[jednotky] 
A.0 A.1 A.2 
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Měněné stavební prvky 

obálky budovy, u 

kterých je stanoven 

zvláštní postup při 

provádění 

U [W.m
-2

. K
-1

] 

 

dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. 

č. 78/2013 Sb. 

Dosažená klasifikační 

třída neobnovitelné 

primární energie EpN,A 

nebo celkové dodané 

energie EP,A 

[─] 
bez 

požadavku 
D A-C 

Procentní snížení 

vypočtené měrné 

neobnovitelné primární 

energie EpN,A nebo 

měrné celkové dodané 

energie EP,A oproti 

stavu před realizací 

opatření 

[%] ≥ 10 % ≥ 20 % ≥ 30 % 

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění 

opatření, které předepisují použití materiálů či postupů, u nichž lze jednoznačně doložit vyšší 

finanční náročnost oproti standardnímu řešení (nutnost použití izolačních materiálů 

s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti nižší než 0,030 W.m
-1

.K
-1

, zateplení konstrukce 

ze strany interiéru, výroba replik / repase oken a dveří, ozdobné architektonické prvky, 

sgrafita apod.), lze pro danou část opatření uplatnit zvýhodněný koeficient k, upravující výši 

dotace pro daný typ konstrukce (viz tabulka 4). Zvýhodnění se nepřiznává v případech, kdy je 

např. pouze omezena maximální tloušťka použité izolace nebo předepsána barevnost povrchů. 

O přiznání nároku na uplatnění zvýhodněného koeficientu rozhoduje fond. 

2.2.4 Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III 

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity typy materiálů 

s vydaným environmentálním prohlášením typu III (dále jen „environmentální prohlášení“), je 

možné uplatnit zvýhodněný koeficient k, upravující výši dotace pro daný typ konstrukce (viz 

tabulka 3), a to za níže uvedených podmínek: 

a) musí být použity nejméně dva různé druhy výrobků (např. tepelněizolační materiál 

a fasádní stěrka), nelze tedy kombinovat různé tepelněizolační materiály či jejich 

různé tloušťky; 

b) materiály musí být použity alespoň na 75 % celkové výměry podporovaných opatření 

na daném typu konstrukce (např. obvodové stěny nebo střechy); 

c) environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, 

případně EN 15 804, a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou. 
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2.2.5 Výše podpory 

Maximální výše podpory v oblasti A se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé 

konstrukce, na kterých je prováděno opatření, tj. dle vzorce: 

𝑣ýš𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑦 =  ∑ 𝑘 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑣ýš𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑦 𝑖 − 𝑡éℎ𝑜 𝑜𝑝𝑎𝑡ř𝑒𝑛í

𝑗

𝑖=1

 

Si – plocha i-té konstrukce v metrech čtverečních na obálce budovy (dle energetického 

hodnocení) zaokrouhlená na jedno desetinné místo směrem dolů, 

výše podpory i-tého opatření – viz Tabulka 3: Jednotková výše podpory , dle typu konstrukce 

a podoblasti podpory, 

k – koeficient upravující výši podpory – viz  

Tabulka 4: Koeficienty upravující výši podpory v oblasti podpory A pro jednotlivé 

konstrukce, 

j – počet konstrukcí na obálce budovy, na kterých je realizováno podporované opatření. 

 

Tabulka 3: Jednotková výše podpory v oblasti podpory A 

Typ konstrukce 
A.0 a A.1 

(Kč/m
2
) 

A.2 

(Kč/m
2
) 

Obvodová stěna 430 510 

Střešní konstrukce 380 450 

Výplně otvorů 1 250 1 500 

Podlaha na terénu 500 600 

Ostatní konstrukce, stropy 200 240 

 

Tabulka 4: Koeficienty upravující výši podpory v oblasti podpory A pro jednotlivé 

konstrukce 

Popis Podmínky Koeficient k 

Budovy a konstrukce bez zvýhodnění – 1,0 

Památkově chráněná budova kapitola 2.2.3 1,3 

Použití materiálu s vydaným environmentálním 

prohlášením typu III 
kapitola 2.2.4 1,05 

Uplatní-li se současně více koeficientů k, je výsledný koeficient pro stanovení výše podpory 

roven součinu dílčích koeficientů. 
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2.2.6 Podoblast podpory A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění 

odborného technického dozoru 

a) O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti 

podpory A.0, A.1 nebo A.2. 

b) Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti 

a na zajištění odborného technického dozoru. 

c) Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % 

z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2. 

Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo Registrace 

a stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti 

podpory A.0, A.1 nebo A.2. 

 

2.3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie 

V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie v bytových 

domech. 

2.3.1 Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla 

a) Na opatření v podoblasti podpory C.1 lze žádat výhradně současně s opatřením 

z oblasti podpory A. 

b) Na opatření v oblasti podpory C.2 lze žádat pouze na bytové domy, jejichž průměrný 

součinitel prostupu tepla obálkou budovy je menší nebo roven jedenapůlnásobku 

referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy (Uem ≤ 1,5 × 

Uem,R). Posuzován je stav v okamžiku doložení dokumentů pro vydání Registrace 

a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů. 

Je-li budova památkově chráněna (viz definice v kapitole 11) a orgán památkové péče 

ve svém písemném stanovisku zároveň stanovil podmínky omezující možnost provést 

některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, nemusí být požadavek 

na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy splněn. 

2.3.1.1 Podmínky podoblastí podpory C.1 a C.2 

a) V této podoblasti podpory je podporována: 

- výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva 

nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní, ekologicky šetrné zdroje; 

- výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění 

za systém s tepelným čerpadlem; 

- výměna plynového vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění 

za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby 

elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn. 
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b) Podporu lze poskytnout i na výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva využívaná 

jako hlavní zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových jednotkách. Nelze však 

měnit centrální zdroj tepla bytového domu za lokální zdroje tepla v jednotlivých 

bytových jednotkách. 

c) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění 

s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do 

otopné soustavy. 

d) Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku. 

e) Při doložení dokončení realizace musí žadatel stvrdit čestným prohlášením (u žádostí 

po realizaci v rámci formuláře žádosti, respektive formuláře „Dokumenty předkládané 

k vydání Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení výdajů“ u žádostí 

podávaných před realizací opatření), že zajistil ekologickou likvidaci původního 

zdroje tepla (s výjimkou elektrokotlů, které jsou nově zapojeny jako bivalentní zdroj 

pro tepelné čerpadlo) a že zajistil provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

2.3.1.2 Požadavky na podporované zdroje tepla 

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění následujících 

požadavků na instalované zdroje: 

 

a. Zdroje na biomasu 

I. Podporovány jsou pouze zdroje určené výhradně ke spalování biomasy. 

II. Podporována je instalace kotlů na tuhá paliva splňujících požadavky na ekodesign 

dle bodu 1 a 2 přílohy č. II nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. 4. 2015, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde 

o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. 

III. V případě lokálních topidel jsou podporována topidla s uzavřenou spalovací komorou 

a s teplovodním výměníkem splňující požadavky na ekodesign dle bodu 1, 2 a 3 

přílohy č. II nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde 

o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva. 

b. Tepelná čerpadla 

I. Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která splňují požadavky 

na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 3 a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) č. 813/2013, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde 

o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných 

ohřívačů. 
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c. Plynová tepelná čerpadla 

I. Podporována jsou tepelná čerpadla s plynovým pohonem, která splňují požadavky 

na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 3, 4 a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) 

č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 

prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

d. Plynové kondenzační kotle 

I. Podporovány jsou pouze kondenzační plynové kotle na zemní plyn nebo propan, které 

splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1a), 2b), 4 a 5 přílohy č. II nařízení Komise 

(EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 

prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

e. Napojení na soustavu zásobování teplem 

I. Podpora se poskytuje pouze na připojení k soustavě zásobování teplem, která má podíl 

využití obnovitelných zdrojů energie vyšší než 50 % nebo využívá odpadní teplo či 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 

II. Podpora se poskytuje na zřízení rozvodu od hranice pozemku k předávací stanici, na 

předávací stanice včetně případného ohřevu teplé vody a na zařízení pro měření a 

regulaci. 

III. Podporu lze poskytnout pouze v případech, kdy instalovaná zařízení a rozvody 

zůstávají po celou dobu udržitelnosti ve vlastnictví žadatele (nebo jiného 

spoluvlastníka bytového domu). 

IV. Podpora se neposkytuje v případě, že výdaje spojené s pořízením a instalací byly 

hrazeny (i zpětně) třetím subjektem (tj. nikoliv žadatelem či jiným spoluvlastníkem 

bytového domu). 

f. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

I. Podporovány jsou pouze mikrokogenerační jednotky s instalovaným elektrickým 

výkonem do 50 kW využívající jako palivo zemní plyn nebo obnovitelné zdroje 

energie, které splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 4 a 5 přílohy č. II 

nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro 

vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

II. Vyrobená elektrická energie musí být využita zejména pro potřeby bytového domu, 

který je předmětem podpory. 
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2.3.1.3 Výše podpory 

Maximální celková výše podpory v oblasti C.1 a C.2 se stanoví jako součin jednotkové výše 

podpory stanovené podle podoblasti podpory (viz tabulka 5) a počtu bytových jednotek, které 

budou na tento zdroj napojeny. 

Tabulka 5: Jednotková výše podpory v oblasti podpory C.1 a C.2 

Podoblast 

podpory 
Typ zdroje 

Jednotková výše podpory 

[Kč/b.j.] 

C.1 C.2 

C.1.1/C.2.1 
Kotel na biomasu se samočinnou 

dodávkou paliva 
20 000 17 000 

C.1.2/C.2.2 Tepelné čerpadlo voda–voda 25 000 21 000 

C.1.3/C.2.3 Tepelné čerpadlo země–voda 25 000 21 000 

C.1.4/C.2.4 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 15 000 13 000 

C.1.5/C.2.5 Plynový kondenzační kotel 10 000 8 000 

C.1.6/C.2.6 Napojení na soustavu zásobování teplem 7 000 6 000 

C.1.7/C.2.7 Plynové tepelné čerpadlo 20 000 17 000 

C.1.8/C.2.8 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 25 000 21 000 

2.3.2 Podoblasti podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických 

systémů 

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) 

systémů do dokončených bytových domů. 

2.3.2.1 Podmínky podoblasti podpory C.3.1 – Solární termické systémy 

a) Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti 

podpory A nebo samostatně. 

b) Podporovány jsou solární termické systémy na přípravu teplé vody a solární termické 

systémy na přípravu teplé vody a přitápění. 

c) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených bytových domů 

včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do systému ohřevu TV nebo 

vytápění. 

d) Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku. 
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2.3.2.2 Požadavky na instalaci solárně termických systémů 

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění následujících 

požadavků na instalované solární termické systémy: 

 

a) Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální 

hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti 

užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 

b) Podmínkou pro poskytnutí dotace je také dosažení parametrů uvedených v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Požadované parametry v oblasti podpory C.3.1 

Sledované technické parametry 
Označení 

[jednotky] 

Požadovaná 

hodnota 

Měrný využitelný zisk solárního systému na 

připojenou bytovou jednotku (b.j.)  

Qss.u 

[kWh.rok
-1

.b.j.
 -1

] 
≥ 600 

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném 

objemu vztaženém k celkové ploše apertury 
[l.m

-2
] ≥ 45 

2.3.2.3 Podmínky podoblasti podpory C.3.2 – fotovoltaické systémy 

a) Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti 

podpory A nebo samostatně. 

b) Výroba elektrické energie z fotovoltaického systému musí být primárně využita 

pro společné prostory bytového domu, dále je ji možné využít také v bytových 

jednotkách a k ohřevu teplé vody. 

c) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených bytových domů 

včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do systému. 

d) Podpora je přidělována formou fixní dotace na instalovaný výkon. 

2.3.2.4 Požadavky na instalaci fotovoltaických systémů 

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění následujících 

požadavků na instalované fotovoltaické systémy: 

a) Maximální celkový instalovaný výkon systémů (včetně stávajících) nesmí být vyšší 

než 30 kWp na číslo popisné dané budovy. 

b) Podporovány jsou pouze fotovoltaické systémy propojené s distribuční sítí. Za takový 

systém jsou pro účely programu považovány i tzv. hybridní fotovoltaické systémy, které 

využívají napojení na distribuční síť jako doplňující napájení, schopné pracovat 
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v režimu grid-on i grid-off. Požadavek je splněn i pro systémy využívající napojení 

na distribuční síť výhradně k dobíjení akumulátorů. 

c) Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016. 

d) Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí. 

e) Systém musí být vybaven měničem s účinností stanovenou v metodickém pokynu 

pro podoblast podpory C.3 a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu 

s minimální účinností přizpůsobení dle metodického pokynu pro podoblast podpory 

C.3. 

f) Minimální účinnost (vztažená k celkové ploše fotovoltaického modulu) 

při standardních testovacích podmínkách (STC
1
) je: 

- 15 % pro mono- a polykrystalické moduly, 

- 10 % pro tenkovrstvé amorfní moduly. 

g) Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 

70 % z celkového teoretického zisku systému. 

h) Řídicí systém musí zajistit optimální využívání vyrobené elektrické energie zejména 

pro vlastní spotřebu (např. spínáním spotřebičů s možností odloženého startu, využití 

akumulace apod.) v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie. 

2.3.2.5 Výše podpory 

Maximální celková výše podpory v podoblasti C.3.1 se stanoví jako součin jednotkové výše 

podpory (viz tabulka 7) a počtu bytových jednotek, které budou na tento zdroj napojeny. 

Tabulka 7: Výše podpory na instalaci solárních termických systémů 

Podoblast 

podpory 
Typ systému 

Jednotková výše 

podpory 

[Kč/b.j.] 

C.3.1 Solární termické systémy 7 500 

 

Maximální celková výše podpory v podoblasti C.3.2 se stanoví jako součin jednotkové výše 

podpory (viz tabulka 8) a velikostí instalovaného výkonu zaokrouhleného na jedno desetinné 

místo směrem dolů. 

Tabulka 8: Výše podpory na instalaci solárních fotovoltaických systémů 

Podoblast 

podpory 
Typ systému 

Jednotková výše 

podpory 

[Kč/kWp] 

                                                      
1
 Sluneční ozáření 1000 W.m

-2
, teplota FV článků 25 °C, spektrum záření podle AM = 1,5. Bližší informace viz 

ČSN EN 61215, ČSN EN 50380, ČSN CLC/TS 61836. 
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C.3.2 Fotovoltaické systémy 12 500 

 

2.3.3 Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla (ZZT) 

a) Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti 

podpory A nebo samostatně. 

b) Podporovány jsou instalace centrálního nebo decentrálního systému větrání se 

zpětným získáváním tepla. 

c) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených bytových domů 

včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení. 

d) Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku. 

2.3.3.1 Požadavky na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

(ZZT) 

a) Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat nucené větrání 

všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob 

(tj. včetně např. kanceláří a provozoven, pokud se v domě nacházejí). 

b) Budova musí být osazena těsnými okny s celoobvodovým kováním. 

c) Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených 

výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 70 %. Pro systémy zpětného 

získávání tepla s kapalinovým okruhem a v případech, kdy nelze zařízení pro přívod 

a odvod vzduchu umístit v jedné místnosti, se připouští minimální účinnost 65 %. 

Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných 

technických norem. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat. 

2.3.3.2 Výše podpory 

Maximální celková výše podpory v oblasti C.4 se stanoví jako součin jednotkové výše 

podpory stanovené podle podoblasti podpory (viz tabulka 9) a počtu bytových jednotek, které 

budou na systém napojeny. 

 

Tabulka 9: Výše podpory na instalaci systémů větrání se zpětným získáváním tepla 

Podoblast 

podpory 
Typ systému 

Jednotková výše 

podpory 

[Kč/b.j.] 
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C.4.1 Centrální systémy větrání se ZZT 25 000 

C.4.2 Decentrální systémy větrání se ZZT 20 000 

 

2.3.4 Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění 

odborného technického dozoru 

a) O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti 

podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 

b) Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti 

a na zajištění odborného technického dozoru. 

c) Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 15 000 Kč, max. však 10 % 

z alokované částky podpory v podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 

d) Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo 

Registrace a stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných 

opatření z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 
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3. Podání žádosti o podporu a její administrace 

3.1. Vyhlášení výzvy k podávání žádostí 

Žádosti o podporu je možné podávat na základě vyhlášené výzvy k podávání žádostí. Tento 

dokument je vždy zveřejněn před zahájením příjmu žádostí o poskytnutí podpory 

na webových stránkách programu a obsahuje zejména časový harmonogram příjmu žádostí, 

typy oprávněných žadatelů a specifikaci jednotlivých oblastí podpory včetně základních 

pravidel příjmu žádostí. Žádosti je možné podávat před realizací, v průběhu nebo po realizaci 

podporovaných opatření. 

3.2 Podací místa 

Podacími místy pro potřeby doručení žádosti a povinných příloh v listinné podobě jsou 

krajská pracoviště fondu. Aktuální seznam podacích míst těchto pracovišť je uveden 

na webových stránkách programu v sekci KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ. 

3.3 Postup při podávání žádostí 

Proces podání žádosti lze rozdělit do tří základních kroků: 

- registrace do webového rozhraní informačního systému programu, 

- vyplnění elektronického formuláře žádosti (evidence žádosti), 

- doručení žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě na krajské pracoviště 

fondu. 

3.3.1 Registrace do webového rozhraní informačního systému programu 

Prvním krokem k úspěšnému podání žádosti je registrace do webového rozhraní informačního 

systému programu, jehož prostřednictvím se žádosti podávají. Na internetových stránkách 

programu se po kliknutí na ikonu PODAT ŽÁDOST otevře registrační formulář, 

který  žadatele vyzve k založení uživatelského účtu. V registračním formuláři žadatel vyplní 

svoji e-mailovou adresu, na které bude probíhat komunikace žadatele a fondu, své jméno 

a příjmení a heslo pro přístup do uživatelského účtu. K dokončení registrace uživatele musí 

žadatel použít verifikačního odkazu, který je zaslán po odeslání registračního formuláře 

na    e-mailový kontakt, který žadatel uvedl v registračním formuláři. Do aplikace 

informačního systému se žadatel přihlašuje obdobně jako např. do e-mailové pošty. 

POSTUP REGISTRACE 

WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ → PODAT ŽÁDOST → REGISTRACE → 

vyplnění e-mailu, jména, příjmení, hesla → REGISTROVAT → dokončení registrace 

prostřednictvím verifikačního odkazu zaslaného na e-mail 

http://www.novazelenausporam.cz/
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3.3.2 Vyplnění elektronického formuláře žádosti (evidence žádosti) 

Žádosti o podporu se podávají výhradně elektronicky, a to prostřednictvím online formuláře, 

který se zpřístupní po přihlášení do aplikace informačního systému programu na jeho 

internetových stránkách. 

POSTUP PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI 

WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ → PODAT ŽÁDOST → PŘIHLÁŠENÍ → vyplnění 

e-mailu a hesla → PŘIHLÁSIT 

Žadatelé, kteří nedisponují elektronickým zařízením pro samotné podání žádosti, mohou 

navštívit kterékoliv z krajských pracovišť fondu, kde jim bude podání žádosti umožněno. 

Vlastní vyplnění elektronické verze žádosti 

- Formulář žádosti je doplněn o intuitivní pomůcky usnadňující jeho vyplnění. 

- Formulář žádosti je opatřen automatickou kontrolou chybně zadaných údajů. 

- Formulář žádosti není nutné vyplňovat najednou, je možné i vyplňování v krocích, 

které se dají uložit. 

Evidence žádosti 

Kompletně vyplněnou elektronickou žádost potvrdí žadatel kliknutím na ikonu ODESLÁNÍ 

ŽÁDOSTI a tím uloží žádost do informačního systému programu – proběhne tzv. evidence 

žádosti, v jejímž rámci je každé žádosti přiděleno unikátní číslo. Informační systém průběžně 

sleduje stav čerpání finančních prostředků v dané výzvě a v případě jejich vyčerpání oznámí 

přijetí žádosti do zásobníku nebo již neumožní žádost podat. 

 

Pokud žadatel provede současnou evidenci žádostí v různých podoblastech podpory, jsou tyto 

žádosti evidovány pod jediným unikátním číslem a další administrace probíhá tak, jako by se 

jednalo o žádost jedinou. V případě, že dojde k nesplnění podmínek programu či zpětvzetí 

dílčí žádosti (pro jednu nebo více podoblastí podpory), neztrácí žadatel nárok na podporu 

v ostatních podoblastech podpory, a to za předpokladu, že jsou naplněny všechny ostatní 

podmínky programu. 

3.3.3 Zásobník žádostí 

V případě potřeby umožní informační systém pro příjem žádostí elektronickou evidenci žádosti 

i nad rámec dostupné alokace, přičemž tyto žádosti budou automaticky zařazeny do tzv. 

zásobníku. Dojde-li v průběhu administrace žádostí k uvolnění finančních prostředků 

v důsledku ukončení administrace některých dříve evidovaných žádostí nebo k navýšení 

alokace, budou žádosti ze zásobníku automaticky zařazeny mezi aktivní žádosti, a to v pořadí, 

ve kterém byly do informačního systému evidovány. O této skutečnosti je žadatel písemně 

informován. 

http://www.novazelenausporam.cz/
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3.3.4 Doručení žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě na krajské pracoviště 

fondu 

Vyplněný formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem programu a všechny 

povinné přílohy stanovené v kapitole 4 musí být v listinné podobě doručeny na podací místo 

krajského pracoviště fondu (osobně nebo doporučenou zásilkou), a to nejpozději ve lhůtě 

stanovené při elektronické evidenci žádosti. Minimální délka lhůty je 5 kalendářních dní ode 

dne elektronické evidence žádosti. Zásilka musí být viditelně označena „NZÚ – Žádost 

o podporu“ a unikátním číslem žádosti a nesmí obsahovat žádosti s odlišnými unikátními 

čísly. Pro každou jednotlivou žádost, tj. pro každé unikátní číslo musí být použita samostatná 

zásilka. 

Lhůta na doručení se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo 

k elektronickému podání žádosti. Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, 

je za poslední den lhůty považován nejbližší následující pracovní den. Počítání lhůt je 

podrobněji řešeno v kapitole 3.11. 

 

Příklad počítání lhůt 

 

Nedoručí-li žadatel požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, bude evidence žádosti 

bezodkladně zrušena a administrace žádosti ukončena, o čemž bude žadatel písemně 

informován. Proti zrušení evidence žádosti může žadatel podat fondu věcně odůvodněnou 

námitku. Vyřizování námitek se řídí pravidly uvedenými v kapitole 3.10. 

3.4 Posouzení žádosti 

Posuzování žádostí probíhá na krajských pracovištích fondu. Při vyplňování formuláře žádosti 

si žadatel může vybrat, na kterém krajském pracovišti fondu bude žádost administrována. 

K jeho požadavku je přihlíženo, ale nemusí být vždy vyhověno. Posouzení žádosti probíhá 

ve dvou krocích: 
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- kontrola úplnosti a formální správnosti žádosti a povinných příloh, 

- specifická kontrola žádosti a povinných příloh. 

3.4.1 Kontrola úplnosti a formální správnosti 

Evidované a řádně doručené žádosti jsou podrobeny kontrole z hlediska úplnosti a formální 

správnosti. Při této kontrole se zejména ověřuje, zda byly žadatelem předloženy všechny 

požadované dokumenty, zda jsou uvedeny všechny požadované údaje a zda tyto dokumenty 

splňují požadované formální náležitosti. U správně podaných žádostí probíhá formální 

kontrola zpravidla 3 týdny. 

3.4.2 Specifická kontrola 

Specifická kontrola navazuje na úspěšně uzavřenou kontrolu úplnosti a formální správnosti 

a ověřuje se při ní věcná správnost a splnění podmínek programu, zejména pak soulad 

parametrů z předloženého odborného posudku s podmínkami programu a výzvy pro danou 

oblast či podoblast podpory. Specifická kontrola trvá zpravidla 3 týdny po úspěšně uzavřené 

formální kontrole. 

Fond může sloučit formální a specifickou kontrolu do jediné v případě, že dodané podklady 

k žádosti jsou dostatečné pro provedení specifické kontroly. 

3.4.3 Doplnění/oprava žádosti 

V případě zjištění nedostatků v rámci kontrol je žadatel písemně vyzván k jejich odstranění, 

a to ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení výzvy k odstranění 

nedostatků. 

 

Výzvy k odstranění nedostatků jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu 

uvedenou v žádosti. Neodstraní-li žadatel ve stanovené lhůtě nedostatky nebo nebude-li ani 

po doplnění žádost úplná nebo nebude-li splňovat podmínky programu, bude její další 

administrace ukončena, o čemž bude žadatel písemně informován. Proti ukončení 

administrace žádosti může žadatel podat fondu věcně odůvodněnou námitku. Vyřizování 

námitek se řídí pravidly uvedenými v kapitole 3.10. 

 

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady nezbytné pro posouzení žádosti a provést 

kontrolu stavu na místě. Žadatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 

3.5 Akceptace žádosti 

Je-li žádost po formální i věcné stránce bez nedostatků, je akceptována. O akceptaci je žadatel 

písemně informován prostřednictvím akceptačního dopisu. Akceptační dopis obsahuje 

podmínky pro poskytnutí podpory a stanoví termín, do jehož konce je třeba zrealizovat 

podporovaná opatření a doložit dokumenty nutné pro vydání Registrace a rozhodnutí, 

respektive Registrace a stanovení výdajů. 
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V případě neakceptace žádosti je žadateli zaslán dopis s informací o neakceptaci a ukončení 

administrace žádosti včetně odůvodnění. Proti ukončení administrace žádosti může žadatel 

podat fondu věcně odůvodněnou námitku. Vyřizování námitek se řídí pravidly uvedenými 

v kapitole 3.10. 

O akceptaci/neakceptaci je žadatel informován zpravidla do 6 týdnů od podání žádosti 

o podporu (popřípadě do 3 týdnů, je-li formální a specifická kontrola sloučena). Akceptační 

dopis se nezasílá v případě žádostí podaných po dokončení realizace. U těchto žádostí je 

ihned po akceptaci žádosti provedeno závěrečné vyhodnocení žádosti. 

3.5.1 Lhůta pro doložení dokumentů 

V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je termín 

pro doložení dokumentů vyžadovaných pro vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace 

a stanovení výdajů stanoven na 18 měsíců. Lhůta je počítána ode dne akceptace žádosti. 

3.6 Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti 

Předložením dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace 

a stanovení výdajů, žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření dle 

odborného posudku a podmínek programu. 

3.6.1 Doložení dokončení realizace 

Dokumenty se předkládají (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě 

na krajském pracovišti fondu, na kterém je žádost administrována. Požadované dokumenty 

jsou uvedeny v kapitole 4. U žádostí podaných před realizací nebo v jejím průběhu musí 

žadatel dodržet lhůtu na doložení stanovenou v akceptačním dopise. V odůvodněných 

případech je možné požádat fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro vydání 

Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů. O prodloužení je třeba 

požádat výhradně písemně, a to před uplynutím lhůty. Prodlužování lhůt podrobně řeší 

kapitola 3.12. 

3.6.2 Závěrečné vyhodnocení žádosti 

Fond provede kontrolu dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných 

opatření ve vztahu ke splnění podmínek programu a výzvy a současně v souladu 

s akceptovanou žádostí o podporu. Tato kontrola se nazývá závěrečné vyhodnocení žádosti 

a trvá zpravidla 3 týdny. Jsou-li při kontrole zjištěny nedostatky, je žadatel vyzván k jejich 

odstranění ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení výzvy k odstranění 

nedostatků. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, bude administrace žádosti ukončena, o čemž 

bude žadatel písemně informován. Proti ukončení administrace žádosti může žadatel podat 

fondu věcně odůvodněnou námitku. Vyřizování námitek se řídí pravidly uvedenými 

v kapitole 3.10. 
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Upozornění! 

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady nezbytné pro posouzení žádosti a provést 

kontrolu stavu na místě realizace, a to v období od evidence žádosti do konce doby 

udržitelnosti, která je stanovena na 10 let ode dne vydání Registrace a rozhodnutí nebo 

Registrace a stanovení výdajů. Žadatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost. 

3.7 Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení výdajů 

Výsledek závěrečného vyhodnocení žádosti předá fond správci programu, který na jeho 

základě rozhodne o vydání/nevydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace 

a stanovení výdajů. V případě, že správce programu nevydá Registraci a rozhodnutí, 

respektive Registraci a stanovení výdajů, bude o tom žadatel fondem písemně informován 

včetně věcného odůvodnění. Proti nevydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace 

a stanovení výdajů, je žadatel oprávněn podat správci programu prostřednictvím fondu 

námitku, a to ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení oznámení 

o nevydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů, žadateli. 

O výsledku šetření je žadatel písemně informován. 

U kladně posouzené žádosti odešle fond žadateli dokument Registrace akce a rozhodnutí 

o poskytnutí dotace / Registrace akce a stanovení výdajů na financování akce organizační 

složky státu a Podmínky poskytnutí dotace, které jsou jejich nedílnou součástí. Spolu s těmito 

dokumenty je žadateli zaslán i formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém je 

žadatel povinen vlastnoručním úředně ověřeným podpisem potvrdit souhlas s vydanou 

Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů, a s podmínkami, za kterých je 

podpora poskytována. Dokument v listinné podobě musí příjemce podpory ve stanovené lhůtě 

doručit na příslušné krajské pracoviště fondu. Nedoručení řádně podepsaného prohlášení 

o přijetí podmínek dotace fondu ve stanovené lhůtě bude považováno za porušení podmínek 

programu. 

Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů, a jejich přílohy obsahují 

zejména popis realizovaných opatření, podmínky, za kterých se podpora poskytuje, 

maximální výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání podpory, dobu 

udržitelnosti, lhůty a podmínky vrácení zadržovaných nebo neoprávněně čerpaných 

prostředků. Stanoví rovněž sankce pro případ, že příjemce podpory nebude plnit v nich 

uvedené podmínky pro poskytnutí dotace. Nastane-li taková situace, postupuje fond a správce 

programu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Poznámka: 

Dokument Registrace a stanovení výdajů je vydán v případě, že žadatelem je organizační 

složka státu. V případě, že je žadatelem mimorezortní organizační složka státu nebo státní 

příspěvková organizace, připraví poskytovatel dotace ve spolupráci s fondem návrh vzoru 

dokumentu formuláře Registrace a stanovení výdajů či Registrace a rozhodnutí, a to včetně 

podmínek poskytnutí finančních prostředků. Na základě vzorového dokumentu 
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odsouhlaseného správcem programu vydá příslušný zřizovatel dokument Registrace 

a stanovení výdajů či Registrace a rozhodnutí. 

3.7.1 Výše podpory 

Konečná výše podpory uvedená v Registraci a rozhodnutí / Registraci a stanovení výdajů je 

stanovena na základě dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných 

opatření a může být odlišná od maximální výše podpory uvedené v akceptačním dopise, 

nikoliv však vyšší. V případě, že jsou naplněny definiční znaky veřejné podpory, je 

maximální výše podpory omezena aktuální maximální možnou výší čerpání veřejné podpory 

žadatelem. 

Podpora je poskytována formou přímé dotace až do výše 30 % celkových doložených 

způsobilých výdajů na všechna opatření. 

Upozornění! 

Příjemce podpory musí neprodleně informovat fond nebo správce programu o všech změnách 

podmínek poskytnutí podpory obsažených v Registraci a rozhodnutí, respektive v Registraci 

a stanovení výdajů a písemně požádat správce programu o souhlas k jejich provedení. Změna 

podmínek poskytnutí podpory podléhá souhlasu správce programu. 

3.8 Čerpání podpory 

Podpora je vyplacena na bankovní účet uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla 

do 3 týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů. U žádostí 

podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebyly zjištěny žádné nedostatky, je 

možné očekávat vyplacení dotace zpravidla do 9 týdnů od podání žádosti. Na přelomu roku 

může být díky krátkodobému pozastavení vyplácení dotací tato lhůta prodloužena. Důvodem 

jsou postupy pro zabezpečení rozpočtu a účetních operací v závěru roku v souvislosti 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Dle pokynu 

Ministerstva financí nelze před ukončením závěrkových prací provádět rovněž výpočet 

počátečních stavů nároků z nespotřebovaných výdajů do nového roku. Čerpání nároků 

z nespotřebovaných výdajů je tak tímto stavem omezeno, a to až do ukončení závěrkových 

prací, které je v kompetenci Ministerstva financí. 

3.9 Závěrečné vyhodnocení akce 

Závěrečné vyhodnocení akce se provádí po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive 

Registrace a stanovení výdajů a po výplatě podpory na základě závěrečného vyhodnocení 

žádosti a v souladu s § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku. Dokument pro závěrečné vyhodnocení akce je příjemcům 

podpory zasílán e-mailem, případně na vyžádání v listinné podobě. 
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3.10 Ukončení administrace a podávání námitek 

V případě, že je administrace žádosti ukončena, je o tomto kroku žadatel písemně 

informován. Proti ukončení administrace je žadatel oprávněn podat fondu námitku, 

a to v kterékoliv fázi administrace žádosti. Námitka musí být podána výhradně v listinné 

podobě a vždy ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení oznámení 

o ukončení administrace žádosti. Na později podané námitky nebude brán zřetel. 

Upozornění! 

Lhůta pro podání námitky na ukončení administrace žádosti z důvodu nedodání žádosti 

a jejích příloh ve stanovené lhůtě dle kapitoly 3.3.3 se zkracuje na 5 kalendářních dní ode dne 

prokazatelného doručení oznámení o ukončení administrace žádosti žadateli. 

 

O výsledku šetření námitky je žadatel písemně informován do 60 kalendářních dní ode dne 

doručení námitky na fond. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, 

o čemž je žadatel písemně informován. 

 

V případě, že fond nebo správce programu námitce nevyhoví, bude administrace žádosti 

ukončena. 

3.11 Počítání lhůt 

Počítání lhůt se řídí následujícími pravidly: 

Počátek lhůty 

Všechny lhůty začínají plynout následující kalendářní den po dni, kdy došlo ke skutečnosti 

určující počátek lhůty (např. k prokazatelnému doručení písemnosti). 

 

Konec lhůty 

a) Je-li lhůta určena počtem týdnů, měsíců nebo let, končí uplynutím toho dne, který se 

svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty 

(např. k prokazatelnému doručení písemnosti). Není-li v daném měsíci takový den, 

končí lhůta posledním dnem daného měsíce. 

 

b) Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 

nejbližší následující pracovní den. 

Zachování lhůt 

a) Lhůta je zachována, pokud je nejpozději v poslední den lhůty učiněno osobní podání 

na centrále fondu (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4) nebo na kterémkoliv krajském 

pracovišti fondu. 
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b) V případě poštovní zásilky je lhůta zachována, je-li datum razítka pošty na zásilce 

shodné s posledním dnem lhůty (rozhodující je tedy datum razítka pošty, nikoliv 

faktické doručení zásilky na fond či krajské pracoviště fondu). 

3.12 Prodlužování lhůt 

Žadatel může požádat o prodloužení procesních lhůt, nebrání-li tomu další závazné lhůty 

a termíny programu. O prodloužení je nutné požádat vždy výhradně písemně (poštovní zásilkou 

nebo e-mailem), a to nejpozději poslední den stanovené lhůty. Na později podané žádosti 

o prodloužení nebude brán zřetel. Fond posoudí důvody a možnosti prodloužení lhůty 

a žadatele o výsledku informuje. 

 

Upozornění! 

Nelze prodloužit: 

a) lhůtu stanovenou pro doručení žádosti a povinných příloh v listinné podobě ode dne 

evidence žádosti (lhůta je stanovena na 5 kalendářních dní), 

b) lhůty pro podání námitky proti ukončení administrace žádosti nebo nevydání 

Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů. 

4. Požadované dokumenty 

Povinností žadatele je předložit všechny dokumenty požadované pro poskytnutí podpory. 

Podle toho, v jaké fázi administrace žádosti je požadováno jejich doložení, se rozdělují na: 

- dokumenty požadované při podání žádosti, 

- dokumenty požadované k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení 

výdajů. 

Obě kategorie dokumentů lze dále rozdělit na: 

- dokumenty předkládané všemi žadateli o podporu, 

- dokumenty předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria. 

Veškeré dokumenty se dokládají v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále 

nebo v úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak. V případě, že jsou dokumenty 

předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen doložit jejich 

úřední překlad. U žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se všechny 

dokumenty dokládají najednou, spolu s žádostí o podporu. 

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady nezbytné pro posouzení žádosti, a to 

v období od evidence žádosti do konce doby udržitelnosti podporovaného opatření. 

Písemnosti doručené fondu se nevracejí! 
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4.1. Dokumenty požadované při podání žádosti 

Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k formuláři žádosti, předkládá 

žadatel (osobně nebo doporučenou zásilkou) spolu s žádostí o podporu na některé z krajských 

pracovišť fondu, a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. 

Aktuální seznam podacích míst je uveřejněn na internetových stránkách programu 

www.novazelenausporam.cz v sekci KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ. 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU 

1. Formulář žádosti o podporu – formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem 

programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj 

jednat, případně zplnomocněné osoby určené na základě písemné plné moci. 

 

2. Odborný posudek – projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy 

v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené 

v kapitole 5. 

 

3. Krycí list technických parametrů s výkazem výměr vyhotovený a autorizovaný 

zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné a zároveň 

elektronické podobě vyplněného interaktivního formuláře (na CD/DVD, případně 

prostřednictvím webového rozhraní systému pro podání žádostí). Interaktivní formulář 

krycího listu je k dispozici na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY → 

FORMULÁŘE. 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA 

1. Doklad o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného rejstříku (obchodního 

či jiného), zřizovací listina u příspěvkových organizací. Tento doklad předkládají pouze 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Předkládá se v prosté kopii nebo v originále. 

2. Plná moc – pouze v případě, že žadatele při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba. Lze 

použít formulář plné moci, který je k dispozici na webových stránkách programu v sekci 

DOKUMENTY → FORMULÁŘE. 

3. Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků/vlastníků nemovitosti – pouze 

v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví/vlastnictví více 

osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici na webových 

stránkách programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE. V případě společenství 

vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) a bytového družstva (dále jen „BD“) je tento 

dokument nahrazen usnesením shromáždění SVJ / členské schůze BD obsahujícím 

odsouhlasení podání žádosti o podporu realizace opatření (záměru) včetně prezenční 

listiny. 

4. Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – 

předkládá se pouze u památkově chráněných budov, kterým příslušný orgán památkové 

http://www.novazelenausporam.cz/
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péče stanoví, že u jmenovaných konstrukcí obálky budovy nelze realizovat opatření 

z oblasti podpory A standardními postupy, případně stanoví-li další podmínky omezující 

provedení podporovaných opatření. Předkládá se v prosté kopii nebo v originále. 

4.2. Dokumenty požadované k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace 

a stanovení výdajů 

Dokumenty, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření 

a které jsou požadovány k vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení 

výdajů, předkládá žadatel (osobně nebo doporučenou zásilkou) na krajské pracoviště fondu, 

které administruje žádost o podporu, a to nejpozději do konce lhůty stanovené v akceptačním 

dopise. V případě žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření je žadatel předkládá 

spolu s ostatními povinnými dokumenty při podání žádosti. 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU (pokud není 

stanoveno jinak) 

1. Formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo 

Registrace a stanovení výdajů“ – formulář je k dispozici ke stažení na internetových 

stránkách programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → DOKUMENTY 

K DOLOŽENÍ A nebo C dle zvolené oblasti podpory. V případě žádostí podávaných 

po realizaci podporovaných opatření se formulář nedokládá. 

2. Výpis z katastru nemovitostí – s údaji aktuálními ke dni doručení fondu. Je vyžadován 

originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní. 

3. Soupis faktur – soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. 

Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj 

jednat. Vzor soupisu faktur je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu 

v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → SOUPIS FAKTUR. 

4. Faktury za realizaci podporovaného opatření včetně soupisu provedených prací 

(nebo položkového rozpočtu či dodacího listu) vystaveného dodavatelem, faktury 

za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického 

dozoru – faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně 

na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka bytového domu, který je předmětem 

žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se 

vztahují. Předkládají se v prosté kopii nebo v originále. Vzor faktury včetně všech 

požadovaných náležitostí a doplňujících komentářů je k dispozici ke stažení 

na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ 

→ FAKTURA POLOŽKY / FAKTURA ODKAZEM. 

 

Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně 

smlouva o dílo) vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo 

souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 

6, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno 
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přesné označení použitých výrobků, v případě použití výrobku ze Seznamu výrobků 

a technologií i jeho SVT kód (pokud je jeho označení jednoznačné, tak se SVT kód 

uvádět nemusí). Vzor položkového rozpočtu je k dispozici ke stažení na webových 

stránkách programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. 

 

5. Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis 

z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoli 

však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) či potvrzení o provedení platby 

vystavené dodavatelem a podepsané žadatelem. Pro platby v hotovosti je dokladem 

o úhradě příjmový pokladní doklad (v hotovosti lze platit pouze faktury do výše 270 000 

Kč, a to v souladu se zákonem č. 261/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., 

o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků). Předkládá se originál nebo prostá kopie. 

6. Protokol o provedení úprav nastavení regulačních prvků, popř. teplotních a dalších 

parametrů otopné soustavy a soustavy ohřevu teplé vody podle projektu. Nedokládá 

se, pokud projektant ve svém stanovisku (popř. v projektu) uvede, že změny nastavení 

není nutno vzhledem k charakteru navrhovaných opatření provádět. 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA 

1. Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem ─ rozsah 

projednaného stavebního záměru musí odpovídat oblasti podpory a opatřením, která jsou 

uvedena v odborném posudku. Předkládá se, pouze žádá-li se na zateplení obálky budovy 

či probíhá-li instalace tepelných čerpadel typu voda – voda nebo země – voda. Dle typu 

opatření jsou akceptovány níže uvedené doklady, které se předkládají v originále nebo 

v prosté kopii: 

 

a) kolaudační souhlas – v případě, že realizace opatření probíhala v režimu 

stavebního povolení, 

b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit 

užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (v případě, že realizace 

opatření probíhala v režimu stavebního souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru), 

c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního 

jednání mezi žadatelem (nebo jím zplnomocněnou osobou) a příslušným 

stavebním úřadem o projednání stavebního záměru, který je předmětem žádosti 

o podporu (v ostatních případech). 

2. Doklad o dokončení realizace – v závislosti na provedeném opatření se jedná 

o předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Předávací 

protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou 

identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky 

nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele. 
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3. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru – předkládá se pouze pro oblast 

podpory A. Pokyny pro vypracování zprávy jsou zveřejněny na internetových stránkách 

programu. 

4. Dokumenty k veřejné podpoře – předkládají je pouze žadatelé, na které se vztahují 

pravidla veřejné podpory. Podrobné informace k veřejné podpoře jsou uvedeny 

v kapitole 7 a dále pak na webových stránkách programu v sekci VEŘEJNÁ 

PODPORA, kde jsou ke stažení i příslušné formuláře. 

5. Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků – 

předkládají se pouze v případě, že výrobek/výrobky není vybrán ze Seznamu výrobků 

a technologií (SVT). 

 

5. Odborný posudek 

5.1. Základní podmínky 

a) K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá odborný posudek, z něhož je patrný rozsah 

a způsob provedení podporovaného opatření a také to, že toto opatření splňuje 

podmínky stanovené programem. Odborný posudek je zároveň podkladem 

pro výpočet podpory. 

b) Odborný posudek se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení 

budovy. 

c) Odborný posudek je nutné předložit vždy, a to bez ohledu na stanovisko příslušného 

stavebního úřadu, tedy i v případě, že stavební úprava nevyžaduje ani ohlášení 

stavebního záměru, ani stavební povolení. 

d) Odborný posudek se předkládá v jednom vyhotovení v listinné podobě, pokud není 

uvedeno jinak. 

5.2. Oprávnění zpracovatelé 

5.2.1. Oprávnění zpracovatelé projektové dokumentace 

Projektová dokumentace musí být řádně provedena a potvrzena osobou autorizovanou podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

5.2.2. Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení budovy 

Energetické hodnocení budovy musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým 

specialistou, který je podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů držitelem oprávnění 

a) ke zpracování energetického auditu a energetického posudku, 

b) ke zpracování průkazu. 
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U oblasti podpory C.3 může energetické hodnocení provést i autorizovaná osoba podle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

5.3. Projektová dokumentace 

5.3.1. Minimální rozsah projektové dokumentace pro realizaci zateplení budovy 

1. Technická zpráva v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů obsahující také doporučení 

pro úpravu nastavení regulačních prvků, teplotních a dalších parametrů otopné soustavy, 

popř. stanovisko, že změny nastavení není nutno vzhledem k charakteru navrhovaných 

opatření a vlastnostem otopné soustavy provádět. 

2. Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je 

možné návrh realizovaného opatření zakreslit do stávajícího stavu, avšak návrh musí být 

dostatečně odlišen (např. barevně). Fondem budou akceptovány pouze čitelné výkresy 

provedené v jednotném měřítku násobku pětadvaceti. Výkresová část musí být 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat alespoň: 

a. situaci stavby, 

b. půdorysy jednotlivých podlaží, 

c. charakteristické řezy. 

5.3.2. Minimální rozsah projektové dokumentace pro výměnu zdroje tepla 

1. Technická zpráva v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů s údaji o stávajících zdrojích 

tepla a s popisem návrhu a dimenzování nových zdrojů tepla, úpravy regulace. 

2. Výkresová část v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů obsahující minimálně tyto body

 

- zjednodušený půdorys se znázorněním umístění příslušného zdroje a napojení 

na stávající soustavu s popisovou legendou nebo s popisem u jednotlivých prvků 

a popisovým polem výkresu, 

- schéma zapojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se zakreslením regulačních 

a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, 

s popisovou legendou nebo s popisem u jednotlivých prvků, s uvedením teplotního 
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spádu otopné soustavy, u kombinované výroby elektřiny a tepla také s napojením 

a úpravou elektrických rozvodů a s popisovým polem výkresu. 

5.3.3. Minimální rozsah projektové dokumentace pro instalaci solárních termických 

a fotovoltaických systémů 

1. Technická zpráva v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplněná v případě návrhu 

fotovoltaického systému o popis zajištění splnění požadavků na požární bezpečnost 

v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. 

2. Výkresová část v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů obsahující minimálně tyto body: 

- půdorys střechy nebo jiné konstrukce, na které bude systém umístěn, se znázorněním 

umístění solárně termických panelů, s uvedením jejich sklonu a orientace vůči 

světovým stranám, schematickým znázorněním rozvodů, kótováním, popisovou 

legendou nebo s popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu, 

- pro solární termické systémy schéma zapojení zdroje do systému vytápění (je-li 

realizováno) a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na 

stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou nebo popisem 

u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu, 

- pro fotovoltaické systémy zjednodušené schéma a umístění rozvaděčů, hlavních 

ochranných a regulačních prvků, odpojovačů. 

5.3.4. Minimální rozsah projektové dokumentace pro instalaci systémů nuceného 

větrání se zpětným získáváním tepla 

1. Technická zpráva v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o  dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Výkresová část v souladu s přílohou č. 5, odst. D.1.4 vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – musí obsahovat alespoň: 

- půdorysy jednotlivých podlaží se znázorněním umístění jednotky nuceného větrání, 

případného napojení na otopnou soustavu, schématu rozvodů přívodů a odvodů 

vzduchu a koncových prvků, vzduchového množství odváděného nebo přiváděného 

vzduchu v místnostech, tabulky místností, popisovou legendu nebo popis 

u jednotlivých prvků a popisové pole výkresu. 

5.4. Energetické hodnocení 

Energetické hodnocení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., 

o energetické náročnosti budov, s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331 
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a v souladu s metodickým pokynem zveřejněným na internetových stránkách programu 

v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY. 

5.4.1. Minimální rozsah energetického hodnocení pro realizaci zateplení budovy 

1. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budovy, anebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., 

o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetické hodnocení se dokládá 

pro stávající a navrhovaný stav. 

2. Schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy 

pro stávající a navrhovaný stav (může být součástí projektové dokumentace nebo 

jiného předloženého dokumentu). 

3. Protokoly výpočtů: 

- Protokol součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m
-2

.K
-1

] pro stávající 

a návrhový stav. 

- Protokol výpočtu energetické náročnosti budovy se všemi vstupními daty. 

5.4.2. Minimální rozsah energetického hodnocení pro výměnu zdroje tepla 

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budovy, nebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., 

o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetické hodnocení se dokládá 

pro stávající a navrhovaný stav. 

Při současném podání žádostí o podporu v oblasti A a C je možné doložit jediné energetické 

hodnocení pro oblast podpory A, které bude doplněno o podoblast podpory C. 

 

5.4.3. Minimální rozsah energetického hodnocení pro instalaci solárních termických 

a fotovoltaických systémů 

1. Pro solární termické systémy (podoblast C.3.1): výpočet solárních zisků systému 

včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí dle jednotné 

metodiky energetického hodnocení solárních systémů dle TNI 73 0302 s využitím 

klimatických dat dle TNI 73 0331. Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje 

uvedeného na webových stránkách programu. Pokud nelze tuto zjednodušenou metodiku 

použít (například je-li odklon solárních panelů od jihu větší než 45°), může být splnění 

podmínek programu doloženo kompletním protokolem ze specializovaného simulačního 

programu. 

2. Pro fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou (podoblast C.3.2) 

výpočet využitelného zisku ze solárního systému a míry využití vyrobené elektřiny 
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pro krytí spotřeby v místě výroby. Výpočet bude proveden v souladu s metodickým 

pokynem pro podoblast podpory C.3. 

Poznámka: Protokoly výpočtů se předkládají přednostně v elektronické podobě nahráním 

prostřednictvím webového rozhraní systému pro podání žádosti nebo na disku CD/DVD. 

5.4.4. Minimální rozsah energetického hodnocení pro instalaci systémů nuceného 

větrání se zpětným získáváním tepla 

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budovy, nebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., 

o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetické hodnocení se dokládá 

pro stávající a navrhovaný stav. 

Při současném podání žádostí o podporu v oblasti A a C je možné doložit jediné 

energetické hodnocení pro oblast podpory A, které bude doplněno o podoblast podpory C. 

 

6.  Způsobilé výdaje 

6.1. Základní pravidla 

1. Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací 

podporovaných opatření splňujících podmínky programu. Způsobilé výdaje musí být 

řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným 

průkazným dokumentem). Způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany 

příjemce podpory a doložen relevantním dokladem o úhradě (výpis z bankovního účtu, 

příjmový pokladní doklad). 

2. Způsobilé jsou pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně dokončené 

po rozhodném datu způsobilosti výdajů. V případě, že je dodavatel plátcem DPH, musí 

být datum uskutečnění zdanitelného plnění po tomto datu (včetně). Neprokáže-li žadatel 

tuto skutečnost, bude výdaj považován za nezpůsobilý. 

3. Podporu nelze poskytnout na repasovaná a použitá zařízení, na použité stavební materiály 

a komponenty. Výjimkou je pouze repase oken a dveří v památkově chráněných 

objektech. 

4. Daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem v případě, kdy je žadatelem nepodnikající 

fyzická osoba nebo jiná osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty. V ostatních 

případech je možné daň z přidané hodnoty zařadit mezi způsobilé výdaje pouze v případě, 

kdy žadatel, plátce daně z přidané hodnoty, nemůže uplatnit nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty na vstupu dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. 

5. Výdaje spojené s projektovou přípravou a realizací opatření na ochranu stávajících, resp. 

na náhradu zanikajících stanovišť rorýse obecného a netopýrů a na ochranu volně žijících 

ptáků jsou způsobilým výdajem. 
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6. Výdaje spojené s projektovou přípravou a realizací opatření na sanaci azbestu jsou 

způsobilým výdajem. 

7. Ostatní výdaje, které nejsou uvedeny v rámci této kapitoly a podkapitol jako způsobilé, 

jsou považovány za nezpůsobilé. 

6.2. Způsobilé výdaje pro oblast podpory A 

1. V této oblasti podpory jsou způsobilým výdajem pouze výdaje na podporovaná opatření 

provedená na obálce budovy a výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací 

těchto opatření. Mezi způsobilé výdaje náleží zejména výdaje na materiál, výrobky, 

montáž a provedení podporovaných opatření. 

2. Způsobilým výdajem je také provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně 

vyhotovení protokolu o zkoušce. 

3. Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.3 jsou výdaje na zpracování odborného 

posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a na zajištění odborného 

technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření. 

6.3. Způsobilé výdaje pro oblast podpory C 

1. V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou 

a montáží podporovaného opatření do budovy. 

2. Způsobilým výdajem je také provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně 

vyhotovení protokolu o zkoušce. 

3. Způsobilými výdaji v podoblasti podpory C.5 jsou výdaje na zpracování odborného 

posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a měření průvzdušnosti 

obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření, pokud je žádáno o podporu 

z podoblasti C.4. 

 

7. Veřejná podpora 

  

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá z veřejných prostředků, která 

zvýhodňuje subjekty vyvíjející hospodářskou činnost, čímž narušuje nebo může narušit 

hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU. Hlavní zásadou je, že pokud s předpokládanou 

investicí bude souviset ekonomická činnost, může se jednat o veřejnou podporu, a to bez 

ohledu na typ žadatele, jeho právní osobnost (subjektivitu) a typ vlastnictví. V rámci 

programu se může jednat například o investici vynaloženou na opatření na budovách vedoucí 

ke snížení energetické náročnosti objektu, instalaci nových zdrojů tepla, výstavbu nového 

objektu apod. Z pohledu pravidel veřejné podpory je takový subjekt považován za podnik 

(dochází nebo bude docházet k nabídce zboží nebo služeb na trhu). 
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V podmínkách programu se omezení pravidly pro veřejnou podporu dotýkají zejména 

právnických osob a podnikajících fyzických osob, v některých případech se tato omezení 

mohou týkat i fyzických osob, které jsou z hlediska právní formy považovány 

za nepodnikající. Zcela vyloučit lze z pravidel veřejné podpory v rámci programu zpravidla 

pouze takové případy a související investice, jejichž hlavním cílem je uspokojování vlastních 

bytových potřeb (typicky například nepodnikající fyzické osoby, jako jsou vlastníci bytových 

domů, kteří využívají objekt pouze pro vlastní bydlení). 

 

Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí být současně naplněny všechny čtyři níže uvedené 

znaky, jinak se o veřejnou podporu nejedná: 

1. podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků, 

2. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní, 

3. je ovlivněn obchod mezi členskými státy EU, 

4. je narušena hospodářská soutěž nebo hrozí její narušení. 

 

Podpora se pro posuzování pravidel veřejné podpory považuje za poskytnutou dnem vydání 

Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů. 

7.1. Posouzení veřejné podpory 

Prvotní identifikaci veřejné podpory provádí žadatel před podáním žádosti o podporu. 

Vzhledem ke komplexnosti problematiky doporučujeme konzultovat v případě pochybností 

existenci veřejné podpory a zvolený mechanismus podpory předem, např. s odbornými útvary 

fondu. 

Za správnost poskytnutých informací, za vyhodnocení naplnění znaků veřejné podpory 

i za zvolený režim podpory a plnění podmínek veřejné podpory je odpovědný žadatel. 

Podrobné informace k veřejné podpoře v programu včetně příslušných formulářů, které 

žadatel fondu předkládá, jsou dostupné na webových stránkách programu v sekci 

VEŘEJNÁ PODPORA. 

7.2. Právní rámec 

Podpora bude v rámci programu poskytována podle následujících předpisů: 

- nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory 

za slučitelné s vnitřním trhem (Obecné nařízení o blokových výjimkách – GBER) – 

pouze vybrané relevantní články (dále jen „GBER“), 

- nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „de minimis“). 
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U všech projektů, které jsou zařazeny jako projekty zakládající veřejnou podporu, může být 

alternativně použita podpora de minimis. 

 

8. Obecně závazné požadavky 

8.1. Ochrana volně žijících ptáků 

Všichni jedinci volně žijících druhů ptáků podléhají tzv. obecné ochraně ptáků ve smyslu § 5a 

a § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 

„ZOPK“), resp. čl. 5–9 směrnice 2009/147/ES, o ptácích. Při zateplování budov je zakázáno 

zejména úmyslné usmrcování, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec, 

odstraňování hnízd, úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování 

a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích. 

Zvláště chráněné druhy ptáků podléhají navíc základním podmínkám ochrany zvláště 

chráněných živočichů dle § 48, resp. § 50 ZOPK, kdy jsou chráněna jimi užívaná přirozená 

i umělá sídla a jejich biotop. Dále je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje 

zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo 

usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo 

jimi užívaná sídla. 

Pro ostatní druhy ptáků stejně jako pro rorýse představují problémy především rekonstrukce 

budov, často spojené se zateplováním, při nichž zpravidla dochází k uzavírání ventilačních 

otvorů či k jejich opatřování ochrannými mřížkami či k zasahování do jiných úkrytových 

míst. To často vede k zamezení přístupu ptáků do ventilačních otvorů a navazujících dutin 

v budovách a hrozí rovněž riziko uvěznění či usmrcení dospělých jedinců i mláďat 

ve ventilačních otvorech/dutinách. Ohroženy jsou obecně zejména dutinové druhy ptáků, 

např. ohrožená kavka obecná či sýček obecný ad. 

Proto se stanoví, že u všech změn dokončených bytových domů se dvěma nadzemními 

podlažími a zachovalým odvětráním v podstřeší, resp. v jejich obvodovém plášti, je nezbytné 

zachovat všechny prostupné ventilační otvory anebo provětrávací štěrbiny o průměru větším 

než 45 mm, resp. o rozměrech větších než 25 × 60 mm, a za nimi navazující dutiny 

pro případné hnízdění ptáků. Není-li zachování takových otvorů a štěrbin možné, musí být 

zajištěna náhrada, a to v odpovídajícím rozsahu. Jako náhradu lze použít například 

prefabrikáty s otvory, budky, úpravy říms nebo další stavebně-technická opatření (více 

informací na http://www.cso.cz). 

V případě, že bude před zahájením stavebních prací při změně dokončených budov zjištěn 

výskyt ptáků (hnízdění vždy), musí žadatel tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému 

orgánu ochrany přírody a projednat s ním další postup. 

8.2. Rorýs obecný (Apus apus) a zástupci netopýrů (Microchiroptera) 

Rorýs obecný je dle § 48 ZOPK a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního 

prostředí zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „ohrožený“. Obdobně všechny 

http://www.cso.cz/
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druhy netopýrů, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše uvedených zákonných 

předpisů zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „silně ohrožený“ či „kriticky 

ohrožený“. Problém představují pro tyto živočichy především rekonstrukce budov, často 

spojené se zateplováním, při nichž zpravidla dochází k uzavírání ventilačních otvorů 

či k jejich opatřování ochrannými mřížkami, popř. k překrývání dilatačních spár mezi 

jednotlivými bloky budov. To často vede k zamezení přístupu těchto živočichů 

do ventilačních otvorů a navazujících dutin v budovách. V důsledku toho hrozí riziko 

fatálního dopadu na jedince rorýsů obecných či netopýrů, kterým v důsledku nešetrné 

rekonstrukce a uvěznění ve ventilačních otvorech/dutinách hrozí reálné riziko usmrcení. 

Vzhledem k vysokému tempu stavebních prací probíhajících plošně na celém území České 

republiky jsou výše popsanými zásahy ohroženy nejen lokální populace těchto zvláště 

chráněných druhů, ale v konečném důsledku i populace celorepublikové. 

Proto se stanoví, že u všech změn dokončených bytových domů se dvěma a více nadzemními 

podlažími a zachovalým odvětráním v podstřeší, resp. v jejich obvodovém plášti, je nezbytné 

zachovat všechny prostupné ventilační otvory anebo provětrávací štěrbiny o průměru větším 

než 45 mm, resp. o rozměrech větších než 25 × 60 mm, a za nimi navazující dutiny 

pro případné hnízdění rorýse obecného či úkryty netopýrů. Není-li zachování takových otvorů 

a štěrbin možné, musí být zajištěna náhrada, a to v odpovídajícím rozsahu. Jako náhradu lze 

použít například prefabrikáty s otvory, budky pro rorýse a netopýry, úpravy říms nebo další 

stavebně-technická opatření (viz metodická doporučení na http://www.rorysi.cz 

a http://www.sousednetopyr.cz). 

V případě, že před zahájením stavebních prací při změně dokončených budov bude zjištěn 

výskyt rorýse obecného nebo netopýrů, musí žadatel tuto skutečnost neprodleně ohlásit 

příslušnému orgánu ochrany přírody a projednat s ním další postup. V případě, že stavba již 

probíhá, je nutné stavební práce neprodleně zastavit a další postup projednat s příslušným 

orgánem ochrany přírody. 

Opatření na ochranu stanovišť těchto zvláště chráněných druhů, resp. způsob technického 

řešení, musí být uveden v odborném posudku. 

8.3. Nárazy volně žijících ptáků do skel 

Volně žijící druhy ptáků podléhají obecné ochraně, resp. zvláštní ochraně dle ZOPK. Dle § 5 

odst. 3 ZOPK je součástí obecné ochrany živočichů také povinnost pro fyzické a právnické 

osoby zamezovat nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, 

byť je tato povinnost omezena na existenci technicky a ekonomicky dostupných prostředků. 

„Nadměrnost“ je přitom nutné chápat v návaznosti na toto omezení, tedy jako to, čemu 

(úhynu či zraňování) by bylo možné zabránit použitím dostupných prostředků. 

Na následky kolizí s reflexními či transparentními skly zahyne ročně v Evropě asi 

100 milionů ptáků, jedná se tak o jednu z nejčastějších příčin jejich úhynu způsobených 

člověkem. Prosklené budovy (popř. protihlukové stěny či např. zastávky MHD) představují 

pro ptactvo smrtelné nebezpečí, ačkoliv střetům lze snadno předejít instalací nenákladných 

http://www.rorysi.cz/
http://www.sousednetopyr.cz/
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a velmi účinných opatření, ať už jde o úpravy použitého materiálu již při výrobě (pískování 

broušení, dělená skla), či o úpravy dodatečné v podobě samolepek. Riziko je nutné vyhodnotit 

a na základě něho přijmout účinná opatření (různé typy bezpečného, tj. nereflexního či 

neprůhledného skla, venkovní žaluzie či lamely, speciální polepy v podobě plošného pokrytí 

nebezpečné stěny ad.). V případě polepů je třeba rizikovou plochu rozčlenit speciálními 

samolepkami např. v podobě geometrických obrazců nebo vertikálních pruhů tak, aby došlo 

k souvislému pokrytí této plochy, instalace jednotlivých siluet je neúčinná (podrobné 

informace lze získat na http://www.ochranaptaku.cz, http://www.cso.cz). 

Definice nebezpečné plochy (která vyžaduje zajištění proti nárazům ptáků): 

 je z průhledného nebo reflexního materiálu, 

 její plocha přesahuje 2 m
2
 (nezbytné je především zabezpečit plochy, kde je takových 

dílčích ploch větší počet, tj. 2 a více) a 

 nacházejí se v místě častého výskytu ptáků, tedy v zástavbě (města, vesnice) ve 

vzdálenosti do 100 m od parků, alejí, vodních toků a ploch, při porostech keřů a 

dalších plošek zeleně, při okrajích zástavby; ve volné krajině v nivách toků, v blízkosti 

rybníků a mokřadů do vzdálenosti 100 m od porostů dřevin, zejm. plošek a linií zeleně 

v bezlesé krajině. 

Vzhledem k tomu, že nelze zobecnit všechny případy, je třeba považovat za nebezpečné 

všechny další plochy, kde je prokázán zvýšený nebo opakovaný úhyn ptáků, případně kde lze 

na základě specifických místních podmínek takový úhyn důvodně předpokládat, např. 

důležité tahové cesty a migrační zastávky; místa v blízkosti zdrojů potravy (sady, výrobny 

krmiv, krmítka, ovocné stromy apod.). 

Náklady spojené s projektovou přípravou a realizací opatření na ochranu stávajících, resp. 

náhradu zanikajících stanovišť volně žijících druhů ptáků, včetně rorýse obecného, úkrytů 

všech druhů netopýrů, stejně jako zabezpečení rizikových skleněných ploch, jsou způsobilým 

výdajem. 

8.4. Budovy s výskytem azbestu 

Azbest je obecným názvem pro skupinu vláknitých silikátů, které jsou přirozenou součástí 

některých hornin. Pro své fyzikální a chemické vlastnosti byl v průběhu 20. století hojně 

využíván ve stavebnictví, např. jako azbestocementové desky a roury, střešní krytiny, 

nástřikové hmoty, tmely a těsnicí prvky. 

Veškeré druhy azbestu, resp. azbestová vlákna a prach, jsou Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO) zařazeny do I. skupiny karcinogenních látek, které negativně působí 

zejména na orgány dýchacích cest živých organizmů. Zdravotní rizika rostou se zvyšující se 

koncentrací azbestových vláken v prostoru a s delší dobou expozice dotčeného jedince. Proto 

je žádoucí zabránit uvolňování azbestových vláken do prostoru. S účinností od 1. 1. 2005 

zakazuje směrnice EU č. 1999/77/ES použití veškerých druhů azbestu. Směrnice EU 

č. 2003/18/ES pak zcela zakazuje těžbu a zpracování azbestu. 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/notesD06208/www.ochranaptaku.cz
http://www.cso.cz/
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Při provádění změn dokončených budov s výskytem konstrukčních prvků a materiálů 

s obsahem azbestových vláken je nezbytné minimalizovat jejich únik do okolí, a zabránit tak 

možné kontaminaci vnitřních a vnějších prostorů. Veškeré konstrukční prvky s obsahem 

azbestových vláken musí být v souladu s platnými právními předpisy řádně sanovány dle 

speciálních technologických postupů, které zabrání dalšímu uvolňování azbestových vláken 

do okolí. Při sanaci a následné likvidaci odpadních materiálů musí být dodržován zvláštní 

pracovní režim s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu zdraví třetích 

osob. 

Zpracovatel projektové dokumentace je povinen posoudit budovu z hlediska možného 

výskytu azbestu. V případě jeho zjištění musí být návrh na sanaci azbestu zahrnut 

do projektové dokumentace. Příjemce podpory pak zajistí odborný dohled nad sanačními 

pracemi a dále doloží závěrečnou zprávu sanačních prací, která bude obsahovat popis 

výchozího a konečného stavu sanované budovy, popis provedených opatření, způsob 

likvidace materiálu s obsahem azbestu a závěrečné zhodnocení. Tato závěrečná zpráva musí 

být doložena v průběhu dokládání realizace, nejpozději však společně s dokumenty 

vyžadovanými k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů. 

Náklady spojené s projektovou přípravou a realizací opatření na sanaci jsou způsobilým 

výdajem. 

8.5. Zajištění výměny vzduchu v místnostech se spalovacími zdroji tepla 

Pokud jsou prováděny stavební úpravy (např. výměna výplní stavebních otvorů, změna 

systému větrání), při kterých se mění přívod spalovacího vzduchu, výměna vzduchu 

v místnosti nebo objem prostoru, popř. se instaluje nový spalovací zdroj, musí žadatel zajistit 

provedení kontroly (přepočtu) objemu prostoru, průtoku vzduchu a množství spalovacího 

vzduchu pro tyto zdroje dle platných norem a předpisů. 

 

9. Změny v žádosti o podporu 

9.1 Základní pravidla 

1. Žadatel je povinen bezodkladně oznámit fondu jakékoliv změny skutečností a podmínek, 

na jejichž základě může být ovlivněn účel poskytované podpory, a to od podání žádosti 

po celou dobu její administrace, tedy i v době udržitelnosti. Jedná se například o změny 

identifikačních a kontaktních údajů, změny parametrů realizovaných opatření a odborného 

posudku, změny skutečností a podmínek obsažených v Registraci a rozhodnutí, resp. 

v Registraci a stanovení výdajů apod. 

2. Změny musí žadatel oznámit fondu písemně, a to včetně doložení všech relevantních 

dokumentů v listinné podobě, a to v jednom vyhotovení ve formě originálu nebo úředně 

ověřené kopie, není-li u konkrétních dokumentů stanoveno jinak. Po oznámení změny je 

fond oprávněn vyžádat si další podklady, kterými příjemce podpory prokáže splnění 

podmínek programu a skutečnost, že nepominul účel poskytnuté podpory. Budou-li 
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změny realizovány bez předchozího souhlasu fondu a dojde-li v důsledku změny 

k nesplnění podmínek programu, podpora nebude poskytnuta. 

3. Změnu, která se uskutečnila před vydáním Registrace a rozhodnutí nebo Registrace 

a stanovení výdajů, oznámí žadatel fondu nejpozději do doby předložení dokumentů 

prokazujících dokončení realizace podporovaných opatření. 

4. Výše podpory alokovaná na danou žádost při její evidenci se v případě změn nezvyšuje. 

5. Výše podpory stanovená v akceptačním dopise je maximální a v případě jakékoliv změny 

se její výše na žádost žadatele nezvyšuje. Konečná výše podpory uvedená v Registraci 

a rozhodnutí / Registraci a stanovení výdajů je stanovena na základě dokumentů 

prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření a může být odlišná 

od maximální výše podpory uvedené v akceptačním dopise (nikoliv však vyšší). 

6. Jsou-li změny v žádosti o podporu vyvolány změnou odborného posudku, posoudí změny 

fond a navrhne další postup. Jsou-li změny v žádosti o podporu vyvolány změnou 

odborného posudku po zjištěních učiněných při dohlídce nebo veřejnosprávní kontrole, 

posoudí změny fond a navrhne další postup. 

7. Fond si vyhrazuje právo posoudit každou změnu individuálně, zejména s ohledem na 

důvody zvláštního zřetele či odstranění přílišné tvrdosti plynoucí z jinak řádného úředního 

postupu fondu. 

 

9.2 Změna žadatele z důvodu převodu vlastnického práva k nemovitosti 

9.2.1  Změna žadatele z důvodu převodu vlastnického práva k nemovitosti před 

vydáním Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů 

 Dojde-li ke změně vlastnického práva k předmětu podpory (podporovaná stavba) před 

vydáním Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů, přestává 

být původní vlastník (žadatel) oprávněným žadatelem a ztrácí v rámci původní žádosti 

nárok na získání podpory. 

 Nový vlastník je v případě zájmu o získání dotace povinen podat si novou žádost 

o poskytnutí podpory. 

 Využije-li nový vlastník možnosti podat si novou žádost, opatření realizovaná 

původním vlastníkem (žadatelem) nejsou způsobilým výdajem. 

9.2.2  Změna žadatele z důvodu převodu vlastnického práva k nemovitosti po vydání 

Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů 

 V případě, že dojde ke změně vlastnického práva k předmětu podpory (podporovaná 

stavba) po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů, 

tedy po dobu udržitelnosti, je příjemce podpory povinen změnu oznámit fondu. 

 Příjemce podpory musí právně relevantním způsobem zavázat nového vlastníka 

k plnění podmínek stanovených v Registraci a rozhodnutí nebo v Registraci 
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a stanovení výdajů. V případě, že tak neučiní, odpovídá za jejich plnění i nadále sám, 

a to po celou dobu udržitelnosti. 

9.3 Změna žadatele z důvodu úmrtí 

Zemře-li žadatel ─ fyzická osoba po podání žádosti o poskytnutí podpory, ale před 

vyplacením podpory a mají-li případní dědicové zájem o poskytnutí podpory, fond může 

na základě žádosti dědiců povolit změnu v osobě žadatele, a to za předpokladu, že fondu 

budou bez zbytečného odkladu předloženy dokumenty, ze kterých je nepochybné, že jsou 

novými vlastníky podporované nemovitosti. Těmito dokumenty jsou: 

 ověřená kopie úmrtního listu, 

 ověřená kopie pravomocného usnesení o ukončení dědického řízení, ze kterého musí 

být patrné, že nemovitost, jež je předmětem podpory z programu, byla předmětem 

dědického řízení, 

 výpis z katastru nemovitostí pro danou nemovitost, ze kterého je patrné, že dědic je 

jejím novým vlastníkem, 

 nové souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (jsou-li) dle výpisu 

z katastru nemovitostí, 

 kopie smlouvy o vedení účtu (nebo výpis z účtu), který je veden na jméno nového 

žadatele a bude použit k vyplacení podpory. 

9.4 Změna identifikačních a kontaktních údajů 

V případě změny identifikačních a kontaktních údajů kdykoliv od podání žádosti do konce 

doby udržitelnosti je požadováno předložení následujících dokumentů: 

 změna zplnomocněného zástupce – odvolání původní plné moci a případně nová plná 

moc, 

 změna příjmení / názvu / statutárního orgánu – kopie občanského průkazu nebo např. 

oddací list, kopie výpisu z veřejného rejstříku (obchodního či jiného), 

 změna adresy trvalého pobytu / změna sídla – kopie občanského průkazu, případně 

kopie výpisu z veřejného rejstříku (obchodního či jiného), 

 změna kontaktních údajů (např. korespondenční adresy, telefonního a e-mailového 

kontaktu) – čestné prohlášení, 

 změna čísla bankovního účtu – kopie smlouvy o vedení bankovního účtu nebo kopie 

výpisu z bankovního účtu. 

9.5 Změny v odborném posudku 

9.5.1  Změny v odborném posudku před vydáním Registrace a rozhodnutí, respektive 

Registrace a stanovení výdajů 

Měnit se mohou výrobky, opatření, hodnoty a parametry podporovaných opatření, které tyto 

změny vyvolají, a to pouze za předpokladu, že jsou dodržena následující pravidla: 
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9.5.1.1 Oblast podpory A 

 Změna odborného posudku je možná, splní-li podporovaná opatření i po realizaci této 

změny podmínky programu určené pro danou oblast podpory. 

 Změny jsou možné na jakoukoliv jinou podoblast podpory (vyšší i nižší). V případě 

změny na vyšší hladinu podpory se původní maximální výše podpory nezvyšuje. 

V případě změny na nižší hladinu podpory se maximální výše podpory určí dle 

podmínek programu pro skutečně dosaženou hladinu podpory. 

9.5.1.2 Oblast podpory C.1 

 Změna je možná při splnění všech programem vyžadovaných parametrů. 

 Možná je i změna podoblasti podpory, avšak výše podpory se nezvyšuje. V případě 

volby zdroje s nižší podporou se maximální výše podpory stanoví dle nově zvoleného 

zdroje. 

9.5.1.3 Oblast podpory C.2 

 Změna je možná při splnění všech programem vyžadovaných parametrů. 

 Možná je i změna podoblasti podpory, avšak podpora se nezvyšuje. V případě volby 

zdroje s nižší podporou se maximální výše podpory určí dle tohoto zdroje. 

9.5.1.4 Oblast podpory C.3 

 Změna je možná při splnění všech programem vyžadovaných parametrů. 

 Výše podpory bude upravena dle nově dosahovaných parametrů systému. Navýšení 

podpory není možné. 

 Změna solárního termického systému na fotovoltaický a naopak není možná. 

9.5.1.5 Oblast podpory C.4 

 Změny včetně změn podoblasti podpory jsou možné za předpokladu, že i po změně 

jsou stále splněny podmínky programu. V případě změny na vyšší hladinu podpory se 

původní maximální výše podpory nezvyšuje. V případě volby opatření s nižší 

podporou, než byla u původního opatření, bude maximální výše podpory určena dle 

tohoto opatření. 

 Při současném podání žádosti v oblasti podpory A se v případě změny postupuje také 

dle metodiky změn pro oblast podpory A. 

9.5.2  Změny v odborném posudku po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive 

Registrace a stanovení výdajů 

Změny v odborném posudku jsou možné za podmínek uvedených níže a při dodržení právních 

předpisů platných v době realizace změny. 
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9.5.2.1 Oblast podpory A 

Změna odborného posudku je možná, splní-li po této změně žádost podmínky programu 

určené pro danou podoblast podpory a vyšší platné v době evidence žádosti. 

9.5.2.2 Podoblast podpory C.1 a C.2 

 Změna je možná při splnění všech programem vyžadovaných parametrů platných 

v době evidence žádosti, a to pouze v rámci již dříve zvolené podoblasti podpory 

a   vyšší (nesmí dojít ke změně typu zdroje). 

9.5.2.3 Podoblast podpory C.3 

 Změna je možná, splní-li po této změně žádost podmínky programu určené pro danou 

podoblast podpory a vyšší platné v době evidence žádosti. 

 Změna termického systému na fotovoltaický a naopak není možná. 

 

9.5.2.4 Podoblast podpory C.4 

 Změna je možná, pokud jsou splněny požadavky programu platné v době evidence 

žádosti o podporu, a to pouze v rámci již dříve zvolené podoblasti podpory nebo 

změny decentrálního větracího systému (podoblast C.4.2) na centrální větrací systém 

(podoblast C.4.1). 

 

10. Kontrolní činnost 

V rámci kontrolní činnosti vykonávané fondem jsou prováděny dvě základní formy kontrol, 

a to kontroly dokladové a kontroly na místě realizace podporovaných opatření. Kontrolní 

činnost fondu je prováděna za účelem kontroly dodržování podmínek programu, zjištění 

odchylek od žádoucího stavu, nápravy nedostatků, odstranění jejich příčin a prevence před 

jejich vznikem včetně definování rizik. 

10.1 Kontroly dokladové 

Jedná se o administrativní kontrolu dokladů předložených žadatelem pro účely posouzení 

žádosti z hlediska splnění formálních náležitostí a specifické přijatelnosti a pro účely vydání 

Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení výdajů. Tato kontrola probíhá na pracovištích 

fondu. 

10.2 Kontroly na místě realizace podporovaného opatření 

Jedná se o fyzickou kontrolu probíhající u žadatele, resp. příjemce podpory na místě realizace 

podporovaného opatření. Fyzická kontrola spočívá v porovnání skutečného stavu se stavem 

zamýšleným a deklarovaným a zjištění dodržování stanovených předpisů a pravidel. Kontrola 

na místě může obsahovat rovněž kontrolu souvisejících dokladů. 

Monitorovací návštěvy jsou: 
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a) ověřovacím opatřením fondu k ověření skutečností na místě realizace opatření, díky 

kterým lze předejít nesrovnalostem v projektu a opatřit podklady pro posouzení, zda 

zahájit veřejnosprávní kontrolu, tyto návštěvy zároveň umožňují průběžné ověřování 

stavu realizace projektu; 

b) prováděny určenými pracovníky fondu a jsou vykonávány v souladu s vnitřními 

předpisy fondu, monitorovací návštěva je prováděna ve smyslu §3 zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejnosprávní kontroly jsou: 

a) kontroly probíhající u žadatele o podporu nebo příjemce podpory na místě realizace 

podporovaného opatření; 

b) prováděny pověřenými pracovníky fondu a určeny k porovnání skutečného stavu se 

stavem zamýšleným a deklarovaným v žádosti a k ověření plnění podmínek programu, 

příp. závazků vyplývajících z Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení výdajů; 

c) prováděny dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, procesní stránka výkonu těchto kontrol vychází ze zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

 

10.3 Obecná ustanovení o kontrolách 

a) Fond si vyhrazuje právo fyzické kontroly v místě realizace podporovaného opatření, 

a to po celou dobu administrace žádosti a následně i po celou dobu udržitelnosti 

(tj. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení výdajů). 

b) Fond je oprávněn vyžádat si v průběhu administrace žádosti a následně i po celou 

dobu udržitelnosti i další podklady výslovně neuvedené v Závazných pokynech, a to 

zejména podklady týkající se technické, ekonomické a právní problematiky předmětu 

podpory. 

c) Žadatel / příjemce podpory je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty 

jakkoliv související s žádostí o podporu a s realizací podporovaných opatření po celou 

dobu administrace a po celou dobu udržitelnosti. 

d) Žadatel / příjemce podpory je na základě písemné výzvy povinen poskytnout 

požadovanou součinnost při kontrole a zpřístupnit v rámci prováděné kontroly 

nemovitost, jež je předmětem dotace. 

e) Při realizaci kontrol je postupováno v souladu s platnými právními předpisy, 

kontrolováno je zejména dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta. 

 

11. Základní definice užívaných pojmů a zkratek 

Akceptace žádosti 
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nastává po fondem provedené kontrole úplnosti a formální správnosti žádosti a po její 

specifické kontrole za předpokladu, že při těchto kontrolách nejsou fondem zjištěny žádné 

nedostatky nebo že jsou tyto nedostatky odstraněny. 

Alokace 

je objem finančních prostředků určených k rozdělení v dané výzvě. 

Byt 

je místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny 

a užívány k účelu bydlení. Bytem je tedy pouze takový prostor, který byl stavebním úřadem 

„určen“ k bydlení, tj. takový, který byl zkolaudován. 

Bytový dům 

je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena 

a užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou 

užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování 

apod.). 

Celková energeticky vztažná plocha (energeticky vztažná plocha) 

je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově 

vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. 

Doba udržitelnosti 

je doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory, řádně jej 

užívat a dodržovat podmínky programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne vydání 

Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů. 

Environmentální prohlášení typu III 

je soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí 

v průběhu celého životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv 

na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují 

metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49. Výsledná zpráva 

s těmito údaji musí být veřejně přístupná a údaje v ní obsažené musí být ověřitelné. 

Environmentální prohlášení, která nejsou ověřena nezávislou akreditovanou osobou, nelze 

využít pro doložení splnění podmínek v programu. 

 

Evidence žádosti 

nastává v okamžiku úspěšného uložení elektronického formuláře žádosti do informačního 

systému programu uskutečněného přímo žadatelem, jeho zplnomocněným zástupcem nebo 

pověřeným pracovníkem fondu. 

Fond 
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je Státní fond životního prostředí ČR. 

Hlavní zdroj tepla na vytápění 

je zdroj, který zajišťuje více než polovinu výpočtové potřeby tepla na vytápění budovy / 

bytové jednotky za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům. 

Instalovaný výkon fotovoltaického systému 

V případě instalace modulů se stejným typovým označením se instalovaný (špičkový) výkon 

fotovoltaického systému určí jako součet jmenovitých (nominálních) výkonů všech 

instalovaných fotovoltaických modulů při standardních testovacích podmínkách STC. Výkon 

fotovoltaického systému se uvádí v kWp (kilowatty špičkového výkonu). 

Kotel na tuhá paliva 

je zařízení vybavené jedním nebo více zdroji tepla na tuhá paliva, které dodává teplo 

do vodního ústředního topení, aby bylo možné dosáhnout vnitřní teploty jednoho či více 

uzavřených prostorů a udržet ji na požadované úrovni, přičemž tepelné ztráty do okolí tohoto 

zařízení činí nejvýše 6 % jmenovitého tepelného výkonu. 

Lokální topidlo (spotřebič) na tuhá paliva 

je zařízení pro vytápění prostorů, které vydává teplo přímým přenosem nebo přímým 

přenosem v kombinaci s ohřevem tekutiny, aby v uzavřeném prostoru, v němž je zařízení 

umístěno, bylo dosaženo určité úrovně tepelné pohody osob, případně ve spojení s výdejem 

tepla v jiných prostorech, a které je vybaveno jedním nebo více zdroji tepla, které přeměňují 

tuhá paliva přímo na teplo. 

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek (dále také 

„metodický pokyn“) 

je fondem vydaný dokument, který je v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění a s TNI 

73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet, který dále upřesňuje 

výpočetní postupy a vybrané okrajové podmínky pro provádění energetických výpočtů. 

Metodický pokyn je uveřejněn na webových stránkách programu. 

Metodický pokyn pro podoblast podpory C.3 

je fondem vydaný dokument, který upřesňuje a vysvětluje stanovené podmínky, výpočetní 

postupy a okrajové podmínky v podoblasti podpory C.3 – instalace solárních termických 

a fotovoltaických systémů, pro podprogram Nová zelená úsporám – BYTOVÉ DOMY 

v rámci 2. výzvy k podávání žádostí. 

Obálka budovy 

je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které 

jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní 

vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně 
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budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu. Plocha obálky budovy se stanoví 

z vnějších rozměrů a uvažuje se v energetických výpočtech. 

Objem zásobníku 

je součet objemů všech kapalin uvnitř zásobníku tepla, tj. včetně případných objemů 

vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody. 

Obnovitelné zdroje energie (dále také „OZE“) 

jsou nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, 

geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie 

skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu. 

Odborný posudek 

je soubor dokumentů prokazujících splnění energetických a environmentálních požadavků 

programu, obsahující zejména projektovou dokumentaci a energetické hodnocení budovy. 

Požadovaný rozsah odborného posudku je stanoven v Závazných pokynech v kapitole 5. 

Odborný technický dozor 

je technický dozor stavebníka nad prováděním stavby vykonávaný osobou, která má 

vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání 

stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tři roky praxe při provádění staveb, popř. je 

autorizovanou osobou České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo 

České komory architektů (ČKA). Osoba vykonávající tento dozor nesmí být ve střetu zájmů, 

za který se považuje zejména pracovněprávní, smluvní nebo jiný vztah s dodavatelem. 

Památkově chráněná budova 

je budova, která je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů kulturní památkou anebo není kulturní památkou, ale nachází se 

v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu kulturní památky, 

památkové rezervace nebo památkové zóny. Status památkově chráněné budovy se přiznává, 

pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků programu 

na energetickou náročnost této budovy výrazně změnilo její charakter nebo vzhled. Tuto 

skutečnost je žadatel povinen doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. 

Podporované opatření 

je opatření nebo soubor opatření, na něž je poskytována podpora z programu Nová zelená 

úsporám. 

Program 

je program Nová zelená úsporám. 

Registrace akce  

je akt dle § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, následuje po závěrečném vyhodnocení 

žádosti, při kterém nejsou zjištěny nedostatky nebo jsou-li odstraněny. 
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Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také „Registrace a rozhodnutí“) 

je jeden dokument, který vydává správce programu. 

Registrace akce a stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále 

také „Registrace a stanovení výdajů“) 

je jeden dokument, který vydává správce programu. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

je rozhodnutí správce programu o poskytnutí dotace v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí se provádí současně s registrací akce 

po závěrečném vyhodnocení žádosti, při kterém nejsou zjištěny nedostatky nebo jsou-li tyto 

nedostatky odstraněny. 

Seznam výrobků a technologií (dále také „SVT“) 

je seznam materiálů, výrobků a technologií splňujících legislativní požadavky a technické 

parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. Tyto materiály, 

výrobky a technologie splňují legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České 

republiky a další programem předepsané parametry (zejména technické). Výrobky do SVT 

registruje jejich výrobce/dodavatel zdarma. Seznam výrobků a technologií je veden fondem 

a je zveřejněn na webových stránkách programu. 

Solární systém pro přípravu teplé vody 

je solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným do zásobníku teplé vody. 

Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění 

je solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným na zásobník tepla (otopné 

vody), kde je příprava teplé vody řešena přes teplosměnnou plochu uvnitř zásobníku tepla, 

přes externí výměník tepla, případně v samostatném zásobníku teplé vody. 

Správce programu 

je Ministerstvo životního prostředí. 

Stanovení výdajů na financování akce organizační složky 

se v případě organizačních složek státu se vydává místo rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Stavba pro bydlení 

je ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů bytový a rodinný dům, který je svým stavebním uspořádáním určen 

pro trvalé bydlení. 

Systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

je rovnotlaké větrací zařízení (tj. s nuceným přívodem a odvodem vzduchu) 

se vzduchotechnickým rozvodem napojeným na centrální větrací jednotku se zpětným 

získáváním tepla a elektronickou regulací otáček ventilátorů (centrální systém) či soustava 



ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – 
BYTOVÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

 
 

 
73 

lokálních větracích jednotek se zpětným získáváním tepla a elektronickou regulací otáček 

ventilátorů bez vzduchotechnického rozvodu (decentrální systém). 

Technologie pro účinnou optimalizaci fotovoltaického systému v závislosti na zátěži 

je technologie pro přizpůsobení kolektorového pole fotovoltaického systému a jeho zátěže 

za účelem dosažení maximálního výkonu systému při proměnlivých podmínkách oslunění. 

Tepelné čerpadlo 

je takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z nižší teplotní hladiny vnějšího 

prostředí a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce na vyšší teplotní hladině v lokálních 

systémech napojených na otopnou soustavu budovy zajišťujících dodávku tepla pro vytápění 

a případně i přípravu teplé vody. 

Tepelněizolační materiál (či materiál se zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi) 

je materiál, jehož deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD je nižší nebo rovna 

0,100 W.m
 1
.K

-1
. 

Unikátní číslo žádosti 

je jedinečný identifikátor konkrétní žádosti o podporu, který je jí automaticky přidělován 

v okamžiku úspěšné evidence do informačního systému programu. 

Veřejná podpora 

je každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která 

narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo 

určitá odvětví výroby, pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie. Za státní 

prostředky se na základě judikatury EU považují i ostatní veřejné zdroje. 

Výplně stavebních otvorů 

je souhrnné technické označení pro okna, dveře, světlíky a světlovody. 

Výzva 

je 2. výzva k podávání žádostí o podporu pro bytové domy. 

Zásobník žádostí 

je seznam žádostí, které byly zaevidovány nad rámec aktuálně disponibilních finančních 

prostředků pro danou výzvu. Dojde-li k uvolnění či navýšení finančních prostředků, budou 

žádosti ze zásobníku automaticky dle pořadí, ve kterém byly do informačního systému 

zaevidovány, zařazeny mezi aktivní žádosti k další administraci. 

 

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám 

─ Bytové domy 

upřesňují ustanovení směrnice a podmínky pro poskytnutí podpory pro bytové domy 

a jednotlivé oblasti podpory v rámci vyhlášené výzvy. Pro získání podpory je nutné 

postupovat dle Závazných pokynů platných pro danou výzvu. 
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Závěrečné vyhodnocení akce 

je akt dle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, který následuje po vydání Registrace 

a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů. Za závěrečné vyhodnocení akce zodpovídá 

správce programu. Podpora je definitivně přiznána až po vydání tohoto dokumentu. 

Závěrečné vyhodnocení žádosti 

je vyhodnocení žadatelem doložené realizace podporovaných opatření, které je provedeno 

pověřeným pracovníkem fondu. 

Zdroj na tuhá fosilní paliva 

je hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování černého uhlí, hnědého 

uhlí, uhelných briket nebo koksu a který dle platných norem nedosahuje parametrů pro 3. 

emisní třídu. 

Zpětvzetí žádosti 

je akt umožňující žadateli kdykoliv od podání žádosti až do vydání Registrace a rozhodnutí, 

respektive Registrace a stanovení výdajů, vzít žádost zpět. 

Žádost 

je žádost o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám. 

 

Kompletní přehled definic používaných pojmů a zkratek je k dispozici na webových 

stránkách SFŽP programu v sekci SLOVNÍK POJMŮ. 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO 

              PROSTŘEDÍ 

 V Praze dne: 7. března 2016 

 Č. j.:550/M/16 

 Č. j.: 14221/ENV/16 

 

Dodatek č. 5 

ke směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků 

v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru 
__________________________________________________________________________________________ 

Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená 

úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru ze dne 

14. června 2010, č. j.: 50384/ENV/10, 2680/M/10 se upravuje takto: 

 

I. V článku 6 odstavec 4 zní: 

"4. V případě podpory z Fondu je akceptovaná žádost spolu s výší podpory 

a s doporučením Fondu předložena k projednání Radě Fondu, která žádost posoudí 

a doporučí ke schválení, nebo k zamítnutí." 

 

II. V článku 6 se zrušuje odstavec 5. Dosavadní odstavce 6 až 14 se označují jako 5 až 13. 

 

III. V článku 6 odstavec 6 (nové číslování) zní: 

"6. V případě finančních prostředků ze státního rozpočtu Správce programu, 

po posouzení žádosti Fondem, vydá nebo nevydá Registraci, která obsahuje výši 

podpory v procentním a absolutním vyjádření." 

 

IV. V článku 9 odstavec 12 zní: 

"12. V případě podpory ze státního rozpočtu příjemci podpory dle vyhlášky č. 367/2015 

Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), 

předloží Správci programu podklady pro finanční vypořádání přijaté dotace se 

státním rozpočtem za předchozí rozpočtový rok na tiskopisu dle přílohy č. 3 část A 

této vyhlášky nejpozději do 15. února následujícího rozpočtového roku." 

 

V. V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění Přílohy č. 5. 

 

VI. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti 

dne 7. března 2015 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele Státního 

fondu životního prostředí České republiky, který přijme ve své působnosti konkrétní 
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opatření a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu životního prostředí 

České republiky v souladu s tímto dodatkem. 

 

Odborný gestor: samostatné oddělení programu Nová zelená úsporám 

Zpracovatel: Ing. Radka Pokorná 

 

 

          Mgr. Richard Brabec 

   ministr 

 

 

 

Příloha: 5. Způsobilé a nezpůsobilé výdaje 
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Příloha č. 5 

 

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje 

 
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 300 tis.  Kč. 

5.1 Způsobilé výdaje - Obecná pravidla 

Pro způsobilost výdajů platí tato základní pravidla: 

 způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli a stanovenými kritérii pro oblasti 

podpory, 

 způsobilý výdaj pro dodavatelský způsob realizace projektu musí být řádně doložen 

dodavatelskou fakturou nebo kupní smlouvou,  

 způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory a doložen 

bankovním výpisem,  

 způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, kterým je 

datum akceptace žádosti na Fondu (s výjimkou některých výdajů na projektovou 

přípravu, u nichž je jako počátek způsobilosti stanoven datum 1. 4. 2009). V případě 

nákladů na projektovou přípravu se jedná o výdaje na zpracování žádosti, dokumentace 

pro územní řízení a stavební povolení, studie proveditelnosti, je-li vyžadována, případně 

jiných podpůrných studií dle specifických požadavků (odborný posudek, energetický 

audit atd.), zpracování tendrové dokumentace, 

 způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho 

rozpočtu, 

 způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví 

příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění), nebo v daňové evidenci 

(zákon č. 586/1992 Sb. v platném znění). 

 

5.2 Způsobilé výdaje  

 

V souladu s výše uvedenými základními pravidly způsobilosti jsou za způsobilé výdaje 

považovány tyto položky: 

  

DPH 

DPH je považováno za způsobilý výdaj v případě, že konečný příjemce není plátcem DPH 

nebo nemá nárok na odpočet DPH na vstupu u činností, které jsou předmětem podpory 

v rámci Programu. Pokud poskytnutá podpora bude propočtena ze způsobilých výdajů akce 

zahrnujících DPH, pak v případě, že příjemci podpory vznikne nárok na odpočet DPH, bude 

povinen odpovídající částku podpory vrátit. 

 

Projektová příprava  

Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány náklady na zpracování:  
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 projektové dokumentace pro územní řízení, 

 projektové dokumentace (dle § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů),  

 zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění 

pozdějších předpisů (pouze zadávací dokumentace na realizaci daného opatření, nikoliv 

na přípravu projektu a odborný dozor) včetně organizace zadávacího řízení, 

 dokumentace pro provádění stavby (dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů), 

 energetického auditu, žádosti, včetně zajištění nezbytných dokladů k žádosti, 

 studie proveditelnosti (jsou-li vyžadovány), 

 další podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků (znalecké posudky 

apod.). 

 

Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé max. do výše 5 % z celkových 

způsobilých přímých realizačních výdajů. Výše uvedené výdaje na projektovou přípravu jsou 

způsobilé v případě dodržení následujících podmínek:  

1. akceptace příslušné projektové žádosti, 

2. realizace výdajů na přípravu projektu nejdéle 24 měsíců před předložením žádosti, 

vždy však po datu 31. 3. 2009, 

3. dodržení povinností a pravidel při výběru zpracovatele přípravné projektové 

dokumentace a žádosti v souladu s platným zněním zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, 

4. uzavření Smlouvy, resp. vydání RoPD, nebo Stanovení výdajů.  

 

U projektů čerpajících podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách (tj. dle nařízení 

Komise (ES) č. 800/2008, resp. nařízení Komise (EU) č. 651/2014) jsou výdaje 

na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti považovány za nezpůsobilé. 

Jako způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy nelze uznat tu část ceny (odměny 

zpracovatele), jejíž úhrada je podmíněna přiznáním podpory. 

 

Technický dozor  

U projektů, které čerpají podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách (tj. dle 

nařízení Komise (ES) č. 800/2008, resp. nařízení Komise (EU) č. 651/2014) jsou výdaje 

na technický dozor / správce stavby považovány za nezpůsobilé. 

U ostatních projektů lze uplatnit výdaje na činnost odborného technického, nebo autorského 

dozoru do výše 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu.  

Náklady na technický nebo autorský dozor nelze zahrnout do způsobilých výdajů v případě 

projektů realizovaných formou osobních nákladů. V případě projektů realizovaných částečně 

dodavatelským způsobem a částečně formou osobních nákladů lze výdaje na technický nebo 
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autorský dozor zahrnout do výše 3 % z té části celkových přímých způsobilých výdajů, která 

bude určena na financování té části projektu, která bude realizována dodavatelsky. 

 

Vícepráce 

Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté 

v předmětu díla dle smlouvy, a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

V souvislosti s vícepracemi dochází ke vzniku vícenákladů, jimiž je každé překročení 

jednotlivé položky výkazu výměr u stavebních prací, v případě dodávek či služeb potom 

každé překročení jednotlivé položky seznamu dodávek či služeb.  

Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze strany příjemce nárokovat pouze v případech, kdy 

se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně příjemce 

podpory, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty 

projektovou/rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo, přičemž je 

náležitě odvozena od rezervy dané ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení výdajů, resp. 

v žádosti o podporu. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy, která činí max. 2 % 

z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu. 

Vícenáklady nad rámec rezervy definované ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení 

výdajů, jsou považovány za nezpůsobilý výdaj. Vícenáklady na činnost správce stavby jsou 

vždy nezpůsobilým výdajem. 

Méněpráce 

Za méněpráce jsou považovány práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu 

díla dle smlouvy o dílo a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a nebyly provedeny. 

Vícepráce lze hradit do výše méněprací, pouze pokud méněpráce nemají za následek 

nesplnění cílů a parametrů projektu, nebo do výše projektové rezervy, pokud je pro danou 

oblast podpory navržena. 

Přímé realizační výdaje 

Přímé realizační výdaje jsou výdaje přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu. 

Do přímých realizačních výdajů lze zahrnout i náklady na dokumentaci skutečného 

provedení. 

Příkladný výčet realizačních výdajů: 

 stavební práce a související služby, tj. veškeré stavební práce bezprostředně související 

s předmětem podpory, zejména pak:  

a) stavební práce spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov, 

b) stavební práce spojené s instalací zařízení na využívání odpadního tepla; 

 nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku včetně montáže (respektive 

instalace). Způsobilý je hmotný/nehmotný majetek bezprostředně související s předmětem 
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podpory v rámci „Oblasti podpory – Realizace úspor energie v budovách veřejného 

sektoru“. 

 zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu 

způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období 

do kolaudace (uvedení do trvalého provozu). 

 

5.3 Nezpůsobilé výdaje – na co obecně nelze podporu poskytnout 

 zpětné financování projektů (s výjimkou projektové přípravy, věcného příspěvku), 

 náklady na poradenské služby,  

 repasovaná a použitá zařízení, případně na použité stavební materiály a komponenty, 

 provozně neotestované technologie, 

 nákup použitého vybavení,  

 daně - DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet v souladu 

s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů; přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu 

nemovitostí, silniční daň a clo, 

 finanční služby a poplatky (správní a místní poplatky bez přímé vazby na projekt, úroky 

z úvěrů, resp. zápůjček atd.), 

 výdaje na zajištění relevantních stanovisek, 

 nájem, podnájem a pacht nemovitosti, leasing movitosti a nemovitosti, 

 vyvolané investice, které nejsou spojené výhradně a přímo s účelem projektu, 

 vícenáklady, které byly předvídatelné,  

 vícenáklady nad výši méněprací s výjimkou projektů, kde je umožněno použití rezervy, 

 věcné příspěvky (vyjma poskytnutí nemovitého majetku), 

 režijní a provozní náklady, 

 osobní náklady (např. mzdové náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci 

daného projektu), 

 osobní automobil, mikrobus, autobus, notebook, mobilní telefon, fotografický aparát, 

  náklady na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti, technický a autorský 

dozor, správce stavby v případě podpory poskytnuté dle obecného nařízení o blokových 

výjimkách (tj. dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014) 

 náklady na realizaci položek, které byly podpořeny z jiných veřejných zdrojů (Na jedno 

opatření je možné současně čerpat podporu z více veřejných zdrojů, ne však na stejné 

položky),  

 náklady na zlepšení energetických vlastností obálky budov související s realizací 

novostaveb, nástaveb a přístaveb, 

 náklady na rekonstrukci otopné soustavy, včetně vzduchotechnických rozvodů, 

 náklady na instalaci např. termoregulačních ventilů v objektech,  
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 náklady ve výši úspor provozních nákladů vygenerovaných za pět let opatřeními, na něž 

je požadováno poskytnutí podpory v případě, že žádost není podána v režimu veřejné 

podpory dle článku 38 (Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti) 

nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem, 

 náklady na úsporná opatření u střech, přesahující celkové měrné náklady 2 000 Kč/m
2 

(bez DPH), 

 náklady na úsporná opatření u obvodových stěn budov, přesahující celkové měrné 

náklady 2 500 Kč/m
2
 (bez DPH), 

 náklady na úsporná opatření u výplní otvorů budov (okna, dveře), přesahující celkové 

měrné náklady 6 000 Kč/m
2
 (bez DPH), 

 zařízení nezabudované do stavby. 
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Č. j.: 14240/ENV/551/M/2016 

 

Dodatek č. 1  

k 2. Výzvě Ministerstva životního prostředí  

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená 

úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného 

sektoru 

 

1. Tímto Dodatkem č. 1 k 2. Výzvě Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí 

o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace 

úspor energie v budovách veřejného sektoru (dále jen "Dodatek č. 1") se vydává nové 

znění Závazných pokynů pro žadatele k administraci žádostí v rámci 2. Výzvy 

pro veřejné budovy. 

 

2.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra.  

 

V Praze dne 7. března 2016 

 

 

                                     

                                       Mgr. Richard Brabec 

                                                                      ministr 

 

 

 

 

Příloha –  Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci  

                 2. Výzvy pro veřejné budovy verze k 7. 3. 2016 
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Seznam zkratek a pojmů 

EDS/SMVS Informační systém programového financování - Evidenční dotační 

systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS). 

Fond Státní fond životního prostředí České republiky. 

Program (ZÚ) Program Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie 

v budovách veřejného sektoru. 

Registrace Registrace akce, kterou se přiznává poskytnutí podpory ze státního 

rozpočtu.  

RoPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
1
. 

Rozhodnutí Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory 

z Programu Zelená úsporám. 

Směrnice Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu 

Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách 

veřejného sektoru včetně příloh. 

Smlouva Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace 

úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

Správce programu Správce programu Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru (tj. 

Ministerstvo životního prostředí – sekce fondů EU, finančních a 

dobrovolných nástrojů). 

Stanovení výdajů Stanovení výdajů na financování akce pro organizační složky státu
2
. 

Výzva 2. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o 

poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti 

podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru 

ZÚ Zelená úsporám. 

Závěrečné 

vyhodnocení akce 

- ZVA 

Závěrečným vyhodnocením akce se rozumí vyhodnocení plnění 

podmínek Smlouvy, resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu nebo Stanovení výdajů. Závěrečné vyhodnocení akce se 

provádí na základě předložení dokladů ve smyslu přílohy č. 10 

Směrnice MŽP č. 7/2010 žadatelem. Dokladem, kterým je splnění 

podmínek odsouhlaseno, je v případě podpory z prostředků Fondu 

Protokol o Závěrečném vyhodnocení akce, v případě podpory ze 

státního rozpočtu je jím Závěrečné vyhodnocení akce z informačního 

systému EDS/SMVS. 

 

  

                                                      
1
 Podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), v platném znění a podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, v platném znění. 
2
 Podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku v platném znění 

a Pokynu č. R1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při 

přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému 

programového financování. 
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1 Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření 

Smlouvy, resp. k vydání RoPD nebo Stanovení výdajů 

 

1.1 Upřesnění povinných dokladů, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři 

Žádosti o poskytnutí podpory 

  

Předkládaná žádost včetně všech příloh musí být spojena v jednom svazku. Zkompletovanou 

žádost v listinné podobě tvoří dva podepsané výtisky formuláře žádosti a jedno provedení 

řádně očíslovaných povinných příloh. Podrobné pokyny pro podání žádosti jsou uvedeny 

na webových stránkách Fondu.  

Upřesnění dokládání energetické náročnosti budov  

U projektů zaměřených na úspory energie v budovách, případně u rekonstrukcí a výstavby 

budov, jsou stanoveny specifické požadavky na energetickou náročnost budov (Specifická 

kritéria přijatelnosti). Je nutné doložit deklarované hodnoty (dle specifických kritérií 

přijatelnosti) formou vyplněných údajů v energetickém štítku obálky budovy a v protokolu 

k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 . Údaje musí být podloženy 

zprávou o energetickém auditu. 

1.1.1 Doklady požadované jako přílohy k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory 

Doklad, ze kterého je patrná právní osobnost (subjektivita) žadatele – aktuální výpis 

z veřejného rejstříku (obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, ne starší než 

3 měsíce), zřizovací listina u příspěvkových organizací a organizační složky státu, stanovy 

organizace - nedokládá se u obcí, měst, krajů a fyzických osob.  

Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu  

s § 441-449 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (nebo v souladu 

s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem 

(doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním s Fondem byla u obcí členem zastupitelstva 

a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). 

Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, 

na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného 

stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá 

územnímu řízení, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno). 

Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) – z evidence nemovitostí 

a snímek katastrální mapy. V případě zateplování budov veřejného sektoru musí být žadatel 

vlastníkem budovy. Pro tento účel se za vlastníka považuje i subjekt, který předmět podpory 

podle zákona spravuje (například příspěvkové organizace). 

Energetický audit budovy – je požadován u všech žádostí. Musí být zpracován podle zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 480/2012 

Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů, kterými 
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jsou stanoveny náležitosti energetického auditu. Navržené opatření v žádostech, u kterých je 

žádáno o poskytnutí podpory, musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající 

z energetického auditu. Energetický audit nesmí být v době předložení k žádosti starší více 

než 2 roky.  

Energetický štítek obálky budovy vč. protokolu k energetickému štítku obálky budovy 

dle normy ČSN 730540-2: – pokud není součástí příloh energetického auditu. Protokol 

k energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro původní stav i pro stav po realizaci 

navrženého opatření. 

Položkový rozpočet (originál dokladu) – Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat 

běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory. 

V rámci těchto objektů bude rozpočet dále členěn na položky, které mohou být sloučené, 

avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby 

(plocha, tloušťka a materiál tepelné izolace, plocha oken a dveří apod.). Předložený rozpočet 

musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.  

Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady 

na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) 

nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet 

veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. 

Odborný posudek - pro potřeby Programu se jím rozumí Energetický štítek obálky budovy 

vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 73 0540-2. 

Prohlášení o zateplovaných plochách – prohlášení při realizaci zlepšení tepelně technických 

vlastností obálky budov (v případě skupinového projektu pro každý projekt zvlášť). 

Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů – čestné prohlášení žadatele o jeho 

schopnosti zajistit spolufinancování do výše celkových výdajů projektu. 

UPOZORNĚNÍ:  

U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 

1.1.2 Doklady požadované ke Smlouvě o poskytnutí podpory, resp. k vydání RoPD 

nebo Stanovení výdajů 

Doklady, které jsou požadovány k uzavření písemné Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu 

(v případě, že je podpora poskytována z finančních prostředků Fondu), resp. k vydání RoPD 

nebo Stanovení výdajů (v případě, že je podpora poskytována z finančních prostředků státního 

rozpočtu), na akci, na kterou je poskytována podpora z Programu ZÚ v oblasti podpory 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru, jsou následující: 

Projektová dokumentace – je předkládána jako součást zadávací dokumentace dle čl. 7 odst. 

7 Směrnice ke schválení Fondu.  

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale 

nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost 
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(vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně dle 

§ 72 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní 

prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok. 

Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory 

- K projektům podléhajícím blokové výjimce dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 

ze dne 17. června 2014 se přikládá:  

o doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet 

zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu 

a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední 

podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpisem 

z obchodního rejstříku.  

o Prohlášení o inkasním příkazu. 

- K projektům podléhajícím podpoře de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. prosince 2013 se přikládá:  

o Přehled čerpání podpory de minimis za předchozí tři roky nebo 

o čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis 

nečerpal. 

Podrobné informace k veřejné podpoře a k předkládaným podkladům viz kapitola 1.2. 

 

Smlouva/-y na zpracování projektové dokumentace, případně další projektové přípravy, 

resp. objednávka a faktura za provedené práce - pokud žadatel žádá o podporu na projektovou 

přípravu. 

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného 

souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Smlouva/-y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu. 

Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně příslušných smluv o dílo, pokud je požadována podpora 

na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu.  

Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou, pokud podléhá zákonu č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – 

doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby provádějící odborný dozor nad realizací stavby. 

Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, včetně dokladů 

prokazujících dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (pokud žadatel žádá o podporu na náklady s tím spojené).  

Aktualizace realizačních termínů. 
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Kopie smluv o zřízení a vedení bankovních účtů, které budou používány při financování 

projektu (tj. účet, na který bude poskytována podpora a účty používané k úhradě faktur). 

Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů (doklady k prověření bonity žadatele 

ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů – doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů na předfinancování 

a spolufinancování projektu). 

Čestné prohlášení žadatele, že opatření, na které žádá o podporu, není kombinováno 

s metodou financování Energy Performance Contracting – EPC
3
. 

UPOZORNĚNÍ:  

U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 

1.1.3 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce 

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není 

oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným 

prohlášením včetně zdůvodnění. 

Soupis faktur včetně jejich věcné náplně – soupis faktur vyplývajících ze všech smluv 

o dílo (fakturace na způsobilé i nezpůsobilé výdaje), pokud faktury a jejich soupis nebyly 

předloženy v průběhu realizace v rámci průběžného vyplácení podpory na základě žádostí 

o uvolnění finančních prostředků. 

Protokol o předání staveniště, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení 

realizace. 

Protokol o předání a převzetí dokončené stavby (nebo dodávky), u nestavebních projektů 

jiný relevantní doklad o ukončení realizace. 

Doklad o povolení užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (kolaudační 

souhlas, oznámení o užívání stavby). U nestavebních částí projektů jiný relevantní doklad 

(protokol) o uvedení zařízení do provozu. 

Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory (pokud nebylo doloženo již dříve). 

Stanovisko projektanta k realizované akci (potvrzení souladu realizace s projektovou 

dokumentací předloženou před vydáním Rozhodnutí ministra, resp. Registrací, případně 

zdůvodnění provedených změn). 

Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům – žadatel 

doloží potvrzení energetického auditora o skutečně dosažených úsporách energie a snížení 

                                                      
3
 EPC - komplexní služba (poskytovaná privátním subjektem), která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, 

přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Metoda funguje 

na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci 

postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC tedy nikdy 

nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a tedy počátku projektu.  
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emisí CO2 a porovnání těchto hodnot s energetickým auditem předloženým k žádosti 

(případně jeho aktualizací). Stanovisko bude obsahovat i potvrzení, že dosažené parametry 

vycházejí ze skutečných údajů, případně že byly odborně dopočteny. 

Faktury na nákup výrobků, zařízení a technologií a realizaci opatření s potvrzením 

o úhradě pokud nebyly předloženy v průběhu realizace v rámci průběžného vyplácení 

podpory na základě žádostí o uvolnění finančních prostředků. 

Faktury na práce související s přípravou realizace opatření s potvrzením o úhradě pokud 

nebyly předloženy v průběhu realizace v rámci průběžného vyplácení podpory na základě 

žádostí o uvolnění finančních prostředků. 

UPOZORNĚNÍ:  

U jednotlivých typů projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 

1.1.4 Žádosti u skupinových projektů či při realizaci více opatření (např. úspor energie 

u více objektů) 

V případě skupinových projektů vyplní žadatel příslušný formulář, který je k dispozici 

na webových stránkách Fondu a který předkládá žadatel Fondu jako součást žádosti.  

1.1.5 Doklad o zateplovaných plochách  

Povinnou přílohou žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Zelená úsporám - 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru při realizaci zlepšení tepelně 

technických vlastností obálky budov je tzv. „Prohlášení o zateplovaných plochách“ (dále jen 

„Prohlášení“). Prohlášení dle vzoru níže musí být potvrzeno zpracovatelem projektové 

dokumentace přikládané k žádosti (v případě skupinového projektu pro každý projekt zvlášť). 

VZOR 

 

Výměra dle projektové 

dokumentace (m2)

Celkem 0

Pozn.:

Vyjádření zpracovatele PD (text): 

obvodové zdivo:

výplně:

střecha, strop či podlaha

Podpis: 

projektant statutární zástupce žadatele

Výměra dle projektové dokumentace  = výměra v souladu s položkovým rozpočtem projektu (včetně zateplovaných ploch ostění, atik, soklů atd.)  

Vyplňte v  případě značných rozdílů mezi výstupy Protokolu k energetického štítku obálky budovy a projektové dokumentace (PD)

V případě skupinového projektu (viz. záložka B žádosti) vyplnit tabulku (společně s případným komentářem) pro každý projekt zvlášť. 

Plocha zateplované konstrukce - střecha, strop či podlaha

Název projektu/název jednoho ze skupinových projektů

Plocha zateplované konstrukce - výplně 

Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo 
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1.1.6 Postup pro zohledňování úspor energie a emisí z opatření, které byly provedeny 

bez podpory veřejných zdrojů 

Fond při zohledňování úspor energie a emisí provádí bodové hodnocení, při kterém mohou 

být započítány i úspory energie a emisí ze souvisejících opatření (energetických nebo 

přispívajících ke snížení imisní zátěže) provedených žadatelem bez podpory veřejných zdrojů. 

Tento postup lze uplatnit na základě splnění následujících podmínek: 

a) Zohledňované opatření včetně vyčíslených úspor musí být navrženo v energetickém auditu 

nebo odborném posudku. 

b) Opatření musí být zrealizováno po vypracování energetického auditu nebo odborného 

posudku, ne dříve než rok před podáním žádosti a nejpozději do doby dokončení realizace 

opatření, na které je poskytována podpora v rámci relevantní žádosti. 

c) Do termínu Závěrečného vyhodnocení akce příjemce podpory doloží potvrzení 

energetického auditora (případně zpracovatele odborného posudku) o provedení všech 

navrhovaných opatření zohledněných ve vykazovaných úsporách uvedených v žádosti. 

1.1.7 Podmínky k projektům zaměřené na zateplování/rekonstrukci budov 

U všech zateplovaných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory 

v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory 

a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit 

v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné 

a netopýry) – viz metodické instrukce k dispozici na www.rorysi.cz – způsob navrženého 

řešení musí být uveden v technické dokumentaci předkládaného projektu.  

V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování/rekonstrukci budov nebo 

v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí žadatel neprodleně 

pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany 

přírody a krajiny. 

Zdůvodnění:  

Rorýs obecný je dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „ohrožený“. Obdobně všechny 

druhy netopýrů, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše uvedených zákonných 

předpisů zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „silně ohrožený“ či „kriticky 

ohrožený“. 

Problém pro tyto živočichy znamenají především celkové rekonstrukce budov, často spojené 

se zateplováním, při nichž zpravidla dochází k uzavírání ventilačních průduchů či k jejich 

opatřování ochrannými mřížkami, popř. k překrývání dilatačních spár mezi jednotlivými 

bloky budov. To často vede k zamezení přístupu těchto živočichů do ventilačních průduchů 

a dutin v budovách. V důsledku toho hrozí riziko fatálního dopadu na jedince rorýsů 

http://www.rorysi.cz/
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obecných či netopýrů, kterým v důsledku nešetrné rekonstrukce a uvěznění ve ventilačních 

průduších/dutinách hrozí reálné riziko usmrcení. Vzhledem k vysokému tempu 

rekonstrukčních prací probíhajících plošně na celém území České republiky jsou výše 

popsanými zásahy ohroženy nejen lokální populace těchto zvláště chráněných druhů, ale 

v konečném důsledku i populace celorepublikové.  

1.2 Upřesnění pravidel pro veřejnou podporu  

Při posuzování veřejné podpory u konkrétního projektu a typu žadatele je rozhodující 

odpověď na otázku, zda podpora poskytnutá projektu může ovlivnit tržní prostředí a narušit 

hospodářskou soutěž. Zásadou je, že pokud s předpokládanou investicí bude souviset 

ekonomická činnost, a to zvláště v případě, kdy v oblasti této ekonomické činnosti existuje 

rozvinutý hospodářský trh (tj. existují podnikatelské subjekty, které tuto ekonomickou činnost 

zajišťují na komerčním principu), jedná se vždy o veřejnou podporu, bez ohledu na typ 

žadatele. 

Pokud by poskytnutí podpory vedlo k posílení finanční pozice a rozšíření finanční možnosti 

příjemce podpory tím, že mu umožní snížit náklady na realizaci opatření vzhledem k jeho 

možným konkurentům, jednalo by se o narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu, 

a tím i naplnění znaku veřejné podpory. 

Předpokládá se, že všechny projekty podnikatelských subjektů (a to i subjektů v 100% 

vlastnictví města, obce či jiných veřejnoprávních subjektů), které jsou podporované v rámci 

programu Zelená úsporám, zakládají veřejnou podporu. 

Podpora je z pohledu pravidel veřejné podpory považována za poskytnutou vydáním 

rozhodného právního aktu poskytnutí podpory, kterým je uzavření Smlouvy, resp. vydání 

RoPD. 

1.2.1 Veřejná podpora – Bloková výjimka 

Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 

Podpora v tomto režimu bude poskytována dle čl. 38 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 

ze dne 17. 6. 2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách). Intenzita podpory nesmí obecně 

přesáhnout 30 % způsobilých nákladů, avšak bude navýšena o 20 procentních bodů v případě 

podpory poskytnuté malým podnikům a o 10 procentních bodů v případě podpory poskytnuté 

středním podnikům. V případě investic realizovaných v oblastech splňujících podmínky 

čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU bude podpora navýšena o 15 procentních 

bodů a v případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících 

čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU, o 5 procentních bodů. 

Žadatel z řad podnikatelských subjektů doloží, že podnik není vyloučen z podpory dle čl. 1 

odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 (nejedná se o podnik v obtížích 

a na podnik nebyl vydán inkasní příkaz – viz níže).  

Čestné prohlášení, že žadateli nebyl vystaven „inkasní příkaz" a prohlášení o zařazení 

podniku (malý, střední podnik - MSP), doloží žadatel společně s dokumenty požadovanými 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/verejna-podpora-male-a-stredni-podniky/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/verejna-podpora-male-a-stredni-podniky/
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k uzavření Smlouvy resp. k vydání RoPD. Vzory čestných prohlášení jsou k dispozici 

ke stažení na webových stránkách programu. Skutečnost, že podnik není „podnikem 

v obtížích", žadatel dokládá čestným prohlášením, které je obsaženo v žádosti o podporu. 

Bude-li to pro danou investici relevantní, tak žadatel, spolu s žádostí o podporu, předkládá 

také podklady k alternativní investici (investice, která by byla pravděpodobně realizována bez 

podpory). 

Podpora nesmí být poskytnuta podniku:  

- na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (EU) 

prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem, 

s výjimkou režimů podpory na náhradu škod způsobených některými 

přírodními katastrofami 

- podnikům v obtížích. 

- „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna 

z následujících okolností: 

a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním 

podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti 

pro rizikové financování – která není malým nebo středním podnikem 

do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě 

hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem 

způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku 

kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního 

kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát 

od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál 

společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního 

kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením 

omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze 1 směrnice 

2013/34/EU
4
 a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.  

b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 

společnosti (která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence 

nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – 

která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního 

komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené 

vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti 

rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více 

než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro 

účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci 

                                                      
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, 

konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.  
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plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené 

v příloze II směrnice 2013/34/EU.  

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento 

podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního 

úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.  

d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo 

neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se 

na něj uplatňuje plán restrukturalizace.  

e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde 

v uplynulých dvou letech: 

-  1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 

a 

-  2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před 

úroky, zdanění a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0 

1.2.2 Podpora de minimis  

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

Limit pro poskytnutí podpory dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, 

o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis je 200 000 EUR 

za rozhodné období (tří účetních období) pro „jeden podnik“. 

„Jeden podnik“ pro účely Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 zahrnuje veškeré subjekty, 

které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo 

společníkům, v jiném subjektu;  

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo 

dozorčího orgánu jiného subjektu; 

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy 

uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo 

ve stanovách tohoto subjektu;  

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, 

v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, 

většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném 

subjektu.  

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený mezi písmeny a) až d) prostřednictvím 

jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 

Žadatelé, jejichž žádost spadá do režimu de minimis a k jejichž žádosti je uzavírána Smlouva, 

resp. vydáváno RoPD, musí doložit čestné prohlášení k čerpání podpory de minimis dle 

vzoru, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách Fondu.  
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Pro výpočet výše dotace v režimu veřejné podpory se použije kurz Evropské centrální banky 

platný ke dni uzavření Smlouvy, resp. vydání RoPD. 

 

1.2.3 Příjemci podpory 

Přijatelní budou následující příjemci podpory. Právní předpis upravující danou kategorii je 

uveden v příloze č. 4 Směrnice.  

 

Právní forma příjemců podpory 

/podoblasti podpory 

Typ subjektů Vztah k veřejné podpoře 

Obce a města veřejnoprávní podnik 

Příspěvkové organizace a 

organizační složky obcí a měst 
veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Příspěvkové organizace a 

organizační složky krajů 
veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Kraje veřejnoprávní podnik 

Česká republika – 

prostřednictvím organizačních 

složek státu 

veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Příspěvkové organizace-stát veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Veřejné a státní vysoké školy veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Obchodní společnosti vlastněné 

ze 100 % majetku obcemi či 

jinými veřejnoprávními 

subjekty  

veřejnoprávní podnik 
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Právní forma příjemců podpory 

/podoblasti podpory 

Typ subjektů Vztah k veřejné podpoře 

Státní organizace veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

1.3 Právní stav předmětu podpory 

Pokud jde o právní stav předmětu podpory, je třeba, aby předmět podpory nebyl nijak právně 

zatížen, zejména nebyl zastaven ve prospěch jiné osoby. Neodstraní-li žadatel případné právní 

zatížení váznoucí na předmětu podpory ve lhůtě stanovené Fondem, podpora nebude 

poskytnuta. Výjimku může Fond povolit v případě dostatečné jistoty, že právní zatížení 

předmětu podpory neohrozí plnění účelu projektu ani jeho udržitelnost po stanovenou dobu. 

K tomu je třeba, aby žadatel po obdržení dopisu o akceptování žádosti bez zbytečného 

odkladu o případném právním zatížení předmětu podpory informoval Fond. 

Povinnost, že ani v budoucnu, po stanovenou dobu následující po realizaci opatření, nebude 

předmět podpory právně zatížen, bude stanovena i ve Smlouvě o poskytnutí dotace, resp. 

v RoPD nebo Stanovení výdajů. Výjimku může Fond povolit v případě dostatečné jistoty, že 

právní zatížení předmětu podpory neohrozí plnění účelu projektu ani jeho udržitelnost 

po stanovenou dobu. 

Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou 

pořízené (popřípadě rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené), jakož 

i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. 

1.4 Upřesnění pravidel prověření vlastních zdrojů žadatele 

Účelem prověření vlastních zdrojů žadatele je ověření schopnosti žadatele realizovat 

a spolufinancovat projekt na základě poskytnutých ekonomických podkladů. Žadatel stvrzuje 

čestným prohlášením, které přikládá k Žádosti o poskytnutí podpory (dle Přílohy č. 8 

Směrnice), zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování do výše celkových výdajů projektu. 

Před podpisem Smlouvy, resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení výdajů žadatel předkládá 

doklady potvrzující zajištění vlastních zdrojů (dle Přílohy č. 9 Směrnice).  

K dokladům potvrzujícím zajištění vlastních zdrojů přikládá žadatel Komentář 

k zajištění vlastních zdrojů, ve kterém specifikuje, z jakých zdrojů bude projekt financován 

(např. vlastní prostředky, úvěry, půjčky, dotace atp.). Ke komentáři žadatel dokládá relevantní 

doklady prokazující správnost uvedených údajů (např. výpis z účtu, vyznačení nákladů 

projektu ve schváleném rozpočtu žadatele, usnesení statutárního orgánu žadatele prokazující 

schválení rozpočtu daného projektu, uzavřená úvěrová smlouva, příslib poskytnutí úvěru, 

vyjádření územně samosprávního celku o poskytnutí financí, rozhodnutí nebo smlouvu 

o poskytnutí dotace apod.).  
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U následujících žadatelů je kromě Komentáře k zajištění vlastních zdrojů spolu 

s doložením relevantních dokladů (viz výše) požadováno navíc prověření bonity 

(kategorie ANO v tabulce): 

Typ žadatele 

  

Vyžadováno prověření bonity (ANO / NE) 

  

CVZ 0 - 1 mil. 

Kč 

CVZ 1 - 5 mil. 

Kč 

CVZ nad 5 mil. 

Kč 

Obce a města do 10 000 obyvatel NE NE ANO 

Města nad 10 000 obyvatel NE NE NE 

Kraje, OSS a PO zřízené OSS NE NE NE 

PO zřízené územně samosprávnými 

celky NE NE ANO 

Podnikatelské subjekty a státní 

podniky NE NE ANO 

Ostatní subjekty NE ANO ANO 

CVZ – celkové vlastní zdroje žadatele (tj. nezpůsobilé výdaje + způsobilé výdaje hrazené 

z vlastních zdrojů žadatele) 

OSS – organizační složka státu 

PO – příspěvková organizace 

Ostatní subjekty – např. vysoké školy a univerzity nezřízené OSS atd. 

Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje k prověření 

vlastních zdrojů žadatele, v odůvodněných případech může požadovat doložení 

ekonomických podkladů a prověření bonity i u žadatelů, u kterých dle výše uvedené tabulky 

není prověření požadováno. 

Dle typu žadatele jsou v případě, že žadatel spadá do kategorie ANO (viz tabulka výše), 

požadovány tyto ekonomické podklady: 

Obce, města: 

a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12M) za minulé účetní období (poslední 

uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

b) Rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků 

a příspěvkových organizací za minulé účetní období (poslední uzavřený rok) + 

za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

c) Výkaz zisku a ztráty za minulé účetní období (poslední uzavřený rok) + za poslední 

účetní období (aktuální výkaz). 
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Státní podniky, podnikatelské subjekty 

a) Stručná charakteristika žadatele – dosavadní činnosti a působení na trhu, cíle, 

strategie, odborné zkušenosti, apod. 

b) Rozvaha, popř. výkaz o majetku a závazcích /aktiva a pasiva/ za minulé účetní 

období (poslední uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

c) Výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz příjmů a výdajů za minulé účetní období 

(poslední uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

d) Zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu). 

e) Daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem. 

Příspěvkové organizace zřízené územně správními celky 

a) Stručná charakteristika žadatele + rozhodnutí o zřízení (pokud je vydáno) 

b) Výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz o plnění rozpočtu za minulé účetní období 

(poslední uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

c) Rozvaha za minulé účetní období (poslední uzavřený rok) + poslední účetní období 

(aktuální výkaz). 

Ostatní subjekty (např. vysoké školy, univerzity nezřízené OSS atd.) 

a) Stručná charakteristika žadatele + rozhodnutí o zřízení (pokud je vydáno)  

b) Rozvaha za minulé účetní období (poslední uzavřený rok) + za poslední účetní 

období (aktuální výkaz). 

c) Výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz o plnění rozpočtu za minulé účetní období 

(poslední uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

d) Zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu). 

e) Daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem. 

2 Podání žádosti a její administrace 

2.1 Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí 

Výzva je vyhlášena zveřejněním na webových stránkách Fondu a definuje a upřesňuje oblast 

podpory, typy žadatelů, omezení v rámci výzvy, časový harmonogram příjmu žádostí, 

základní pravidla příjmu žádostí. 

2.2 Podací místa 

Podacími místy pro potřeby doručení žádosti jsou krajská pracoviště Fondu (dále jen 

„KP Fondu“). Aktuální adresář podacích míst těchto pracovišť naleznete na webových 

stránkách Fondu. 
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2.3  Postup při podávání žádosti  

Podání žádosti lze popsat následujícím způsobem: 

 vyplnění žádosti prostřednictvím formuláře žádosti (viz webové stránky Fondu), 

 zkompletování žádosti, 

 doručení žádosti v listinné podobě včetně příloh na KP Fondu, 

 kontrola přijatelnosti kompletní žádosti a odstranění nedostatků v žádosti, 

 akceptace žádosti (resp. usnesení o zastavení administrace žádosti), písemné oznámení 

žadateli. 

2.3.1 Vyplnění formuláře žádosti  

Nejdříve je nutné vyplnit formulář žádosti. Jeho závazná podoba, stejně jako instrukce k jeho 

vyplnění, jsou uvedeny na webových stránkách Fondu. Žadatel je povinen vyplnit žádost 

řádně a úplně. 

2.3.2 Zkompletování žádosti 

 Zkompletování žádosti je popsáno podrobně v bodě 1.1 těchto pokynů. 

 Přesný postup odeslání žádosti je uveden na webových stránkách Fondu. Veškeré 

stejnopisy dokumentů musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobou 

pověřenou za jednání s Fondem. Statutární zástupce musí rovněž potvrdit svým 

podpisem všechna čestná prohlášení.  

2.3.3 Doručení žádosti na KP Fondu v listinné podobě 

Žádost se všemi požadovanými údaji a doklady v zalepené a označené obálce (krabici apod.) 

musí být doručena na podací místo KP Fondu nejpozději do konce vyhlášené lhůty 

pro předkládání žádosti. V případě zasílání poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou 

rezervou na doručení. V jedné zásilce (obálce/krabici) může být pouze jedna žádost. 

2.3.4 Kontrola žádosti a odstranění nedostatků v žádosti 

A. Kontrola formální správnosti a úplnosti  

Kontrolou správnosti a úplnosti se ověřuje zejména:  

 zda byla žádost odevzdána v termínu, 

 zda jsou vyplněny všechny údaje ve formuláři, 

 zda byly doloženy povinné přílohy a 

 zda byl přiložen soupis doložených povinných příloh. 

B. Doplnění / oprava žádosti 

Žadatel dostane e-mailovou výzvu k doplnění či opravě, příslušné údaje opraví/doplní 

a odešle zpět. Žadateli bude vrácena žádost, která nebude splňovat dané požadavky. 



 
 

 
101 

C. Kontrola přijatelnosti 

Kontrolou přijatelnosti se ověřuje zejména:  

 zda bude projekt realizován v ČR, 

 zda projekt respektuje příslušné právní předpisy ČR a EU, 

 zda žadatel disponuje zdroji ke kofinancování, 

 zda je dodržena zásada „znečišťovatel platí“, 

 zda předkládaná žádost je v souladu s výzvou, 

 zda mezi údaji v žádosti a předložených dokladech panuje soulad, 

 zda po realizaci bude splněna požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla obálkou budovy podle ČSN 730540-2 (vztaženo pouze na stávající budovu a její 

stavbu),  

 zda po realizace projektu dojde k úspoře emisí CO2. 

2.3.5 Akceptace žádosti 

Je-li žádost formálně správná a posouzená jako přijatelná, je akceptována. O akceptaci je 

žadatel písemně informován. V případě, že žadatel neodstraní nedostatky žádosti zjištěné 

při kontrole formální správnosti a úplnosti a nedoplní požadované náležitosti ve stanovené 

lhůtě (tj. žádost není akceptována), Fond usnesením rozhodne o zastavení administrace 

žádosti a usnesení doručí žadateli. 

2.4 Po akceptaci žádosti 

Po akceptaci žádosti bude provedeno hodnocení a výběr projektu a následně jeho schvalování. 

Hodnotící kritéria a postup hodnocení jsou uvedeny ve výzvě podpory budov veřejného 

sektoru v rámci Programu ZÚ, která je vyvěšena na webových stránkách Fondu.  

Schváleny a podpořeny mohou být pouze žádosti, které v součtu bodového ohodnocení 

dosáhnou minimální bodové hranice stanovené výzvou. 

Po akceptaci žádosti lze provést zadávací řízení na stavební práce a dodávky. 

Financování akce může začít až po uzavření Smlouvy s Fondem (v případě, že podpora 

bude poskytována z prostředků Fondu), resp. po vydání RoPD nebo Stanovení výdajů 

Správcem programu (v případě, že podpora bude poskytována z prostředků státního 

rozpočtu).  

Pokud Fond zjistí v průběhu administrace již akceptované žádosti formální či věcné 

nedostatky v žádosti a jejích přílohách nebo v předkládaných dokumentech, písemně vyzve 

žadatele k jejich odstranění nebo doplnění ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

této výzvy. Nebude-li žádost doplněna ve stanovené lhůtě nebo nebudou-li odstraněny 

ve výzvě uvedené nedostatky, bude další administrace žádosti ukončena a žádost bude 

předložena ministrovi resp. Správci programu k zamítnutí.  
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2.4.1 Hodnocení a hodnotící kritéria 

Hodnotící kritéria pro danou výzvu v rámci programu Zelená úsporám lze obecně rozdělit 

do dvou následujících skupin: 

 technická s vahou 50 % na celkovém hodnocení, 

 ekologická s vahou 50 % na celkovém hodnocení. 

Celkem může projekt získat až 110 bodů – maximálně 50 bodů za technickou úroveň, 

maximálně 50 bodů za ekologickou relevanci projektu a maximálně 10 bodů za bonifikaci 

projektu, která se stanoví jako 10% z celkového obdrženého bodového hodnocení (více 

kapitola 2). Minimální počet bodů pro splnění podmínek Programu stanovený Výzvou je 

60 bodů. 

2.4.2 Technická a ekologická kritéria hodnocení projektu 

 

1)  Technická úroveň projektu 

1. Měrná finanční náročnost zateplení budovy 

Indikátor x1 – poměr váženého součtu finančních náročností 

jednotlivých prvků obálky projektu / standardní finanční náročností 

(obvodový plášť 1450 Kč bez DPH, okna 5000 Kč bez DPH, střecha 1275 

Kč bez DPH)*100)).(Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní 

hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi mezními hodnotami). 

Počet bodů 

x1 ≤ 75 % 25 

75 % < x1 ≤ 100 % 62.5 - 0.50*x1 

100 % < x1 ≤ 150 % 37.5 - 0.25*x1 

x1 > 150 % 0 

 

75 % 25,0 

80 % 22,5 

85 % 20,0 

90 % 17,5 

95 % 15,0 

100 % 12,5 

110 % 10,0 

120 %  7,5 

130 % 5,0 

140 % 2,5 

150 % 0,0 

 

2. Úspora energie 
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Indikátor x2 – velikost úspory energie. Procentní podíl energie 

uspořené realizací projektu [(1-(spotřeba energie po realizaci / spotřeba 

energie před realizací))*100] (výsledné body v rámci kritéria budou ke 

konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními 

hodnotami). 

Počet bodů 

x2 ≤ 10 % 0 

10 % < x2 ≤ 60 % 0.25*x2 - 2.5 

x2 > 60 % 12,5 

 

60 % 12,50 

55 % 11,25 

50 % 10,00 

45 %   8,75 

40 %   7,50 

35 %   6,25 

30 %   5,00 

25 %   3,75 

20 %   2,50 

15 %   1,25 

10 %   0,00 

 

3. Dosažený energetický standard budovy po rekonstrukci 

Indikátor x3 – velikost průměrného součinitele prostupu tepla 

obálkou budovy (Uem) po rekonstrukci [W/(m
2
.K)] ve vztahu k 

požadované hodnotě této veličiny (Uem,N,rq)stanovené podle ČSN 73 

0540-2 (výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě 

přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). 

Počet bodů 

x3 ≤ 0,50*Uem,N,rq 12,5 

0,50*Uem,N,rq  < x3 ≤ 1,00* Uem,N,rq 25 - 25*x3/Uem,N,rq  

x3 > 1,00* Uem,N,rq 0 

 

0,50*Uem,N,rq 12,50 

0,55*Uem,N,rq 11,25 

0,60*Uem,N,rq 10,00 

0,65*Uem,N,rq 8,75 

0,70*Uem,N,rq 7,50 

0,75*Uem,N,rq 6,25 
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0,80*Uem,N,rq 5,00 

0,85*Uem,N,rq 3,75 

0,90*Uem,N,rq 2,50 

0,95* Uem,N,rq  1,25 

1,00* Uem,N,rq  0,00 

 

2) Ekologická relevance projektu 

 

1. Měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč/ t CO2.rok] 

Indikátor x4 – snížení emisí skleníkových plynů. Měrná finanční 

náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH 

vztažená k CO2 (výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní 

hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). 

Počet bodů 

x4 ≤ 70 30 

70 < x4 ≤ 370 37 - 0.1*x4 

x4 > 370 0 

 

70 30 

100 27 

130 24 

160 21 

190 18 

220 15 

250 12 

280   9 

310   6 

340   3 

370   0 

 

2. Měrná náročnost na úsporu energie [tis. Kč/GJ] 

Indikátor x5 – měrná náročnost na úsporu energie. Měrná finanční 

náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH 

vztažená k úspoře energie (výsledné body v rámci kritéria budou ke 

konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními 

hodnotami). 

Počet bodů 

x5 ≤ 5 20 

5 < x5 ≤ 15 30 - 2*x5 
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x5 > 15 0 

 

5 20 

6 18 

7 16 

8 14 

9 12 

10 10 

11   8 

12   6 

13   4 

14   2 

15   0 

 

3 Průběh administrace žádosti po její akceptaci do uzavření Smlouvy, resp. do vydání 

RoPD nebo Stanovení výdajů  

 

Poté, co žádost splní všechna hodnotící kritéria a kritéria přijatelnosti dle Přílohy č. 6 

Směrnice, je žádost akceptována (v případě, že nesplnila všechna požadovaná kritéria, není 

žádost akceptována). Po akceptaci je žádost bodově ohodnocena dle hodnotících kritérií. 

Žádosti, u kterých je při tomto hodnocení dosaženo minimálního počtu bodů stanoveného 

Výzvou, Fond chronologicky seřadí dle data a času jejich podání. Způsob podání žádosti je 

stanoven na webových stránkách Fondu. Žádosti, které dosáhnou alespoň minimálního počtu 

bodů stanoveného výzvou a zároveň po vzestupném chronologickém seřazení budou mezi 

žádostmi krytými dostatečnou disponibilní alokací pro danou výzvu, jsou určeny k podpoře 

(k vydání Rozhodnutí, resp. Registrace). Následně jsou žadatelé Fondem písemně 

informováni o bodovém hodnocení žádosti.  Ostatní akceptované žádosti, které získaly 

dostatek bodů z hodnocení, ale nejsou kryty disponibilními prostředky, budou zařazeny 

do tzv. zásobníku projektů. Žádosti, které nedosáhnou minimálního počtu bodů stanoveného 

výzvou, nebudou určeny k podpoře a budou předloženy ministrovi, resp. Správci programu 

k zamítnutí. 

Pokud Fond zjistí v průběhu administrace již akceptované žádosti formální či věcné 

nedostatky v žádosti a jejích přílohách nebo v předkládaných dokumentech, písemně vyzve 

žadatele k jejich odstranění nebo doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li žádost doplněna 

ve stanovené lhůtě, nebo nebudou-li odstraněny ve výzvě uvedené nedostatky, bude další 

administrace žádosti ukončena a žádost bude předložena ministrovi, resp. Správci programu 

k zamítnutí. 
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Postup v případě podpory z Fondu 

Žádosti, které v hodnocení získaly dostatečný počet bodů a jsou kryty disponibilními 

prostředky, budou předkládány s doporučením o výši podpory Radě Fondu, která žádosti 

posoudí a na základě posouzení doporučí ke schválení nebo zamítnutí. V případě podpory 

z Fondu předloží Fond ministrovi projekty doporučené Radou Fondu, případně odsouhlasené 

kupci AAU, k vydání Rozhodnutí ministra, resp. Rozhodnutí ministra o zamítnutí žádostí. 

Postup v případě podpory z prostředků státního rozpočtu 

V případě finančních prostředků ze státního rozpočtu Správce programu, po posouzení žádosti 

Fondem, vydá nebo nevydá Registraci, která obsahuje výši podpory v procentním 

a absolutním vyjádření.  

Ze kterých zdrojů bude daná žádost o podporu z Programu ZÚ v oblasti podpory Realizace 

úspor energie v budovách veřejného sektoru financována, určí Ministerstvo životního 

prostředí na základě předloženého návrhu Fondu.     

3.1 Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory, resp. vydání Registrace 

Podpora se v případě podpory poskytované z prostředků Fondu přiznává na základě 

Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory, které je účinné maximálně do 31. 10. 2017. 

O Rozhodnutí je žadatel písemně vyrozuměn. Na základě Rozhodnutí a splnění podmínek 

Programu uzavírá Fond s žadatelem Smlouvu. V případě nesplnění podmínek stanovených 

Programem a nesplnění podmínek Rozhodnutí, ztrácí žadatel nárok na uzavření Smlouvy 

a tedy na poskytnutí podpory. 

V případě podpory poskytované z prostředků státního rozpočtu je podpora přiznána 

na základě Registrace vydané Správcem programu, o které je žadatel informován písemnou 

formou.  Na základě splnění podmínek Programu a podmínek definovaných Registrací vydá 

žadateli Správce programu RoPD nebo Stanovení výdajů. 

Ministerstvo životního prostředí je oprávněno v případě potřeby optimalizace rozložení 

disponibilních finančních prostředků Fondu a státního rozpočtu zrušit již vydané Rozhodnutí 

ministra a nahradit jej Registrací. Stejně tak je Ministerstvo životního prostředí oprávněno 

odstoupit od Registrace a nahradit ji Rozhodnutím. Podmínky, za kterých bude podpora 

poskytnuta a maximální možná výše podpory se při takové změně nemění.  

3.1.1 Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám v oblasti 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru – podpora poskytována 

z prostředků Fondu 

V případě, že je podpora poskytována z prostředků Fondu, musí žadatel do data účinnosti 

Rozhodnutí uzavřít Smlouvu s Fondem, zrealizovat opatření v souladu s údaji uvedenými 

v žádosti a jejích přílohách a zároveň řádně (bez vad a včas) doložit ukončení realizace tohoto 

opatření předložením dokladů pro Závěrečné vyhodnocení akce ve smyslu Směrnice.  
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Čerpání podpory z Fondu je možné až po uzavření Smlouvy a plnění všech podmínek daných 

Rozhodnutím, Směrnicí a Smlouvou. Fond uvolňuje podporu na bankovní účet příjemce 

průběžně podle postupu realizace projektu a v procentní výši dle přiznané podpory. 

Požadované doklady žadatel dokládá osobně nebo zasílá na krajské pracoviště, které 

administruje žádost.  

3.1.2 Registrace akce – podpora poskytována z prostředků státního rozpočtu 

V případě, že je podpora poskytována z prostředků státního rozpočtu, Správce programu vydá 

Registraci, o které je žadatel písemně vyrozuměn. V Registraci je příjemce informován 

zejména o maximální výši podpory a o termínu realizace akce (projektu) stanoveném 

poskytovatelem. Do stanoveného termínu je žadatel povinen doložit doklady pro vydání 

RoPD v požadovaném rozsahu, zrealizovat opatření v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

a jejích přílohách a zároveň doložit ukončení realizace tohoto opatření předložením dokladů 

pro Závěrečné vyhodnocení akce ve smyslu Směrnice.  

Čerpání podpory ze státního rozpočtu je možné až po vydání RoPD nebo Stanovení výdajů 

a splnění všech podmínek daných Registrací, Směrnicí a RoPD nebo Stanovení výdajů. 

Podpora je uvolňována na bankovní účet příjemce průběžně podle postupu realizace projektu 

a v procentní výši dle přiznané podpory. Požadované doklady žadatel dokládá osobně nebo 

zasílá na krajské pracoviště, které administruje žádost.  

3.1.3 Výše podpory 

Na základě Rozhodnutí, resp. Registrace jsou žadateli rezervovány finanční prostředky, které 

obdrží, pokud splní všechny podmínky Programu. Výše podpory uvedená v Rozhodnutí, resp. 

v Registraci je maximální. Základem pro výpočet podpory jsou způsobilé výdaje projektu 

v době podání žádosti. Pravidla pro stanovení způsobilých výdajů jsou stanovena v Příloze 

č. 5 Směrnice. Konečná výše podpory bude upřesněna ve Smlouvě, resp. v RoPD nebo 

Stanovení výdajů na základě dodavatelských smluv. 

Případné zvýšení způsobilých rozpočtových nákladů (nad základ pro stanovení podpory) 

hradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. Při snížení způsobilých rozpočtových nákladů 

dojde k odpovídajícímu snížení podpory. Z vlastních zdrojů příjemce budou hrazeny 

vícenáklady nad rámec rozpočtové rezervy, kterou stanovuje Příloha č. 5 Směrnice. 

Výše dotace nesmí přesáhnout výši prokázaných nákladů na realizaci opatření a je 

poskytována formou přímé dotace až do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel 

může v jedné Výzvě k podávání žádostí o podporu podat maximálně tři žádosti o podporu, 

přičemž celková výše požadované dotace stanovená ze součtu celkových způsobilých výdajů 

všech tří projektů může být maximálně 200 mil. Kč.  

3.1.4 Prodloužení platnosti Rozhodnutí, resp. Registrace 

V případě, že některé podmínky a lhůty stanovené Rozhodnutím žadatel nemůže splnit 

z objektivních důvodů, může požádat Fond o prodloužení účinnosti Rozhodnutí. Lhůta 

účinnosti Rozhodnutí může být prodloužena maximálně do 31. 10. 2017, a to výhradně 

na základě písemné žádosti doručené Fondu, a to před uplynutím lhůty.  
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Obdobným způsobem lze požádat Fond o prodloužení termínu realizace akce (projektu) 

stanoveném poskytovatelem a uvedeném v Registraci akce. Maximálně může být termín 

prodloužen do 31. 10. 2017. 

 

4 Zadávací řízení 

4.1 Obecná ustanovení 

Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání veřejné zakázky na realizaci 

podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže. Příjemce 

podpory je dále povinen průběžně doplňovat informace o veřejných zakázkách, které 

souvisejí se způsobilými výdaji projektu, o vybraných dodavatelích, o jednáních hodnotící 

komise apod., a to přímo předáním požadovaných dokumentů na příslušném krajském 

pracovišti Fondu. 

Důležitá upozornění: 

 Za dodržení pravidel pro výběr dodavatele je odpovědný příjemce podpory. Ani 

skutečnost, že Fond neshledal při kontrole výběru dodavatele závady a administraci akce 

neukončil, příjemce podpory této odpovědnosti nezbavuje. 

 Při podezření na porušení pravidel pro výběr dodavatele je Fond kdykoliv v průběhu 

zadávacího řízení či plnění veřejné zakázky (realizace akce) oprávněn vyzvat příjemce 

podpory k nápravě. 

 Při zjištění nedostatků, které by mohly mít i jen potenciální finanční dopad (např. vliv 

na výsledek zadávacího řízení) nebo při jiném porušení zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných 

zakázkách“) nebo jiných závazných pravidel a doporučení poskytovatele podpory, bude 

další administrace akce v rámci Programu ZÚ pozastavena a podpora nebude poskytnuta. 

Z toho důvodu je účelné, aby si zadavatel v zadávací dokumentaci vymínil možnost 

zrušení zadávacího řízení na dodavatele pro případ, že na akci nebude podpora  z programu 

ZÚ poskytnuta (v případě zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách s odkazem na § 

84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách), případně aby odpovídající podmínku 

obsahovala smlouva na realizaci zakázky. 

 Pokud příjemce podpory nepředloží doklady požadované Fondem ve stanoveném termínu, 

nebude uzavřena Smlouva, resp. nebude vydáno RoPD nebo Stanovení výdajů. 

 Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy 

o elektronických úkonech souvisejících s realizací veřejné zakázky. Dokumentací 

o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, 

jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení vyžaduje zákon 

o veřejných zakázkách a tyto Závazné pokyny. Doba, po kterou musí být příjemci veškeré 

originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky uchovány, je stanovena 

v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravujících oblast 
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zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení 

projektu,  

 Zahájení procesu zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce a dodávky musí 

být uskutečněno až po akceptaci žádosti Fondem; toto ustanovení se netýká veřejných 

zakázek malého rozsahu. O tomto zahájení příjemce podpory informuje písemně Fond. 

4.2 Zadávací řízení k veřejným zakázkám zadávaným mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách 

4.2.1 Základní zásady a druhy veřejných zakázek podle výše předpokládané hodnoty 

Tato část Závazných pokynů se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné 

zakázky, které není zadavatel povinen zadávat postupem uvedeným v části druhé a třetí 

zákona o veřejných zakázkách, např. podlimitní veřejné zakázky zadávané sektorovými 

zadavateli, veřejné zakázky zadávané jinými než veřejnými zadavateli s finanční podporou 

z veřejných zdrojů nižší než 50%. 

Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. 

Veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách se člení na: 

a) zakázky malého rozsahu (dále jen „ZMR“), které se dále člení na: 

i. ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 200 000 Kč bez DPH 

v případě dodávek a služeb, a 600 000 Kč bez DPH v případě stavebních prací; 

ii. ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 200 000 Kč bez DPH, 

a zároveň nedosahuje 2 000 000 Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, resp. 

přesahuje 600 000 Kč bez DPH, a zároveň nedosahuje 6 000 000 Kč v případě 

stavebních prací. 

b) zakázky s vyšší hodnotou (dále jen „ZVH“). 

4.2.2 Způsob zahájení zadávacího řízení, zadávací podmínky 

Zadávací řízení lze zahájit: 

a) odesláním výzvy k podání nabídky konkrétním zájemcům, nebo 

b) odesláním výzvy k podání nabídky konkrétním zájemcům a zároveň uveřejněním 

oznámení o zahájení zadávacího řízení, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení 

může být zveřejněno v tisku, na internetových stránkách zadavatele, případně jiných 

internetových stránkách, které jsou relevantním informačním zdrojem pro možné 

dodavatele, nebo jiným vhodným způsobem. 

V případě, že je zadavatelem obec nebo kraj, musí být vždy zveřejněno oznámení o zahájení 

zadávacího řízení na úřední desce obce / kraje, a to i v případě, že při zahájení zadávacího 

řízení postupuje způsobem ad a). 
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Zadavatel vyzve k podání nabídky pouze takové zájemce, o kterých se lze domnívat, že jsou 

schopni požadovanou veřejnou zakázku řádně a včas splnit, tzn., že splňují alespoň profesní 

kvalifikační předpoklady. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li 

to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi. 

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, nebo po posouzení 

nabídek zbyde k hodnocení pouze jedna nabídka, je zadavatel povinen zadávací řízení 

z tohoto důvodu zrušit. Zahájí-li zadavatel k takové veřejné zakázce nové zadávací řízení, 

podmínka dle předchozí věty již nemusí být splněna. V tomto zadávacím řízení však 

zadavatel nevyzve ty zájemce, kteří v původním zadávacím řízení byli osloveni a nepodali 

nabídku. 

Součástí výzvy k podání nabídek, resp. oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být 

požadavky na předmět veřejné zakázky a podmínky jejího plnění. Výzva k podání nabídky, 

resp. oznámení o zahájení zadávacího řízení musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

a) identifikační údaje zadavatele (obchodní firmu / název / jméno, sídlo / místo podnikání 

a IČ, bylo-li přiděleno);  

b) název a popis předmětu veřejné zakázky; 

c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH; 

d) lhůta a místo pro podání nabídky; 

e) základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost 

nabídky, případně dílčí hodnotící kritéria; 

f) informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách; 

g) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána; 

h) odkaz na Program Zelená úsporám; 

i) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa; 

j) podmínky poskytnutí zadávací dokumentace v případě, že existuje jako samostatný 

dokument. Pokud zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument, musí 

být zadávací podmínky součástí výzvy k podání nabídky, resp. oznámení o zahájení 

zadávacího řízení. 

Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň následující údaje: 

a) podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké 

údaje týkající se předmětu veřejné zakázky a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách 

uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad 

nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami); 

b) požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní;  
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c) obchodní podmínky; 

d) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;  

e) hodnotící kritéria stanovená v souladu s čl. 5.5 těchto Závazných pokynů a metodu 

hodnocení nabídek podle takto stanovených kritérií; 

f) doba a místo plnění zakázky; 

g) požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. 

4.2.3 Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie 

-  lze realizovat přímým nákupem – v tomto případě je zadavatel povinen předložit 

dodavatelem vystavený účetní doklad; 

-  zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také 

písemnou objednávkou plnění potvrzenou dodavatelem (lze zaslat elektronickou formou); 

- zadavatel Fondu písemně prohlásí, že mu není známo, že by cena obvyklá v místě plnění 

(při zabezpečení srovnatelné kvality) byla nižší, než cena zadané zakázky. 

4.2.4 Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 2. kategorie 

- zahájení odesláním výzvy k podání nabídek minimálně třem zájemcům nebo kombinace 

Výzvy minimálně třem zájemcům a uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení 

(obce a kraje uveřejňují vždy na úřední desce); 

- lhůta pro podání nabídek musí být stanovena minimálně v délce 14 celých kalendářních 

dní, přičemž lhůta začíná plynout dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení; 

- ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; 

- zadavatel vypracuje zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením 

nejvhodnější nabídky. Hodnotící komise, jejíž členové musí být nepodjatí ve vztahu 

k uchazečům o veřejnou zakázku, provádí: kontrolu úplnosti nabídek (zda nabídka 

obsahuje všechny náležitosti uvedené v zadávacích podmínkách), posouzení nabídek (zda 

nabídka splňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách), hodnocení nabídek 

(hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena v zadávacích 

podmínkách); 

- zadavatel vyhotoví rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky; 

- zadavatel informuje uchazeče, jejichž nabídka byla hodnocena, o výsledku zadávacího 

řízení, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení včetně uvedení důvodu takového vyloučení; 

- smlouva s dodavatelem může být uzavřena po uplynutí lhůty pro podání námitek, případně 

po jejich vypořádání (lhůta pro podání námitek je 5 kalendářních dní od doručení 

informace o výsledku zadávacího řízení, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení); podané 

námitky nemají na uzavření smlouvy odkladný účinek; 
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4.2.5 Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou  

- zahájení odesláním výzvy k podání nabídek minimálně 5 zájemcům a zároveň uveřejnění 

oznámení o zahájení zadávacího řízení vhodným způsobem; 

- lhůta pro podání nabídek musí být stanovena minimálně v délce 15 celých kalendářních 

dní, přičemž lhůta začíná plynout dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení; 

- ustanovení alespoň 5 členné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; 

- zadavatel vyhotoví zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením 

nejvhodnější nabídky; hodnotící komise, jejíž členové musí být nepodjatí ve vztahu 

k uchazečům o veřejnou zakázku, provádí: kontrolu úplnosti nabídek (zda nabídka 

obsahuje všechny náležitosti uvedené v zadávacích podmínkách), posouzení nabídek (zda 

nabídka splňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách), hodnocení nabídek 

(hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena v zadávacích 

podmínkách); 

- zadavatel vyhotoví rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky; 

- zadavatel informuje uchazeče o výsledku zadávacího výběrového řízení, příp. o vyloučení 

ze zadávacího řízení včetně uvedení důvodu takového vyloučení; 

- smlouva s dodavatelem může být uzavřena po uplynutí lhůty pro podání námitek, případně 

po jejich vypořádání (lhůta pro podání námitek je 5 kalendářních dní od doručení 

informace o výsledku zadávacího řízení, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení); podané 

námitky nemají na uzavření smlouvy odkladný účinek. 

4.2.6 Omezení počtu zájemců v případě jednacího řízení s uveřejněním 

V případě, že se zadavatel rozhodne zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním 

podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách, postupuje se dle § 29 odst. 2 

zákona o veřejných zakázkách.  

4.3 Kontrola zadání veřejné zakázky Fondem 

4.3.1 Kontrola zadání zakázky malého rozsahu 

Zadání zakázky malého rozsahu je Fondem kontrolováno zpětně až po realizaci zadávacího 

řízení. Příjemce podpory předloží ke kontrole doklady k veřejné zakázce před podpisem 

Smlouvy, resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení výdajů, prokazující transparentní 

a nediskriminační průběh zadávacího řízení. Těmito doklady jsou:  

a) V případě ZMR 1. kategorie: 

1) prohlášení o tom, že zadavateli není známo, že by cena obvyklá v místě plnění 

(při zabezpečení srovnatelné kvality) byla nižší než cena zadané veřejné zakázky 

(editovatelný vzor prohlášení zadavatele má příjemce podpory k dispozici v sekci 

Dokumenty ke stažení na webových stránkách Fondu); 

file:///C:/Users/vzavada/Desktop/Směrnice/Závazné%20pokyny/Fondu
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2) kopie smlouvy s dodavatelem, popř. účetní doklad vystavený dodavatelem dokladující 

přímý nákup; zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního 

dokladu také písemnou objednávkou plnění potvrzenou dodavatelem. 

b) V případě ZMR 2. kategorie: 

1) kopie výzvy k podání nabídky, a případně oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

včetně dokladů prokazujících jejich odeslání; obce a kraje navíc doloží kopii informace 

zveřejněné na úřední desce; 

2) zadávací podmínky (kopie zadávací dokumentace, pokud existuje jako samostatný 

dokument); 

3) seznam zúčastněných uchazečů; 

4) kopie záznamu z otevírání obálek, který bude obsahovat: 

 seznam podaných nabídek, 

 zda nabídka byla podána v jazyce stanoveném v zadávacích podmínkách, 

 zda nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy a  

 informace o všech číselně vyjádřitelných hodnotách, které jsou předmětem 

hodnocení nabídek; 

5)  kopie záznamu z posouzení a hodnocení nabídek, který musí obsahovat tyto údaje:  

 seznam posouzených nabídek; 

 zdůvodnění vyřazení předložené nabídky (pokud byla nějaká nabídka vyřazena); 

 popis způsobu hodnocení nabídek; 

 výsledek hodnocení; 

 údaj o složení hodnotící komise; 

 prohlášení každého člena hodnotící komise / pověřené osoby o její nepodjatosti; 

6) kopie nabídky vítězného uchazeče; 

7) kopie oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky neúspěšným uchazečům 

včetně dokladů prokazujících jejich odeslání, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení 

včetně uvedení důvodu takového vyloučení a dokladu prokazujícího odeslání; 

8) kopie smlouvy s vybraným dodavatelem; 

9) prohlášení o tom, že zadavateli není známo, že by cena obvyklá v místě plnění 

(při zabezpečení srovnatelné kvality) byla nižší, než cena zadané zakázky a sdělení, 

jakým způsobem zadavatel vyřídil námitky podané proti výsledku zadávacího řízení, 

případně prohlášení, že proti výsledku nebyly podány žádné námitky (editovatelný vzor 

prohlášení zadavatele má příjemce podpory k dispozici  v sekci Dokumenty ke stažení 

na webových stránkách Fondu); 

http://verejne-budovy.zelenausporam.cz/cz/


 
 

 
114 

10) případně další dokumenty stanovené administrujícím pracovníkem KP Fondu. 

4.3.2 Kontrola zadání zakázky s vyšší hodnotou 

Zadání zakázky s vyšší hodnotou je Fondem kontrolováno průběžně, ve dvou fázích: 

I.  posouzení zadávacích podmínek;  

II.  posouzení úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení. 

V rámci posouzení zadávacích podmínek (I. fáze kontroly) předloží příjemce podpory Fondu: 

1)  zadávací dokumentaci, existuje-li jako samostatný dokument; 

2)  návrh výzvy k podání nabídky a oznámení o zahájení zadávacího řízení; 

3)  případně další dokumenty stanovené administrujícím pracovníkem KP Fondu. 

Fond se vyjádří k těmto dokumentům v termínu do 30 kalendářních dnů od předložení 

kompletní dokumentace. Příjemce podpory není povinen vyčkat na výsledky posouzení 

zadávací dokumentace Fondem. Pokud Fond zjistí, že jsou zadávací podmínky vyhlášeného 

zadávacího řízení v rozporu s právními předpisy nebo tímto předpisem, může to vést 

k neposkytnutí dotace. 

V rámci posouzení úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení (II. fáze kontroly) je příjemce 

podpory, mimo dodání níže uvedených dokladů, povinen oznámit Fondu nejméně 

10 pracovních dní předem termín konání prvního, a nejméně alespoň 5 pracovních dní předem 

každého následného jednání hodnotící komise a umožnit zástupci Fondu účastnit se tohoto 

(resp. těchto) jednání.  

Pokud se zástupce Fondu účastní jednání hodnotící komise, má právo pořídit si opis, výpis 

či kopii podstatných informací z nabídek. 

Doklady, které je příjemce podpory povinen předložit Fondu ke kontrole: 

1) prohlášení, že v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě k podání 

nabídky a zadávací dokumentaci nebyly prováděny úpravy, nebo specifikaci a důvody 

provedení těchto úprav; 

2) žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně odpovědí na tyto 

žádosti, nebo prohlášení, že takovéto žádosti nebyly podány; 

3) rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise; 

4) protokol o otevírání obálek, který bude obsahovat: 

 seznam podaných nabídek, 

 zda nabídka byla podána v jazyce stanoveném v zadávacích podmínkách, 

 zda nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy a  
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 informace o všech číselně vyjádřitelných hodnotách, které jsou předmětem 

hodnocení nabídek; 

5) protokol o posouzení kvalifikace (může být součástí zprávy o posouzení a hodnocení 

nabídek, nebo protokolu z jednání hodnotící komise); 

6) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek; 

7) prohlášení každého člena hodnotící komise o jeho nepodjatosti; 

8) rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení včetně uvedení 

důvodu takového vyloučení a dokladu prokazujícího jeho odeslání, nebo prohlášení 

zadavatele, že ze zadávacího řízení nebyl žádný uchazeč vyloučen; 

9) oznámení o výběru nejvhodnější nabídky včetně uvedení výsledku hodnocení nabídek, 

z něhož bude zřejmé pořadí nabídek a včetně dokladů prokazujících, že ho zadavatel 

odeslal všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení; 

10) sdělení, jakým způsobem zadavatel vyřídil námitky podané proti výsledku zadávacího 

řízení, případně prohlášení, že proti výsledku nebyly podány žádné námitky; 

11) nabídku vybraného uchazeče; 

12) kopii smlouvy s vybraným uchazečem; 

13) případně další dokumenty stanovené administrujícím pracovníkem KP Fondu. 

Prohlášení podle bodů 1, 2, 8 a 10 mohou být součástí jednoho dokumentu. 

4.3.3 Kontrola zadání veřejné zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách 

Zadání veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách je Fondem kontrolováno průběžně, 

ve dvou fázích: 

I.  posouzení zadávacích podmínek; 

II.  posouzení úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení. 

V rámci posouzení zadávacích podmínek (I. fáze kontroly) předloží příjemce podpory Fondu: 

1) zadávací dokumentaci, existuje-li jako samostatný dokument; 

2) návrh Oznámení o zakázce / výzvy k podání nabídky (příslušný formulář Oznámení 

o zakázce, který specifikuje i postup oznámení, získá zadavatel v elektronické formě 

ke stažení na webových stránkách: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz); 

3) případně další dokumenty stanovené administrujícím pracovníkem KP Fondu. 

Fond se vyjádří k těmto dokumentům v termínu do 30 kalendářních dnů od předložení 

kompletní dokumentace. Příjemce podpory není povinen vyčkat na výsledky posouzení 

zadávací dokumentace Fondem. Pokud Fond zjistí, že jsou zadávací podmínky vyhlášeného 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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zadávacího řízení v rozporu  s právními předpisy nebo tímto předpisem, může to vést 

k neposkytnutí dotace. 

V rámci posouzení úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení (II. fáze kontroly) je příjemce 

podpory, mimo dodání níže uvedených dokladů, povinen oznámit Fondu termín konání 

otevírání obálek a termín prvního, a nejméně 5 pracovních dní předem každého následného 

jednání hodnotící komise a umožní zástupci Fondu účastnit se tohoto (resp. těchto) jednání. 

Doklady, které je příjemce podpory povinen předložit Fondu ke kontrole: 

1) prohlášení, že v uveřejněném oznámení o zakázce/výzvě k podání nabídky a zadávací 

dokumentaci nebyly prováděny úpravy, nebo specifikaci a důvody provedení těchto 

úprav; 

2) žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, včetně odpovědí na tyto 

žádosti, nebo prohlášení, že takovéto žádosti nebyly podány; 

3) rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise; 

4)  protokol o otevírání obálek; 

5) protokol o posouzení kvalifikace; 

6) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek; 

7) prohlášení každého člena hodnotící komise o jeho nepodjatosti; 

8) rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení včetně uvedení 

důvodu takového vyloučení a dokladu o jeho odeslání, nebo prohlášení zadavatele, že 

ze zadávacího řízení nebyl žádný uchazeč vyloučen; 

9) oznámení o výběru nejvhodnější nabídky včetně uvedení výsledku hodnocení nabídek, 

z něhož bude zřejmé pořadí nabídek a včetně dokladů prokazujících, že ho zadavatel 

odeslal všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení; 

10) sdělení, jakým způsobem zadavatel vyřídil námitky podané proti výsledku zadávacího 

řízení, případně prohlášení, že proti výsledku nebyly podány žádné námitky; 

11) nabídku vybraného uchazeče; 

12) kopii smlouvy s vybraným uchazečem; 

13) písemnou zprávu zadavatele, pokud tak stanoví § 85 zákona o veřejných zakázkách; 

14) doklady, prokazující odeslání výzvy k podání nabídky jednotlivým zájemcům (pouze 

v případě užití zjednodušeného podlimitního řízení); 

15) doklady prokazující uveřejnění výzvy na úřední desce (pouze v případě, je-li 

zadavatelem obec nebo kraj); 
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16) případně další dokumenty projektu stanovené administrativním pracovníkem KP 

Fondu. 

Prohlášení podle bodů 1, 2, 8 a 10 mohou být součástí jednoho dokumentu. 

4.3.4 Projekty s investičními náklady nad 300 mil. Kč bez DPH 

V případě projektů s celkovými investičními náklady nad 300 mil. Kč bez DPH je navíc 

oproti výše uvedenému (v případě, že zadavatel hodlá zkrátit lhůty v zadávacím řízení) 

stanovena povinnost zveřejňovat předběžné oznámení, které musí být zasláno k uveřejnění 

v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské Unie 

v zákonem daných lhůtách. Pokud v daném roce nedojde k vyhlášení zadávacího řízení, 

potom se zveřejnění předběžného oznámení opakuje v následujícím kalendářním roce. 

4.4 Ustanovení společná pro veřejné zakázky zadávané mimo režim i v režimu zákona 

o veřejných zakázkách 

4.4.1 Stanovení hodnotícího kritéria 

Hodnocení nabídek může být provedeno výhradně na základě jednoho ze dvou základních 

hodnotících kritérií, tj. podle: 

a) ekonomické výhodnosti nabídky, nebo 

b) nejnižší nabídkové ceny. 

Základní hodnotící kritérium musí být uvedeno ve výzvě k podání nabídky, oznámení 

o zahájení zadávacího řízení (resp. Oznámení o zakázce) a v zadávací dokumentaci, 

a zadavatel ho zvolí s ohledem na druh a složitost veřejné zakázky. Popis způsobu hodnocení 

nabídek dle hodnotících kritérií je povinnou náležitostí zadávacích podmínek.  

Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria 

ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria v souladu s § 78 odst. 4 

zákona o veřejných zakázkách. Při stanovení a vymezení dílčích hodnotících kritérií musí 

zadavatel: 

a) dbát na to, aby tato kritéria skutečně vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny, a aby se 

vztahovala pouze k nabízenému plnění veřejné zakázky, tzn. ani v případě veřejných 

zakázek malého rozsahu nemohou být předmětem hodnotících kritérií kvalifikační 

předpoklady;  

b) jedním z dílčích hodnotících kritérií stanovit vždy nabídkovou cenu s vahou 

pro hodnocení minimálně ve výši 80 % v případě zakázek na stavební práce 

a s vahou minimálně ve výši 60 % v případě zakázek na dodávky a/nebo služby; 

c) stanovit taková hodnotící kritéria, která nesmí být diskriminační a nesmí znevýhodňovat 

určité dodavatele; 
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d) jednoznačně odůvodnit volby jednotlivých dílčích hodnotících kritérií včetně vah, 

resp. doložit, jaký je ekonomický přínos těchto kritérií pro zadavatele; 

e) ve výzvě k podání nabídky, případně v oznámení o zahájení zadávacího řízení (resp. 

v Oznámení o zakázce) nebo v zadávací dokumentaci stanovit váhu, kterou vyjádří 

v procentech; 

f) respektovat zákaz použití smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností 

dodavatele, a platebních podmínek jako dílčího hodnotícího kritéria (viz. § 78 odst. 4 

zákona o veřejných zakázkách); 

g) v případě, že je dílčí hodnotící kritérium číselně vyjádřitelné, musí zadavatel v zadávací 

dokumentaci stanovit maximální a minimální hodnoty takovéhoto kritéria (neplatí 

pro hodnotící kritérium nabídková cena). 

4.4.2 Omezení subdodavatelů a vedení seznamu subdodavatelů 

Příjemce podpory, resp. zadavatel, může v zadávacích podmínkách požadovat, aby uchazeč 

ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.  

Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená 

část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. V takovém případě 

je zadavatel povinen postupovat v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. 

Příjemce podpory v součinnosti s dodavatelem je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný 

seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen 

na vyžádání předložit Fondu.  

4.4.3 Uvedení zdroje financování 

Zadavatel je povinen uvést ve výzvě k podání nabídky, v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení (resp. Oznámení o zakázce), že projekt bude spolufinancován z Programu Zelená 

úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

4.4.4 Omezení možnosti použití užšího řízení a omezení počtu zájemců při užším řízení 

V případě, že se sektorový zadavatel rozhodne zadat zakázku v tzv. užším řízení podle § 21 

odst. 1) písm. b) zákona o veřejných zakázkách, je povinen vyzvat k podání nabídky 

minimálně 10 zájemců. Bude-li zadavateli podáno méně než 10 žádostí o účast, musí 

zadavatel vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podají žádost o účast a prokáží 

splnění kvalifikace.  

V Oznámení o zakázce je sektorový zadavatel povinen vymezit způsob (postup při) omezení 

počtu zájemců, které vyzve k podání nabídky. Omezení počtu zájemců lze provést na základě 

některého nebo některých z technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 

zakázky, jejíž prokázání sektorový zadavatel požadoval, tj. na základě míry naplnění úrovně 

příslušného kritéria (nad rámec minimálně požadované úrovně). 
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4.5 Předložení podkladů pro uzavření Smlouvy, resp. pro vydání RoPD nebo 

Stanovení výdajů 

Žadatel je povinen předložit Fondu kompletní podklady pro uzavření Smlouvy, resp. 

pro vydání RoPD nebo Stanovení výdajů v rozsahu dle přílohy č. 9 směrnice č. 7/2010 MŽP.  

V případě nedodání všech úplných podkladů ve stanovené lhůtě nebude podpora poskytnuta. 

4.6 Účinnost kapitoly č. 4 Zadávací řízení 

Účinnost této části Závazných pokynů je stanovena na den zveřejnění těchto Závazných 

pokynů na internetových stránkách Fondu (Programu ZÚ pro veřejné budovy) a je vztažena 

na zadávací řízení, jejichž zadávací podmínky byly na Fond předloženy ke schválení. 

 

5 Uzavírání Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků Fondu, resp. vydání RoPD 

nebo Stanovení výdajů v případě poskytnutí podpory z prostředků státního 

rozpočtu 

Na základě Rozhodnutí, resp. Registrace a splnění podmínek Programu uzavírá Fond 

v případě poskytnutí prostředků z Fondu s žadatelem Smlouvu. V případě poskytnutí podpory 

z prostředků státního rozpočtu je žadateli Správcem programu vydáno RoPD nebo Stanovení 

výdajů.  

5.1 Náležitosti před uzavřením Smlouvy, resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení 

výdajů 

Před uzavřením Smlouvy, resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení výdajů musí žadatel 

provést a řádně doložit výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších předpisů. Zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky 

může být uskutečněno již po akceptaci žádosti Fondem, o tomto zahájení je žadatel povinen 

informovat písemně Fond. Fond doporučuje zahájit proces zadávacího řízení až po vydání 

Rozhodnutí, resp. Registrace. Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona a výběrové 

řízení pro zadávání veřejných zakázek a další podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny 

v kapitole 4.  

Dokumentaci k zadávacímu řízení dle zákona o veřejných zakázkách zpracovává žadatel 

a předkládá ji Fondu ke schválení. Fond se vyjádří po kontrole k dokumentaci v termínu 

do 30 kalendářních dnů od předložení kompletní dokumentace. Příjemce podpory není 

povinen vyčkat na výsledky posouzení zadávací dokumentace Fondem. Za správnost 

a úplnost dokumentace odpovídá žadatel jako zadavatel. Před uzavřením Smlouvy, resp. 

před vydáním RoPD nebo Stanovení výdajů budou prověřeny vlastní zdroje příjemce podpory 

na spolufinancování projektu do výše celkových nákladů na realizaci projektu, bude zároveň 

aktualizován plán financování projektu. 
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5.2 Doklady nutné k uzavření Smlouvy, resp. k vydání RoPD nebo Stanovení výdajů 

Příjemce podpory je povinen předložit kompletní doklady dle Přílohy č. 9 Směrnice. Doklady, 

které jsou požadovány k uzavření písemné Smlouvy, resp. k vydání RoPD nebo Stanovení 

výdajů jsou uvedeny v kapitole 1.1.2.  

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě dodá veškeré doklady dle kapitoly 1.1.2, které budou 

po formální i věcné stránce v pořádku, uzavře Fond s příjemcem podpory Smlouvu, resp. 

v případě podpory ze státního rozpočtu vydá Správce programu příjemci podpory RoPD nebo 

Stanovení výdajů. 

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě nedodá veškeré doklady dle kapitoly 1.1.2 nebo budou 

obsahovat formální či věcné nedostatky, pak Fond písemně vyzve žadatele k odstranění těchto 

nedostatků a po odstranění a doplnění nedostatků uzavře s příjemcem podpory Smlouvu, resp. 

Správce programu vydá příjemci podpory RoPD nebo Stanovení výdajů. Pokud ovšem 

nedostatky budou v rozporu s podmínkami Programu, nebo nebudou odstraněny, pak Fond 

neuzavře s příjemcem podpory Smlouvu, resp. Správce programu nevydá RoPD nebo 

Stanovení výdajů. 

5.3 Obsah Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů 

Smlouva, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů obsahuje podmínky, za kterých se podpora 

poskytuje, zejména formu a výši podpory a účel jejího použití. V těchto dokumentech se 

rovněž stanoví lhůty a způsob čerpání prostředků, kritéria pro posouzení, zda bylo dosaženo 

stanovených cílů a další podmínky a povinnosti, stanovené zejména k zabezpečení řádné 

realizace, kontroly a vyhodnocení podporovaného opatření. Ve Smlouvě, resp. v RoPD nebo 

stanovení výdajů, jsou stanoveny podmínky pro vrácení zálohově poskytnuté podpory 

z Fondu, resp. ze státního rozpočtu, či její části a další sankce pro případ, že příjemce podpory 

nebude plnit povinnosti stanovené Smlouvou, resp. stanovené v RoPD nebo Stanovení 

výdajů. 

Provádí-li Fond u příjemce podpory kontrolu realizace opatření na místě, jsou pozastaveny 

veškeré platby, a to do pravomocného skončení kontroly a dále do pravomocného skončení 

řízení, která budou po provedení kontroly v této souvislosti následovat v souladu 

s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.  

Jestliže na základě provedené kontroly realizace opatření bude příjemci podpora odejmuta 

nebo bude rozhodnuto o odvodu v návaznosti na § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů, nebude podpora v rozsahu stanoveném ve Smlouvě, resp. 

v RoPD nebo Stanovení výdajů žadateli vyplacena vůbec.  

Příjemce podpory musí bez prodlení písemně informovat Fond o všech změnách 

skutečností a podmínek obsažených v Rozhodnutí, resp. v Registraci a ve Smlouvě, resp. 

v RoPD nebo Stanovení výdajů.  
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Změna podmínek Rozhodnutí ministra se provádí vydáním nového Rozhodnutí ministra, 

kterým dojde ke změně nebo nahrazení původního Rozhodnutí ministra. Novým 

Rozhodnutím ministra, resp. změnou Registrace, nelze měnit účel poskytnuté podpory. 

Změna žadatele může být provedena pouze se souhlasem a za podmínek stanovených 

Fondem, a to na základě řádně podané žádosti, a pouze ve výjimečných a řádně 

odůvodněných případech, jako např. změny v údajích nebo osobě žadatele ze zákona, nebo 

rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné správy, přičemž nový žadatel musí  splňovat 

podmínky pro oprávněného žadatele definovaného Výzvou či programem.  

Změna podmínek Smlouvy podléhá souhlasu Fondu a provádí se formou písemného Dodatku 

ke Smlouvě a v případě nesouhlasu opravňuje Fond k uplatnění smluvních sankcí 

či odstoupení od sjednané Smlouvy. 

Změna podmínek Registrace, RoPD a Stanovení výdajů podléhá souhlasu Správce programu 

a provádí se vydáním změny Registrace, RoPD, nebo změny Stanovení výdajů. 

Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti původním 

akceptovaným parametrům, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory a sníženy 

schválené ekologické efekty stanovené Rozhodnutím ministra, resp. Registrací (úspora 

energie, celkové snížení CO2) o více než 5%. Výše maximální stanovené podpory se 

při změnách nezvyšuje. Pokud by v projektu došlo ke změnám, které by po přehodnocení 

žádosti dle parametrů vyhlášené Výzvy vedly k získání nedostatečného počtu bodů 

pro schválení žádosti, ztrácí žadatel nárok na podporu.  

 

6 Čerpání podpory 

6.1 Podmínky a pravidla pro uvolňování finanční podpory 

Čerpání podpory je možné až po uzavření Smlouvy, resp. po vydání RoPD nebo Stanovení 

výdajů. Podpora je na bankovní účet příjemce uvolňována průběžně podle postupu realizace 

projektu a v procentní výši dle přiznané podpory na základě Žádostí o uvolnění finančních 

prostředků předkládaných příjemcem Fondu kvartálně a doložených požadovanými doklady 

(viz kapitola 6.2). Požadované doklady žadatel dokládá osobně nebo zasílá na krajské 

pracoviště, které administruje žádost. 

V případě, že je žadatelem mimorezortní organizační složka státu nebo státní příspěvková 

organizace a podpora z Programu ZÚ bude poskytnuta z prostředků státního rozpočtu, 

financování projektu bude realizováno prostřednictvím resortu zřizovatele daného subjektu. 

Odpovídající finanční prostředky budou převedeny z kapitoly 315 – Ministerstvo životního 

prostředí do kapitoly zřizovatele prostřednictvím Ministerstva financí formou mimorezortního 

rozpočtového opatření. 

Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků je k dispozici ke stažení na webových 

stránkách Fondu.  
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V případě, že je doba účinnosti Rozhodnutí, resp. termín realizace akce uvedený v Registraci 

(resp. v RoPD nebo Stanovení výdajů), stanoven na nejzazší možný termín (tj. na 31. 10. 

2017), pak všechny požadované doklady k  platbám musí žadatel předložit do 30. 9. 2017. 

Všechny požadované doklady k Závěrečnému vyhodnocení akce musí žadatel předložit 

nejpozději do termínu ukončení účinnosti Rozhodnutí, resp. do termínu realizace akce 

uvedeného v Registraci (resp. v RoPD nebo Stanovení výdajů). Nejzazší termín, který může 

být pro předložení dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce stanoven, je 31. 10. 2017. 

Závěrečná platba musí být provedena nejpozději do 30. 11. 2017.  

Doba trvání Programu je do 31. 12. 2017. 

Příjemce nemusí zřizovat zvláštní bankovní účet, finanční transakce související s projektem 

musí však být schopen odděleně identifikovat a je tedy povinen vést analytickou evidenci 

s vazbou ke konkrétnímu projektu. Podpora územním a samosprávným celkům 

a dobrovolným svazkům obcí a dalším subjektům uvedeným v rozpočtových pravidlech, bude 

vyplacena výhradně na účet těchto subjektů vedený u České národní banky. 

Variabilní symboly používané v rámci bankovních převodů finančních prostředků mezi 

Státním fondem životního prostředí České republiky a žadatelem jsou ve formátu 

desetimístného čísla. První až osmý znak variabilního symbolu tvoří číslo žádosti 

o poskytnutí podpory v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného 

sektoru, přičemž první dvojčíslí z osmimístného čísla žádosti je nahrazeno pro účel tvorby 

variabilního symbolu číslem 99. Poslední dvojčíslí variabilního symbolu (znak platební 

operace) značí typ platby – viz tabulka níže. Toto dvojčíslí je žadatel povinen dodržovat 

v případech bankovních převodů prováděných na účet Fondu.  

Zdroj financování Typ platby Znak platební operace 

Dotace SFŽP Platba 99 

Dotace SFŽP Vratka 27 

Dotace SFŽP Vratka z minulých let 37 

 

V případě, že nastane potřeba převodu finančních prostředků, které byly vyplaceny na účet 

žadatele ze státního rozpočtu, zpět poskytovateli dotace (např. vratky), je nutná individuální 

dohoda na náležitostech transakce mezi žadatelem a Fondem (resp. Správcem programu).  

V případě, že je podpora příjemci poskytována ze státního rozpočtu, předloží příjemce 

podpory dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 

vypořádání), Správci programu podklady pro finanční vypořádání přijaté dotace se státním 

rozpočtem za předchozí rozpočtový rok na tiskopisu dle přílohy č. 3 část A této vyhlášky 

nejpozději do 15. února následujícího rozpočtového roku. Vzor tiskopisu je pro příslušný 

rozpočtový rok v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách Fondu (Programu 

ZÚ pro veřejné budovy). Vyplněný tiskopis zasílá žadatel doporučenou poštou nebo podává 
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osobně na adresu: Ministerstvo životního prostředí, samostatné oddělení podpory programu 

Nová zelená úsporám, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. 

6.2 Doklady požadované k dílčímu vyplácení podpory 

- Faktury za nákup výrobků, zařízení a technologií a realizaci opatření (příjemce podpory 

předkládá kopie faktur potvrzené originálním podpisem a razítkem v případě právnické 

osoby, čímž potvrdí, že faktury ověřil z hlediska věcné, formální a finanční správnosti 

a správnosti z hlediska platných předpisů ČR) 

- Doklad o uhrazení faktur (kopie bankovního výpisu opatřená originálním podpisem 

příjemce podpory a razítkem v případě právnické osoby) 

- Položkový rozpočet s rozdělením na způsobilé i nezpůsobilé výdaje 

- Jednotlivé předávací protokoly k dílčím částem podporovaných opatření, jsou-li 

dodavatelem vystavovány. Pokud je vystaven pouze konečný předávací protokol, pak 

stačí, když jej žadatel předloží až k Závěrečnému vyhodnocení akce.  

 

7 Vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů – 

Závěrečné vyhodnocení akce 

Po doložení všech požadovaných podkladů bude provedeno Závěrečné vyhodnocení akce, 

kterým se rozumí vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení 

výdajů. Provádí jej Fond nebo jím pověřený subjekt na základě kontroly dosažených 

parametrů opatření vedoucích ke zlepšování životního prostředí úsporami energie. Doklady 

požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce jsou uvedeny v kapitole 1.1.3. 

V případě podpory z Fondu se jako doklad o odsouhlasení splnění podmínek poskytnutí 

podpory po ukončení akce a předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce 

v požadovaném rozsahu ve smyslu Směrnice vydává Protokol o Závěrečném vyhodnocení 

akce. V případě podpory ze státního rozpočtu je po ukončení akce a předložení podkladů 

pro Závěrečné vyhodnocení akce v požadovaném rozsahu ve smyslu Směrnice Správcem 

programu v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

reprodukce majetku ve znění pozdějších předpisů, vydáno Závěrečné vyhodnocení akce 

v informačním systému EDS/SMVS. 

 

8 Kontroly prováděné SFŽP 

SFŽP jako zprostředkující orgán, odpovědný za řízení a koordinaci projektů je povinen 

vykonávat kontrolu související s agendou přijímání a realizací projektů a kontrolu u žadatelů 

o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory v souladu se zákonem č. 320/2001 

sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a ve znění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Při výkonu všech forem kontrol se SFŽP řídí zákonem o finanční kontrole, 

vyhláškou č. 416/2004 Sb., zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Cílem je prověřovat hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy. Provádí se různé 

formy a typy kontrol. 

Formy kontroly: 

- administrativní kontroly/dokladové kontroly, tj. kontroly týkající se splnění formálních 

náležitostí a obecné přijatelnosti, kontroly specifické přijatelnosti, kontroly zadávacích 

řízení, žádosti o platbu aj., které nejsou součástí veřejnosprávní kontroly 

- monitorovací návštěvy na místě realizace projektu v souladu s § 3 Kontrolního řádu, 

- nezávislé veřejnosprávní kontroly na místě dle procesních pravidel daných Kontrolním 

řádem. 

Typy kontrol: 

Předběžná kontrola (kontrola ex-ante) 

Je vykonávána po podání žádosti do vydání Rozhodnutí, resp. Registrace. Kontrolou je 

ověřováno, zda popis původního stavu v žádosti odpovídá skutečnosti a zda je žádost 

o podporu v souladu s pravidly Programu.  

Průběžná kontrola (kontrola interim) 

Je prováděna v průběhu realizace projektu od vydání Rozhodnutí, resp. Registrace 

do vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů 

(do Závěrečného vyhodnocení akce). Průběžné kontroly se zaměřují zejména na kontrolu 

postupu realizace opatření, dodržení skutečností uvedených v žádosti a podmínek Programu 

ZÚ, Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů.   

Následná kontrola (kontrola ex-post) 

Je prováděna po vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů 

(po Závěrečném vyhodnocení akce). Následnou kontrolou je zejména ověřováno, zda jsou 

dodržovány dohodnuté podmínky a porovnání skutečného stavu s deklarovaným. Příjemce 

podpory je povinen archivovat veškeré dokumenty potřebné k řádnému provedení kontroly 

po dobu 15 let následujících po roce, ve kterém obdrží Protokol o Závěrečném vyhodnocení 

akce, resp. Závěrečné vyhodnocení akce z informačního systému EDS/SMVS.  

V průběhu kontroly se ve vztahu k zaměření kontroly využívají kontrolní listy. 

Systém informování o zásadních zjištěních z kontrol 

Pokud jsou v rámci kontrol zjištěny nedostatky, které je možné odstranit v průběhu kontroly, 

je kontrolovaná osoba vyzvána k provedení nápravného opatření a je povinna je bez odkladu 

ve stanovené lhůtě přijmout. 

V případě, že z ukončených kontrol provedených v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyplynou závažná zjištění, popř. pokud 

zjištění nasvědčuje tomu, že byl spáchán trestný čin, budou tato předána k dalšímu opatření 
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příslušným orgánům finanční správy, ÚOHS, policejním orgánům nebo státnímu 

zastupitelství. 

Příjemce podpory je povinen uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému 

provedení kontroly po dobu 15 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol 

o Závěrečném vyhodnocení akce. 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO 

                         PROSTŘEDÍ 

 

V Praze dne 26. února 2016 

  Č. j.:552/M/16 

 Č. j.: 14243/ENV/16 

 

Dodatek č. 10  

ke Směrnici MŽP č. 4/2015 

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí  

_______________________________________________________ 

Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí ze dne 

13. dubna 2015 č. j.: 1051/M/15, 25457/ENV/15 (dále jen „směrnice“) se upravuje takto: 

 

I. V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění přílohy č. 1 směrnice (Národní 

program Životní prostředí). 

II. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti 

dnem 29. února 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele 

Státního fondu životního prostředí České republiky, který přijme ve své působnosti 

konkrétní opatření a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu 

životního prostředí České republiky v souladu s touto směrnicí. 

 

Odborný gestor: odbor finančních a dobrovolných nástrojů 

Zpracovala: Ing. Monika Nejedlá 

 

 

Mgr. Richard Brabec 

                     ministr   

 

Příloha: Národní program Životní prostředí (účinný od 29. února 2016) 

 



Příloha č. 1 k č. j.:  552/M/16, 14243/ENV/16 

  
127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ  

(účinný od 29. února 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k č. j.:  552/M/16, 14243/ENV/16 

  
128 

Obsah 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................. 127 

Obsahové zaměření programu ................................................................................... 129 

1. Prioritní oblast: Voda............................................................................................. 131 

2. Prioritní oblast: Ovzduší ........................................................................................ 134 

3. Prioritní oblast:Odpady, staré zátěže, environmentální rizika .............................. 136 

4. Prioritní oblast: Příroda a krajina ....................................................................... 1400 

5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích ......................................... 142 

6. Prioritní oblast: Environmentální prevence ........................................................... 146 

7. Prioritní oblast: Spolufinancování OPŽP (Finanční nástroje) .............................. 151 

Přehled zkratek ........................................................................................................... 152 

Přehled právních předpisů a koncepčních a strategických dokumentů - východiska ............ 153 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k č. j.:  552/M/16, 14243/ENV/16 

  
129 

Obsahové zaměření programu 

 

Východiska a cíle 

Obecným cílem Národního programu Životní prostředí (NPŽP) je dlouhodobě účinná ochrana 

životního prostředí v České republice, podpora efektivního a šetrného využívání přírodních 

zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování 

a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinná prevence prostřednictvím 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.  

Specifickým cílem NPŽP je pak podpora projektů a aktivit ve prospěch životního prostředí 

realizovaných v České republice, které jsou navrženy jako komplementární vzhledem k jiným 

dotačním titulům, a to především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová 

zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí 

České republiky. Konkrétním cílem je dosahování měřitelného zlepšení v jednotlivých 

prioritních oblastech a podoblastech. Na jasnou měřitelnost a vyhodnotitelnost je kladen 

důraz, kde není k dispozici relativně jednoduché fyzikální ověření nebo výpočet, bude 

zhodnocena kvalita projektu, případně série předchozích a následných testování zaměřených 

na cílovou skupinu uživatelů nebo osob, na něž má projekt dopad. 

Obsahové zaměření dokumentu vychází z aktuálních priorit koncepčních a strategických 

dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní politiky 

životního prostředí 2012 - 2020.  

NPŽP nahrazuje dosavadní programy SFŽP ČR vyhlašované prostřednictvím Příloh Směrnice 

č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze Sátního fondu životního prostředí České 

republiky. 

Struktura NPŽP vychází vstříc několika potřebám: 

1) Možnosti porovnání s nejvýznamnějším zdrojem financování projektů v oblasti životního 

prostředí – Operačním programem životní prostředí. 

2) Možnosti najít jasného gestora v rámci MŽP pro jednotlivé oblasti. 

3) Možnosti logicky provázat a společně zastřešit věcně příbuzné cíle. Toto platí především 

pro Prioritní oblast 5, která se zabývá sice heterogenními, ale vzájemně velmi 

provázanými problematikami ochrany životního prostředí v obcích, kde je výhodný 

integrální přístup. Dále to platí pro Prioritní oblast 6, která se zabývá převážně – osvětou, 

vzděláváním, participací, dobrovolnými nástroji atp. 

4) Možnosti vyhnout se věcným duplicitám v návrzích realizovaných opatření. 

5) Možnosti nalezení měřitelných indikátorů, které korespondují s cíli státní politiky.  
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Navrhovaná opatření 

U jednotlivých prioritních podoblastí jsou navrženy podporované aktivity. Nejde 

o vyčerpávající výčet, jsou možné i další aktivity, které budou přispívat k naplnění cíle 

a budou měřitelné uvedenými indikátory. Navrhované aktivity byly identifikovány na základě 

potřeb stanovených ve strategických dokumentech (především SPŽP) a na základě potřeb 

identifikovaných odbory MŽP, které jsou za jednotlivé prioritní oblasti odpovědny a jsou 

jejich odbornými garanty. 

Aktualizace NPŽP 

V souvislosti s NPŽP je pravidelně připravován výhledový plán výzev NPŽP, který je zcela 

komplementární s OPŽP. MŽP na základě informace od SFŽP stanoví alokaci na NPŽP 

v daném roce. Prostředky budou rozděleny na základě priorit MŽP a statutu SFŽP. Tento 

NPŽP obsahuje návrhy podporovaných aktivit a na něj navazuje příslušná rámcová alokace 

rozdělená dle prioritních oblastí a podoblastí a i harmonogram příslušných výzev. NPŽP se 

bude každoročně upřesňovat a aktualizovat.  
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1. Prioritní oblast: Voda 

 

Základní prioritou v této oblasti je zabránit jakémukoli zhoršení stavu vodních útvarů, a to jak 

podzemních, tak povrchových vod. Ke zlepšení současného stavu lze přispět omezením 

znečištění z bodových zdrojů či likvidací starých ekologických zátěží.  

Významným rizikem současné krajiny je její snížená retenční schopnost, která má vliv 

na vznik a průběh povodní. Evropská legislativa se zaměřuje na podporu udržitelného užívání 

vod a přispívá ke zmírnění následků těchto přírodních jevů. 

Cílem prioritní oblasti je:  

 Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady 

změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody).  

 Dalším cílem je podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich 

kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob.  

 

Podoblast 1: Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod 

Cíle: Cílem podoblasti je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů 

podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 1, SC 1.1. 

Podporované 

aktivity: 

1.1. A: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 

odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související 

výstavby, modernizace a intenzifikaci čistírny odpadních vod včetně 

decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí čistírny 

odpadních vod nejsou podporovány); 

1.1 B: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.  

 

Podoblast 2: Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající velikosti a množství 

Cíle: Cílem podoblasti je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů 

podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 1, SC 1.2. 

Podporované 

aktivity: 

1.2. A: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů 

pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technické opatření) pro 

ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné 

potřebě; 

1.2. B: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody včetně 

souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. 

 

Podoblast 3: Čistota povrchových i podzemních vod 

Cíle: Cílem je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod. 
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Indikátory: 

 

Stav útvarů povrchových a podzemních vod: Chemická spotřeba kyslíku 

(CHSK). 

Stav útvarů povrchových a podzemních vod: Biochemická spotřeba kyslíku 

(BSK). 

Počet zlikvidovavých (sanovaných) vrtů od neznámého původce (ks). 

Podporované 

aktivity: 

1. 3. A - Environmentálně citlivá opatření v ochranných pásmech vodních 

zdrojů (OPVZ) s cílem zvýšení kvality vody používané na výrobu vody 

pitné.  

Pozn.: Půjde především o likvidaci vrtů od neznámého původce. 

1. 3. B - Čistírny odpadních vod pro fyzické osoby v oblastech zvláštního 

zájmu (ZCHÚ, silně znečištěné toky) a tam kde je toto řešení investičně 

efektivnější, tj. levnější než připojení ke stokové síti. 

Pozn.: Budou preferovány lokality a místa, kde jsou tato řešení investičně 

efektivnější, tj. levnější než připojení ke stokové síti.  

 

Podoblast 4: Preventivní opatření  

Cíle: Cílem je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně 

citlivých opatření včetně umožnění budování bezpečnostních přelivů u 

malých vodních nádrží škod s přihlédnutím k zájmům ochrany přírody. 

Indikátory: Retenční objem (zvýšení retenčního objemu) m
3
. 

Počet nově ochráněných obyvatel před nebezpečím. 

Podporované 

aktivity: 

1. 4. A - Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků. 

Pozn.: Podpora je určena fyzickým osobám. Nebude podporováno odbahnění 

se zdůvodněním povodňového efektu a rutinní údržba rybníků
1
.  

 

Podoblast 5: Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích 

Cíle: Cílem je snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových 

i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 

povrchových a podzemních vod a zvýšit využití srážkových vod jako vody 

užitkové. Obecným cílem je zvýšit efektivitu hospodaření s vodami a ochranu 

ŽP z hlediska vodního hospodářství obce, areálu či budovy. 

                                                      
1
 Běžná údržba hrází, pravidelné odbahňování, pokud nebude na akci zájem buď ochrany přírody, nebo jiný (dílo 

má výraznou roli i jinou než hospodářsky produkční). 



Příloha č. 1 k č. j.:  552/M/16, 14243/ENV/16 

  
133 

Indikátory: Indikátor Závaznost 

Výměra zpevněných ploch svedená do akumulačních nádrží 

(m
2
) 

min. 

Výměra zpevněných ploch svedených do vsaku (m
2
) min.  

Výměra zpevněných ploch přebudovaných na propustné nebo 

polopropustné plochy (m
2
) 

min.  

Objem vybudovaných akumulačních nádrží (m
3
) min. 

Počet ČOV (s rozlišením počtu DČOV) (ks.) min. 

Počet EO napojených na ČOV (EO) min. 

Počet vybudovaných 2. stupňů čištění u DČOV (ks.) min. 

Hmotnost využitého kalu (t/rok) orient. 

Objem znovu využitých šedých vod (m
3
/rok) orient. 

Počet vybudovaných systémů DESAR (ks.) min. 

Úspora množství odebírané pitné vody (m
3
/rok/obyvatele) orient. 

Snížení množství odváděných odpadních vod v obci 

(m
3
/rok/obyvatele) 

orient. 

Podporované 

aktivity: 

1. 5. A – Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce 

včetně udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) 

s důrazem na decentrální řešení (tj. na jednotlivých pozemcích) či semi-

centrální řešení. 

Pozn.: Cílem je podpořit komplexní, inovativní a udržitelné projekty, které 

posouvají konvenční způsoby hospodaření s vodami v sídelních útvarech 

směrem k vyšší ochraně ŽP. Podporovány tak budou zejména decentrální a 

semi-centrální řešení, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, 

mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů v oblasti a rovněž 

na zvýšení energetické soběstačnosti obce. Jmenovitě pak zejména systémy 

DESAR, projekty na čištění odpadních vod včetně udržitelných koncovek 

(např. dočištění odtoku ČOV, další využití kalu) a na využití srážkových a 

vyčištěných vod. 



Příloha č. 1 k č. j.:  552/M/16, 14243/ENV/16 

  
134 

2. Prioritní oblast: Ovzduší 

Základní prioritou v této oblasti je zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní 

limity a udržení kvality ovzduší tam, kde je kvalita dobrá. Ke zlepšení současného stavu lze 

přispět omezením znečištění ze stacionárních zdrojů včetně eliminace zápachu, který je 

častým předmětem stížností občanů. 

Program bude rovněž napomáhat k snazšímu, efektivnějšímu a bezproblémovému řešení cílů 

v oblasti látek poškozujících ozónovou vrstvu Země (tzv. regulované látky) a předcházení 

emisí těchto látek včetně přijmutí opatření na podporu znovuzískávání a zneškodňování 

regulovaných látek. 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Omezení negativních dopadů znečištění ovzduší na lidské zdraví a ekosystémy cestou 

snižování emisí. 

 Sběr a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu. 

 

Podoblast 1: Emise ze stacionárních zdrojů 

Cíle: Cílem je snížení emisí ze stacionárních zdrojů.  

Indikátory: Rozdíl v množství emisí znečišťujících látek
2
 (kg).

3
 

Počet rekonstruovaných/nahrazených stacionárních zdrojů znečišťování či 

technologií (ks). 

Počet projektů uskutečněných ke snížení či eliminaci zápachu (ks). 

Počet lidí obtěžovaných zápachem. 

Podporované 

aktivity: 

2. 1. A - Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů 

znečišťování, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu. 

2. 1. B - Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 

snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci 

zápachu. 

 

 

 

 

                                                      
2
 Jedná se o jiné znečišťující látky než: tuhé částice PM10, PM2,5, VOC NOx, SO2, NH3 a prekurzory VOC. 

Důvodem je komplementarita s  OPŽP. Jde například o látky způsobující zápach, těžké kovy (například rtuť) 

a POPs. 
3
 Výše plnění indikátoru se určí v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  



Příloha č. 1 k č. j.:  552/M/16, 14243/ENV/16 

  
135 

Podoblast 2: Ochrana ozonové vrstvy 

Cíle: Podpora znovuzískání a bezplatný sběr látek, které poškozují ozonovou 

vrstvu Země ze zařízení, která jsou na konci životnosti (vyřazených zařízení) 

a jejich následné bezplatné zneškodnění. 

Indikátory: Množství získaných/sebraných látek (t). 

Množství zneškodněných látek (t). 

Počet vybavených sběrných míst (počet). 

Podporované 

aktivity: 

2. 2. A - Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země 

(sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru). 

2. 2. B - Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země. 

(navazující na aktivitu 2. 2. A). 
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3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika  

Oblast Odpady, staré zátěže a environmentální rizika se zaměřuje na prevenci vzniku odpadů, 

zvýšení materiálového využití odpadů a odstraňování tzv. „černých skládek”
4
. Prevence 

vzniku odpadů a zlepšení materiálového využití odpadů patří mezi nejvyšší úrovně hierarchie 

nakládání s odpady. Taktéž bude v této prioritní oblasti řešeno odstraňování starých zátěží 

a omezování environmentálních rizik. 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Dodržení hierarchie v nakládání s odpady. 

 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. 

 Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví 

a životní prostředí. 

 Minimalizace environmentálních rizik (staré skládky, staré ekologické zátěže, 

management chemických látek, prevence průmyslových havárií).   

 Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k „oběhovému hospodářství“. 

 

Podoblast 1: Předcházení vzniku odpadů, včetně plánování, koncepcí a analýz 

Cíle: Cílem je vytvářet systematicky podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů 

a postupnému snižování produkce odpadů a minimalizovat negativní vlivy 

odpadů na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Indikátory: Rozdíl v množství produkovaného odpadu na obyvatele celkem a dle 

sledovaných toků odpadů. 

Počet dotčených obyvatel (počet obyvatel)
5
. 

Počet studií, analytických podkladů. 

                                                      
4
 V souladu se strategiemi EU, Státní politikou životního prostředí ČR 2012 - 2020, Plánem odpadového 

hospodářství 2015 - 2024 a Programem předcházení vzniku odpadů ČR. 
5
 Například zvýšenou dostupností sběrných středisek. 
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Podporované 

aktivity: 

 

 

3. 1. A - Realizace potřebných analytických podkladů. 

Pozn.: Týká se zejména v oblasti toků odpadů z potravin/potraviny, stavební 

odpady/stavební materiály, textilní odpad/textil k opětovnému použití, složky 

komunálního odpadu, odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových 

směrnic (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou 

životností) s návaznými doporučeními následných opatření pro předcházení 

vzniku odpadů. 

3. 1. B - Podpora provozu charitativních středisek, servisních a 

shromažďovacích míst zabývajících se opětovným využitím (znovuvyužitím) 

výrobků, jejichž životnost není ukončena.  

Pozn: Příjemci budou pouze nestátní neziskové organizace, projekty budou 

naplňovat obecně prospěšné zaměření. 

3. 1. C - Domácí kompostování.  

Pozn.: Podpora nákupu domácích kompostérů a příslušenství pro domovní 

kompostování (prostředníctvím projektů obcí).  

 

Podoblast 2: Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie 

Cíle: Cílem je podpořit správné nakládání s vozidly s ukončenou životností v 

celém řetězci, ve kterém je s nimi nakládáno. 

Indikátory: Množství vozidel, s nimiž bylo naloženo (ks). 

Plnění stanovených cílů směrnicí o materiálovém využití autovraků (počet 

autovraků =kusy, míra materiálového využití = %). 

Počet dotčených obyvatel (počet obyvatel).
6
 

Podporované 

aktivity: 

3. 2. A - Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání 

autovraků. 

 

Podoblast 3: Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých 

ekologických zátěží 

Řešení havarijního stavu skladů odpadů
7
  

Cíle: Cílem je odstranit nepovolené „černé skládky“ a nelegální sklady odpadů 

a závadných látek při dodržení principu znečišťovatel platí. 

Indikátory: Plocha zrekultivovaných nepovolených „černých skládek“ (ha). 

Hmotnost odstraněných odpadů (t). 

Podporované 3. 3. A - Odstraňování nepovolených „skládek” především ve zvláště 

chráněných územích, a to včetně v evropsky významných lokalitách a 

                                                      
6
 Například lepší dostupností sběrných středisek. 

7
 Nejde o skládku a nutně ani zátěž z legislativního pohledu, jde o ilegální skládku, deponii.  
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aktivity: ptačích oblastech - součást  NATURA 2000, a to včetně likvidace odpadu. 

3.3. B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů. 

Pozn.: V případě nejasného či zaniklého původce odpadu a převedení 

náhradní povinné osoby na kraj. Jedná se o sklady vzniklé před rokem 2014. 

Odstraňování starých ekologických zátěží 

Cíle: Cílem je posoudit rizikovost a odstranit staré ekologické zátěže (SEZ) ve 

vlastnictví fyzických osob. 

Indikátory: Počet sanací (počty objektů, lokalit). Doplňkové plocha (m
2
), případně objem 

materiálu (m
3
). 

Počet posouzených lokalit a ploch (ks, m
2
). 

Dosažení sanačních limitů (hodnocení: dosaženo/nedosaženo) 

Podporované 

aktivity: 

3. 3. C – Vytvoření analýz rizik a realizace sanací SEZ, jejichž původce 

neexistuje nebo není znám.  

Pozn.: V případě sanací musí předchozí analýzy rizik prokázat existenci rizik 

pro lidské zdraví či ekosystémy. Majitelem nemovitosti zatížené SEZ musí 

být fyzická osoba, která nemá možnost kofinancovat řešení SEZ z jiných 

veřejných zdrojů. 

Dlouhodobý a postsanační monitoring starých ekologických zátěží 

Cíle: Cílem je provádět dlouhodobý a postsanační monitoring na základě žádostí 

a zpracovaných projektů pro lokality se známou ekologickou zátěží, kde je 

vhodné dlouhodobě sledovat stav kontaminace, případně zbytkové 

kontaminace, po úspěšně ukončeném sanačním zásahu.  

Indikátory: Počet sledovaných lokalit (počet, kvalita posouzená v oponentním řízení). 

Doplňkový indikátor: sledovaná plocha (m
2
). 

Podporované 

aktivity: 

3. 3. D - Dlouhodobý a postsanační monitoring SEZ.  

 

Pozn.: Podporovány budou zejména projekty SEZ, jejichž původce 

neexistuje nebo není znám a zároveň na lokalitě v minulosti proběhl sanační 

zásah, po jehož realizaci vyplynula potřeba dalšího sledování zbytkové 

kontaminace na lokalitě, které není možné financovat z jiných veřejných 

zdrojů. Dále budou podporovány projekty SEZ, jejichž původce neexistuje 

nebo není znám a o kterých není dosud v dlouhodobém horizontu dostatečné 

množství informací. 

Dlouhodobé projekty sanací starých ekologických zátěží  

Cíle: Cílem je zajistit řešení i těch SEZ, které představují riziko pro lidské zdraví, 

a zároveň u nich původce znečištění již neexistuje či není znám, ovšem 

zejména vzhledem k výrazné časové náročnosti realizace (5-10 let) nelze 
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využít financování z jiných veřejných zdrojů. 

 

Indikátory: Počty řešených lokalit (počet). 

Doplňkový indikátor: řešená plocha (m
2
). 

Podporované 

aktivity: 

3. 3. E - Sanace starých ekologických zátěží, jejichž původce neexistuje nebo 

není znám a zároveň byly analýzou rizik vyhodnoceny jako rizikové pro 

lidské zdraví či ekosystémy. 

 

Pozn.: Realizovaná analýza rizik nebo studie proveditelnosti musí prokazovat 

jako nejvhodnější takovou metodu sanačního zásahu, která v dlouhodobém 

horizontu (doba trvání řádově 5-10 let) povede k odstranění rizik 

vyplývajících z existence ekologické zátěže (obvykle se jedná o pasivnější 

způsoby sanací, např. reakční bariéry). 

Sanace havarijních stavů  

Cíle: Cílem je zajistit řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí akutní ohrožení 

životního prostředí a lidského zdraví, a u kterých není možno odvrátit 

havarijní stav jiným způsobem. 

Indikátory: Počty řešených lokalit (počet). 

 

Doplňkový indikátor: Řešená plocha (m
2
). 

 

Podporované 

aktivity: 

3. 3. F – Podporovány budou nejen realizace projektů akutních sanačních 

zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, 

kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu nekoná 

či není schopen konat. Náklady na nezbyná nápravná opatření budou 

následně vymáhány po majiteli nebo původci tak, aby byl naplněn princip 

znečišťovatel platí. Podporovány budou projekty zahrnující výhradně pouze 

taková sanační opatření, která minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně 

hrozící riziko vzniku ekologické havárie. 

 

Pozn. Zejména se jedná o odstranění nevhodně uložených závadných látek 

v povodňových oblastech, v blízkosti vodních zdrojů a povrchových toků, v 

ZCHÚ a podobně. 
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4. Prioritní oblast: Příroda a krajina 

Prioritní oblast je zaměřena komplementárně k ostatním programovým podporám ochrany 

přírody a krajiny v gesci MŽP. Jednou z významných překážek v péči o přírodu a krajinu je 

absence či roztříštěné vlastnictví pozemků potřebných pro realizaci projektů nebo efektivní 

územní ochranu. Prioritní oblast 4 umožňuje podporu výkupu takových pozemků. 

V důsledku činnosti člověka včetně globálních změn klimatu je ohrožena existence mnoha 

taxonů rostlin. Určité druhy (ekotypy) či kultivary jsou naopak perspektivní z hlediska 

adaptace na změnu klimatu nebo mohou být výchozím materiálem pro jejich získávání. Další 

intervencí prioritní oblasti Příroda a krajina je proto podpora projektů a uchování genofondu 

těchto rostlin. 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území. 

 Posílení ekologické stability krajiny. 

 Podpora biodiverzity.  

Podoblast 1: Zvláště chráněná území 

Cíle: Zajištění uceleného vlastnictví pozemků ve zvláště chráněných územích.  

Pozn. Vlastnictví pozemků resortními organizacemi eliminuje důsledky 

omezení vlastnických práv (plynoucí z existence ochranných režimů 

v případě soukromých pozemků), umožňuje jednotný výkon práv 

a povinností, usnadňuje realizaci a plánování záměrů a významně zvyšuje 

efektivitu využívání programových podpor při řízení péče o ZCHÚ. 

Indikátory: Rozloha vykoupených pozemků sloužících k přímé ochraně druhů či stanovišť 

(ha). 

Počet ohrožených druhů žijících na vykoupených pozemcích (ks). 

Podporované 

aktivity 

4. 1. A - Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich 

ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení. 

Pozn. Výzva je vázána na přípravu Plánu výkupu pozemků na období NPŽP 

v ZCHÚ.  

 

Podoblast 2: Území bez zvláštní ochrany – volná krajina 

Cíle: Posílení ekologické stability krajiny, obnova vodního režimu krajiny vč. 

omezení budoucích výdajů na opravy a údržbu regulace vodních toků, 

podpora zachování biodiverzity a genetických zdrojů. 
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Indikátory: 

 

Rozloha vykoupených pozemků vodních toků a podél vodních toků (ha, km 

délky toku). 

Rozloha vykoupených pozemků dotčených povodňovým vývojem koryt 

vodních toků (ha). 

Množství uchovaných taxonů (ks).  

Podporované 

aktivity: 

4. 2. A - Výkup pozemků vodních toků a podél vodních toků. 

4. 2. B - Výkup pozemků  dotčených povodňovým vývojem koryt vodních 

toků nebo tam, kde došlo k zaplavení či podmáčení pozemků v důsledku 

působení biotických činitelů (např. čiností bobra) za účelem renaturace. 

Pozn. Pouze v případě, že mají části toku zvláštní hodnotu z hlediska ochrany 

přírody a krajiny. 

4. 2. C – Uchování genofondu produkčních a neprodukčních rostlin 

umožňující následné množení a návrat do krajiny s návazností na ochranu 

biodiverzity a potřebu adaptace na změny klimatu. 
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5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích 

Převážná většina populace ČR žije ve městech a příměstských oblastech. Města se potýkají 

s problémy, jako je špatná kvalita ovzduší spojená především s dopravní zátěží, vysoká 

hladina hluku, produkce odpadů a další. V souvislosti se změnou klimatu jsou města 

zásadními producenty emisí skleníkových plynů i konzumenty energie. Zároveň je jejich 

infrastruktura zranitelná vůči dopadům změny klimatu. 

Z výše uvedených důvodů se PO 5 zaměřuje na systémové nástroje podporující udržitelný 

rozvoj měst a obcí a podporu plánování v oblasti snižování emisí skleníkových plynů 

a adaptací na projevy klimatických změn. Dále se PO 5 zabývá vybranými opatřeními 

na zvýšení energetické efektivnosti, rozvoje udržitelné mobility a zlepšení funkčního stavu 

zeleně ve městech. 

Cílem prioritní oblasti je:  

 Zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. 

 Podpora udržitelného rozvoje měst a obcí. 

 Zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu. 

 Příspěvek k dosažení klimaticko-energetických cílů do roku 2030. 

Podoblast 1: Implementace systémových nástrojů 

Místní Agenda 21 

Cíle: Cílem podoblasti je podpořit udržitelný rozvoj měst a obcí a zlepšení kvality 

života obyvatel a životního prostředí. 

Indikátory: Indikátory místní Agendy 21 (posun mezi jednotlivými kategoriemi MA 21).  

Podporované 

aktivity: 

5. 1. A - Zavedení/další rozvoj místní Agendy 21 – kvalitativní postup dle 

kritérií MA21. 

Pozn.: Podpora zahrnuje např. i vzdělávání, participaci – zapojování místních 

partnerů a občanů do rozvoje municipality, apod. 

Inteligentní města a obce  

Cíle: Cílem podoblasti je zlepšení životního prostředí měst a obcí a příspěvek 

k dosažení klimaticko-energetických závazků skrze propojování tří oblastí – 

ICT, energetika a doprava. 

Pozn.: Podpora je v souladu se sdělením EK C (2012) 4701 Inteligentní 

města a obce – evropské inovační partnerství, s principy Evropského 

strategického plánu energetických technologií (SET-Plan) a využitím 

doporučení a postupů ověřených při realizaci European Innovation 

Partnerships (EIPs), jako příspěvek k účinnému využívání zdrojů, ochraně 

klimatu a adaptaci na změnu klimatu snížením energetické náročnosti a emisí 
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CO2 a využíváním OZE. 

Indikátory: Míra využívání OZE (%). 

Indikátory dle metodiky Inteligentních měst a obcí v podmíkách ČR (tbd). 

Snížení CO2 (t) 

Podporované 

aktivity: 

5. 1. B -  Pakt starostů a primátorů pro místní udržitelnou energii a v oblasti 

přizpůsobování se dopadům změny klimatu. 

Pozn. Jedná se především o přípravu a zpracování místních strategií / akčních 

plánů s cílem začlenit mitigační a adaptační aktivity do stávajících plánů 

rozvoje měst a obcí (emisní bilance, strategický energetický akční plán, 

analýza rizik a zranitelných oblastí v souvislosti se změnou klimatu, místní 

adaptační plán/včlenění opatření do již stávajících koncepčních materiálů). 

5. 1. C - Optimalizace provozu a rozvoje měst a obcí  

Pozn. Propojování chytrých budov, chytrých sítí a inteligentních dopravních 

systémům, využívání moderních ICT pro zvýšení energetické účinnosti 

v budovách a v dopravě s následným využitím pro územní plánování 

udržitelného rozvoje měst a obcí (koncept SmartCities). 

 

Podoblast 2: Udržitelná městská doprava a mobilita 

Čistá mobilita 

Cíle: Cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní 

prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a 

omezení světelného smogu. 

Indikátory: Rozdíl ve velikosti hlukové zátěže (dB, počet dotčených osob). 

Podíl MHD na přepravě osob (%). 

Podíl nemotorové dopravy na přepravě osob (%). 

Podíl alternativních paliv na celkové spotřebě (%). 

Rozdíl v množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 

(kg)/ emise NOx, SOx, PM10 a PM2,5 z dopravy. 

Snížení počtu individuální dopravy ve městě (ks). 

Podporované 

aktivity: 

5. 2. A - Zavádění nízkoemisních zón v obcích (např. studie proveditelnosti 

NEZ, informační kampaně, dopravní značení, budování záchytných 

parkovišť, podpora MHD, studie pro vyhodnocení efektu NEZ apod.). 

Podpora alternativních způsobů dopravy (např. ecocarsharing, bike/e-bike 
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sharing, alternativních pohonů, nemotorových způsobů dopravy). 

Hluk 

Cíle: Cílem je zlepšení ochrany obyvatel měst a obcí před hlukem. 

Indikátory: Snížení zatížení hlukem (počet obyvatel, dB). 

Podporované 

aktivity: 

5. 2. B - Hlukové studie, protihluková opatření, podpora začlenění opatření 

snižující dopady negativních externalit z dopravy do plánů rozvoje dopravy 

měst a obcí. 

5. 2. C - Zřizování přirozených hlukových bariér (zeleň), budování 

protihlukových stěn s preferencí ekologicky šetrných materiálů. 

 

Podoblast 3: Podpora energetické efektivnosti a snížení světelného znečištění 

Cíle: Cílem je zvyšovat energetickou efektivnost při spotřebě energie ve městech 

a obcích s důrazem na snížení světelného smogu. 

Indikátory  Úspora konečné spotřeby energie (kW). 

Snížení světelného smogu (počet dotčených lidí, rozloha oblasti). 

Podporované 

aktivity: 

5. 3. A – Rekonstrukce či úprava veřejného osvětlení na území národních 

parků a CHKO. 

Pozn.: Podpora je zaměřena na použití úsporných svítidel, úpravy doby 

osvětlení, alternativní způsoby osvětlení – světla s čidlem, fotobuňky, apod. 

Podpora určena pro VCHÚ.  

 

Podoblast 4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Cíle: Cílem je zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně, jako 

součásti funkčního a strukturovaného systému sídelní zeleně v sídlech v 

rámci územního plánování tak, aby byla zajištěna základní podmínka pro 

plnění jeho funkcí (mj. snižování efektu tepelného ostrova). 

Cílem je podpora zvyšování podílu zeleně ve městech a obcích a zvyšování 

její funkční kvality (mimo ZCHÚ), jak v rozvojových oblastech sídel, tak 

v původní zástavbě. 

Cílem je udržitelná podpora zvyšování biodiverzity ve městech a obcích 

pomocí plánování rozvoje města a technických opatření (např. ochrana a 

zlepšování stavu přírodních stanovišť a podmínek pro výskyt volně žijících 

druhů rostlin a živočichů). 
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Indikátory: Podíl zelených ploch k zastavěnému území obce (%). 

Teplotní rozdíl mezi venkovskými a městskými oblastmi (
o
C)

8
. 

Obce do 500 obyvatel. 

Podporované 

aktivity: 

5. 4. A - Zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě 

blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, 

tůně/jezírka/mokřady atd.). 

5. 4. B - Zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření 

k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech 

(realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.). 

Poznámka k oběma uvedeným aktivitám: Podporovány budou projekty, které 

zvyšují biologickou hodnotu sídelní zeleně podporou uplatnění stanovištně 

vhodných druhů rostlin (využívání domácích druhů dřevin, zakládání 

druhově pestrých trávníků se zastoupením medonosných a živných rostlin 

domácího původu pro hmyz do veřejných parků) a projekty, které používají 

přírodě blízké postupy a metody pro revitalizaci a zakládání ploch zeleně. 

5. 4. C – Pozitivní motivace obcí v soutěžích (např. soutěž Zelená stuha) 

 

                                                      
8
 Snížení tepelných rozdílu mezi zastavěným územím sídla a jeho okolím. 
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6. Prioritní oblast: Environmentální prevence 

Obecným cílem této prioritní oblasti je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně 

odpovědné jednání, tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější 

pro současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně odpovědné jednání je 

chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou 

a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím 

demokratických procesů a právních prostředků. K takovému jednání je nezbytné, aby 

existovala dostatečná a dostupná nabídka informací o životním prostředí, aby existovaly 

kvalitní vzdělávací a osvětové programy pro různé cílové skupiny veřejnosti, aby fungovaly 

environmentální poradny a zároveň, aby vzniklo motivační prostředí pro podniky a firmy, 

vedoucí je k ekologizaci výroby. 

Cílem prioritní oblasti je:  

 Zvýšit informovanost obyvatel o problematice životního prostředí, rozvíjet jejich 

kompetence a změnit jejich postoje, chování a jednání ve smyslu environmentálně 

zodpovědného chování a jednání v souladu s udržitelným rozvojem. 

 Zvyšovat povědomí a rozšíření dobrovolných nástrojů v oblasti životního prostředí. 

Podoblast 1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Cíle: Cílem podoblasti je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových 

skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje 

prostřednictvím výukových programů, exkurzí a dalších forem vzdělávacích 

a osvětových aktivit a kampaní. Podporované aktivity budou směřovány 

především k posilování kontaktu dětí a dalších cílových skupin s přírodou, 

formou terénní výuky a dalších forem vzdělávání a osvěty. 

Cílem je též zvýšit povědomí obyvatel o možnostech posunu vůči 

environmentálně zodpovědnému chování a jednání v souladu s principy 

udržitelného rozvoje.  

Indikátory: Zlepšení znalostí a dovedností (hodnocení). 

Počet účastníků (osobohodin) vzdělávacích akcí. 

Změna postojů a jednání účastníků akcí-programů (hodnocení). 

Zvýšení kvalifikace lektorů (hodnocení). 

Zlepšení dostupnosti programů a služeb (hodnocení). 

Zvýšení kvality programů a služeb poskytovaných středisky 

environmentálního vzdělávání a výchovy, příp. školami či jinými subjekty 

(hodnocení).  

Rozšíření informací o životním prostředí, zlepšení povědomí o problematice 
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ochrany přírody a životního prostředí. 

Zvýšení povědomí o možnostech čisté mobility (dotazník.šetření) 

Zvyšující se počet osob přepravených MHD (ks).  

Zvyšující se počet osob využívajících služeb carsharingu a bikesharingu (ks).  

Zvýšené procento automobilů na alternativní pohon oproti konvenčním 

pohonům (%). 

Počet proškolených úředníků/hasičů (ks).  

Zvyšující se počet zelených veřejných zakázek (ks). 

Podporované 

aktivity: 

6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova. 

Pozn.: Podpora stabilizace ověřených, dlouhodobých a zavedených programů 

EVVO nabízených nebo realizovaných v rámci předškolních zařízení, 

základních, středních a vysokých škol a dalšího vzdělávání (včetně 

vzdělávání pracovníků veřejné správy v environmentálních tématech). 

Zahrnuje též terénní programy.  

 Projekty budou hodnoceny z hlediska jejich nadregionálního dopadu 

6. 1. B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti 

EVVO. 

Pozn.: Podpora zaměřena např. na metodické materiály pro lektory a další 

pracovníky EVVO, dále rozvíjení evaluačních metod, včetně ověřování 

dopadů EVVO na cílové skupiny, certifikace vzdělávacích zařízení, 

posilování kompetencí a vzdělávání lektorů, specializační stadium učitelů. 

6. 1. C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a 

jiných zařízení pro účely EVVO. 9 

Pozn.: Podpora bude zaměřena na rekonstrukce staveb, interiérů, dále na 

pořízení technického vybavení, interiérových didaktických pomůcek, 

materiálů, specializovaných učebnic, multimediálních pomůcek a na pořízení 

exteriérových pomůcek investičního charakteru. 

6. 1. D - Interpretace přírodního dědictví. 

Pozn.: Podpora aktivit, činností souvisejících s efektivní interpretací 

přírodního dědictví a tvorbu informačních nástrojů v oblasti ochrany přírody 

(VCHÚ, ZCHÚ, Natura 2000, Biosférické rezervace UNESCO, národní 

geoparky, VKP, apod.). 

 

                                                      
9
 Zde může být překryv v OP ŽP, ale jen ve výjimečných případech (návštěvnická a informační infrastruktura 

v ZCHÚ). 
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6. 1. E - Motivační soutěže a ocenění. 

Pozn: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování povědomí o stavu životního 

prostředí v ČR, ochraně přírody, orgánech ochrany přírody. Dále se jedná 

o motivační aktivity směřující ke zvýšení aktivity cílových skupiny ve 

prospěch životního prostředí. 

6. 1. F - Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových 

programů a školení.  

Pozn.: Podpora bude zaměřena na krajskou úroveň, kde bude vybrán vždy 

jeden subjekt (administrátor), který bude zajišťovat koordinaci a evaluaci 

výukových programů a dalších vzdělávacích akcí subjektů EVVO v rámci 

kraje.  

6. 1. G - Tématicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního prostředí, 

zlepšování přístupu k informacím o životním prostředí. 

Pozn.: Podpora zaměřená na zvyšování informovanosti obyvatel, např. v 

oblasti prevence vzniku odpadů a znečišťování životního prostředí 

(konkrétních složek) i na informovanost vedoucí k úspoře přírodních zdrojů. 

Půjde například, nikoliv výlučně, o projekty na propagaci znovuvyužívání 

výrobků na konci životnosti (šatstvo...), recyklace, ale i o osvětové a 

informační projekty týkající se čistoty a úspory vody, znečišťování vzduchu, 

projekty informující o přírodě a její ochraně, životním prostředí ve městech, 

čisté mobilitě, MA21 atp. 

6. 1. H - Osvětové projekty z oblasti čisté mobility 

Pozn. Cílem je podpora projektů směřujících ke zvýšení povědomí o 

problémech zejména městské mobility a možnostech jejich řešení, které 

povedou ve svém důsledku ke zlepšení ovzduší a kvality života zejména ve 

městech. Současně cílem je vzdělávání a osvěta úředníků a hasičů v oblasti 

čisté mobility, zejména v oblasti aktuální legislativy a možnosti využití 

zelených veřejných zakázek.  

 

Podoblast 2: Environmentální poradenství 

Cíle: Cílem podoblasti je poskytnout široké veřejnosti přístup k informacím o 

životním prostředí prostřednictvím odborné služby ekoporaden. 

Environmentální poradenství (EP) je soubor služeb, které pomáhají občanům 

i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních 

situací souvisejících s životním prostředím. EP je založeno na přímé 

komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které 

pomohou při řešení klientova dotazu či situace. 
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Indikátory: Kvalita a dostupnost poradenských služeb (osobních i distančních). 

Množství a spokojenost klientů. 

Povědomí veřejnosti o existenci a službách ekoporaden a ekoporadenských 

služeb. 

Množství témat a specificky zaměřených skupin (uživatelů, poradců). 

Zvyšování kvalifikace poradců. 

Podporované 

aktivity: 

6. 2. A - Podpora environmentálního poradenství dostupného široké 

veřejnosti v jednotlivých eko-poradnách a na webových portálech. 

Pozn.: Podpora je zaměřená na základní (nespecializované) poradenské 

služby v oblasti životního prostředí (poskytované „zdarma”) a další formy 

tzv. Distančního environmentálního poradenství poskytovaného 

prostřednictvím specializovaných portálů, aplikací, nových médií a obecně 

nástrojů využívajících moderní informační technologie. 

6. 2. B - Koordinační, metodické a vzdělávací činnosti pro poradny 

a poradce. 

 

Podoblast 3: Dobrovolné nástroje 

Environmentální a regionální značení 

 

Cíle: Cílem podoblasti v této části je zvýšení environmentálně přátelských 

preferencí nakupujících formou podpory environmentálního značení. 

Indikátory: Zvýšení znalosti značení u široké veřejnosti (hodnocení). 

Změna nákupních preferencí směrem k výběru výrobků s tímto značením 

(hodnocení).  

Počty výrobků a služeb (počet).  

Zvýšení znalostí o značení v průmyslu a u průmyslových sdružení 

(hodnocení).  

Podporované 

aktivity: 

6. 3. A - Osvěta v oblasti environmentálního a regionálního značení. 

6. 3. B - Podpora získání environmentální nebo regionální značky pro malé 

a střední podniky. 

6. 3. C - Podpora metodického vedení, koordinační aktivity, vzdělávání. 

Podpora systémů environmentálního management 
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Cíle: Cílem podoblasti je v této části podpora environmentálně zodpovědného 

chování firem a dalších subjektů (např. měst) a to podporou certifikace EMS. 

Indikátory: Zvýšení znalosti EMS u široké i odborné veřejnosti (hodnocení).  

Změna nákupních preferencí směrem k výběru výrobků a služeb od firem s 

toutu certifikací (hodnocení).  

Počty udělených certifikátů (počet). 

Zvýšení znalostí o značení v průmyslu a u průmyslových sdružení 

(hodnocení). 

Podporované 

aktivity: 

6. 3. D - Podpora získání certifikátu EMS pro malé a střední podniky, 

případně veřejnou správu. 

6. 3. E - Osvěta v oblasti certifikace EMS. 

6. 3. F - Podpora metodického vedení, koordinačních aktivity, vzdělávání. 

Preventivní a inovativní programy ve firmách (CP, LCA, zásady správné zemědělské 

praxe, zavádění nejlepších dostupných technik – BAT, ověřování environmentálních 

technologií atp.) 

Cíle: Cílem podoblasti je v této části podpora environmentálně zodpovědného 

chování firem a to podporou preventivních a inovativních programů ve 

firmách a podpora zavádění inovativních postupů a technologií. 

Indikátory: Zvýšení znalosti značení u široké i odborné veřejnosti (hodnocení).  

Změna nákupních preferencí směrem k výběru výrobků a služeb od firem s 

těmito programy (hodnocení).  

Počty realizovaných a dokončených programů (počet).  

Měřitelné (vypočtitelné) snížení dopadů na životní prostředí (počet). 

Zvýšení znalostí o programech v průmyslu a u průmyslových sdružení 

(hodnocení).  

Snížení čerpání / využívání primárních přírodních zdrojů (hodnocení). 

Podíl druhotných surovin na celkové spotřebě zdrojů (počet). 

Podporované 

aktivity: 

6. 3. G - Osvěta v oblasti preventivních a inovativních programů. 

Pozn. Zahrnuje kampaně, osvětové akce, propagaci, včetně prezentace 

příkladů dobré praxe, přenos znalostí ze zahraničí  

6. 3. H - Podpora metodického vedení, koordinačních aktivit, vzdělávání. 
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7. Prioritní oblast: Spolufinancování Operačního programu Životní prostředí (Finanční  

  nástroje) 

 

Cílem této prioritní oblasti je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených 

v rámci OPŽP 2014-2020. Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků SFŽP ČR. 

V rámci této oblasti mohou být možnými žadateli pouze ti, kteří zároveň předložili žádost 

o poskytnutí podpory z OPŽP 2014-2020. 

Cílem prioritní oblasti je: 

podpora takových subjektů, kteří mají připravené projekty pro OPŽP 2014-2020 a nemají 

dostatek vlastních prostředků na jejich realizaci. 

 

Podoblast 1: Podpora snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití 

obnovitelných zdrojů energie 

Cíle: Cílem podoblasti je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů 

podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, specifický cíl 5.1. 

Podporované 

aktivity: 

7. 1. A – Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně opatření vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti budov; 

7. 1. B – Realizace technologií na využití odpadního tepla; 

7. 1. C – Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 
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Přehled zkratek  

BAT Nejlepší dostupná technologie 

BSK Biochemická spotřeba kyslíku 

CNG Stlačený zemní plyn 

CO2 oxid uhličitý 

CP Čistší produkce 

dB decibel 

EMS Systém environmentálního managementu 

EP Environmentální poradenství 

EU Evropská unie 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Ha hektar 

HDP Hrubý domácí produkt 

CHKO Chráněná krajinná oblast  

CHSK Chemická spotřeba kyslíku 

ICT Informační a komunikační technologie 

IROP Integrovaný regionální operační program 

Kg kilogram 

Km kilometr 

Ks kusy 

kW kiloWatt 

LCA Posuzování životního cyklu 

m2 metr čtvereční  

m3 metr krychlový 

MA 21 místní Agenda 21 

MHD Městská hromadná doprava 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NEZ Nízkoemisní zóna 

NOX Oxidy dusíku 

NPŽP Národní program Životní prostředí 

NZÚ Nová Zelená úsporám 

OPD Operační program Doprava 

OPPIK 

Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

OPVZ Ochranné pásmo vodního zdroje 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PM 2,5 Frakce prachových částic menších než 2,5  μm 

PM10 Frakce prachových částic menších než 10  μm 

POPFK Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

POPs Perzistentní organická látka 

PPK Program péče o krajinu 

PPP MZe 

Program protipovodňové prevence Ministerstva 

zemědělství 

SEZ Stará ekologická zátěž 

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky 
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SOX Oxidy síry 

st C Snížení tepelných rozdílů mezi zastavěným územím sídla a jeho okolím 

t tuna 

tbd  To Be Determined - Používá se pro rozpracované dokumenty na kapitoly nebo části,           

 které v dané fázi nejsou zpracovány např. z důvodu chybějících podkladů. 

VOC Těkavé organické sloučeniny 

VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.  

ZCHÚ Zvláště chráněná území 

  

 

Přehled právních předpisů a koncepčních a strategických dokumentů - východiska 

 Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí  

 Energetický nalíček EU 2020 

 Evropská inovativní spolupráce - Smart Cities and Communities 

 Grantové řízení pro nevládní a neziskové organizace MŽP 

 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 Memorandum o spolupráci mezi MŽP a MMR  

 Meziresortní dohoda o spolupráci v EVVO mezi MŠMT a MŽP (27. 4. 2007) 

 Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země 

 Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb 

 Národní program označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný 

výrobek 

 Nařízení ES č 1005/2009 o regulovaných látkách 

 Norské fondy 

 Nová zelená úsporám (NZÚ) 

 Operační program Doprava (OPD) 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 

 Operační program Životní prostředí ČR (OPŽP) 

 Podpora obnovy přírodních funkcí krajiny (POPFK) 

 Program péče o krajinu (PPK) 

 Program protipovodňové prevence Ministerstva zemědělství (PPP MZe) 

 Programy Ministerstva zemědělství ČR 

 Rámcová směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu 

 Realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v ČR na 

roky 2010-2013 

 Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích 

 Státní politika životního prostředí 2012 – 2020 (SPŽP) 

 Státní program EVVO v ČR (SP EVVO) 

 Státní program ochrany přírody a krajiny 

 Strategie biologické rozmanitosti ČR 

 Strategie udržitelného rozvoje České republiky (SUR ČR) 

 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015) 

 Tisková zpráva 3036. Rady ministrů ŽP ze dne 14. 1. 2010 
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 Úmluva o biologické rozmanitosti z Nagoji 

 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

 Zákon č 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 V Praze dne 26. února 2016 

 Č. j.: 553/M/16 

 Č. j.: 14292/ENV/16 

 

Dodatek č. 30 

ke směrnici MŽP č. 6/2010  

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky  
 

Směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky ze dne 30. dubna 2010 č. j.: 1900/M/10, 36827/ENV/10 se upravuje 

takto: 

I. V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění Příloh XVII Směrnice Ministerstva 

životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Programu na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství 

krajů účinné od 29. února 2016. Tyto Přílohy nahrazují stávající Přílohy v seznamu příloh 

ve směrnici. 

 

II. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti dnem 

29. února 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele Státního 

fondu životního prostředí ČR, který přijme ve své působnosti konkrétní opatření 

a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu životního prostředí ČR 

v souladu s touto směrnicí. 

Odborný gestor: odbor finančních a dobrovolných nástrojů 

Zpracovatelka: Ing. Monika Nejedlá 

 

    

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

 

Příloha: Přílohy XVII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu na podporu 

zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů účinné od 29. února 2016. 
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Přílohy XVII  

„Směrnice Ministerstva životního prostředí 

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

ČR“ v rámci Programu na podporu zpracování plánů odpadového 

hospodářství krajů 

účinné od 29. února 2016 

 

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., 

o Státním fondu životního prostředí ČR a jako významný finanční zdroj na podporu 

ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních ekonomických nástrojů 

státní politiky životního prostředí. 

 

Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány 

Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky.  

 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu na podporu zpracování Plánů odpadového 

hospodářství krajů (dále jen „Program“) stanoví v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy XVII ke Směrnici 

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 

„Přílohy XVII“). 

 

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:  

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady dle příslušné výzvy k předkládání 

žádostí, splňující podmínky pro zařazení do Programu, budou akceptovány. Odborný posudek 

dodá Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“). 

 

Žádosti budou předkládány na základě výzvy pro předkládání žádostí. Výzva bude obsahovat 

konkrétní vymezení předmětu podpory, výši finanční alokace a případně další upřesňující 

požadavky na předkládané žádosti a požadované doklady. Informace o vyhlášení výzvy 

pro předkládání žádostí bude zveřejněna na internetových stránkách Fondu (www.sfzp.cz) 

a MŽP (www.mzp.cz). 

 

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedený program musí být stanoven v souladu 

se schváleným rozpočtem Fondu na příslušný rok i schváleným střednědobým výhledem. 

Podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopadů do rozpočtu Fondu, tak 

z hlediska určení finančního stropu pro podporu žádostí podle těchto Příloh XVII. 

 

Fond je oprávněn vyžádat si od žadatele i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména 

podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory apod. 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
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Všechny akceptované žádosti budou předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy 

na doporučení či zamítnutí poskytnutí podpory.  

 

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí 

účinnosti Příloh XVII dne 9. ledna 2015. 

 

Přílohy: 

Příloha č. XVII.1 Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR 

Příloha č. XVII.2 Program na podporu zpracování plánů odpadového hospodářství 

krajů  
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Příloha č. XVII.1 

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 

 

Článek I 

Základní pravidla pro udělení podpory 

 

1. Podpora se poskytuje na základě rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně 

uzavřené smlouvy mezi Fondem a příjemcem podpory. 

 

2. Rozhodnutí s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory 

do 15 dnů po jeho podpisu ministrem životního prostředí. 

 

3. Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit 

zvláštní požadavky na postup žadatele (příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to 

i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách. 

 

4. Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda jde o poskytnutí podpory podle 

zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném 

znění. Výsledek posouzení uvede v podkladech pro jednání Rady Fondu 

a pro Rozhodnutí. V případě,  že je nutno vést řízení o povolení výjimky s Evropskou 

komisí, upozorní na tuto skutečnost MŽP, které dá podnět k řízení. Doba potřebná 

k řízení o povolení výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec 

3 Směrnice. 

 

5. Fond uvolňuje finanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou 

o poskytnutí podpory na základě předložených platných účetních dokladů. Použití 

finančních prostředků (dotace a vlastních zdrojů) příjemce podpory průběžně dokládá 

bankovními výpisy, pokladními doklady. Fond je oprávněn v závažných 

a v prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim financování.  

 

6. Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci 

podání žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli 

finančních prostředků. 
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7. Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům 

stanoveným v Rozhodnutí v rozmezí +/- 10 % bez úpravy výše stanovené podpory, 

přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory a sníženy přínosy akce stanovené 

Rozhodnutím. Má-li dojít k zúžení rozsahu akce, vyhodnotí Fond jeho dopad a podporu 

úměrně sníží. 

 

8. Oprávněnými žadateli jsou: 

 vyšší územní samosprávné celky (kraje) 

 

9. Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní 

předpis, podporu nelze poskytnout. 

 

10. Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví příjemce podpory 

(zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce podpory je povinen všechny 

transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí 

s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci s vazbou 

ke konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být registrován v České republice. 

 

Článek II 

Nezbytné podmínky 

 

1. Změna příjemce podpory není možná. 

 

2. Termín realizace akce v letech uvedený v Rozhodnutí je orientační a odpovídá stavu 

z doby přípravy Rozhodnutí. Závazné termíny realizace akce stanoví Fond ve smlouvě 

o poskytnutí podpory, jejich případné prodloužení v dodatku ke smlouvě. Vychází přitom 

z návrhu příjemce podpory a potřeby řádného splnění účelu poskytnutí podpory. Ukončení 

projektu však musí být nejpozději do termínu uvedeného v příslušné výzvě k předkládání 

žádostí. 

 

3. Žadatel (příjemce podpory) je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele 

služeb, postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Žadatel (příjemce podpory), který má od Fondu 

obdržet podporu ve výši alespoň 50 % základu pro stanovení podpory a není jinak 

povinen při zadání zakázky postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, popřípadě se 

u něj jedná o zakázku, pro kterou je stanovena jen obecná povinnost dodržet zásadu 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, je povinen (v zájmu 

zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků z Fondu) při výběru dodavatele 
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postupovat dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci národních 

programů SFŽP ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy). 

 

4. Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou 

zveřejněna na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy). 

 

Článek III 

Poskytování podpory 

 

1. Podpora se poskytuje formou dotace. Maximální limit dotace v procentuálním vyjádření 

ze základu pro výpočet podpory a maximální pevné částky podpory jsou 

uvedeny v následující tabulce s tím, že stanovený limit podpory může Fond snížit 

v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření.  

 

Číslo programu Název programu 

Max. % limit dotace 

ze základu pro výpočet podpory 

a rozsah dotace v Kč
 

XVII 
Podpora zpracování plánů 

odpadového hospodářství krajů  

80% 

max. na projekt 1 mil. Kč 

 

2. Fond má právo navrhnout změny požadovaného procentního poměru a finančního 

objemu dotace v rámci podmínek daného programu. O případnou změnu bude upravena 

i výše vlastních zdrojů. 

 

3. Podporu nelze poskytnout na již ukončené akce.  

 

4. Fond poskytne podporu pouze na úhradu výdajů bezprostředně souvisejících s projektem, 

vzniklé po akceptaci žádosti. 

 

5. V průběhu realizace bude dotace poskytována pouze do výše 90 % celkově přiznané 

dotace (tento postup se uplatňuje průběžně u každé žádosti o platbu). Pozastavená část 

dotace bude uvolněna až po ukončení realizace a schválení závěrečného vyhodnocení 

akce. 

 

6. Finanční prostředky budou uvolňovány bezhotovostně v CZK na bankovní účet příjemce 

podpory na základě předložení Žádosti o uvolnění finančních prostředků ze Státního 

http://www.sfzp.cz/
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fondu životního prostředí ČR a náležitostí uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory: 

 

- na základě faktur se soupisem provedených prací, 

- průběžně podle postupu realizace projektu a parciálně podle % přiznané podpory 

z Fondu. Úhradu faktur, resp. účetních dokladů zhotoviteli jak z prostředků Fondu, tak 

i podíl vlastních zdrojů příjemce podpory průběžně dokládá.  

 

7. V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného 

vyhodnocení akce a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných 

zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit 

přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy o poskytnutí podpory. 

 

Článek IV 

Oprávněnost výdajů 

 

Všechny výdaje hrazené z dotace i ze spoluúčasti musí mít přímou a prokazatelnou souvislost 

s realizovaným projektem. Pravidla pro uznatelnost výdajů se vztahují na všechny výdaje 

projektu bez ohledu na to, jestli jsou hrazeny z dotace poskytnuté Fondem nebo ze zdrojů 

spolufinancování. Uznatelnost výdajů je nutné posuzovat ze dvou hledisek: 

z „věcného/obsahového“ a z „časového“. 

 

1. Uznatelné výdaje z „VĚCNÉHO“ hlediska 

- Nezbytné pro realizaci projektu a řádně uvedeny v rozpočtu. 

- Vynaložené v souladu se zásadami řádného finančního řízení. 

- Efektivní a přiměřené, obvyklé za dané plnění v příslušném místě a čase. 

- Řádně vedené v účetnictví, doložitelné doklady. 

- Uhrazené. 

 

2. Uznatelnost výdajů z „ČASOVÉHO“ hlediska 

- Výdaje musí být vynaložené pouze v období realizace projektu. Období realizace 

projektu bude přesně definováno ve smlouvě o poskytnutí podpory. 

 

3. Uznatelné výdaje 

- nákup služeb, 

- DPH, pokud neexistuje možnost nárokovat její vrácení, 
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- výdaje vyplývající z požadavků smlouvy o poskytnutí podpory  

 

4. Neuznatelné výdaje 

- dluhy a rezervy na ztráty nebo dluhy, 

- dlužné úroky, 

- finanční leasing, 

- odpisy, 

- kursové ztráty, 

- bankovní poplatky, 

- příspěvky v naturáliích, 

- DPH, pokud existuje možnost nárokovat její vrácení, 

- ostatní daně, 

- výdaje  spojené s přípravou žádosti o dotaci, 

- výdaje  spojené s výběrovým řízením 

- výdaje  nedoložitelné prvotními účetními doklady, 

- zakázky, které nebyly realizovány v souladu se stanovenými pravidly, 

 

5. Zakázky 

- Jakákoli zakázka v rámci projektu je považována za veřejnou zakázku ve smyslu 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

- Pro všechny zakázky platí povinnost dodržet principy transparentnosti, 

nediskriminace a rovného zacházení. 

- Pro zakázky mimo režim zákona je nutné postupovat dle Závazných pokynů 

pro zadávání veřejných zakázek v rámci národních programů SFŽP ČR. 

 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Fond je oprávněn na základě zjištění příslušných odborných orgánů nebo na základě 

výsledků vlastní kontrolní činnosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení 

podmínek, stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory zejména 

při nedodržení termínu ukončení projektu nebo při finančně neúměrně náročné realizaci 

opatření, přičemž je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby 

apod. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Postih vůči jednotlivým příjemcům podpory může mít formu odejmutí části nebo celé 

přiznané podpory. 

  

Odborný posudek ve smyslu  § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 3 odst. 2 

Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR zajišťuje MŽP 

(odborný posudek není povinnou přílohou žádosti). Odborný posudek bude vycházet 

z této osnovy:  

  

a. Obecné údaje;  

b. Identifikace předkladatele (SFŽP ČR); 

c. Adresát a účel posudku; 

d. Základní charakteristika opatření, výdaje na realizaci, období realizace, požadavek na 

SFŽP ČR; 

e. Posouzení potřebnosti, účelnosti a hospodárnosti navrženého opatření z hlediska 

ochrany životního prostředí a strategických dokumentů; 

f. Posouzení oprávněnosti výdajových položek ve vztahu ke splnění stanovených cílů; 

g. Posouzení zda navržená opatření budou prováděna v souladu s podmínkami 

stanovenými Směrnicí MŽP č. 6/2010 a jejími Přílohami XVI a závaznou částí POH 

ČR a jejími změnami; 

h. Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém 

rozsahu časovém období s finanční podporou SFŽP ČR. 

 

aspi://module='ASPI'&link='388/1991%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Příloha č. XVII. 2 

 

PROGRAM NA PODPORU ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJŮ 

 

Článek I 

Cíl Programu 

 

Cílem programu je: 

 sjednocení postupu přípravy plánů odpadového hospodářství (dále jen „POH“) krajů 

a formy výstupů vzhledem ke vzájemným vazbám mezi kraji  

 zpracování a schválení POH krajů a vydání jejich závazných částí obecně závaznými 

vyhláškami do 15 měsíců od účinnosti nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství 

ČR (dále jen „POH ČR“), nejpozději však do 31. března 2016, tj. v kratším termínu, než 

ukládá zákon o odpadech.  

 

Článek II 

Předmět podpory 

 

Předmětem podpory je zpracování POH krajů. POH ČR stanovuje konkrétní cíle, zásady 

a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky. POH ČR, jehož závazná část 

byla vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb., bude nahrazen POH ČR pro roky 2015-

2024.  

 

Dle § 42 zákona č. 185/2001 Sb., o opadech, ve znění pozdějších předpisů obsahuje POH ČR 

programy předcházení vzniku odpadů, vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, 

závaznou a směrnou část. Závaznou část POH ČR vyhlašuje vláda svým nařízením. Závazná 

část POH ČR je závazným podkladem pro zpracování POH krajů. 

 

Dle § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné 

působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství (POH) pro jím spravované území. POH 

kraje musí být v souladu se závaznou částí POH ČR a jejími změnami. POH kraje se 

zpracovává na dobu nejméně 10 let.  

 

Kraj v samostatné působnosti je povinen zpracovat a schválit POH kraje do 18 měsíců 

od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR. Závaznou část 

POH kraje vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou. 

http://www.mzp.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3.1
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Článek III 

Podmínky poskytnutí podpory 

 

1. Žádost o podporu předkládá oprávněný žadatel, viz výše. 

2. Akceptovány budou pouze žádosti s kladným odborným posudkem, který dodá MŽP. 

3. POH kraje bude v souladu se závaznou částí POH ČR, národními právními předpisy 

a evropskými právními předpisy; 

4. POH kraje schválí MŽP; 

5. Závazná část POH kraje bude vydána obecně závazným předpisem v termínu stanoveném 

ve výzvě; 

 

Článek IV 

Nezbytné doklady pro poskytnutí dotace 

 

1. Doklady nezbytné pro podání žádosti o dotaci:   

a) Formulář žádosti.  

b) Usnesení z ustavujícího zastupitelstva, na kterém byl zvolen hejtman. 

c) Doložení, že bylo na MŽP zasláno plnění krajského POH za rok 2013 v zákonném 

termínu. 

d) Předložení základního postupu přípravy krajského POH, včetně časového 

harmonogramu. 

e) Předložení základního návrhu opatření, která budou promítnuta do POH kraje, 

ve struktuře požadované zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů (§43, odst. 4): 

a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, 

b) nakládání s komunálními odpady, 

c) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 

d) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 

e) nakládání s odpady z obalů, 

f) využívání odpadů, 

g) snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné 

složky v nich obsažené, 

h) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady, 

i) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 k zákonu 

o odpadech. 
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2. Doklady předkládané před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace: 

a) Prohlášení žadatele, zda je, či není plátcem DPH ve vztahu k předmětu realizace 

projektu.  

b) Kopie smlouvy o zřízení účtu u ČNB. 

c) Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

v platném znění a Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci národních 

programů SFŽP ČR, včetně doložení uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem. 
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Výzva č. 3/2016 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu k  předkládání žádostí o poskytnutí 

podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen 

„Program“). 

 

1 Oblast podpory 

Prioritní oblast:  1.  Voda 

Podoblast podpory:  1.5  Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích 

Předmětem podoblasti podpory jsou opatření vedoucí ke snížení množství vypouštěného 

znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnosu znečišťujících 

látek do povrchových a podzemních vod a ke zvýšení využití srážkových vod jako vody 

užitkové. 

Základní související právní předpisy: 

Ustanovení týkající se odvádění odpadních vod do vod povrchových a podzemních jsou 

zejména v zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

kde jsou též uvedena (spolu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území) ustanovení týkající se hospodaření se srážkovými vodami. Povinnosti 

nakládání s odpady a jejich opětovného využití jsou stanoveny zejména v zákonu 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

2 Cíle oblasti podpory 

Cílem Výzvy je zvýšení udržitelnosti a efektivity hospodaření s vodou a kaly v malých 

obcích do 500 obyvatel.  

Cílem je podpořit vybrané vzorové projekty, které zefektivní hospodaření s vodami v obcích.  

Obecné cíle oblasti podpory: 

 zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady 

změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody), 

 podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a její kvality, zvýšení 

efektivity využívání vodních zásob.  
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3 Podporované aktivity 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 1. 5. A - Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně 

udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem 

na decentrální řešení (tj. na jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení. 

Cílem je podpořit komplexní, inovativní a udržitelné projekty, které posouvají konvenční 

způsoby hospodaření s vodami v sídelních útvarech směrem k vyšší ochraně ŽP. 

Podporovány tak budou zejména decentrální a semi-centrální řešení, která mají příznivé 

dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů 

v oblasti a rovněž na zvýšení energetické soběstačnosti obce. Jmenovitě pak zejména 

systémy DESAR, projekty na čištění odpadních vod včetně udržitelných koncovek (např. 

dočištění odtoku ČOV, další využití kalu) a na využití srážkových a vyčištěných vod. 

 

4 Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty: 

 obec do 500 obyvatel (včetně) a 

 obec bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části obce
1
 

do 500 obyvatel (včetně)
2
.  

 

5 Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

6 Forma a výše podpory 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400 tis. Kč, maximální výše podpory činí 

5 mil. Kč. Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých 

výdajů. 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou 

a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 

finančních prostředků (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). 

7 Termíny Výzvy 

Výzva je vyhlášena jako dvoukolová. 

                                                      
1
 Část obce ve smyslu § 27 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

2
 V takovém případě může obec požádat o podporu pro každou část obce, která má maximálně 500 obyvatel. 
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1. kolo Výzvy - Hodnocení projektových námětů (expertní komise)  

Žadatelé předloží vyplněné Projektové náměty včetně požadovaných příloh v následujících 

termínech: 

Zahájení příjmu Projektových námětů:   1. března 2016 

Ukončení příjmu Projektových námětů:   30. června 2016 

2. kolo Výzvy – Posouzení Žádostí o poskytnutí podpory 

Žadatelé, kteří byli písemně vyzvání Fondem k předložení žádosti o podporu, tak učiní 

v následujících termínech:  

Zahájení příjmu žádostí o podporu:   1. srpna 2016  

Ukončení příjmu žádostí o podporu:   30. listopadu 2016 

8 Administrace Projektových námětů a Žádostí 

8.1 1. kolo Výzvy – Projektové náměty 

Žadatelé předloží Fondu vyplněné Projektové náměty (závazná struktura projektových námětů 

viz příloha č. 1 Výzvy) včetně odborného posudku (jeho struktura viz příloha č. 8 Výzvy). 

Projektové náměty budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti předloženy odborné 

expertní komisi, vedené při Fondu (dále jen „expertní komise“). Členové expertní komise jsou 

jmenováni MŽP z řad MŽP, Fondu, případně dalších státních a veřejnoprávních organizací 

a z řad nezávislé odborné veřejnosti.  

Expertní komise posoudí doručené náměty především z hlediska věcného a odborného, 

přihlížet bude k celkovému řešení hospodaření s vodou v obci, komplexnosti a inovativnosti 

navrhovaných opatření, k využití nekonvenčních a „chytrých řešení“
3
.    

Výzva klade důraz na komplexní řešení hospodaření s vodou v obci. Žadatel proto uvede 

v projektovém námětu opatření související se zaměřením této Výzvy, které žadatel plánuje 

realizovat z jiných zdrojů. Případné synergické efekty plánovaných nebo již realizovaných 

opatření s aktivitami zamýšlenými k podpoře v rámci této Výzvy budou pozitivně zohledněny.  

Expertní komise posoudí projektové náměty dle níže uvedených kritérií a vydá k nim své 

stanovisko. V něm doporučí, nebo nedoporučí záměr k podpoře. O stanovisku expertní komise 

bude žadatel informován. Ty projektové náměty, které budou doporučeny k podpoře, budou 

expertní komisí seřazeny sestupně dle míry, jakou naplňují cíl Výzvy, respektive níže uvedená 

výběrová kritéria: 

- vhodné technické řešení záměru, jeho přehlednost a srozumitelnost, soulad 

jednotlivých dílčích řešení a komplexnost celého navrženého projektu hospodaření 

                                                      
3
 Žadatelé a zpracovatelé odborného posudku mohou při návrhu „chytrých řešení“ využít analýzu „Posouzení 

možností podpory hospodaření s vodami v malých obcích z prostředků SFŽP“, která je dostupná na webových 

stránkách Fondu. 
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s vodou v obci, 

- optimální nákladovost a efektivnost opatření, tedy jednoznačně popsané 

a definované položky s předpokládanými položkovými náklady, které budou v místě 

a čase obvyklé, 

- nekonvenční a inovativní řešení, která budou v souladu se Strategií přizpůsobení 

se změně klimatu v podmínkách ČR. Pozitivně zohledněny tak budou např. systémy 

zachycování a opětovného využívání dešťových srážek ze zpevněných ploch, opatření 

na vsakování srážkových vod, napojování srážkové vody na akumulační systémy nebo 

vsakovací plochy, snižování množství nepropustných ploch, nebo systémy opětovného 

recyklovaného využití vod jako vody užitkové, 

- pozitivní ovlivnění vodních poměrů v lokalitě, zejména z hlediska předcházení sucha 

a zabezpečení zásobování pitnou vodou, zdroji podzemních vod a příznivé ovlivnění 

jakosti vod v oblastech přirozené akumulace vod, významných vodních toků nebo 

zdrojů podzemních vod. Expertní komise bude přihlížet rovněž ke stupňům znečištění 

vodních toků dle mapových a datových podkladů, 

- udržitelnost opatření a hospodaření s vodou, především pak využití srážkových vod 

v systému (pro provoz budov či závlahu), dělení a čištění splaškových vod dle původu, 

dočišťování odtoku a využívání kalů, znovuvyužití tzv. šedých vod či zavádění 

systémů DESAR (= decentralizované odvádění a znovuvyužití odpadních vod), 

- rozsah realizace, tedy zhodnocení v jaké míře opatření a systémy pokrývají území 

obce, pro kolik obyvatel (EO) budou navrženy, nebo zdali se jedná o individuální nebo 

skupinové opatření, 

- komplexnost řešení, tedy synergické efekty předkládaných opatření posuzovaných 

v kontextu stávající infrastruktury nebo zamýšlených opatření.  

Projektový námět není považován za Žádost o poskytnutí podpory a jeho předložením není 

zahájena administrace žádosti o podporu ve smyslu čl. 5 Směrnice MŽP 4/2015. Případné 

souhlasné stanovisko s Projektovým námětem nezakládá samo o sobě nárok na přiznání 

podpory, ale pouze možnost podat žádost o podporu v dalším kole Výzvy. 

Expertní komise je oprávněna nedoporučit k podpoře žádný z předložených Projektových 

námětů. 

8.2 2. kolo Výzvy - Žádosti  

Na základě stanoviska expertní komise k Projektovým námětům budou v rámci dalšího kola 

vybraní žadatelé s nejlepším hodnocením (po sestupném seřazení námětů, v  objemu 

námětů až do limitu disponibilní alokace Výzvy) písemně vyzváni Fondem k předložení 

žádosti o podporu. Dojde-li k uvolnění dostupných finančních prostředků Výzvy (např. 

v důsledku nepodání žádosti některým žadatelem, který navzdory doporučení expertní komise 

a výzvy Fondu řádnou žádost nepodá ve stanovené lhůtě), může být osloven další potenciální 

žadatel v pořadí dle dosaženého hodnocení.   



                                                                  

  172 

Žádosti o podporu (dále jen „Žádost“) předložené Fondu budou podrobeny kontrole 

úplnosti a formální správnosti a následně kontrole přijatelnosti, při které bude 

projektovými manažery posouzen zejména soulad předložených projektových žádostí s dříve 

předloženými a expertní komisí hodnocenými projektovými náměty, a to ve vztahu 

k nákladům projektu, parametrům navrhovaných opatření a jejich rozsahu či k dalším 

skutečnostem předpokládaným v projektovém námětu. 

Žadatelé jsou povinni se stanoviskem expertní komise řídit, odchýlit se od námětu 

a stanoviska expertní komise mohou (v parametrech a v odhadech předpokládaných nákladů) 

do výše max. 10 % (viz také čl. 14.4.3). Případné změny nad povolený rámec podléhají kromě 

posouzení Fondu opětovnému posouzení expertní komise. 

Vybrané Žádosti budou akceptovány a následně předloženy k projednání Radě Fondu 

a k vydání Rozhodnutí. Projekty mohou být podpořeny maximálně do výše disponibilní 

alokace Výzvy. 

9 Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč. 

10 Období realizace 

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020. 

11 Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně, 

efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období 

realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před ukončením projektu), nejdříve však 

po dni akceptace Žádosti o poskytnutí dotace, s výjimkou projektové přípravy, studie 

odtokových poměrů a nakládání se splaškovými vodami, které jsou v rámci této Výzvy 

způsobilým výdajem. Nákup nemovitosti je způsobilým výdajem, pokud vznikl a byl uhrazen 

v období počínaje vyhlášením této Výzvy. 

Způsobilé výdaje jsou:
4
 

 výdaje na výrobky a technologie přímo související s realizací projektu, 

 výdaje na služby, dodávky a stavební práce v přímé vazbě na daný projekt související 

s realizací udržitelných systémů hospodaření se srážkovou a splaškovou vodou, které 

jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných aktivit, 

 výdaje na projektovou přípravu, zpracování odborného posudku a odborný technický 

nebo autorský dozor, a to až do výše 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních 

výdajů, maximálně však 500 tisíc Kč, 

                                                      
4
 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 
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 výdaje na nákup nemovitosti, tj. pozemku, pozemku včetně stavby, která je jeho 

součástí, příp. stavby, která není součástí pozemku, jsou způsobilým výdajem 

za následujících podmínek: 

 musí být v souladu s cíli projektu a přímo souviset s realizací projektu, 

 pořizovací cena nemovitosti může být započtena maximálně do výše 10 % 

celkových způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt, 

 pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před 

datem podání žádosti) vyhotoveným znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

 způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné 

znaleckým posudkem
5
. 

 výdaje na publicitu projektu dle čl. 14.5 této Výzvy; jejich výši žadatel uvede 

v rozpočtu projektu do výše maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů přímých 

realizačních výdajů, maximálně však 50 tisíc Kč. 

12 Způsob podání Projektového námětu a Žádosti 

12.1 Způsob podání projektového námětu 

Žadatel doručí Fondu v termínu příjmu Projektových námětů (viz čl. 7.1) Projektový námět 

včetně příloh uvedených v čl. 14.3 bod a) v uzavřené o b á l c e  označené „Projektový námět 

NPŽP – Výzva č. 3/2016“, a to prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně 

do podatelny Fondu. 

Projektové náměty mohou být předkládány také prostřednictvím datových zprávy (ID 

datové schránky: favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako „Projektový 

námět NPŽP – Výzva č. 3/2016“ a musí být opatřena platným elektronickým podpisem 

statutárního zástupce. 

Projektové náměty se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh 

a zároveň elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze Projektového námětu musí být 

zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office). 

12.2 Způsob podání Žádosti 

Žádosti budou předkládány na základě písemné výzvy ze strany Fondu počínaje prvním 

dnem zahájení příjmu Žádostí do ukončení příjmu Žádostí (viz čl. 7 .2 ). Žádost bude 

zpracovaná v českém jazyce v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude 

uveden v CZK. 

                                                      
5
 Rozumí se do výše ceny tržní, maximálně však do výše ceny obvyklé.  
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Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně 

do podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením: 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zprávy (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako „Žádost z NPŽP 1. 5. A. – 

Výzva č. 3/2016“ a musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního 

zástupce. 

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň 

elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office). 

13 Sledované indikátory 

Přehled všech indikátorů sledovaných v podoblasti podpory je uveden v následující 

tabulce: 

 

Název indikátoru Měrná jednotka Závaznost 

Výměra zpevněných ploch svedená do akumulačních 

nádrží 
m

2
 min. 

Výměra zpevněných ploch svedených do vsaku m
2
 min. 

Výměra zpevněných ploch přebudovaných na propustné 

nebo polopropustné plochy 
m

2
 min.  

Objem vybudovaných akumulačních nádrží m
3
 min. 

Počet ČOV (s rozlišením počtu DČOV) ks min. 

Počet EO napojených na ČOV EO min. 

Počet vybudovaných 2. stupňů čištění u DČOV ks min. 

Hmotnost využitého kalu t/rok orientačně 

Název žadatele 

Adresa žadatele 

IČ žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory do NPŽP podoblast podpory 1. 5. A - Využití srážkových 

vod a čištění odpadních vod na území obce. 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národního programu  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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Objem znovu využitých šedých vod m
3
/rok orientačně 

Počet vybudovaných systémů DESAR ks min. 

Úspora množství odebírané pitné vody 
(m

3
/rok/obyvatele

) 
orientačně 

Snížení množství odváděných odpadních vod v obci 
(m

3
/rok/obyvatele

) 
orientačně 

 

Plnění indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné. Žadatel si zvolí z výše 

uvedeného výčtu relevantní indikátory s ohledem na konkrétní navrhovaná opatření. 

Vybrané indikátory uvede žadatel v Žádosti o podporu.  

14 Podmínky Výzvy 

14.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

 

14.1.1 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2020 

a na  základě řádně uzavřené Smlouvy.  

14.1.2 Podklady ke Smlouvě dle čl. 14.3 bod c) musí být doloženy nejpozději do termínu 

uvedeného v Rozhodnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců od vydání Rozhodnutí). 

14.1.3 Podpořeny mohou být pouze projekty, které zefektivní hospodaření s vodami 

v rámci obce areálu či budovy, a to prostřednictvím využití srážkových vod 

a čištěním odpadních vod.  

14.1.4 Plánuje-li žadatel financovat opatření související s aktivitami navrženými 

v Projektovém námětu z jiných dotačních titulů, je povinen to uvést v projektovém 

námětu.  

14.1.5 Nelze podpořit opatření, která lze financovat z jiných dotačních titulů. 

14.1.6 Nelze podpořit opatření, jejichž realizace je vyžadována platnými právními 

předpisy. 

14.1.7 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, 

stavebních prací či dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity 

vynakládaných prostředků jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup 

žadatele při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných 

zakázkách dle aktuálních pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které jsou 

zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – Dokumenty 

ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. 

14.1.8 Výši a strukturu financování předmětu podpory může Fond posoudit v rámci podání 

Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli 

http://www.sfzp.cz/
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finančních prostředků. 

14.1.9 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové 

evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce 

podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně 

identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je 

povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný 

žadatel musí být registrován v České republice. 

14.1.10 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontrolu provedení 

opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám 

pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to 

do uplynutí lhůty 10 let od ukončení realizace projektu. 

14.1.11 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný 

právní předpis, nelze podporu poskytnout. 

14.1.12 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, 

aby ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle 

Smlouvy mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až 

do vyúčtování čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného 

vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně 

přiznává. 

14.1.13 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby 

ZVA a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných 

právních předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo 

přehodnotit přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy. 

14.1.14 Pokud realizace projektu trvá déle než 6 měsíců, je příjemce podpory povinen 

předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a to na 

vyplněném formuláři (písemně nebo elektronicky) každých 6 měsíců po celou 

dobu realizace projektu. Všechny monitorovací zprávy jsou posuzovány 

a schvalovány Fondem. 

14.1.15 Na dotaci není právní nárok. 

14.2 Čerpání podpory 

 

14.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních 

prostředků v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

14.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu z p ů s o b i l ý c h  výdajů bezprostředně 

souvisejících s projektem. Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy 

a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 11 této Výzvy. 

14.2.3 Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly ukončeny před podáním Žádosti. 

14.2.4 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové 
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podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, tj. 

z celkových způsobilých výdajů, případně maximální pevné částky podpory 

uvedené v čl. 6. této Výzvy s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit 

v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření a bonitu 

žadatele. O potenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. V tomto 

procentuálním vyjádření je podpora uvolňována Fondem na bankovní účet 

příjemce podpory dle náležitostí stanovených Smlouvou. V souvislosti s ověřením 

bonity žadatele mohou být Fondem vyžadovány další dokumenty. 

14.2.5 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace. 

14.2.6 Dotace Fond uvolňuje procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané 

výše dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uvolní 

Fond až po konečném přiznání dotace v rámci ZVA, které Fond provede 

na základě příjemcem podpory předložených podkladů k ZVA v termínu 

stanoveném Smlouvou. 

14.2.7 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění 

finančních prostředků (Příloha č. 5) včetně příloh uvedených v čl. 14.3. bod d). 

Žádosti o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory společně 

s monitorovací zprávou (přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo průběžně 

zpravidla za období 6 měsíců od zahájení realizace projektu. K žádosti o platbu 

může příjemce podpory předložit i neuhrazené faktury, jejich proplacení prokáže 

doložením relevantních dokumentů do 10 dnů od uvolnění finančních prostředků. 

14.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem: 

a) K Projektovému námětu 

 formulář Projektového námětu (Příloha č. 1), 

 odborný posudek (požadovaný rozsah a závazná struktura viz Příloha č. 8) 

– zpracovaný odborně způsobilou osobou (způsobilost se dokládá např. 

dokladem o autorizaci nebo oprávněním k projektování vodohospodářských 

staveb). Dle zvolených opatření je obsahově podobný např. studii 

odtokových poměrů srážkových vod nebo studii nakládání se splaškovými 

vodami v obci. Je zpracován pomocí jednoduchých hydrologických 

a bilančních metod.  

b) K Žádosti 

 formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 3), 

 doklad, ze kterého je patrná právní osobnost žadatele a usnesení 
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z ustavujícího zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta, 

 projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu jednoznačně 

definující navržená opatření a aktivity, a to v takovém stupni přípravy, který 

umožní potřebné posouzení navrhovaného opatření a posouzení možnosti 

poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu 

z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí projektové 

dokumentace bude oceněný položkový výkaz výměr a mapové podklady 

vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření. 

V případě, že realizace opatření podléhá posouzení stavebního či jiného 

příslušného úřadu, jedná se o odpovídající dokumentaci (např. dokumentace 

v úrovni pro územní rozhodnutí, stavební povolení apod. dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb.), 

 územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) 

s vyznačením nabytí právní moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů - v případě stavebních investic na stavbu v celém 

rozsahu, v případě že stavba nepodléhá dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územnímu 

rozhodnutí nebo územnímu souhlasu stanovisko příslušného stavebního 

úřadu, dále stavební povolení resp. rozhodnutí jiných dotčených orgánů 

(pokud byla vydána), 

 smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva – v případě pro realizaci 

opatření potřebného nákupu nemovitosti nebo pozemku a znalecký posudek 

k ocenění nemovitosti, 

 a jiné relevantní dokumenty, které prokazují skutečnosti uvedené 

v Projektovém námětu.
6
 

c) Ke Smlouvě 

 kopie dokumentace k zadávacímu řízení včetně projektové dokumentace 

(pokud nebyla předložena dříve) a včetně uzavřených smluv o dílo, 

 aktualizovaný harmonogram prací a aktualizovaný položkový rozpočet, 

 doklad o vlastnictví – v případě investic do stávajících staveb 

a rekonstrukcí (v případě, že pozemek či stavba na kterém/ve které je 

realizováno podporované opatření, je součástí předmětu podpory). Žadatel 

předkládá aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, 

akceptován bude i výpis a snímek z internetové aplikace www.czuk.cz) 

                                                      
6
 Např. potvrzení vodárenské společnosti, hygienické stanice apod. o opakovaných přerušeních nebo omezeních 

dodávek pitné vody, nedostatku vody v individuálních zdrojích, kontaminaci zdrojů pitné a užitkové vody apod.  

http://www.czuk.cz/
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a doklad o vypořádání vlastnických a majetkoprávních vztahů – např.: 

souhlas vlastníka nemovitosti
7
, smlouva o zřízení práva stavby, existence 

věcného břemene
8
, vypořádání smluvní ceny, smlouva o užívání, nájemní 

smlouva, doklad o vypořádání dědického řízení, atd.), 

 kopie smlouvy o zřízení účtu u ČNB, 

 předložení stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

a dalších dotčených orgánů (např.: stavební povolení, stanovisko 

příslušného vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody, ČIŽP, aj.) nebyla-

li stanoviska předložena již dříve, 

 doklad o technickém a autorském dozoru, pokud jde o stavbu – doložení 

oprávnění/kvalifikace fyzické osoby provádějící odborný dozor 

nad realizací stavby, 

 kupní smlouva na pozemek nebo jinou nemovitost – v případě nákupu 

pozemku nebo jiné nemovitosti. 

d) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

 formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 5), 

 formulář Přehled čerpání (Příloha č. 6) opatřený vlastnoručním podpisem 

příjemce podpory, 

 kopie faktur a ostatních účetních dokladů, 

 kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů, 

 monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu (pokud doba realizace 

přesahuje 6 měsíců). 

e) K ZVA 

 formulář ZVA (Příloha č. 7), 

 doklady prokazující realizaci opatření financovaných z jiných zdrojů, 

které žadatel uvedl v projektovém námětu (zejména opatření financována 

z fondů EU nebo národních zdrojů, které souvisejí s opatřeními 

realizovanými v rámci této Výzvy), 

                                                      
7
 V případě, že žadatel a vlastník jsou rozdílné osoby. V opačném případě postačí doklad o vlastnictví, v případě 

více spoluvlastníků nemovitosti je nutné jejich souhlasné prohlášení (souhlas s realizací podporovaných opatření 

a souhlas s umožněním konečnému uživateli provádět následnou péči a údržbu realizovaného opatření nejméně 

po dobu udržitelnosti (10 let).  
8
 V případě, že vlastník relevantního věcného břemene a žadatel jsou rozdílné osoby, předloží žadatel souhlas 

vlastníka věcného břemene.  
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 a další dokumenty definované ve Smlouvě. 

Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři žádosti a ke smlouvě, v platném 

znění, žadatel předkládá v originále nebo úředně ověřené kopii dokumentů. U projektové 

dokumentace a všech čestných prohlášení je dokládán vždy originál dokumentu. U dokladů 

typu územních rozhodnutí, stavebních povolení, provozních smluv, výpisů z katastru 

nemovitostí, fotografií, státních účetních a finančních výkazů (za rok předcházející roku 

podání žádosti a za aktuální měsíc, čtvrtletí či pololetí), různých doplňujících informací apod. 

postačí kopie dokumentu. Fond má právo i u těchto dokladů v opodstatněných případech 

vyžadovat originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu k nahlédnutí. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu 

projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

14.4 Změny projektu 

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních 

a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností 

a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA 

i ve stanovené době udržitelnosti. 

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami 

Programu a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek 

podléhá vždy souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy 

či k uplatnění smluvních sankcí. 

14.4.3 Případné změny předložené projektové dokumentace v rámci podané žádosti 

o podporu oproti schválenému projektovému námětu včetně případných doporučení 

expertní komise se mohou v parametrech a předpokládaných nákladech lišit 

v rozsahu max. 10 %. Eventuální změny (parametrů projektu nebo předpokládaných 

nákladů) nad povolený rámec musí posoudit a schválit expertní komise a Rada 

Fondu. 

14.5 Publicita 

14.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl 

realizován za finanční spoluúčasti Fondu. 

14.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou 

za účelem prezentace projektů podpořených z Programu. 

14.5.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity 

musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním 

fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná 
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o  odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz. 

14.5.4 V rámci této Výzvy jsou příjemci podpory povinni umístit v místě realizace 

projektu informační tabuli s plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti 

Fondu (viz výše) a to alespoň 25% z celkové plochy informační tabule. 

Informační tabule bude umístěna na viditelném a veřejnosti přístupném místě. 

Příjemce podpory je povinen umístit informační tabuli bezprostředně po zahájení 

fyzické realizace projektu. Minimální velikost informační tabule je 400 x 300 

mm. 

15 Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky Odboru realizace Národních 

programů Fondu: 

Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I OReNP, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: 

romana.rajnysova@sfzp.cz. 

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, 

e-mail: michal.slezak@sfzp.cz 

Přílohy: 

1. Formulář Projektového námětu 

2. Formulář Předpokládaného rozpočtu projektu 

3. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory 

4. Formulář Monitorovací zprávy 

5. Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

6. Formulář Přehled čerpání 

7. Formulář ZVA 

8. Závazná struktura  odborného posudku 

 

V Praze dne:                                                                                        

 

Mgr. Richard Brabec 

                                                                                                ministr 

  

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
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Výzva č. 4/2016 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) a v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) 

Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek 

Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“).  

1. Oblast podpory 

Prioritní oblast:  4  Příroda a krajina 

Podoblast podpory:  4.1  Zvláště chráněná území (dále jen ZCHÚ) 

Předmětem podoblasti podpory:  

Zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma vč. území navržených a oznámených 

k vyhlášení. Ustanovení relevantních právních předpisů tím není dotčeno.  

2. Cíle oblasti podpory 

Cílem Výzvy je: 

 zlepšení podmínek pro praktickou péči o ZCHÚ a podpora biodiverzity. Státní 

vlastnictví pozemků v ZCHÚ umožní správám národních parků a Agentuře ochrany 

přírody a krajiny České republiky (dále jen rezortní organizace) realizaci vhodného 

managementu dle schválených plánů péče pro tato území, 

 zmenšení rozsahu území se vznikem nároku na vyplácení újmy podle § 58 ZOPK. 

Vlastníci nebo nájemci pozemků v ZCHÚ mají podle § 58 ZOPK nárok na vyplácení 

náhrady ze státního rozpočtu za ztížené hospodaření z důvodu uplatňování ochranného 

režimu v předmětných ZCHÚ. 

Cílem prioritní oblasti je:  

 zajištění uceleného státního vlastnictví pozemků v ZCHÚ. Státní vlastnictví pozemků 

vykonávané rezortními organizacemi eliminuje důsledky omezení vlastnických práv 

(plynoucí z existence ochranných režimů ZCHÚ), umožňuje jednotný výkon práv 

a povinností, usnadňuje realizaci, plánování záměrů a významně zvyšuje efektivitu 

využívání programových podpor při řízení péče o ZCHÚ a snižuje rozsah nároků na 

vyplácení újmy podle § 58 ZOPK. 
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3. Podporované aktivity 

Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou Programu: 

 4. 1. A - Podpora výkupů pozemků v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, vč. území 

navržených a oznámených k vyhlášení. 

4. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty: 

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK“), 

 Správa Národního parku České Švýcarsko, 

 Správa Krkonošského národního parku, 

 Správa Národního parku Podyjí, 

 Správa Národního parku Šumava (dále jen „správy NP“). 

5. Místo realizace projektu 

Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky, v ZCHÚ, jejich 

ochranných pásmech a v územích, u nichž je podle § 40 ZOPK oznámen záměr na vyhlášení 

zvláště chráněného území.  

6. Forma a výše podpory 

Výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

Podpora bude poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou 

a dále za podmínek stanovených Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 

podpory (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). 

7. Termíny Výzvy 

Termín pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této Výzvy: 

 

Vyhlášení výzvy:    2. března 2016 

Zahájení příjmu Žádostí:   3. března 2016  

Ukončení příjmu Žádostí:   31. března 2016 ve 14:00 

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování. 
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8. Kritéria pro výběr projektů 

Žádosti budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti hodnoceny na základě těchto 

výběrových kritérií: 

Požadavky na poskytnutí podpory na výkupy pozemků se člení podle následujícího pořadí 

důležitosti: 

1. pořadí důležitosti: 

 výkup pozemků v národních přírodních rezervacích, 

 výkup pozemků v národních přírodních památkách, 

 výkup pozemků v prvních a druhých zónách národních parků. 

 

2. pořadí důležitosti: 

 výkup pozemků v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, 

 výkup pozemků v přírodních rezervacích, 

 výkup pozemků v přírodních památkách, 

 výkup pozemků ve třetích zónách národních parků, mimo zastavěná a zastavitelná 

území obcí, 

 výkup pozemků v druhých zónách chráněných krajinných oblastí, jedná-li se zároveň 

o pozemky s jeskyněmi (§ 10 ZOPK) nebo o pozemky, které jsou součástí mokřadů 

mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy nebo pokud jsou součástí biotopu 

kriticky ohrožených druhů živočichů nebo rostlin. 

 

3. pořadí důležitosti: 

 výkup pozemků ve třetích zónách národních parků, v zastavěných a zastavitelných 

územích obcí, 

 výkup ostatních pozemků ve druhých zónách chráněných krajinných oblastí, 

 výkup pozemků v ochranných pásmech národních přírodních rezervací, národních 

přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek, 

 výkup pozemků v územích, u nichž podle § 40 odst. 2 ZOPK probíhá projednávání 

návrhu na vyhlášení národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památky. 

 

4. pořadí důležitosti: 

 výkup pozemků ve zbývajícím území chráněných krajinných oblastí, jedná-li se 

zároveň o pozemky s jeskyněmi (§ 10 ZOPK) nebo o pozemky, které jsou součástí 

mokřadů mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy nebo pokud jsou součástí 

biotopu kriticky ohrožených druhů živočichů nebo rostlin, 

 výkup pozemků v ochranných pásmech národních parků, 

 výkup pozemků v územích, u nichž podle § 40 odst. 2 ZOPK probíhá projednávání 

návrhu na vyhlášení přírodní rezervace nebo přírodní památky. 
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Proces hodnocení žádostí: 

Dle disponibilní výše alokace Výzvy se v rámci jednotlivých předložených Žádostí 

přednostně pokrývají požadavky na poskytnutí podpory na výkupy pozemků s vyšším 

pořadím důležitosti. 

U požadavků na poskytnutí podpory se stejným pořadím důležitosti se dále při výběru 

pozemků vhodných k výkupu přihlíží k těmto kritériím: 

 pozemky vyžadující speciální péči pro zachování předmětu ochrany ZCHÚ, kterou 

není schopen stávající vlastník zajistit, 

 pozemky s výskytem unikátních předmětů ochrany ZCHÚ, 

 pozemky, kde je zachování předmětu ochrany ZCHÚ závislé na vkládání velkých 

finančních prostředků z veřejných rozpočtů, 

 pozemky v ochranných pásmech, vyžadující speciální opatření v zájmu zachování 

příznivého stavu předmětu ochrany  ZCHÚ  

 pozemky, kterými se vhodně doplňuje celistvost pozemků ve státním vlastnictví 

v ZCHÚ nebo ochranném pásmu, 

 pozemky, na kterých bylo uplatněno ministerstvem podle § 61 odst. 1 ZOPK 

předkupní právo státu, 

 pozemky v lokalitách soustavy území Natura 2000,  

 pozemky, na kterých má Česká republika spoluvlastnický podíl, 

 pozemky tvořící funkční celek s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky. 

8.1 Odborný posudek 

Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 

Směrnice MŽP č. 4/2015 vypracuje odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 

(dále jen „odbor 620 MŽP“) na základě schválených kritérií v článku 8. 

9. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč. 

10. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019. Termín realizace v letech, 

uvedený v Rozhodnutí, je orientační a odpovídá stavu z doby přípravy Rozhodnutí. Závazné 

termíny realizace akce stanoví Fond ve Smlouvě, jejich případné prodloužení v dodatku 

ke Smlouvě. Vychází přitom z návrhu příjemce podpory a potřeby řádného splnění účelu 

poskytnutí podpory. 

11. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

financovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. 
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Způsobilé výdaje jsou
1
:    

 náklady na uhrazení ceny vykupovaných pozemků, 

 náklady na vyhotovení znaleckých posudků, 

 náklady na zhotovení geometrických plánů na oddělení vykupovaných pozemků. 

Výdaje musí splňovat obecná kritéria pro způsobilost výdajů:  

 výdaje musí být vždy skutečně, účelně, efektivně oprávněně a nezbytně vynaložené, 

 výdaje na vyhotovení znaleckých posudků a na zhotovení geometrických plánů 

na oddělení vykupovaných pozemků nesmí překročit 5 % z celkových způsobilých 

výdajů na čerpání podpory v rámci projektu. 

12. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou přijímány průběžně prvním dnem zahájení příjmu Žádostí do ukončení příjmu 

Žádostí dle čl. 7. Žádost bude zpracovaná v českém jazyce v předepsaném formátu 

a předpokládaný rozpočet bude uveden v CZK.  

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně 

do podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením:  

 

 

 

 

 

 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 4. 1. A  – Výzva 

č .4/2016  a musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce.   

Příjem Žádostí končí 31. března 2016 ve 14:00 hod. Rozhoduje datum doručení na Fond, 

nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti 

nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.  

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň 

elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).  

                                                      
1
 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.  

Název žadatele 

Adresa žadatele 

IČO žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 4. 1. A - Podpora výkupů pozemků 

v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech 

 

 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národního programu  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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13. Sledované indikátory 

 Rozloha vykoupených pozemků podle druhů pozemků sloužících k přímé 

ochraně ekosystémů, biotopů druhů anebo prvků neživé přírody v ZCHÚ 

národního významu (NPR, NPP, NP) v ha. 

 Rozloha vykoupených pozemků podle druhů pozemků sloužících k přímé 

ochraně ekosystémů, biotopů druhů anebo prvků neživé přírody mimo ZCHÚ 

národního významu v ha. 

 Rozloha vykoupených pozemků podle druhů pozemků sloužících k  ochraně 

ekosystémů, biotopů druhů anebo prvků neživé přírody v ochranných 

pásmech ZCHÚ v ha. 

14. Podmínky Výzvy 

14.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

14.1.1 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2019 

a na základě řádně uzavřené Smlouvy přičemž podklady ke Smlouvě musí být 

doloženy do 12 měsíců od vydání Rozhodnutí.  

14.1.2 AOPK a správy NP jsou povinny vést evidenci všech vykoupených pozemků 

podle druhů pozemků, se kterými jsou již příslušné hospodařit. 

14.1.3 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti 

o poskytnutí podpory. 

14.1.4 Žadatel je povinen dodržet limit finančních prostředků pro požadovanou podporu 

na jeden předkládaný projekt.  

14.1.5 Výše kupní ceny pozemku je limitována; kupní cenu pozemku lze sjednat podle 

ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZMS“) pouze do výše ocenění předmětného majetku podle zvláštního právního 

předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 

předpisů). Podle § 2 zákona o oceňování majetku se majetek a služby oceňují 

obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování (např. 

pro oceňování lesního pozemku je nutné použít namísto obecných pravidel 

zvláštní ocenění dle § 12 tohoto zákona a související vyhlášku). V případě, že 

prodávající požaduje cenu vyšší, je nutný předchozí souhlas Ministerstva financí 

ke sjednání ceny vyšší (ustanovení § 12 odst. 4 ZMS). AOPK nebo správa NP 

může při sjednávání kupní ceny dojednat jakoukoliv nižší částku, než je cena dle 

cenového předpisu, touto výší je limitována. 
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14.1.6 Výše nákladů na vyhotovení znaleckých posudků se stanoví na základě zákona 

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění a jeho prováděcích 

předpisů. 

14.1.7 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, 

stavebních prací či dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity 

vynakládaných prostředků jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup 

žadatele při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných 

zakázkách dle aktuální verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP, kapitola 5. Zadávací řízení (ke stažení na www.opzp.cz sekce 

Dokumenty ke stažení). 

14.1.8 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové 

evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce 

podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně 

identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je 

povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný 

žadatel musí být registrován v České republice. 

14.1.9 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontrolu provedení 

opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám 

pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to 

do uplynutí doby 10 let od uzavření Smlouvy. 

14.1.10 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, 

aby ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle 

Smlouvy mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až 

do vyúčtování čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného 

vyhodnocení akce (dále jen ZVA), které příjemci finanční prostředky definitivně 

přiznává. 

14.2 Čerpání podpory 

14.2.1 Podpora na uhrazení nákladů na vyhotovení znaleckých posudků a geometrických 

plánů k oddělení vykupovaných pozemků je Fondem poskytována bezhotovostním 

převodem finančních prostředků v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory. 

14.2.2 Podpora na uhrazení kupní ceny vykupovaných pozemků je Fondem poskytována 

bezhotovostním převodem finančních prostředků v měně CZK na bankovní účet 

prodávajícího uvedeného v každé příslušné kupní smlouvě ve lhůtě do šedesáti dnů 

ode dne provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. 

14.2.3 V případě výkupu pozemku formou dražby realizovaného příjemcem podpory bude 

příslušná finanční částka podpory Fondem poskytována bezhotovostním převodem 

http://www.opzp.cz/
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finančních prostředků v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory, který 

vydraženou cenu zaplatil z vlastních finančních zdrojů po ukončení dražby. 

14.2.4 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.   

14.2.5 Fond je oprávněn uvolňovat pouze finanční prostředky na způsobilé výdaje.  

14.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem: 

a) K Žádosti:  

 formulář Žádosti AOPK nebo správy NP o poskytnutí dotace na výkupy 

v ZCHÚ, jejich ochranných pásmech vč. území navržených a oznámených 

k vyhlášení, 

 tabulka s uvedením předpokládané celkové plochy vykupovaných pozemků 

a s uvedením maximálních odhadovaných celkových nákladů na realizaci 

výkupu pozemků o této ploše, členěná podle priorit uvedených v článku 8.1
2
,  

 odůvodnění předložených požadavků, s ohledem na výběrová kritéria 

hodnocení žádosti, odborný posudek odboru 620 MŽP. 

b) Ke Smlouvě  

II) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, 

III) kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. smlouvy o dílo – je-li relevantní. 

c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny pozemků 

mimo případ dražby: 

 originál kupní smlouvy, 

 doklad o provedení vkladu do katastru nemovitostí, 

 znalecký posudek na stanovení ceny pozemku dle cenového předpisu, 

 předběžný souhlas odboru 620 MŽP s výkupem předmětného pozemku, 

 souhlas odboru 620 MŽP s proplacením kupní ceny pozemku, 

 snímek katastrální mapy doplněný o grafické znázornění majetkoprávních 

poměrů a hranic či umístění dotčených chráněných území a objektů (mapové 

značky bodové liniové-lemy, výplně ploch + legenda). 

 

 

                                                      
2
 Pouze u pozemků, kde je tento požadavek relevantní. 
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d) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny pozemků 

v případě dražby, kde případným vydražitelem bude státní organizace 

prostřednictvím příjemce podpory: 

 doklad o provedení dražby, 

 doklad o provedení vkladu do katastru nemovitostí, 

 znalecký posudek na stanovení ceny pozemku dle cenového předpisu, 

 předběžný souhlas odboru 620 MŽP s vydražením pozemku, 

 souhlas odboru 620 MŽP s proplacením kupní ceny pozemku, 

 snímek katastrální mapy. 

e) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků na uhrazení nákladů 

na vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů: 

 smlouva se zhotovitelem nebo objednávka,  

 faktura, 

 potvrzení o úhradě faktury, 

 předběžný souhlas odboru 620 MŽP s výkupem předmětného pozemku. 

f) K ZVA: 

 finanční vypořádání akce za rok (každoročně) + finančně platební kalendář 

na rok následující, 

 průvodní dopis, 

 formulář ZVA, 

 závěrečné stanovisko odboru 620 MŽP, 

 přehled čerpání s výčtem smluv a vykoupených pozemků 

14.4 Změny projektu 

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních 

a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností 

a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.), a to od předložení žádosti do ZVA.  

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu 

a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy 

souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění 

smluvních sankcí.  
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14.5 Publicita 

14.5.1 Příjemce podpory zajistí prostřednictvím webu informování veřejnosti o tom, že 

projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu. 

14.5.2 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity 

musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je financován Státním fondem 

životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního 

prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz na 

internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.  

14.5.3 V rámci této Výzvy je příjemce podpory povinen použít následující nástroje publicity: 

a) média – příjemce podpory může zvolit tisk, rozhlas či televizi pro zveřejnění 

tiskové zprávy nebo článku v celostátních či regionálních médiích
3
, případně 

uvede základní informace o realizaci projektu ve výroční zprávě, kterou zveřejní 

na svých webových stránkách. 

15. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky Odboru realizace Národních 

programů Fondu: 

Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, 

email: michal.slezak@sfzp.cz 

Ing. Martin Novosad, projektový manažer Oddělení II, tel.: + 420 267 994 673, email: 

martin.novosad@sfzp.cz 

Přílohy:  

1.       Formulář žádosti o poskytnutí podpory 

2.       Žádost o uvolnění finančních prostředků 

3.       Přehled čerpání 

4.       ZVA 

 

V Praze dne:                                                                                        

Mgr. Richard Brabec 

                                                                                               ministr 

  

                                                      
3
 Výdaje na publicitu projektu jsou způsobilým výdajem, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu do výše 

maximálně 5  % celkových způsobilých výdajů. 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
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SDĚLENÍ 

 

 

Sdělení 

odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění 

zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality 

 

V souladu s ustanovením § 45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů 

doporučených opatření pro následující evropsky významné lokality: 

 

Praha – Letňany, Rakovník – za koupalištěm, Bohostice, Terčino údolí, Stráně nad Suchým 

potokem, Český Dub – základní umělecká škola, Výrovické kopce, Letiště Marchanice, 

Chrastický hadec, Protivanov, Vidnava, Hanušovice – kostel, Štola Mařka, Vlkoš – statek, 

Jankovice – kostel, Pozděchov – kostel, Štola Sintrová, Jakartovice, Jilešovice – Děhylov, 

Čermná – důl Potlachový, Červené stráně, Jeskyně u Horního Újezda, Královomlýnský 

rybník, Pařížov, Podolská a Páterova jeskyně, Slanisko Novosedly, Slatinné vrchy, Suchý 

vrch – Naděje, Quarré, Ptačí hora, Bílá Třemešná, Břevnický potok, Ficků rybník, Jasenová, 

Milíčovský les, Radomilická mokřina, Rašeliniště Jizerky, Ratajské rybníky, Roštýnská 

obora, Ruda nad Moravou, Rybniční zámeček, Slaná louka u Újezdce, Špice, Štěkeň, 

Suchomasty – zámeček, Tisovec, Trnava, Větrušická rokle, Zdislava – kostel, Zřídla 

u Nesvačilky, Bezejmenný přítok Trojhorského potoka, Bezručova alej, Bezručovo údolí, 

Blšanský chlum, Darmyšl – pískovna, Dědina u Dobrušky, Držovice – rodinný dům, 

Grünwaldské vřesoviště, Heřmanův Městec, Holý vrch u Hlinné, Horní Kramolín – Ovesné, 

Insel, Kalspot, Klentnice – kostel sv. Jiří, Klínovecké Krušnohoří, Krušnohorské plató, 

Květnice, Lom Skalka u Sepekova, Lom u Žerůtek, Louky u Budenína, Maňovický rybník, 

Mazurovy chalupy, Mechové údolí, Moravská Dyje, Nad Kašavou, Na loučkách, Niva 

Fryšávky, Novodomské a polské rašeliniště, Očov, Paterovské stráně, Písčina u Tišic, 

Podmilesy, Prácheň – Zicht, Rudné, Staré Hliniště, Staviště, Visengrunty, Východní 

Krušnohoří, Vysoká Pec, Zlatý potok, Klokočínské louky, Čertova stěna-Luč, Čistá hora, 

Háje, Hroby, Polná, Úbislav, Svatý Kříž, Pastvina u Zahorčic, Dolany – kostel, Olšová vrata, 

Na Černčí, Dětanský chlum, Západní jeskyně, Olešnice, Baba, Kobylinec, Kopečky 

u Únanova, Mušenice, Lidečko – kostel, Dobříšský zámek, Štola Rohatiny I, Jeskyně Inků, 

Předslav – kostel, Radnice – kostel, Štola Loreta, Žihobce – zámek, Stráně u Velkého Újezdu, 

Plešivec, Stráně u Drahobuzi, Víno, Pevnost Dobrošov, Žďár nad Sázavou – garáže, 

Biskoupský kopec, Ve Žlebě, Široký, Lipová-lázně - mateřská školka, Velké Losiny - 

lázeňský dům Eliška, Veselíčko, Rusava – kostel. 
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Souhrny doporučených opatření byly zpracovány za účelem zachování nebo zlepšení 

dochovaného stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách. Uvedené 

dokumenty včetně příloh jsou uveřejněny na Portálu veřejné správy a internetových stránkách 

Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/). 

 

 

 

          Ing. Jan Šíma, v. r. 

              zástupce ředitelky odboru druhové ochrany 

                a implementace mezinárodních závazků 
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Sdělení 

odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP o uveřejnění seznamu 

inspekcí uskutečněných v posledním roce a testovacích zařízení zařazených 

do Národního programu SLP 

 (aktualizováno březen 2016) 

 

Testovací zařízení 

Datum 

kontroly 

první/poslední 

Stav shody 
Druh 

Kontroly 

Rozsah 

činností Poznámka 

ANADIAG SA, CZ 

organizační složka podniku, 

Chleny 46 

517 45 Chleny 

7.2013 ic full 6 A 
1
) 

9.2014 ic full 6 A 

BIOPHARM 

Výzkumný ústav biofarmacie 

a veterinárních léčiv, a.s. 

Pohoří-Chotouň 90, 

254 49 Jílové u Prahy 

4.1994 

1.2003 

ic 

ic 

full 

full 
2, 6, 9 *) 

S 
2
) 

A 

2.2016 ic re-i 2, 6, 9 *) 

S/A, 

renovace 

prostor 

MediTox s.r.o. 

(dříve BioTest, s.r.o.) 

Pod Zámkem 279, 

281 25 Konárovice  

12.1999 

10.2001 

ic 

pen 

fac 

full 
2, 3, 8 

S 

A 

11.2015 ic sa 2, 3, 8 

S/A, na 

žádost 

ECHA 

BIOVETA, a.s. 

Komenského 212, 

683 23 Ivanovice na Hané 

2.2005 nic fac 2, 8, 9 *) S 

3.2013 
ic full 2, 8, 9*) S 

CEPHA, s.r.o. 

Komenského 19, 

323 12 Plzeň 

1.1998 ic full 8, 9 *) S 

1.2016 ic re-i 8, 9 *) S 

Chemila, spol. s r.o.  

Za Dráhou 4386/3, 

(dříve Blažkova 5) 

695 01 Hodonín 

4.2004 pen fac 9 **) A 

4.2015 ic re-i 9 **) A 
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EMPLA AG, spol. s r.o.  

Za Škodovkou 305, 

503 11 Hradec Králové 

11.2001 nic fac 4 A 

2.2014 ic full 4, 5 A 

I2L Research Ltd. org. 

složka 

Na Zlaté stoce 1619 

370 05 České Budějovice 

11.2011 ic full 9***) A 

7.2015 ic full 9***) 

A, změna 

adresy, 

nové 

prostory 

PHARMAKL, s.r.o. 

Slovenská 993/9 

120 00 Praha 2 

9.1995 ic fac 8, 9 *) S 

4.2015 
ic full 

8, 9 *) S 

Quinta Analytica, s.r.o. 

Pražská 1486/18c 

102 00 Praha 10 

12.1997 ic fac 8, 9 *) S 

1.2016 ic full 8, 9 *) S 

Tekro, spol. s r.o. 

Provoz Nová Dědina, 

783 91 Uničov 

2.2014 ic full 6 S 

     

ÚJV Řež, a.s. 

(dříve Ústav jaderného 

výzkumu) 

Husinec-Řež, č.p. 130 

250 68 Řež 

8. – 9. 2. 2006 ic fac 8, 9 *) S 

1.2015 ic full 8, 9 *) S 

Výzkumný ústav organických 

syntéz, a.s. 

Rybitví č.p. 296 

533 54 Rybitví  

3./6.1994 

9.2000 

ic 

ic 

fac/sa 

full 

2, 3, 8 

1–5, 8 

S 

A 

12.2014 ic full 1–6, 8 S/A 

 

*) farmakokinetické studie, studie efektivity 

**) mikrobiologické testování desinfekční účinnosti 

mikrobiologické testování kosmetiky 

***) testy účinnosti insekticidních, biocidních a repelentních přípravků 
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1
)  kontrolováno ASLAB (Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB, 

Výzkumný ústav  vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce) 

2
) kontrolováno SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) 

 

Vysvětlivky: 

Rozsah činností 

 

1. Fyzikálně chemické testy 

2. Testy toxicity 

3. Mutagenita 

4. Ekotoxicita na vodních a suchozemských organizmech 

5. Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace 

6. Stanovení residuí 

7. Studie vlivu na prostředí a přírodní ekosystém 

8. Chemické testy (analytické a klinické chemie) 

9. Ostatní studie (specifikujte) 

 

Stav shody 

 

ic splněno 

nic nesplněno 

pen nerozhodnuto 

rfp vyřazeno z programu 

 

Druh kontroly 

 

fac kontrola zařízení 

sa audit studie 

full kontrola zařízení včetně auditu studie 

re-i následná inspekce, kontrola odstranění nedostatků 

 

 

 

    Ing. Karel Bláha, CSc., v.r. 

ředitel odboru environmentálních 

      rizik a ekologických škod 


