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RESORTNÍ PŘEDPISY

2.
SMĚRNICE MŽP Č. 2/2005

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí jako správce Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) 
podle § 1 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen „zákon“), vydává 
tuto směrnici, která upravuje základní postupy k poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora“) z  Fondu.

Článek 1
Předmět a forma podpory

Podpora se poskytuje žadatelům v souladu s § 3 a § 4 zákona s ohledem na závazky České republiky z jejího členství 
v Evropské unii, z mezinárodních úmluv a s ohledem na Státní politiku životního prostředí. Podpora je směrována přede-
vším do oblasti ochrany vod, nakládání s odpady, ovzduší a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. Formu a zaměření 
podpory stanoví Přílohy Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR (dále jen „přílohy“), které jsou nedílnou součástí této směrnice pro dané období. Forma 
podpory je přímá a nepřímá. Přímá podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinace dotace 
a půjčky. Nepřímá finanční podpora se poskytuje jako příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěrů. Podporu nelze 
poskytnout na již ukončené akce. Výjimku tvoří pouze podpora poskytovaná fyzickým osobám v rámci dílčích programů 
1.A. a 4. A. Příloh II této Směrnice, jejichž žádosti byly registrovány po 1. 1. 2001.

Článek 2
Poskytování podpory

1. Žádost o poskytnutí podpory Fond odborně vyhodnotí dle článku 4 a příloh, následně předloží k projednání 
Radě Fondu jako poradnímu orgánu ministra životního prostředí (dále jen „ministr“).

2. Podpora se přiznává včetně stanovení základních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitelných prostředků Fondu.
3. Na základě rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory (článek 6). 

V odůvodněných případech zváží ministr vydání rozhodnutí u již dříve započaté akce.
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4. Smlouva podle odst. 3 vychází z  toho, že podpora má po dobu realizace opatření charakter zálohy, a to až do 
doby vyúčtování čerpaných prostředků na základě vyhodnocení splnění smluvních podmínek.

Článek 3
Žádost o poskytnutí podpory a doklady

1. Žádost se předkládá Fondu na předepsaném formuláři, případně na nosiči dat. Postup a nezbytné doklady, které 
jsou předkládány spolu s žádostí, jsou uvedeny v  přílohách.

2. K žádosti se podle § 4 odst. 3 zákona přikládá odborný posudek, jehož specifikace je uvedena v  přílohách.
3. Fond nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti.
4. Fond posoudí žádost z  hlediska kompletnosti s tím, že zaregistrována bude pouze kompletní žádost. Fond 

písemně informuje žadatele o zaregistrování jeho žádosti nebo o důvodech nezaregistrování.

Článek 4
Projednání žádosti o podporu

1. Pro další projednávání podané žádosti o podporu je rozhodující:
1.1 míra snížení negativního vlivu na životní prostředí,
1.2 ekologická a technicko-ekonomická úroveň navrhovaného opatření ve srovnání s dosažitelnou špičkovou úrovní,
1.3 soulad se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU, mezinárodních úmluv a ze Státní politiky životního prostředí,
1.4 soulad s právními předpisy Evropských společenství,
1.5 efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativních dopadů na životní prostředí,
1.6 význam pro ochranu přírodního bohatství, zlepšení ekologické stability krajiny a stavu jejích přírodních složek,
1.7 regionální hodnocení (vazba na využití stávajících kapacit, priority regionálních politik),
1.8 vyhodnocení ekonomických parametrů žadatele,
1.9 projektová a investorská připravenost žadatele k provedení opatření a doba jeho realizace,
1.10 u výchovných či vzdělávacích projektů – zaměření na publikační činnost za účelem zvýšení informova-

nosti, rozšíření zkušeností z  demonstračních projektů a přenos zkušeností ze zahraničí.
2. Fond předloží registrovanou žádost o podporu Radě Fondu k projednání nejpozději do 6 měsíců, termín ozná-

mení o rozhodnutí ministra je 30 dnů od obdržení stanoviska Rady Fondu.
3. Žadatel si může do 30 dnů po oznámení o zamítnutí jeho žádosti ministrem vyžádat vrácení podkladů. Po této 

lhůtě budou podklady k zamítnutým žádostem Fondem skartovány.

Článek 5
Základní předpoklady pro poskytnutí podpory, forma a výše podpory

1. Žádost o podporu předloží Fond se svým stanoviskem k projednání Radě Fondu. O druhu a výši podpory roz-
hoduje ministr.

2. Na jednotlivá opatření se poskytují jednotlivé druhy podpory stanovené zákonem a v jeho rámci směrnicí 
a jejími přílohami pro dané období, stanovujícími i konkrétní cíle využití prostředků Fondu, podrobná kritéria 
pro jejich rozdělování, zásady pro poskytování výše a druhu podpory, specifikaci postupu a způsob vyřizování 
žádostí. Výše podpory se podle okolností stanoví jako procentní podíl z  nákladů na realizaci opatření (mimo 
nákladů na průzkum, přípravnou a projektovou dokumentaci, u staveb rovněž nákladů na stroje a zařízení neza-
budované do stavby; naopak jde-li o stroje a zařízení na úpravu, využití a zpracování odpadů a biomasy, včetně 
kontejnerů, které jsou nedílnou součástí sběrného dvora hradit lze), platných při zahájení realizace příslušného 
opatření. Do nákladů na realizaci opatření lze započítat rovněž náklady na výrobu a umístění informačních 
tabulí, které se instalují na všechny akce, na jejichž realizace je poskytnuta podpora z Fondu.

3. Výše finanční podpory se porovnává se skutečně vynaloženými náklady na provedení opatření. Přiznanou 
podporu lze čerpat do výše stanovené smlouvou o poskytnutí podpory nebo do výše odpovídající skutečně 
vynaloženým nákladům.

4. Konkrétní individuální podmínky pro poskytnutí podpory stanoví Fond žadateli ve smlouvě o poskytnutí pod-
pory.

5. Fond posuzuje energetický audit nebo odborný posudek u programů na podporu využívání obnovitelných 
zdrojů energie jako předběžné hodnocení akce. Pří úspěšné realizaci akce se může fond podílet na jeho úhradě 
do výše 50 % z celkových nákladů na vypracování. Vymezení maximální výše a kategorie žadatelů bude upřes-
něno v Přílohách II této směrnice platných pro příslušné období. 
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Článek 6
Smlouva o poskytnutí podpory

1. Na základě rozhodnutí ministra uzavře Fond s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory podle obecně 
závazných předpisů. Nesplní-li žadatel podmínky stanovené rozhodnutím ministra, Fond smlouvu neuzavře.

2. Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způ-
sob čerpání prostředků Fondu, kritéria pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů, lhůty a podmínky vrácení 
podpory v případě neplnění smluvních podmínek včetně výše sankcí, důvodů pro odstoupení od smlouvy, apod.

3. Příjemce podpory musí bez prodlení informovat Fond o všech změnách skutečností a podmínek obsažených 
ve smlouvě. Změna podmínek podléhá souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od sjednané 
smlouvy či uplatnění smluvních sankcí.

4. Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, může Fond požadovat vrácení podpory, případně její části, 
a to ve lhůtě dle rozhodnutí Fondu.

5. Žadatel musí vrátit zadrženou nebo neoprávněně použitou podporu po obdržení rozhodnutí Fondu podle 
smlouvy o poskytnutí podpory nebo od jiných věcně příslušných orgánů.

Článek 7
Čerpání prostředků Fondu

1. Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy dle článku 6.
2. Podporu Fond poskytuje bezhotovostním převodem finančních prostředků.
3. Podpora se poskytuje v průběhu roku dle oprávněných nákladů smluvní akce do výše ročního smluvního finančního objemu.

Článek 8
Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy

Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá příjemce podpory v termínu podle smlouvy. Vyhodnocení plnění smluvních 
podmínek provádí Fond protokolem (definitivní přiznání podpory) a musí obsahovat vyúčtování skutečných nákladů na reali-
zaci opatření k termínu dokončení akce. U staveb je součástí podkladů rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu.

Článek 9
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Pro uvolňování finančních prostředků na akce, pro něž byla poskytnuta dotace ze Státního fondu vodního hos-
podářství a Fondu ochrany ovzduší před 4.10.1991, platí tato směrnice, přičemž zůstávají v platnosti podmínky, 
za nichž bylo vydáno rozhodnutí o předběžném poskytnutí dotace.

2. Smlouvy o podpoře (a jejich případné úpravy) uzavírané na základě rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory 
vydaných před účinností této směrnice se řídí dosavadní směrnicí.

3. Ministr může z důvodů mimořádných zájmů ochrany životního prostředí a v souladu se státní politikou život-
ního prostředí poskytnout podporu i mimo ustanovení Směrnice a jejích Příloh. Mimořádným zájmem ochrany 
životního prostředí je realizace opatření, které odvrátí hrozící újmu na životním prostředí nebo zabrání jeho 
dalšímu vážnému poškozování. Za mimořádný význam nelze považovat řešení špatné ekonomické situace 
žadatele o podporu a další administrativně-technické problémy při vyřizování žádostí. Za mimořádný zájem 
ochrany životního prostředí se považuje také realizace opatření v oblastech postižených povodní v srpnu 2002, 
včetně řešení špatné ekonomické situace žadatele a dalších administrativně technických problémů při vyřizo-
vání žádostí z oblastí postižených povodní v srpnu 2002.

4. Při poskytování finančních prostředků z Fondu v rámci programů podporovaných z prostředků Evropských spole-
čenství se postupuje podle zvláštních předpisů Ministerstva životního prostředí, vydaných k tomuto účelu.

5. Zrušuje se Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
vydaná dne 1. 1. 1999

6. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

Odborný gestor: odbor veřejné podpory 
Zpracovatel: Ing. Pavel Nejedlý                                                                                 RNDr. Libor Ambrozek, v.r.
                                                                                                                                               ministr
Přílohy:
1. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR
2. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR
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Přílohy I
„Směrnice Ministerstva životního prostředí

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“ platné od 1.2.2005

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) byl zřízen zákonem ČNR 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 život-
ního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory stanoví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických 
podmínek Přílohy ke Směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 
Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Přílohy č. I.5, na opatření splňující podmínky pro zařazení 

do některého z vyhlášených programů, podané před termínem zahájení realizace opatření, budou registrovány. Po termínu 
zahájení realizace může Fond zaregistrovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu.

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR a těchto jejích Příloh I se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno 
dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. Za termín dokončení  stavby se považuje 
den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, 
resp. datum z předávacího protokolu o ukončení akce. Pro posouzení, zda je podpora poskytována na dosud neukončenou 
akci (čl. 1 Směrnice) je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře. Náklady na výrobu informačních tabulí, 
které musí být instalovány na všechny akce financované Fondem, budou započítávány do uznatelných nákladů.

Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle vyjádření kraje 
a technické úrovně řešení, a to v každé složce životního prostředí dle kriterií uvedených v Příloze č. I.1. 

Všechny takto vyhodnocené žádosti budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě 
Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních 
prostředků z Fondu (dále jen „Rozhodnutí“). Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému 
nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, finančního  základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem registrovaným od 1. 2. 2005. Žádosti, registrované před nabytím účin-
nosti těchto Příloh I Směrnice (tj. do 31. 1. 2005), budou posouzeny, vyhodnoceny a vyřízeny, včetně vydání „Rozhodnutí“ ministra 
o poskytnutí podpory a uzavření smlouvy o podpoře, podle ustanovení Příloh I Směrnice, platných v době zaregistrování žádosti.

Přílohy:
Příloha č. I.1: Specifikace opatření, na která bude Fond přijímat žádost
Příloha č. I.2: Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu
Příloha č. I.3: Formulář žádosti o podporu z Fondu
Příloha č. I.4: Výpočet ukazatele dluhové služby
Příloha č. I.5: Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu z Fondu
Příloha č. I.6: Odborný posudek
Příloha č. I.7: Program péče o přírodní prostředí
Příloha č. I.8: Program environmentálního vzdělávání a osvěty 
Příloha č. I.9: Příloha k Programu 2. 7. 1. Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší  

 (požadavky Fondu na cíle, obsah řešení a výstupy    x)
Příloha č. I.10: Vzorové pokyny pro zajištění pohledávek za poskytnuté půjčky SFŽP ČR
Příloha č. I.11: Jednotný formulář zprávy: Joint Implementation (JI) projekty    x)
Příloha č. I.12: Adresář

RNDr. Libor Ambrozek
                                                                                                                                                    ministr 

x) Přílohy č. I.3, I.4, I.9 a I.11 výtisk neobsahuje, zájemcům bude poskytnuta na vyžádání na pracovištích Fondu.
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Příloha č. I.1

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE SFŽP ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden 
samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, 
rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu. Při realizaci opatření 
s podporou Fondu se doporučuje využívat především ekologicky šetrné výrobky.

1. OBLAST OCHRANY VOD:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

1.1. Program – Střední zdroje
Opatření u zdrojů znečištění velikosti 2 000 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, u nichž dosud není vybudována čistírna 
odpadních vod, nebo kde bude stávající čistírna odpadních vod rozšířena nebo rekonstruována na kapacitu uvedené 
velikosti (vztahuje se i na vybudování veřejné části kanalizace). 

1.2. Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo 
opatření u zdrojů znečištění na území národních parků (NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO) a jejich 
ochranných pásem

Opatření u komunálních zdrojů znečištění do 2000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné 
vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo na území národních parků a chráněných 
krajinných oblastí a jejich ochranných pásem.

1.4. Program – Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce stávajících obecních čistíren odpadních vod
Opatření u obecních čistíren odpadních vod formou rozšíření kapacity, intenzifikace čistírenského provozu nebo 
rekonstrukce ČOV na kapacitu velikosti 10 000 až 50 000 ekvivalentních obyvatel. Stanovená výše ekvivalentních 
obyvatel představuje přiváděné znečištění splaškovými odpadními vodami.

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů

Opatření u zdrojů znečištění, kde se na vybudovanou kanalizaci (týká se oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace), 
jejíž součástí je kapacitně vyhovující čistírna odpadních vod, připojuje další zdroj znečištění   velikosti od 300 do 10 000 
ekvivalentních obyvatel.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany vod jsou stanovena takto:
a) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření, požadované celkové podpory z Fondu 

a podpory požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstraněného přepočteného znečištění, které se 
stanoví z hodnot odstraněného znečištění CHSK- Cr, NL, Ncelk, Pcelk,

b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění 
celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové 
podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní 
finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory, 

c) priority regionálních politik ochrany životního prostředí krajských úřadů a priority z hlediska usnesení vlády 
č. 1236/2002 o opatření k plnění Směrnice Rady 91/271 ES,

d) ekologická naléhavost ochrany území z hlediska ochrany vod, v němž je akce realizována (t.j. zejména 
ochrana zdrojů pitné vody s přihlédnutím k významu vodního zdroje, chráněných oblastí přirozené akumulace 
vod, národních parků, chráněných krajinných oblastí),

e) úroveň technického řešení,
f) zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a kompletace systému likvidace odpadních vod.

2. OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci těchto programů:

PROGRAM SNIŽOVÁNÍ HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A OCHRANY KLIMATU ZEMĚ 
S DŮRAZEM NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

Cílem programu je snížení emisí látek a CO2 u zdrojů znečišťování ovzduší s důrazem na energeticky úsporné řešení 
včetně vytváření předpokladů k rekonstrukci zdrojů znečišťování ovzduší rozvojem infrastruktury v obcích. Do 
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programu budou zařazena všechna opatření splňující podmínky programů 2.1, 2.2 nebo opatření splňující náležitosti 
převodu emisních kreditů CO2 na zahraniční subjekt v rámci společné implementace v souladu s flexibilními mechanizmy 
Kjótského protokolu bez ohledu na plnění dalších podmínek dále uvedených programů. Podmínkou je zájem žadatele 
o podporu z Fondu a kladné Rozhodnutí ministra stanovující podmínky převodu emisních kreditů.

2.1. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem 
veřejně prospěšných činností

Program je určen pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění, v případech, kdy je zdroj provozován za účelem dodávky tepla pro vytápění a TUV pro školy, 
mateřské školy, zdravotnická zařízení, veřejně správní budovy, domovy důchodců, ústavy mentálně a tělesně postižených 
osob a další zařízení s charitativní činností. Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s úsporou 
ve spotřebě paliv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Podpora se vztahuje i na přípojky 
zajišťující dodávky zemního plynu pro rekonstruované zdroje tepla a případné rozvody centrálním zásobováním teplem 
(CZT) včetně převáděcích a výměníkových stanic. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena energetickým auditem dle 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhláškou MPO ze dne 14. června 2001 č. 213/2001 
Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, v platném znění. Energetický audit je povinnou 
přílohou žádosti v případě, že současná spotřeba energií v rekonstruovaném zdroji přesahuje 700 GJ ročně bez ohledu na 
celkovou spotřebu energií vlastníka rekonstruovaného zdroje.

2.2. Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně 
ovzduší
Cílem programu je snížení emisí látek znečišťujících ovzduší rekonstrukcí středních, velkých a zvláště velkých zdrojů 
znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně rozvodů CZT 
za účelem plnění podmínek zákona o ochraně ovzduší a zavádění nejlepších dostupných technik. Podmínkou zařazení 
do programu je prokazatelné neplnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění, nebo zavádění nejlepší dostupné techniky definované zákonem č.76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném 
znění. V případě energetických zařízení a využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení je dále 
podmínkou zařazení do programu energeticky úsporné řešení, které sníží, při nezměněném množství do sítě dodávaného 
tepla, spotřebu paliva minimálně o 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Úspora ve spotřebě paliv 
bude doložena energetickým auditem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhláškou 
MPO ze dne 14. června 2001 č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, v platném 
znění. Energetický audit je povinnou přílohou žádosti v případě, že současná spotřeba energií v rekonstruovaném zdroji 
přesahuje 700 GJ ročně bez ohledu na celkovou spotřebu energií vlastníka rekonstruovaného zdroje.

PROGRAM K PLNĚNÍ PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O DÁLKOVÉM ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ EHS – OSN 
A RELEVANTNÍCH SMĚRNIC EU, TÝKAJÍCÍCH SE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH 
SLOUČENIN (VOC)

2.5. Program snížení emisí těkavých organických sloučenin 
Cílem programu je snížení znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických sloučenin z činností a zařízení 
technologických procesů používajících organická rozpouštědla, definovaných v § 4 zákona č. 86/2000 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění.
Jedná se např. o opatření u těchto technologií a činností:

? technologie nanášení nátěrových hmot,
? polygrafie,
? čištění povrchů,
? chemické čištění, 
? nátěry vozidel,
? jiné nátěry jako kůže, kovů, plastů, textilu a tkanin, filmu, papíru, dřevěných povrchů, navíjených drátů…,
? impregnace dřeva,
? laminování dřeva a plastů,
? výroba nátěrových hmot, přípravků, laků a tiskařských barev a adheziv,
? výroba farmaceutických produktů,
? extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků.

Podporovány budou zejména technologie a zařízení uplatňující nízkoemisní techniky a nátěrové hmoty v oblasti jejich 
aplikace.

PROGRAM K PLNĚNÍ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH POŠKOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU 
VRSTVU ZEMĚ 

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země
Cílem programu je komplexní zabezpečení zneškodnění regulovaných látek a výrobků, vyřazených z používání s obsahem 
regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země. Jedná se o látky uvedené v příloze zákona č. 
86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší, v platném znění.
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Program je určen pro územní samosprávné celky, svazky územních samosprávných celků, příspěvkové organizace nebo 
organizační složky zřizované územními samosprávnými celky. Příjemce podpory může realizovat opatření sám, nebo 
prostřednictvím organizace v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Předmětem podpory je komplexní zajištění zneškodnění výrobků, především domácích chladících zařízení a hasicích 
přístrojů, vyřazených z používání, s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu 
Země.

Předmětem podpory není zneškodnění výrobků vyřazených z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících 
nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, u nichž má být povinnou osobou zajištěn zpětný odběr dle § 38 zákona č. 
185/2001 Sb., v platném znění.

Pojem komplexní zajištění obsahuje:

1. svoz výrobků vyřazených z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících 
ozónovou vrstvu Země do sběrného místa (sběrné dvory, plochy, budovy, kontejnery zabezpečené proti 
zneužití),

2. roztřídění a skladování výrobků vyřazených z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo 
ohrožujících ozónovou vrstvu Země zajišťující minimální únik regulovaných látek,

3. odsátí regulovaných látek, 
4. odvoz odpadů neobsahujících regulované látky k sešrotování,
5. ekologické zneškodnění látek a výrobků vyřazených z používání včetně jejich komponentů obsahujících regulované 

látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Země jsou stanovena takto:
a) celkové zneškodnění výrobků vyřazených z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo 

ohrožujících ozónovou vrstvu Země, tj.
- sběr a svoz výrobků vyřazených z používání obsahujících regulované látky,
- sběr regulovaných látek,
- zneškodňování regulovaných látek,

b) technické řešení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Země,
c) množství zneškodněných látek a výrobků vyřazených z používání obsahujících regulované látky,
d) finanční náročnost vypočítaná z celkových nákladů a požadované podpory z Fondu
e) splnění kvalifikačních požadavků pro sběr regulovaných látek a výrobků vyřazených z používání a jejich 

zneškodnění. 

Žadatelé o podporu musí  před uzavřením smlouvy s Fondem doložit počet výrobků vyřazených z používání s obsahem 
regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země určených k zneškodnění. Technické 
a organizační zabezpečení bude provedeno v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŽP č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy 
Země, v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění, případně 
s právní úpravou platnou v členských zemích Evropské unie.

Podpora v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Země je poskytována formou:
1. dotace na úhradu nákladů spojených s komplexním řešením zneškodnění výrobků vyřazených z používání 

s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země,
2. dotace na technické řešení pro komplexní zajištění zneškodnění vyřazených chladících zařízení obsahujících 

regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

PROGRAM K DOSAŽENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM EVROPSKÉ UNIE

Cílem programu je na základě stanovené kvality ovzduší se zřetelem k lidskému zdraví a životnímu prostředí připravit 
programy ochrany ovzduší a klimatu Země včetně jejich postupné realizace. Toho má být dosaženo použitím společných 
metod a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzduší a udržováním kvality ovzduší v místech s přijatelným 
znečištěním a zlepšování kvality ovzduší všude tam, kde je nadměrně znečištěno.

2.7.1 Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší

Cílem programu pro snižování emisí a imisí je podpořit zpracování a aktualizaci takových územních programů, jejichž 
realizace, při respektování požadavků zákona o hospodaření s energií, zajistí v daném území ekonomicky efektivní 
dosažení cílů státní politiky životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší. 
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Předmětem podpory je zpracování územního programu pro snižování emisí a imisí v souladu se zákonem o ochraně 
ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Následná aktualizace programu v případě požadavku zadavatele bude prováděna 
v ročních intervalech do roku 2006 včetně.

Program je určen pro kraje a obce, které předpokládají zpracování programu snižování emisí a imisí podle § 6 a 7 a příloh 
č.2 a 3 k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Požadavky Fondu na cíle, obsah řešení a výstupy 
jsou součástí Přílohy č. I.9.

2.7.2. Program realizace územních programů snižování emisí a imisí znečišťujících látek
Cílem programu je realizace opatření, vedoucích ke snížení imisí a emisí znečišťujících látek, vypouštěných do ovzduší 
z těch místních zdrojů, které kvalitu ovzduší kraje významně ovlivňují.

Program bude realizován na základě zpracovaných územních programů snižování emisní a imisní zátěže dle jednotné 
metodiky Fondu ve spolupráci s místně příslušnými orgány, institucemi a obecně prospěšnými organizacemi.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany ovzduší (kromě programů 2.6., 2.7.1 a 2.8.) 
jsou stanovena takto:

a) úroveň koncentrací hlavních znečišťujících látek v dané lokalitě,
b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění 

celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory 
či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční 
institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory, 

c) vazba na využití současných kapacit a regionální politiky,
d) preference opatření, která zabezpečí trvalé snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než 

odpovídá emisním limitům pro nové zdroje podle prováděcích předpisů k zákonu č 86/2002 Sb., v platném 
znění a provozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnění přísnějších podmínek 
provozování těchto zdrojů než je legislativně stanoveno, 

e) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření i požadované, případně navrhované 
podpory z Fondu, vztažená na jednotku odstraněného znečištění,

f) potřeby oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostředí v rámci ČR i v rámci krajů dle členění České 
republiky platného od 1.1.2000,

g) využití nejlepších dostupných technik, energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.

PROGRAM K PLNĚNÍ KJÓTSKÉHO PROTOKOLU K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU

Program napomáhá plnění Národního programu ke zmírnění změny klimatu Země pro zajištění hlavních úkolů Kjótského 
protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění a s Rozhodnutím Rady 1999/296/EC. 

Cílem programu je posouzení navrhovaných opatření a na jeho základě stanovení konkrétních podmínek pro realizaci 
společných projektů v souladu s přijatými mezinárodními závazky v rámci Kjótského protokolu a mezinárodními 
požadavky na jejich implementaci, které umožní následný převod snížení emisí skleníkových plynů za předpokladu 
plnění národního redukčního cíle pro emise skleníkových plynů.

2.8 Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů
Cílem programu je umožnit domácím investorům přímý nebo zprostředkovaný převod dohodnutého množství skutečně 
realizovaného snížení emisí skleníkových plynů s využitím mechanizmů Kjótského protokolu při realizaci společných 
projektů (projektů JI) a stanovit podmínky jeho realizace.

Opatření navrhovaná k převodu emisních kreditů na zahraniční subjekt budou vyhodnocena na základě ekonomických a ekologických 
ukazatelů a technické úrovně řešení a musí současně zajišťovat snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému 
by bez realizace projektu nemohlo dojít. Opatření, s dostatečnými ekologickými přínosy, které splňuje podmínku adicionality a je 
navrhováno ke společné implementaci, může být podpořeno v rámci příslušných investičních programů Fondu. Předpokladem 
podpory z Fondu je, že žadatel prokázal nedostatek disponibilních finančních zdrojů, ale je ekonomicky způsobilý opatření provést.
Přijímány a posuzovány budou projekty JI pouze investičního charakteru, vedoucí ke snižování emisí skleníkových 
plynů a snižování ekonomických nákladů, zaměřené zejména na úspory energie a zvyšování energetické účinnosti 
z následujících prioritních oblastí:
− vytápění budov ve veřejném sektoru a obytných budovách, zejména rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší 

a rozvodů tepla z centrálního zásobování teplem (CZT), zateplování budov a regulace;
− využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení;
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− využívání obnovitelných zdrojů energie;
− budování sběrných systémů skládkového plynu u starých skládek a jeho energetické využití;
− ekologizace veřejné dopravy.

Předkládány mohou být rovněž projekty JI investičního charakteru, které obsahují i další zařízení a opatření vedoucí ke 
snížení emisí skleníkových plynů.

Podmínkou zařazení navrhovaného opatření JI do programu a jeho registrace je evidence žádosti o projekt JI 
v samostatném oddělení změny klimatu MŽP.

Opatření zařazená do programu budou Fondem po vyhodnocení předložena formou návrhu Rozhodnutí ministra 
spolu se Souhrnným stanoviskem k žádosti Pracovní skupině pro řešení problematiky změny klimatu (PS klima). PS 
klima doporučí ministrovi životního prostředí opatření JI k rozhodnutí. Nedílnou součástí návrhu Rozhodnutí ministra 
a Souhrnného stanoviska bude zapracování a přiložení stanoviska České energetické agentury k navrhovanému 
opatření.

Kritéria pro výběr akcí k převodu emisních kreditů jsou stanovena takto:

− celkové a roční snížení emisí skleníkových plynů,
− požadované množství emisních kreditů určených k prodeji,
− nabízená, případně navrhovaná cena za jednotku redukce emisí, přičemž cena bude posuzována v  souvislosti 

s vývojem ceny těchto redukcí v mezinárodním kontextu,
− podmínka „dodatečnosti“, tj. takového snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez 

realizace projektu nemohlo dojít. Z dalšího řízení budou předem vyloučeny návrhy projektů, které budou zaměřeny 
na splnění podmínek daných příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky z oblasti životního 
prostředí;

− soulad s prioritami Státní politiky životního prostředí a s prioritami Státního programu na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie;

− posouzení z hlediska využití „nejlepší dostupné techniky“ v souladu s přijímanou legislativou Evropských 
společenství, hodnocená ve vztahu k indikátorům BAT (vážený součet poměrů indikátorů charakterizující 
předmětnou technologii);

− environmentální aspekty projektu – například hospodárné využívání přírodních zdrojů, recyklace odpadů apod., 
doložené exaktně vyjádřenými ekologickými přínosy v jednotlivých složkách životního prostředí;

− ekonomické aspekty projektu – například nákladově efektivní řešení, soulad s makroekonomickou politikou na 
národní i regionální úrovni (růst zaměstnanosti, regionální rozvoj apod.);

− měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření vztažená na jednotku odstraněné emise 
skleníkových plynů a jednotku případného jiného odstraněného znečištění;

− energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.

3. PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujícího programu:

3.1. Program péče o přírodní prostředí
Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny prováděných nad běžný rámec povinností vymezených 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lesním zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění 
a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Opatření jsou podle charakteru 
zařazena do dílčích programů:

3.1.1. Zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES).
3.1.2. Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků.
3.1.3. Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v lesích.
3.1.4. Péče o zamokřená území a vodní plochy.
3.1.5. Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území. 
3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích.
3.1.7. Realizace schválených záchranných programů
3.1.8. Program péče o půdu.
3.1.9. Program regenerace urbanizované krajiny.
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Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu péče o přírodní prostředí jsou stanovena takto:

a) Významem z hlediska ochrany přírody a krajiny

1. národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), I. zóna chráněných krajinných oblastí 

(CHKO), I. a II. zóna národních parků (NP), zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,

2. přírodní rezervace (PR), přírodní památky (PP), ostatní území CHKO a NP, památné stromy,

3. územní systémy ekologické stability

4. volná krajina a příroda,

5. urbanizované části krajiny.

b) Prioritou akce v rámci kraje

3.2. Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny

3.2.2. Program na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na území národních 
parků a jejich ochranných pásem

Cílem programu je vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na území národních 
parků a jejich ochranných pásem. Program je určen pro obce, které alespoň částí svého katastrálního území leží na 
území národního parku, včetně ochranného pásma. U Národního parku Šumava se za ochranné pásmo považuje CHKO 
Šumava.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře jsou stanovena takto:

a) dotčená území národních parků
b) prioritou akce v rámci kraje 

Plán opatření musí být v souladu se schváleným Plánem péče NP. 

Bližší specifikace celého programu 3., odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajů 
uvedených v žádosti, jsou uvedeny v Příloze č. I.7.

4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek
Cílem programu jsou sanace a rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu (KO), zejména těch, které byly 
provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1 písm. b) zrušeného zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, 
ve znění zákona č. 300/1995 Sb., zpoplatněných dle § 2 zákona č. 62/1992 Sb., a následně dle zákona č. 41/1995 Sb. 
Technické zabezpečení těchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost pro životní prostředí. Ve výjimečných 
případech mohou být likvidovány i černé skládky zejména v NP a v CHKO. Program je určen pro územní samosprávné 
celky nebo jimi zřízené příspěvkové organizace a organizační složky.

4.2. Program na podporu využití odpadů 
Cílem programu je podpořit zavádění Integrovaných systémů nakládání s odpady na území krajů a obcí, jejichž 
jednotlivé prvky přispívají k využívání odpadů a tím ke snížení celkové zátěže životního prostředí. Základními prvky 
integrovaného systému nakládání s odpady, které budou podporovány, jsou zařízení, v nichž jsou provozovány činnosti 
uvedené v příloze č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, např. :
? technologické linky na třídění a úpravu odpadů; 
? zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů,
? zařízení pro biologickou úpravu odpadů – kompostování,
? technologické linky na recyklaci a regeneraci odpadů;
? zařízení na využívání odpadů;
? zařízení a technologické linky na úpravu a využívání elektrošrotu (ledničky, PC, TV atp.)
a výstavba (zřizování) sběrných míst a dále sběrných dvorů a překládacích stanic v systému odděleného sběru různých 
druhů odpadů.

Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání s odpady, územní samosprávné celky a jimi 
zřizované příspěvkové organizace nebo organizační složky. 

Předmět podpory musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Plánem odpadového hospodářství místně 
příslušného kraje , pokud je uvedený dokument v době podání žádosti o podporu schválen.
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Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů 4.1. a 4.2. jsou stanovena takto:
a) měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci akce, (v Kč/1m2 sanované plochy, popř. v Kč/1m3 

pro program 4.1, nebo v Kč/1t odpadu/rok pro program 4.2) 
b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění 

celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory 
či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční 
institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory, 

c) podíl nenávratné a návratné podpory na celkových nákladech akce (%),
d) priority akce v rámci kraje nebo ČR,
e) úroveň technologického řešení, udělení známky „Ekologicky šetrný výrobek“,
f) stupeň rizikovosti skládky pro program 4.1., 
g) přínos navrženého zařízení (řešení) z hlediska úspory primárních surovin a energií,
h) stupeň “integrovanosti“ navrženého zařízení (řešení), např. množství řešených komodit odpadů, velikost 

svozové oblasti apod. 

4.4 Program na podporu pro nakládání s autovraky

Cílem programu je podpořit vytvoření systému nakládání s vybranými autovraky, zejména při vybudování sítě sběrných 
míst, demontážních středisek a zpracovatelských zařízení za účelem materiálového využití autovraků a jejich částí. 
Program se také vztahuje na řešení tzv. „staré zátěže“.

Program mohou využít i obce na podporu svozu opuštěných vozidel na sběrná místa, demontážní střediska nebo jiného 
zpracovatelského závody.

Program je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady, 
územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace nebo organizační složky, obecně prospěšné 
organizace a občanská sdružení. V případě zajištění svozu opuštěných vozidel bez majitele na území samosprávného 
celku a odstranění staré zátěže žadatelem typu A, je nutné doložit nejpozději při závěrečném vyhodnocení akce, že 
autovrak předal do zařízení, které má souhlas krajského úřadu ke sběru a provozu nebo zpracování vybraných autovraků 
(potvrzení o převzetí vybraného autovraku dle Přílohy č. 17 Vyhlášky č. 383/2001 v platném znění.

Vybraným autovrakem (dále jen autovrak) se rozumí ve smyslu § 36 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem 31a) 
jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo 31b) s výjimkou motorové tříkolky 31b) (dále jen 
„vybrané vozidlo“), které se stalo odpadem podle § 3.

„Stará zátěž“ jsou vybrané autovraky nebo jejich části, které je nezbytné „odstranit“ za pomoci státní podpory za 
předpokladu že: 
− není výrobce (prodejce) ani nástupce, který by bezplatně vybraný autovrak odebral,
− existuje nebezpečí kontaminace životního prostředí (soukromý pozemek, obecní pozemek, ostatní),
− není možné identifikovat posledního vlastníka vozidla s ukončenou životností.

Základní typy opatření, která budou podporována:

a) svoz opuštěných vozidel na sběrná místa, demontážní střediska nebo jiného zpracovatelského zařízení – jen pro 
žadatele typu A;

b) zřízení a vybavení demontážních středisek a jiných zpracovatelských zařízení technologickými linkami na demontáž 
autovraků, recyklaci a využití autovraků a jejich částí;

c) vybavení sběrných míst, demontážních středisek a jiných zpracovatelských zařízení prostředky pro svoz autovraků;
d) technický rozvoj zařízení pro sběr, demontáž a zpracování autovraků;
e) vytvoření komplexního integrovaného celorepublikového informačního systému pro nakládání s vybranými 

autovraky včetně softwarového modulu pro rozšíření Informačního systému pro odpadové hospodářství;
f) podpora odstranění „staré zátěže“. Bude podpořeno kompletní zpracování jednoho autovraku (jedná se o zabezpečení 

sběru, dopravy a zpracování autovraku v zařízeních k tomu určených s přednostním materiálovým využitím 
a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků). Žadatel po ukončení akce prokáže, že je opětovně použito 
a využito nejméně 85% hmotnosti, z toho materiálově využito nejméně 80% hmotnosti autovraku, u nevyužitelných 
zbytků musí prokázat, že jsou ekologicky odstraněny v zařízeních k tomu určených. Podpora by se nevztahovala na 
vozidla poprvé uvedená v ČR na trh po 1.7.2002 a byla by časově omezena zatím v horizontu do 31.12.2006. – jen 
pro žadatele typu A. 
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Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu na podporu pro nakládání s autovraky jsou stanovena 
takto:
− dosažení využití autovraků a jejich částí ve smyslu § 37 bod 7 písm. b)
− priorita akce v rámci kraje 
− úroveň technologického řešení zpracování autovraků 
− předpokládaný počet převzatých a zpracovaných autovraků
− měrné finanční náklady 

5. TECHNOLOGIE A VÝROBA:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT)
Cílem programu je podpora a stimulace zavádění nejlepších dostupných technik v českém průmyslu. Tento program 
navazuje na Program čistší produkce a představuje podporu strategie prevence a integrovaných řešení.

Označení „nejlepší dostupná technika“ (BAT – Best Available Technique) je definováno zákonem č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci, v platném znění, následně:

? pod pojmem „nejlepší“ se rozumí nejefektivnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí jako celku;

? „dostupnou“ se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku, jež umožňuje její realizaci v příslušném 
průmyslovém oboru za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek se zřetelem na náklady a přednosti, 
ať již tato technika je nebo není v dotyčném členském státě používána či vyráběna, pokud je provozovateli 
vhodně dostupná ;

? pod pojmem „technika“ se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, 
vybudováno, provozováno a vyřazeno z činnosti.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, definuje podle průmyslových sektorů a kapacity procesů 
(případně dalších parametrů), které činnosti pod něj spadají.

Indikátory BAT jsou uvedeny v referenčních dokumentech (BREF – BAT Reference Document), které vznikají na úrovni 
Evropské komise a jednotlivých členských států.

Indikátory BAT jsou měrné veličiny, vztažené nejčastěji na jednotku produkce. Indikátory mohou charakterizovat 
znečištění (produkce jednotlivých složek emisí, znečištění vod a odpadů na jednotku produkce) a efektivnost 
využívání zdrojů (spotřeba hlavních surovin, vody a energie na jednotku produkce). Při stanovení indikátorů 
znečištění se vychází z parametrů samotné technologie, nikoliv z parametrů případně použité koncové 
technologie. 

Z tohoto programu bude podporováno:
? inovační opatření technologického rázu, integrovaná do stávajících procesů, jejichž zavedení umožní snížení 

množství znečištění a současné zvýšení ekonomické efektivity procesu,
? zavádění nových technologií, které budou mít parametry nejlepších dostupných technik (BAT).

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu nejlepších dostupných technik jsou stanovena takto:
a) porovnání hodnot všech indikátorů předmětné technologie s hodnotami indikátorů BAT (základní kriterium 

pro další posuzování žádosti),
b) úroveň technologie – hodnotí se jako vztah k indikátorům BAT (vážený součet poměrů všech indikátorů 

charakterizujících předmětnou technologii a BAT),
c) přínos pro životní prostředí vztažený k jednotce rozpočtových nákladů investice (přínos pro životní prostředí 

je vyjádřen v peněžních jednotkách jako rozdíl výše ročních poplatků za znečišťování životního prostředí 
mezi BAT a předmětnou technologií – počítá se na základě indikátorů),

d) ekonomický přínos vztažený k rozpočtovým nákladům investice (ekonomický přínos je vyjádřen jako čistá 
roční úspora na provozních nákladech vzniklých realizací daného opatření),

e) podíl podpory z Fondu na rozpočtových nákladech investice,
f) stupeň zavedení EMS – hodnotí se stupeň zavedení environmentálního managementu.

8. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY:

1.1. Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizace opatření, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzdělávacích 
a osvětových programů a environmentálního poradenství na celém území České republiky.
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8.2. Program podpory výstavby, rekonstrukce environmentálních center
Cílem programu je příspěvek na zabezpečení funkční sítě center a středisek environmentální (ekologické) výchovy 
a environmentálních (ekologických) poraden za účelem plošné dostupnosti environmentálního vzdělávání a osvěty 
a environmentálního poradenství na celém území ČR. 

Bližší specifikace těchto programů , odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajů, uvedených 
v žádosti, jsou uvedeny v příloze č. I.8.

9. PROGRAM NA ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÝCH STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE:

Cílem programu je podpora zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje (dále jen strategie) pro území 
jednotlivých krajů dle členění ČR platného od 1.1.2000. Účelem programu je sjednotit postup při zpracování strategie 
v jednotlivých krajích. Účelem strategie je integrovat všechny tři rozměry udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální 
a environmentální do jednoho koncepčního dokumentu. Strategie bude dále využita i jako strategický materiál pro 
čerpání podpory z fondů EU. Program je určen pro kraje.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu jsou stanovena takto:

a) strategie bude zpracována v souladu se Strategií udržitelného rozvoje ČR

b) strategie bude zpracována ve spolupráci s MŽP dle stanovené metodiky
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Příloha č. I.2

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě „Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR“ (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv 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. Obvyklou formou zajištění bude zástava nemovitostí nebo ručení třetí osobou, dále kombinace zástavy nemovitostí 
a ručení budoucími příjmy (pouze u statutárních měst), vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, včetně jejich 
kombinací. Vzorové pokyny pro zajištění pohledávek za poskytnuté půjčky SFŽP ČR tvoří samostatnou přílohu.

4. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním „Rozhodnutí“. Součástí dokladů pro 
vyhodnocení žádosti o podporu je i předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky.

5. Podpora se poskytuje až po kompletním vyřešení zajištění půjčky. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, 
že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve 
kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

6. Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR a těchto jejích Příloh se za den zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednatelem 
předáno dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. Za termín dokončení stavby 
se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního zákona 
v aktuálním znění, resp. datum z předávacího protokolu o ukončení akce. Náklady na výrobu informačních tabulí, 
které musí být instalovány na všechny akce financované Fondem, jsou započítávány do uznatelných nákladů.

7. Typy žadatelů o podporu

A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména
- obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

zákonů, v platném znění);
- nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, 

v platném znění);
-  územní samosprávné celky;
- občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění) a církve;
- svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;
- právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační 

složky);

P – ostatní podnikatelské subjekty, zejména 

- obchodní společnosti;

- státní podniky; 

- družstva; 

- fyzické osoby – podnikatelé.

E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající). 

Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze 
poskytnout.

8. Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná 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 ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení výjimky s Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, upozorní na tuto skutečnost Ministerstvo životního prostředí, které dá podnět k řízení. Doba potřebná k řízení 
o povolení výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec /2/ Směrnice Ministerstva životního prostředí. 

9. Fond uvolňuje finanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fakturační 
princip) a to poměrem % dotace, % půjčky a % vlastních zdrojů. Použití finančních prostředků (dotace, půjčky, vlastních 
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zdrojů) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných případech aplikovat 
zvláštní režim financování. Fakturační princip Fond aplikuje i v případě příspěvku na částečnou úhradu úroků z úvěrů. 
Finanční prostředky Fond uvolní až po doložení úhrady úroků (dokladu z banky) a ověření věcné správnosti faktur.

10. Výši a strukturu financování předmětu podpory (včetně zajištění půjčky, příspěvku na částečnou úhradu úroků 
z úvěru apod.) je Fond oprávněn posoudit v rámci podání a vyhodnocení ekonomické způsobilosti žadatele i ve 
spolupráci s dalšími poskytovateli finančních prostředků či ručiteli.

11. Na základě vyhodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatele a vyhodnocení finanční analýzy 
předmětu podpory Fond navrhne formu, výši a strukturu finanční podpory podle zásady maximálního zapojení 
finančních prostředků žadatele včetně případných úvěrů a jiných forem návratných finančních prostředků. 
K projednání v Radě Fond předloží jednotlivé návrhy Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finanční 
podpory z prostředků SFŽP ČR. V případě změn ve formě, výši a struktuře podpory v návrhu Rozhodnutí oproti 
zaregistrované žádosti Fond projedná s žadatelem příslušné změny ještě před zasedáním Rady Fondu.

12. Při hodnocení reálných finančních možností žadatele a pro případné návrhy změn požadované formy, výše a struktury 
podpory Fond doporučuje formy finanční podpory v následujícím pořadí: půjčka (návratná finanční výpomoc), příspěvek na 
úhradu úroků z komerčního úvěru, dotace. Možné kombinace forem podpory jsou stanoveny v jednotlivých programech.

Článek II
1. Přímé finanční podpory
Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/
maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky 
podpory, uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit 
v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření:

1.A . Přímé finanční podpory

Číslo
Programu Název programu Typ

žadatele
Max. limit 

% podpory / % dotace
ze základu pro výpočet podpory 

1.1. Program – Střední zdroje
A

80/ 40
max. 60 mil. Kč/1 akci 1)

80/10
nad 60 mil. Kč/1 akci 1)

P 80/0

1.2.
Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 

nebo opatření u zdrojů znečištění na území NP a CHKO 
a jejich ochranných pásem

A
80/40

max. 60 mil. Kč/1 akci 1) 5)

80/10
nad 60 mil. Kč/1 akci 1) 5)

P 80/0 

1.4. Program – Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce 
stávajících obecních ČOV

A
P

80/0
80/0

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů A

60/30
max. 30 mil. Kč/1 akci 1)

60/10
nad 30 mil. Kč/1akci 1)

P 60/0

2.1. Program snižování emisí u zdrojů provozovaných za účelem 
veřejně prospěšných činností

A
P

80/50 
60/010)

2.2

Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší 
ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně 

ovzduší

A

P

60/30
max. 30 mil. Kč/1 akci 1)

60/0
max. 30 mil. Kč/1 akci10)

při aplikaci nejlepších dostupných technik

A 80/50
do 5 mil. Kč/1 akci 1)

A

P

80/30
nad 5 mil. Kč 1)

max. 50 mil. Kč/1 akci 1)

80/20
do 5 mil. Kč/1 akci 1) 10)

P
80/0

nad 5 mil. Kč 1) 10)

max. 50 mil. Kč/1 akci 1)
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2.5. Program snížení emisí těkavých organických sloučenin P 50/010)

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země A 80/80 2)

2.7.1. Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících 
látek do ovzduší 

A 60/60

2.7.2. Program realizace územních programů snižování emisí 
a imisí znečišťujících látek

A
P

60/30
60/010)

2.8. Program posuzování ekologických opatření vedoucích 
k významnému snížení skleníkových plynů

3.1. Program péče o přírodní prostředí A, E 80/80 3) 6) 7)

P 80/40 6) 8)

3.2.2
Program na vytvoření plánů opatření nutných ke 
zlepšení životního prostředí v obcích na území 

národních parků a jejich ochranných pásem

A 
(pouze 
obce)

90/90
max. 100 tis. Kč/obec 1)

4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek A 80/40 5)

4.2. Program na podporu využití a odpadů A 
P

80/30
80/010)

4.4. Program na podporu nakládání s autovraky
A

P

50/504) 9) 
max. 30 mil. Kč/1 akci 1)

50/504) 9)

max. 30 mil. Kč/ 1 akci 1)12)

5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT) P

80/10
u akcí do výše 5 mil. Kč 

uznatelných nákladů bez DPH 1) 10)

80/0
u akcí ve výši 5 až 50 mil. Kč 

uznatelných nákladů bez DPH 1)10)

8.1. Program podpory environmentálního vzdělávání 
a osvěty A 70/70

max. 2 mil. Kč/ 1 akce/rok1)

8.2 Program podpory výstavby, rekonstrukce 
environmentálních center A 70/70

9. Program na zpracování krajských strategií udržitelného 
rozvoje

80/80
max. 1,5 mil. Kč/ 1akce 1)

1) max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora při dodržení podílu dotace a půjčky podle 
limitních hodnot

2) Maximální výše podpory bude limitována výtěžností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek 
domácího chlazení.

3) Žadatel prokáže, že předmět podpory není využíván k podnikání.
4) Podpora bude poskytována do výše prostředků získaných z poplatků podle § 37 e) zákona 185/2001 Sb. 

o odpadech v aktuálním znění
5) Max. limit pro žadatele na území národních parků – 80% podpory/80 % dotace ze základu pro výpočet 

podpory.
6) Max. limit pro žadatele na území národních parků – 90% podpory/90% dotace ze základu pro výpočet podpory 

u akcí, které jsou zahrnuty ve zpracovaném plánu opatření nutných ke zlepšení ŽP v obcích národních parků. 
Podmínkou je předložení kopie schváleného plánu. 

7) U programu 3.1.5, 3.1.6. a 3.1.7. je poskytována podpora formou dotace až do výše 100 % ze základu výpočtu 
podpory. U programu 3.1.8. je poskytována podpora ve výši 100 % ze základu výpočtu podpory v případě 
založení nových opatření v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami.

8) V rámci programu 3.1.3. je poskytována podpora na biologická a lesopěstební opatření v lesích zařazených 
do pásem ohrožení A a B, stanovených vyhláškou č 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem 
imisí, až do výše 80 % dotace ze základu pro výpočet podpory. 

9) V rámci programu 4.4. opatření a, f je možné poskytnout podporu do výše 100% avšak max. 1700 Kč na jeden 
autovrak 

10) V případě veřejné podpory u programů 2.1, 2.2, 2.5, 2.7.2, 4.2, 4.4 a 5.1 bude výše a % podíl podpory 
upřesněn na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

1.1. Podpora formou dotace
Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze 
základu pro výpočet podpory uvedené v předcházejících tabulkách podle vyhlášených programů.

Maximální výše dotace je stanovena u jednotlivých vybraných programů nejen procentem, ale současně je limitována 
i pevnou maximální částkou podle předcházející tabulky.
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Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. 
Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele 
a technicko-ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.
Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků do 
výše 10 % celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel 
předkládá v termínu podle smlouvy.

1.2. Podpora formou půjčky
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu 
podpor. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby 
žadatele a technicko-ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních 
zdrojů.

Dobu splatnosti půjčky Fond doporučí do podkladů Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory na základě vyhodnocení 
ekonomické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatele při preferování půjček s krátkou dobou návratnosti. Z tohoto 
hlediska jsou maximální lhůty splatnosti uvedené v tabulkách 1.2.1 a 1.2.2. pouze orientační. Doba splatnosti půjčky 
se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních 
prostředků příjemci půjčky. Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a započítává se 
do celkové doby splatnosti.
Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření 
ze základu pro výpočet podpory, případně maximální částky v Kč stanovené podle jednotlivých programů.

Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory a maximální částka v Kč jsou 
uvedeny v následujících tabulkách. V případě jiných než podnikatelských subjektů může činit maximální výše úroku 30 % 
základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR 6M, v případě podnikatelských subjektů pak 90 % základní úrokové 
sazby. Výše úrokové míry může být aktualizována i v průběhu kalendářního roku v závislosti na vývoji úrokových sazeb 
na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu.)

Fond s přihlédnutím k politice ČNB a platným Přílohám I Směrnice MŽP ČR přistupuje před každou Radou Fondu 
k vyhodnocení úrokových sazeb Pribor 6M a předkládá návrh Radě Fondu na změnu úrokových sazeb. Aktuální sazby 
se mohou lišit oproti Přílohám I Směrnice MŽP ČR pro nově schvalované akce, které budou Radou Fondu kladně 
doporučeny. 

Aktualizovat úrokové sazby lze jen u nově schvalovaných podpor. Zásadně se nevstupuje již do uzavřených akcí nebo 
do změn Rozhodnutí ministra.

Výše úrokové míry již zůstává stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o podpoře. 
V případech řádné realizace předmětu podpory, u kterého proběhlo závěrečné technicko ekonomické vyhodnocení 
a příjemce podpory předčasně splatí půjčku je Fond oprávněn vyplatit úrokovou bonifikaci až do výše úroků, které by 
příjemce podpory uhradil dle stávajících podmínek smlouvy o poskytnutí podpory.

Poznámka: Pribor (Prague Interbank Offered Rate) je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních 
depozit, která se počítá dle „pravidel ČNB pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb“ ( pribid 
a pribor).

V tabulkách jsou dále uvedeny: maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle 
jednotlivých programů.

1.2.1. Nepodnikatelské subjekty, obce a města

Číslo 
programu Název programu

Výše půjčky 
v % ze zákl. 
podpory 1), 3)

max. Kč

Úrok 
úvěru 
v % 2)

p. a.

Maximální 
doba 

splatnosti
v letech

Odklad 
splatnosti 

půjčky
v letech

1.1. Program – Střední zdroje
40

do 60 mil. Kč *)

70
nad 60 mil. Kč *)

1,5

1,5

10

20

1

1

1.2.

Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod, nebo opa-tření 
u zdrojů znečištění na území NP a CHKO 

a jejich ochranných pásem

40
do 60 mil. Kč *)

70
nad 60 mil. Kč *) 

1,5

1,5

10

20

1

1

1.4. Program – Rozšíření,intenzifikace 
a rekonstrukce stávajících obecních ČOV

80
neomezena 1,5 12 1
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1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů
30

do 30 mil. Kč *)

50
nad 30 mil. Kč *)

1,5

1,5

10

20

1

1

2.1. Program sniž. emisí u zdrojů provoz. za 
účelem veř. prosp. činností

30
neomezena 1,5 8 1

2.2.

Program rekonstrukce zdrojů znečišťování 
ovzduší ve smyslu legislativních požadavků 

zákona o ochraně ovzduší
30

do 30 mil. Kč *) 1,5 7 1

při aplikaci nejlepších dostupných technik

30
do 5 mil. Kč *) 1,5 8 1

50
nad 5 mil. Kč *)

max. 50 mil. Kč *)
1,5 8 1

2.5. Program snížení emisí těkavých organických 
sloučenin 0 - - -

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země 0 - - -

2.7.1. Územní program snižování emisí a imisí 
znečišťujících látek do ovzduší 0 - - -

2.7.2. Program realizace územních programů 
snižování emisí a imisí znečišťujících látek

30
neomezena 1,5 5 1

2.8.
Program posuzování ekologických 

opatření vedoucích k významnému snížení 
skleníkových plynů 

3.1. Program péče o přírodní prostředí 0 - - -

3.2.1 Program na zpracování koncepcí ochrany 
přírody a krajiny 0 - - -

3.2.2.
Program na vytvoření plánů opatření nutných 

ke zlepšení životního prostředí v obcích na 
území národních parků

0 - - -

4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých 
skládek

 40
neomezena 1,5 7 1

4.2. Program na podporu využití odpadů  50
neomezena 1,5 7 1

4.4. Program na podporu nakládání s autovraky 0 - - -
5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT) 0 - - -

8.1. Program podpory environmentálního 
vzdělávání a osvěty 0 - - -

8.2. Program podpory výstavby, rekonstrukce 
environmentálních center 0 - - -

9. Program na zpracování krajských strategií 
udržitelného rozvoje 0 - - -

1) V případě kombinované podpory podle čl. II, odst. 1.3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její části půjčkou, je možno 
výši půjčky upravit tak, aby celková podpora nepřesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky 1.A.

2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit.
3) Výše půjčky se řídí článkem II tabulkou 1.A
*) max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora při dodržení podílu dotace a půjčky podle limitních 

hodnot

1.2.2. Podnikatelské subjekty

Číslo
programu Název programu

Výše půjčky 
V % ze zákl. 

podpory 1), 3), 4)

max. Kč

Úrok 
úvěru 
v % 2)

p. a.

Maximální 
doba splat-

nosti
v letech

Odklad 
splatnosti 

půjčky 
v letech

1.1. Program – Střední zdroje 80
neomezena 4 10 1

1.2. Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů

přírodních minerálních vod, nebo opatření 
u zdrojů znečištění na území NP a CHKO 

a jejich ochranných pásem

80
neomezena

4 10 1
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1.4. Program – Rozšíření, intenzifikace 
a rekonstrukce stávajících obecních ČOV

80
neomezena 4 8 1

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů 60
neomezena 4 10 1

2.1. Program sniž. emisí u zdrojů provoz. za 
účelem veř. prosp. činností

60
neomezena 4 7 1

2.2.
Program rekonstrukce zdrojů znečišťování 

ovzduší ve smyslu legislativních požadavků 
zákona o ochraně ovzduší při aplikaci 

nejlepších dostupných technik

60
max. 30 mil. Kč *) 4 7 1

60
do 5 mil. Kč *) 4 8 1

80
nad 5 mil. Kč *)

max. 50 mil. Kč *)
4 8 1

2.5. Program snížení emisí těkavých organických 
sloučenin

50
neomezena 4 5 1

2.7.2. Program realizace územních programů 
snižování emisí a imisí znečišťujících látek

60
neomezena 4 5 1

2.8.
Program posuzování ekologických 

opatření vedoucích k významnému snížení 
skleníkových plynů

3.1. Program péče o přírodní prostředí 40 4 7 1

4.2. Program na podporu využití odpadů 80
neomezena 4 8 1

4.4. Program na podporu nakládání s autovraky 0 - - -

5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT)

 70
u akcí do 

výše 5 mil. Kč 
uznatelných 
nákladů bez 

DPH*)

4 8 1

80
u akcí ve výši 

5 až 50 mil. Kč 
uznatelných 
nákladů bez 

DPH*)

4 8 1

1) V případě kombinované podpory podle čl. II, odst. 1.3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její části 
půjčkou, je možno výši půjčky upravit tak, aby celková podpora nepřesáhla maximální limit podpory pro daný 
program podle tabulky 1.A.

2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit.
3) Výše půjčky se řídí článkem II tabulkou 1.A.
4) Maximální výše podpory může být snížena tak, aby byla v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., 

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory.
*)   max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora při dodržení podílu dotace a půjčky podle limitních 
hodnot

1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky
V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, 
že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program. 

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek daného 
programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází vždy i z finanční analýzy. O případnou 
změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2. Nepřímé finanční podpory
2.1. Příspěvek na úhradu úroků z úvěru
Příspěvky na úhradu úroků z tuzemského investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené 
úvěrové smlouvy s tuzemskou bankou až do plné výše úrokové sazby obvyklé v místě a čase poskytnutí úvěru. Výše 
příspěvku bude do Rozhodnutí o poskytnutí podpory vypočtena ze sazby úrokové míry uvedené v úvěrové smlouvě 
v době hodnocení žádosti o podporu. Příspěvek na úhradu úroků vyčíslený v Rozhodnutí je maximální a nepřekročitelný 
i v případě následného zvýšení úrokových sazeb v úvěrové smlouvě. Příspěvek se poskytuje maximálně po dobu 5 let 
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počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán, a to do data splatnosti úvěru. Příspěvek se 
zásadně poskytuje na úvěr v Kč a jeho výše je omezena pevnou částkou 50 mil. Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek 
na úhradu úroků odpovídající skutečně vyplaceným úrokům.

Fond s přihlédnutím k politice ČNB a platným Přílohám I Směrnice MŽP ČR přistupuje před každou Radou Fondu 
k vyhodnocení úrokových sazeb Pribor 6M a předkládá návrh Radě Fondu na změnu výše příspěvků na úroky. Aktuální 
sazby se mohou lišit oproti Přílohám I Směrnice MŽP ČR. Fond navrhuje aktualizovat výši příspěvku na úroky 
z komerčních úvěrů, a to s ohledem na změny úrokových sazeb v bankovním sektoru.

Aktualizovat příspěvky na úroky lze jen u nově schvalovaných podpor. Zásadně se nevstupuje již do uzavřených akcí 
nebo do změn Rozhodnutí ministra.

Výše příspěvků na úroky již zůstává stálá po celou dobu trvání smlouvy o podpoře. 

3. Změny podmínek
V případě, že dojde ke změně platnosti obecně závazných právních předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, 
vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech. 

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, t.j. úpravu režimu splácení 
v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek.

Pokud příjemce podpory požádá o změnu doby splatnosti půjčky ze závažných a prokazatelných důvodů, může Fond po 
individuelním posouzení aktuální ekonomické situace žadatele prodloužit dobu splatnosti půjčky max. o 3 roky nad max. 
dobu splatnosti stanovenou pro daný program v době vydání Rozhodnutí ministra. Úroková míra zůstává beze změny.

4. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů
Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková 
výše podpory ze SR a Fondu převýší 80% základu pro stanovení podpory. 

5. Souběh přímé a nepřímé podpory

Souběh přímé a nepřímé podpory z Fondu je možný pouze v případě, že celkový objem podpory nepřesáhne 80 % 
základu pro stanovení podpory. 
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Příloha č. I.5 

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY, KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY JAKO PŘÍLOHA
K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE SFŽP ČR

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu jsou uvedeny v přehledu (postup a nezbytné doklady k žádostem v oblasti 
ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy jsou uvedeny v samostatné Příloze I.7., v oblasti environmentálního vzdělávání v Příloze I.8)

Žadatel vyplní žádost o podporu z Fondu a předloží ji Kanceláři Fondu.

Pokud je vydáno kladné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory, předloží žadatel o podporu další 
podklady k přípravě smlouvy o poskytnutí podpory.

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti, jsou následující:
? Stanovisko místně příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potřeb 

životního prostředí a územního rozvoje obsahující i potvrzení souladu se schválenou koncepcí kraje 
(u programů 1.1 – 1.5 v souladu s usnesením vlády č. 1236 – prosinec 2002 o opatření k plnění Směrnice Rady 
91/271 ES)

? Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele;
? Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, 

ekonomického a ekologického hlediska;
? Stanovisko inspekčního orgánu ŽP;
? Souhlasné vyjádření provozovatele ČOV k možnosti připojení budované kanalizace a splnění podmínek 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění , u akcí z oblasti ochrany vod;
? Vyjádření vodohospodářského orgánu, v případě programu 1.2. doložit doklady o vyhlášení pásma ochrany 

zdrojů pitné vody nebo o vyhlášení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod 
podle §21 zákona 164/2001 Sb., v platném znění; 

? Vyjádření příslušného orgánu státní správy podle § 75 zákona č.114/1992 Sb., v  platném znění, v případě 
ochrany NP a CHKO;

? Údaje o zdrojích financování – doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu 
výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách 
úvěru;

? Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele; 
? Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky;
? Územní rozhodnutí s potvrzením nabytí právní moci – pokud realizace opatření podléhá územnímu 

a stavebnímu řízení; 
? Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH;
? Výpočet ukazatele dluhové služby podle metodiky vydané Fondem; 
? Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 občanského 

zákoníka 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);

? Prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky a o podmínkách 
využívání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné 
půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční institucí.

? U programu 2.7.1. prohlášení žadatele, zda se jedná o opatření investičního nebo neinvestičního charakteru;
? U programu 4.4 vyjádření odboru odpadů MŽP
? U programu 2.1. a 2.2. bude úspora ve spotřebě paliv doložena energetickým auditem zpracovaným dle 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a vyhláškou MPO č. 213/2001 Sb., jestliže 
celková roční spotřeba energie budovy či samostatně zásobovaného areálu dosahuje alespoň 700 GJ, bez ohledu 
na celkovou roční spotřebu energie vlastníka.

Postup a nezbytné podklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o posouzení projektu JI v rámci 
neinvestičního programu 2.8:

Žádost o posouzení projektu JI v rámci neinvestičního programu 2.8 je podávána na formuláři podle Přílohy č. I.3 
Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR (posouzení projektu JI) s tím, že bude vyplněn:

a) celý oddíl A formuláře,
b) celý oddíl B formuláře,
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c) oddíl C.1. formuláře,
d) oddíl C.2.II formuláře,
e) oddíl D.1. formuláře,
f) oddíl D.3. formuláře,
g) celý oddíl E formuláře,
h) oddíly F a G.

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti v rámci programu 
2.8, jsou následující:
? stanovisko místně příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potřeb 

životního prostředí a územního rozvoje;
? doklady, z kterých je patrná právní subjektivita žadatele i zahraničního investora;
? dokumentace v takovém stupni, která umožní posouzení projektu JI z technického, ekonomického 

a ekologického hlediska (např. dokumentace dle § 3 vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění) 
? stanovisko inspekčního orgánu ŽP;
? údaje o zdrojích financování – návrhy, případně doklady ověřující celkové financování projektu JI po 

celou dobu výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši 
a podmínkách úvěru, v případě žádosti o příspěvek na úhradu úroků z úvěru předložit úvěrovou smlouvu včetně 
splátkového kalendáře

? prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky 
a o podmínkách využívání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory 
formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční 
institucí∗);

? prohlášení zahraničního partnera o účasti na projektu a úhradě jeho podílu∗);
? stanovisko vlády (resp.příslušné autority či administrátora) země zahraničního partnera∗);
? energetický audit (je-li pro daný projekt JI reálné jeho zpracování) ve smyslu zákona 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, v platném znění a s vyhláškou MPO 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti 
náležitostí energetického auditu, v platném znění. Energetický audit je povinnou přílohou žádosti v případě, že 
současná spotřeba energií v rekonstruovaném zdroji přesahuje 700 GJ ročně bez ohledu na celkovou spotřebu 
energií vlastníka rekonstruovaného zdroje. V případě nově budovaného zdroje energie je energetický audit vždy 
nedílnou součástí žádosti

? zdůvodnění ekonomické efektivnosti projektu JI doložené finanční analýzou pokud není součástí 
energetického auditu, finanční analýza bude obsahovat jak variantu se započtením příjmů z prodeje emisních 
kreditů, tak variantu bez započtení příjmů z prodeje emisních kreditů.

? odborný posudek s ověřením transparentního výpočtu referenční (původní) úrovně emisí skleníkových 
plynů (tzv. baseline).

Žadatel v případě vydání kladného „Rozhodnutí“ ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR 
podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře .

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
? Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření 

z technického, ekonomického a ekologického hlediska;
? Stavební povolení nebo vodohospodářské rozhodnutí;
? Údaje o zdrojích financování – v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl, v případě žádosti 

o příspěvek na úhradu úroků z úvěru předložit úvěrovou smlouvu včetně splátkového kalendáře;
? Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky;
? Vyjádření příslušného dodavatele energie k dodávce energie a k technicko-ekonomickému řešení 

předmětného opatření v roce dokončení stavby v případě realizace opatření vyžadujícího napojení na 
stávající veřejné energetické (elektrické, plynovodní, CZT) sítě;

? Doklady prokazující dodržení zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění 
a kopie dodavatelských smluv;

? Odborný posudek – v případě, že je opatření realizováno u školy, mateřské školy, zdravotnického zařízení, 
domova důchodců, ústavu mentálně a tělesně postižených osob a dalších zařízení sociální péče, nahrazuje 
odborný posudek stanovisko inspekčního orgánu životního prostředí. Dále je nutné předložit potvrzení 
zřizovatele o dalším působení tohoto zařízení.

∗) informace o zahraničním investorovi případně stanovisko příslušné vlády se dokládají pouze v případě, pokud je 
zahraniční investor předem znám
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Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou 
následující:
? Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů, popř. 

účetní doklady;
? Protokol o předání staveniště, příp. výpis ze stavebního deníku;
? Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, příp. výpis ze stavebního deníku nebo doklad o dokončení 

vyplývající z podmínek SOD;
? Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení, u programu 3.1. vyjádření orgánu 

státní správy;
? Stanovisko České inspekce životního prostředí k dokončené akci, 
? Stanovisko projektanta k dokončené stavbě, u programu 3.1. stanovisko k realizaci akce dle projektu;
? Vyhodnocení zkušebního provozu jako podklad k prokázaní ekologických efektů;
? Čestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace akce nebyl plátce DPH;

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond (např. vyjádření správního úřadu). 
U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.

Upřesnění jednotlivých dokladů
Stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje – v tomto stanovisku uvede 

krajský úřad (odbor životního prostředí a odbor regionálního rozvoje), zda je navrhované opatření v souladu 
se schváleným územním plánem (nebo s jeho připravovaným dosud neschváleným návrhem) a se schválenou 
nebo připravovanou koncepcí kraje, dále svůj názor k poskytnutí podpory z Fondu na základě širších územních 
vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření 
a ekologického významu opatření;

Odborný posudek ve smyslu článku 3, odst. 2 Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR 
– jeho obsah je určen Přílohou č. I.6. U staveb, činností a technologií podléhajících posouzení podle zákona č. 100/
2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, bude 
předložen posudek podle § 9 a stanovisko podle § 10 citovaného zákona;

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP – toto stanovisko vydává oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí 
(příslušný místu realizace opatření). Adresář příslušných inspekčních orgánů je uveden v Příloze č. I.10;

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele – aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, 
zřizovací listina u příspěvkových organizací apod.;

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele:
Obce předkládají:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí „FIN 2-12 
M“, Rozvahu „Úč OÚPO 3-02“ za minulý rok a poslední vykazované období, výpočet ukazatele dluhové služby 
dle metodiky vydané Fondem, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpočtu na následující rok, ekonomický 
komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1 Přílohy č. I.3 „Směrnice“ – zdůvodnění 
případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod.), prohlášení 
o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce. 

Svazky předkládají:

Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu 
sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let:

- zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, půjčka, příp. jiné),
- přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků.

Podnikatelské subjekty předkládají:

Podnikatelské subjekty vyplňují ve Formuláři žádosti (Příloha I.3 „Směrnice“, část E. Současná a výhledová 
ekonomická situace žadatele a dále předkládají rozvahu a výkaz zisků a ztrát nebo výkaz o majetku a závazcích 
a výkaz o příjmech a výdajích za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se 
předkládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář 
k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1 a E.2 přílohy č. I.3 „Směrnice“, kopii daňového přiznání 
za minulý rok potvrzenou příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu 
auditora (u subjektů s povinností provádět audit). Dále předkládají čestné prohlášení žadatele o účasti v jiných 
společnostech a v odůvodněných případech na vyžádání čestné prohlášení statutárních zástupců společnosti 
o majetku, bankovní informaci od peněžních ústavů, u kterých čerpají úvěr a přehled o přijatých úvěrech, jejich 
splácení a dále přehled o podrozvahových závazcích (vystavených zárukách, závazcích z leasingu a pod.).
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Příspěvkové organizace předkládají:

Rozvahu „Úč OÚPO 3-02“, výsledovku „OÚ PO 4-02“ a doklad o zajištění vlastních zdrojů.

V případě žádosti o příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru je nutno u všech typů subjektů přeložit 
i úvěrovou smlouvu s financující bankou a splátkový kalendář.

Pro projekty generující příjmy bude zvláštní samostatnou přílohou tabulka „Toky hotovosti pro výpočet čisté 
současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů, které generují příjmy“. Tu je žadatel 
povinen vyplnit v případě, že projekt bude „hradit“ splátky z úvěrů a úroků (nikoliv tedy z výsledku hospodaření 
žadatele);

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky viz. Příloha č. I.2, čl.I, bod 3 a 4;
Stanovisko příslušného útvaru MŽP nebo jiného k tomu příslušného orgánu ochrany přírody u akcí souvisejících 

s programem komplexní péče ve zvláště chráněných územích;
Hydrogeologický průzkum, v odůvodněných případech analýza rizika vypracovaná dle „Metodického pokynu MŽP 

k zabezpečení skládek a starých zátěží, které byly provozovány a podporovány na základě zvláštních podmínek 
podle § 15, odst. 1, písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb., a § 14, písm. b) 
zákona ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č 466/1992 Sb. a zákona 
č. 300/1995 Sb., v platném znění, u žádostí o podporu v rámci programu 4.1., vyžadovaná v odůvodněných 
případech;

Odborný posudek, potvrzený Českým ekologickým ústavem u žádostí o podporu v rámci programu 5.1. 

Odborný posudek vypracovaný Odborem strategií MŽP u žádostí o podporu v rámci programu 9.

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond.
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Příloha č. I.6

ODBORNÝ POSUDEK

ve smyslu § 4 odst. 3 dle zákona ČNR č. 388/1991 Sb., v platném znění,
resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR.

1. Odborný posudek, který zpracovává odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na 
realizaci navrhovaného opatření, bude vycházet z této osnovy:

a) Obecné údaje;
b) Identifikace předkladatele (investora);
c) Adresát a účel posudku;
d) Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období 

realizace, požadavek na Fond;
e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí, 

posouzení možnosti aplikace nejlepších dostupných technik a jejich preference vůči klasickým řešením 
a posouzení výše nákladů na realizaci opatření; 

f) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení; 
g) Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu časovém období 

s finanční podporou z Fondu.
Poznámka:
Odborný posudek pro potřebu Fondu se pro akce, u nichž se provádí hodnocení podle Zákona č. 100/2001 Sb., v  platném 
znění, a je již předložen posudek podle § 9 citovaného zákona, zpracuje pouze pro ty body této osnovy, které nejsou 
v posudku zpracovaném podle § 9 obsaženy (jedná se většinou o údaje investičního a ekonomického charakteru).

2. Odborný posudek vyžadovaný jako součást dokumentace pro program 2.8, který zpracovává odborně způsobilá 
právnická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na realizaci navrhovaného opatření, bude vycházet z následující 
osnovy:

h) Obecné údaje;
i) Identifikace realizátora;
j) Adresát a účel posudku;
k) Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období 

realizace;
l) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí, 

posouzení možnosti aplikace nejlepších dostupných technik a jejich preference vůči klasickým řešením 
a posouzení výše nákladů na realizaci opatření;

m) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení;
n) Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu a časovém období 

v rámci JI.

Odborný posudek musí obsahovat zejména ověření:

− transparentní výpočet referenční (původní) úrovně emisí skleníkových plynů (tzv. baseline), u nově budovaných 
zdrojů tepla a energie se referenční úroveň stanoví hypoteticky;

− roční redukce emisí skleníkových plynů;
− celkovou redukci emisí skleníkových plynů dosažených během doby životnosti opatření, která navazuje na 

realizaci projektu;
− požadované množství emisních kreditů k převodu na zahraniční subjekt ve sledovaném období (předpokládané 

období je v letech 2008 až 2012);
− cenu za jednotku redukce emisí (cenu za 1 t CO2 ekv.);
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Příloha č. I. 7

PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Článek I

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR AKCÍ

Základní kritéria pro výběr akcí k poskytnutí podpory jsou stanovena v dílčích programech takto:

Program 3.1. Program péče o přírodní prostředí

1. Dílčí program 3.1.1.

Zakládání prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Předmětem podpory je založení biocenter a biokoridorů a to zatravněním a výsadbou dřevin, odstraněním nežádoucích 
náletových dřevin a likvidací kalamitního rozšíření nežádoucích invazních druhů.

Opatření musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, pokud jsou provedeny komplexní 
pozemkové úpravy, musí být v souladu s nimi.

2. Dílčí program 3.1.2. 

Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků
Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:
a) k obnově alejí, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky a nebo je alej vyhlášena jako alej památných 

stromů, a to na ošetřování stromů a na náhradní výsadby za odumřelé dřeviny.
b) k ošetřování památných a cenných starých stromů,
c) k obnově historicky cenných nebo památkově chráněných parků a okrasných zahrad, a to odstraňováním náletových 

dřevin, ošetřováním cenných stromů a výsadbou dřevin. 
d) k obnově extenzivních sadů, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky, a to na ošetřování 

stromů a na náhradní výsadby za odumřelé dřeviny. Extenzivním sadem se rozumí vysokokmenný sad 
o výměře minimálně 0,3 ha, starší 50 let. Sad nesmí být registrován jako intenzivní sad v registru ÚKZÚZ. 
Sad musí obsahovat staré odrůdy ovocných dřevin. U extenzivních sadů budou jako podnože dosazovány 
staré vysokokmenné odrůdy a na ně roubovány místní staré odrůdy. Sad musí dosahovat minimálně hustoty 
60 stromů na 1 ha. Na ploše extenzivního sadu nesmí být aplikovány biocidy. Sad nesmí být využíván 
k podnikání.

K bodu a) a d) Pokud alej nebo extenzivní sad splňuje požadavky kladené na významný krajinný prvek, ale nachází 
se v území s vyšším stupněm ochrany tj. ve zvláště chráněném území a nemůže být proto registrován jako významný 
krajinný prvek, je možné poskytnout podporu na obnovu této aleje nebo extenzivního sadu, jako kdyby byly registrovány 
významným krajinným prvkem.

3. Dílčí program 3.1.3.

Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v lesích
Předmětem podpory je úhrada mimořádných nákladů spojených:
a) s podporou technických opatření sloužících k zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa, tj. k zabezpečení 

mimoprodukčních funkcí lesa, tj. přírodě blízkých způsobů hrazení bystřin, nápravám nevhodných úprav 
drobných toků a mokřadních ploch (hrazení odvodňovacích příkopů, obnova přirozeného charakteru toků), 
ekologicky šetrných způsobů péče o přirozeně neupravené lesní drobné toky, protierozní a protilavinová 
opatření. Podporu je možné dále poskytnout v lesích ve zvláště chráněných územích na obnovu turistických 
lesních cest a chodníků,

b) s nákupem přípravků k použitím biologických metod ochrany lesa (feromony, bioagens), v lesích ve zvláště 
chráněných územích,

c) s opatřeními k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, 
a to v dosažení druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám podsadbou 
a dosadbou cílových melioračních lesních dřevin do lesních porostů,

d) s opatřeními k obnově lesů poškozených imisemi na hřebenech Krušných hor, a to v dosažení druhové a prostorové 
skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám, a to podsadbou a dosadbou cílových melioračních 
lesních dřevin do lesních porostů. 
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4. Dílčí program 3.1.4.

Péče o zamokřená území a vodní plochy 
Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:
a) k zachování a obnově vhodných zamokřených a vodních ploch (mokřadů, pramenišť a rašelinišť),
b) k odbahňování a opravě technických prvků extenzivně využívaných rybníků o maximální výměře do 8 ha (dle výpisu 

z katastru nemovitostí) v zájmu ochrany přírody a krajiny (podpora rozvoje významných biotopů, zvýšení biodiverzity),
c) k zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy a to pouze na již postavených stavbách a na 

základě doporučení odboru ekologie krajiny Ministerstva životního prostředí,
d) k napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, a to pouze uměle odpojených od vodních toků a ne 

přirozeně zazemněných. Podporu je možné poskytnout také na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, které 
pozbyly svoji původní technickou funkci,

5. Dílčí program 3.1.5.

Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území 
Předmětem podpory jsou opatření a zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích, 
uvedená ve schválených plánech péče podle § 18, 27 a 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, a podle § 10 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění.

6. Dílčí program 3.1.6.

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích 
Předmětem podpory jsou výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích podle § 61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění.

7. Dílčí program 3.1.7.

Realizace schválených záchranných programů 
Předmětem podpory je realizace Ministerstvem životního prostředí schválených záchranných programů zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů.

8. Dílčí program 3.1.8.

Program péče o půdu
Předmětem podpory je úhrada mimořádných nákladů na biotechnická opatření:
a) na ochranu proti vodní erozi, a to na založení a nebo na obnovu stávajících protierozních mezí, zasakovacích pásů 

a průlehů, které budou zatravněny nebo osázeny dřevinami a dále na založení drobných poldrů,
b) na ochranu proti větrné erozi, a to na založení a nebo obnovu stávajících větrolamů.

Založení nových protierozních opatření uvedených v bodu a) a b) musí být v souladu se schválenými komplexními pozemkovými 
úpravami. Na založení drobných suchých poldrů je možné poskytnout podporu i v případě vydání územního rozhodnutí.

9. Dílčí program 3.1.9.

Program regenerace urbanizované krajiny
Předmětem podpory je úhrada mimořádných nákladů na výsadby a dosadby zeleně v  intravilánu obcí (venkovských 
i městských), spojených se založením nebo obnovou:
a) izolační zeleně oddělující obytnou zónu od průmyslových areálů,
b) významných ploch vyhrazené zeleně (areály zdravotních a sociálních zařízení a hřbitovy),
c) zeleně existujících historických návsí a náměstí obcí do 10 000 stálých obyvatel.

Veškerá opatření musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, pokud jsou provedeny komplexní 
pozemkové úpravy, musí být v souladu s nimi.

Program 3.2. Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny

2. Dílčí program 3.2.2. 

Program na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšování životního prostředí v obcích na území národních 
parků a jejich ochranných pásem
Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s vypracováním plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na 
území národních parků a jejich ochranných pásem. U Národního parku Šumava se za ochranné pásmo považuje CHKO Šumava.
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Obsahem plánů bude sestavení opatření nutných ke zlepšení životního prostředí. Plány musí být v souladu se schváleným 
Plánem péče národních parků.

Plány budou vycházet z této osnovy:
1) Analýza stávajícího stavu
2) Stanovení cílového stavu
3) Návrhy konkrétních opatření nutných k dosažení vytýčeného cílového stavu včetně posouzení finančních 

možností obcí na tato opatření
4) Posouzení možnosti realizace
5) Harmonogram realizace jednotlivých opatření

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Finanční podpora na realizaci opatření podle dílčích programů 3.1.1. až 3.1.5. a 3.1.7. až 3.1.9. se poskytuje fyzickým 
a právnickým osobám, které vlastní či mají v nájmu pozemky, na nichž je třeba realizovat opatření na zlepšení 
přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické 
stability podle § 68 a § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 19 vyhlášky MŽP 
č. 395/1992 Sb., v platném znění. 
U programu 3.1.7. je možné podporu poskytnout také neziskovým organizacím určených MŽP.

Na realizaci opatření dle programu 3.1.2 a 3.1.7. je možno poskytnout podporu rovněž orgánu ochrany přírody podle 
§ 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nezbytnou přílohou žádosti je v takovém 
případě prohlášení orgánu ochrany přírody, že realizace opatření byla projednána s vlastníky a nájemci pozemků a že 
tito vlastníci a nájemci neprojevili zájem realizovat předmětná opatření.

Finanční podpora na výkup pozemků podle dílčího programu 3.1.6. se poskytuje podle § 61 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění organizačním složkám státu zřizovaným Ministerstvem životního 
prostředí, jejichž hlavní náplní činnosti je ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění.

U programu 3.2.2. se poskytuje podpora obcím na území NP a jejich ochranných pásem na pozemky, které obec 
vlastní, má v nájmu, ve správě a na pozemky, kde vlastník neprovede nebo nemůže provést potřebná opatření 
a s navrženými zásahy souhlasí.

2. Finanční podpora se nevztahuje na kácení stromů a na opatření k běžné pravidelné údržbě ploch a porostů. V případě 
opakujících se opatření dle schválených plánů péče o zvláště chráněná území se podpora poskytuje maximálně 
na dobu 2 let. 

3. Pokud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci vyhlášených programů MŽP, MZe, 
MMR atd., nesmí podat žádost o poskytnutí podpory z Fondu na totéž opatření.

Článek III

POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle Přílohy č.I.3 Směrnice MŽP o poskytování 
finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že bude vyplněn:

a) celý oddíl A formuláře,
b) celý oddíl B formuláře,
c) oddíl C.2.III formuláře,
d) oddíly D.1.b, D.1.c, D.2, tabulka D.3.a formuláře,
e) oddíl E

2. Údaje ke každému jednotlivému opatření zahrnutému do žádosti v dílčích programech programu 3.1. budou doloženy 
a rozvedeny ve formuláři „List žadatele“, který bude obsahovat:

a) úplné identifikační údaje žadatele: 

- příjmení, jméno a titul nebo název subjektu;
- adresa;
- právní vtah k pozemku (vlastnictví, nájem);
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b) údaje o pozemku, na němž bude opatření realizováno:

- katastrální území realizace;
- číslo parcely;
- výměra, na níž bude opatření realizováno;
- popis charakteru pozemku;
- popis charakteru území s ohledem na stupeň ochrany a význam pro ekologickou stabilitu území;

c) identifikační údaje vlastníka pozemku:

- příjmení, jméno a titul nebo název subjektu;
- adresa;
- telefon (fax);

d) popis opatření – prováděných prací,
e) podrobný výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku,
f) čestné prohlášení žadatele, zda se jedná o opatření investičního nebo neinvestičního charakteru (zařadit dle 

převládajících opatření v rámci akce),
g) čestné prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH,
h) stanovisko orgánu ochrany přírody, že navrhovaná opatření jsou nad běžný rámec povinností uložených 

vlastniku nebo nájemci obecně závaznými právními předpisy,
i) čestné prohlášení žadatele o finančním zajištění celkového předmětu podpory po celou dobu realizace,
j) čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na realizaci opatření žádný další nárok na podporu z prostředků 

státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu,
k) čestné prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním jména (obchodního jména) žadatele, předmětu podpory 

a výši podpory,
l) čestné prohlášení žadatele o správnosti a úplnosti údajů uvedených v Listu žadatele,
m) datum, razítko a vlastnoruční podpis.

3. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu z Fondu (upřesnění přílohy č. 
I.5 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro opatření v rámci Programu péče o přírodní 
prostředí):
? Odborný posudek, ve kterém je doporučena realizace akce s podporou Fondu ve smyslu článku 3, odst. 2 

Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR – jeho obsah je pro opatření v rámci Programu 
péče o přírodní prostředí stanoven v článku IV této Přílohy I.7 Směrnice.

? Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (aktuální výpis z obchodního rejstříku, z evidence 
samostatně hospodařících rolníků či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací a pod.), kterým 
doloží uvedené identifikační údaje.

? Výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy (originál nebo ověřená 
kopie). Pokud není žadatel vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu nebo prohlášení orgánu ochrany 
přírody (viz. článek II) – netýká se programu 3.2.2.

? Souhlas vlastníka pozemku se změnou kultury u opatření, která mají charakter změny. U nájemců souhlas 
vlastníka s prováděným opatřením – netýká se programu 3.2.2.

? Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí 
podpory z Fondu na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického 
hlediska (prováděcí projekt včetně položkového rozpočtu). Platí u programu 3.1.

? Osnova plánu a finanční odhad. Platí u programu 3.2.2.
? Rozhodnutí orgánů státní správy, požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, souhlas k zásahu do 
významného krajinného prvku,souhlas orgánů památkové ochrany apod.) – netýká se programu 3.2.2.

? Stanovisko krajského úřadu, z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje, k poskytnutí podpory 
z Fondu a potvrzení souladu se schválenou nebo připravovanou krajskou koncepcí. Vydává krajský úřad, odbor 
životního prostředí a odbor regionálního rozvoje. 

? Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele – Obce a podnikatelské subjekty předkládají ekonomické 
výkazy za minulý rok a za poslední vykazované období v rozsahu uvedeném v Příloze I.5.

? V případě půjčky (viz. Příloha č. I.2, čl. 1 bod 3 a 4) předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění 
půjčky.

? Rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o schválení komplexních pozemkových úprav (u programu 3.1.8.)
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? Doklad (např. ve formě čestného prohlášení), že předmět podpory není využíván k podnikání – netýká se 
programu 3.2.2.

? U programu 3.2.2. je nutné doložit soulad s  Plánem péče národního parku (pokud jsou tyto dokumenty již 
schváleny)

? U jednotlivých dílčích programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů 
specifickými doklady (např. stanovisko příslušného odboru MŽP).

? U programu 3.1.1. doložit schválení ÚSES (např. ze schváleného územního plánu, ze schváleného generelu 
ÚSES apod.)

4. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
? Doložení výběrového řízení v dodavatelském zajištění ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, v případech, kdy vlastník nebo uživatel pozemku bude realizovat opatření nebo jeho 
část dodavatelsky. 

? Smlouva o dílo v případě dodavatelského zajištění.
? V případě půjčky návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky.

5. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro závěrečné vyhodnocení akce příloha k Formuláři 
závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou následující:

? Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů, popř. 
účetní doklady (faktury včetně jejich věcné náplně musí být příjemce podpory odsouhlaseny z hlediska jejich 
správnosti.);

? Protokol o předání místa realizace akce, příp. výpis ze stavebního deníku apod.;
? Protokol o předání a převzetí dokončené akce, příp. výpis ze stavebního deníku apod.;
? Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení;
? Vyjádření orgánu státní správy;
? Stanovisko projektanta k realizaci akce dle projektu;
? Čestné prohlášení žadatele zda byl plátcem DPH v průběhu realizace akce;
? Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci.

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond. 

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. (např.u programu 3.1.4.b 
vyjádření vodoprávního úřadu, že předmětnému rybníku nebyla a nebude povolena výjimka dle zákona č. 254/2001 
Sb., vodního zákona, v platném znění, § 39 odst. 7).

Článek IV

1. Odborný posudek, který pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí zpracovává u programů 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.8 a 3.1.9 místně příslušné odborné pracoviště ochrany přírody, tj. správa NP, správa CHKO 
nebo středisko Agentury ochrany přírody a krajiny, u dílčího programu 3.1.3 místně příslušný odbor výkonu státní 
správy MŽP, u dílčích programů 3.1.6. a 3.1.7 odbor ochrany přírody MŽP, u dílčího programu 3.1.9 je možné 
předložit odborný posudek zpracovaný odborným útvarem Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, bude vycházet z této osnovy:

g) Obecné údaje;
h) Identifikace předkladatele žádosti;
i) Adresát a účel posudku;
j) Základní charakteristika opatření, náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond;
k) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí 

a úměrnosti předpokládaných nákladů k dosaženým efektům;
l) Hodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení;
m) Stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám Programu péče o přírodní prostředí a doporučuje se realizovat 

s finanční podporou z Fondu.
V případě zvláště chráněných území bude součástí rovněž stanovisko, zda je opatření součástí schváleného plánu 
péče o zvláště chráněné území.

U programu 3.2.2. nahrazuje odborný posudek stanovisko příslušného odboru MŽP.
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Článek V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výši a procento podpory navrhuje Fond podle zásad stanovených v Příloze č. I.2 s přihlédnutím k odbornému 
posudku, zdrojům Fondu a finančním nákladům akce

2. Fond je oprávněn na základě zjištění odborných orgánů ochrany přírody nebo na základě výsledků vlastní kontrolní 
činnosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou 
o poskytnutí podpory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na 
stav životního prostředí v lokalitě, při finančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž je možno použít jiné 
vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby a pod.

3. Postih vůči jednotlivým žadatelům může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. 

4. Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí platí v plném 
rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích příloh na dané období, 
pokud nejsou upravena touto Přílohou č. I.7 Směrnice.
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Příloha č. I.8

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 

Článek I

PŘEDMĚT PROGRAMU

1. Základní kritéria pro výběr akcí k poskytnutí podpory jsou stanovena takto:

? akce musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR a s Národním rozvojovým plánem ČR 
a se Státním programem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v České republice a se zákonem 
č. 123/1998 Sb., ve znění zákona č. 6/2005 Sb., o právu na informace o životním prostředí;

? význam a dosah pro environmentální výchovu a osvětu;
? u konkrétních akcí měrné náklady v Kč/den;
? u programu 8.2 měrná náročnost výstavby, opravy a rekonstrukce v Kč/m2 plochy;

2. Předmět podpory je v jednotlivých dílčích programech stanoven takto:

1. Dílčí program 8.1.

Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizaci následujících opatření, vedoucích k dostupnosti environmentálních 
vzdělávacích a osvětových programů a environmentálního poradenství na celém území České republiky.
? realizace environmentálních vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců veřejné správy a pro 

členy samospráv v rámci jejich vzdělávání podle usnesení vlády České republiky č. 991+P ze dne 8. října.2003, 
k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty v České republice, včetně pilotních vzdělávacích programů pro budoucí školitele;

? realizace celostátních, krajských, regionálních nebo městských environmentálních vzdělávacích a osvětových 
programů;

? podpora konkrétních akcí  ekologického významu připravovaných regionálními nebo obecními centry a středisky 
environmentální výchovy a environmentálními poradnami;

? podpora vydávání odborných publikací zaměřených na ekologickou tématiku.

Předmětem podpory je příspěvek na úhradu nákladů na realizaci environmentálních vzdělávacích programů pro 
jednotlivé kategorie zaměstnanců veřejné správy a pro členy samospráv v rámci jejich vzdělávání podle usnesení vlády 
České republiky č. 991+P ze dne 8. října.2003, k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice včetně pilotních vzdělávacích programů pro budoucí 
školitele:
? příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací celostátních, krajských, regionálních nebo městských 

environmentálních vzdělávacích a osvětových programů;
? příspěvek na úhradu nákladů na konkrétní ekologické akce regionálních nebo obecních center a středisek 

environmentální výchovy a environmentálních poraden;
? příspěvek na úhradu nákladů související s  vydáváním odborných publikací zaměřených na environmentální 

tématiku.

2. Dílčí program 8.2.

Program podpory výstavby, rekonstrukce environmentálních center

Cílem programu je příspěvek na zabezpečení funkční sítě center a středisek environmentální (ekologické) výchovy 
a environmentálních (ekologických) poraden za účelem plošné dostupnosti environmentálního vzdělávání a osvěty 
a environmentálního poradenství na celém území ČR.

O podporu je možno žádat na výstavbu, opravy a rekonstrukce enviromentálních center a středisek, které slouží nebo 
budou sloužit plně nebo z převážné části jako centrum nebo středisko environmentální výchovy nebo environmentální 
poradna a jsou buď ve vlastnictví žadatele nebo v dlouhodobém pronájmu (nejméně 15 následujících let).

Předmětem podpory je příspěvek na úhradu nákladů spojených s výstavbou, opravou a rekonstrukcí nemovitostí, které 
budou sloužit jako centrum nebo středisko environmentální výchovy nebo environmentální poradna.
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Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Finanční podpora se poskytuje na realizaci opatření splňujících podmínky stanovené v čl. I. 
2. Finanční prostředky budou uvolňovány na základě faktur se soupisem provedených prací. 
3. Pokud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu, nesmí podat žádost o poskytnutí 

podpory z Fondu na realizaci téhož opatření.
4. Podporu nelze poskytnout na již ukončené akce. V odůvodněných případech zváží ministr vydání rozhodnutí 

v  případě dříve započaté akce.
5. Fond poskytne podporu na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s akcí. Uznatelné náklady jsou určeny 

interním metodickým pokynem Fondu.

Článek III

POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle Přílohy č.I.3 Směrnice MŽP 
o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že bude vyplněn:

a) celý oddíl A formuláře,
b) celý oddíl B formuláře,
c) oddíl C.1 formuláře,
d) příslušná část oddílu C.2 formuláře,
e) příslušná část oddílu D. formuláře,
f) příslušná část oddílu E. formuláře.

2. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu z Fondu (upřesnění 
přílohy č. I.5 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro opatření v rámci Programu 
péče o přírodní prostředí). Pro všechny programy se předkládá:

a) stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP a územního rozvoje,
b) doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele,
c) dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti 

poskytnutí podpory z Fondu na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického 
a ekologického hlediska,

d) v případě programu 8.2 výpis z katastru nemovitostí – doklad o vlastnictví. V případě, že žadatel není 
vlastníkem nemovitostí, je nutné doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka nebo subjektu vykonávajícího 
právo vlastníka,

e) odborný posudek
f) údaje o zdrojích financování,
g) doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele v rozsahu dle Přílohy č. I.5 Směrnice MŽP 
h) výpočet ukazatele dluhové služby,
i) výroční zprávy za poslední 3 roky – předkládají občanská sdružení a jiné neziskové organizace,
j) podrobný výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku,
k) čestné prohlášení žadatele, zda jde o investiční akci nebo neinvestiční akci;
l) v případě programu 8.2 územní rozhodnutí , v případě sloučeného řízení stavební povolení.

3. Fond je oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady, např. 
doložení stanoviska příslušného odboru MŽP. 

Článek IV

ODBORNÝ POSUDEK

1. Odborný posudek pro opatření v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání a osvěty zpracovává 
odborné pracoviště MŽP, tj. odbor vnějších vztahů MŽP. Osnova odborného posudku je stanovena Přílohou č. I.6 
Směrnice MŽP.
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Článek V

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O PODPOŘE

1. Žadatel v případě vydání kladného „Rozhodnutí“ ministra životního prostředí o poskytnutí podpory předloží 
Kanceláři Fondu podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře. Doklady, které jsou požadovány pro 
uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

? Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření 
z ekonomického i věcného hlediska.

? Čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na předmět podpory jiný nárok na podporu ze státních zdrojů, 
případně doložit, na jaké jiné položky a jaký orgán žádá.

? Doklady prokazující dodržení zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
? Smlouva o dílo v případě dodavatelského zajištění.

2. Fond je oprávněn požadovat doložení údajů dalšími doklady.

Článek VI

VÝŠE PODPORY

1. V průběhu realizace bude dotace poskytována pouze do výše 90% celkově přiznané dotace. Pozastavená část 
dotace bude uvolněna až po ukončení realizace a schválení závěrečného vyhodnocení akce.

Článek VII

DOKLADY, KTERÉ JSOU POŽADOVÁNY K ZÁVĚREČNÉMU VYHODNOCENÍ AKCE

1. Žadatel předloží Fondu do třech měsíců od ukončení akce závěrečné vyhodnocení akce.

2. Při závěrečném vyhodnocení akce předkládá příjemce podpory:

? Formulář závěrečného vyhodnocení akce;
? Soupis faktur, kopie příslušných faktur včetně soupisů prací a odpovídajících bankovních výpisů, popřípadě 

účetní doklady.
3. U podporovaných opatření, která mají charakter stavby, žadatel dále předloží:

? Protokol o předání staveniště nebo místa realizace akce;
? Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo realizované akce;
? Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení nebo kolaudační rozhodnutí, 

protokol o předání a převzetí dokončené stavby, nevyžaduje-li se kolaudační rozhodnutí;
? Vyjádření projektanta.

4. Fond je oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů k závěrečnému vyhodnocení akce.

Článek VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci tohoto programu platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice 
MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích Příloh I, pokud nejsou upraveny touto Přílohou I.8.

2. 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 realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na 
úroveň environmentálního vzdělávání nebo stav životního prostředí nebo při finančně neúměrně náročné realizaci 
opatření, přičemž je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby apod.

3. Postih vůči jednotlivým příjemcům podpory může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. 
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Příloha č. I. 10

VZOROVÉ POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK ZA POSKYTNUTÉ PŮJČKY SFŽP ČR

1 Úvod

Je-li součástí podpory půjčka, pak je zapotřebí se Státního fondu životního prostředí České republiky /dále jen SFŽP/ 
dohodnout její zajištění.

Při poskytování půjčky musí SFŽP dbát na to, aby byla co možno nejvíce zajištěna návratnost poskytnutých finančních 
prostředků, neboť tyto prostředky budou dále použity na podporu ekologických aktivit dalších žadatelů. Z tohoto důvodu 
je SFŽP nucen žádat odpovídající zajištění svých pohledávek, které mívá zejména formu zástavy nemovitého majetku.

Zástava musí plnit ten účel, aby v případě, že dlužník své závazky není schopen či ochoten plnit, mohla být v souladu 
s příslušnými předpisy skutečně prodána a z výtěžku uhrazena pohledávka SFŽP.

Z výše uvedeného důvodu klient kontaktuje, nejlépe písemně nebo osobní návštěvou, ekonomický úsek, odbor hodnocení 
a financování akcí k posouzení, zda návrh na zajištění půjčky odpovídá vyhodnocení úvěrové způsobilosti. Je nutné 
předkládat podklady k uzavření zástavní smlouvy tak, aby hodnota zástavy pokryla celou půjčku včetně úroků. Podklady 
pro zástavu budou předávány současně s podklady pro uzavření smlouvy o podpoře.

2 Typy zajištění akceptované SFŽP

2.1 Jištění pohledávky zástavou nemovitostí
U těchto zástav, které jsou nejobvyklejšími zajišťovacími instrumenty půjčky, je nutno předložit následující doklady

a) Výpis z katastru nemovitostí – dokument se předkládá v originálním provedení nebo ověřené kopii. Výpis by neměl 
být starší více než 3 měsíce (starší dokument nemusí odpovídat dané situaci). Z dokumentu musí jasně vyplývat 
vlastník nemovitostí. V této souvislosti je tedy nezbytné, aby zápis v katastru nemovitosti odpovídal skutečnosti. 
Nejasnosti bývají zejména se zápisem staveb a vlastnických vztahů. Proto pro smlouvu musí být připraveny zcela 
jednoznačné podklady.

b) Snímek z pozemkové mapy – dokument je možno předložit v originálním provedení z katastrálního úřadu nebo 
ověřené kopii. Mapa by neměla být starší více než 3 měsíce, aby vystihovala aktuální stav. Zástava se na této mapě 
vhodně označí (šrafovaně, barevně). Pokud bude dávána do zástavy nová nemovitost, která není zanesena katastrálním 
úřadem do pozemkové mapy (číselně), je možno přiložit kopii prvopisu geometrického plánu nemovitosti obsahující 
doložku potvrzující její soulad s údaji katastru nemovitostí jak upravuje § 80, vyhl.190/96 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.

c) Znalecký posudek – znalecký posudek se předkládá pouze v originále. Ocenění nemovitostí musí být provedeno 
podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Ve zvláštních případech (výrobní objekty, sklady – viz 
bod 2.1g) SFŽP vyžaduje tržní ocenění zástav. V posudku musí být nemovitosti specifikovány v souladu s tím, jak 
jsou vedeny v katastru nemovitostí, tj. s uvedením parcelních čísel pozemků navržených k zastavení a popisných či 
evidenčních čísel staveb navržených k zastavení, vždy s uvedením parcelního čísla pozemku, na kterém se stavba 
nachází, aby bylo jednoznačně určeno, o jaké nemovitosti jde. V odůvodněných případech si SFŽP vyhrazuje právo 
svého vlastního posouzení navržené zástavy některou jinou odbornou firmou.

d) Fotodokumentace – k návrhu na zástavu je nutno přiložit 2 fotografie předložené zástavy, které by, vedle znaleckého 
posudku, dokreslovaly představu o zástavě. U zemědělských a lesních pozemků se fotografie nepředkládají.

e) Pojištění nemovitostí – je nutno předložit kopii pojistné smlouvy uzavřené pro případ poškození či zničení 
nemovitosti.

f) Vinkulace pojištění – případné pojistné plnění je nutné vinkulovat ve prospěch SFŽP a doklad o vinkulaci předložit 
SFŽP společně s podepsanou zástavní smlouvou. Bez předložení dokladu o vinkulaci nebudou uvolněny finanční 
prostředky.

g) Hodnota zástavy – pokud jde o hodnotu zástavy, je třeba počítat s tím, že SFŽP bude požadovat vyšší hodnotu 
zástavy, než bude činit pohledávka. Pro orientační propočet navýšení zástavy uvádíme koeficienty, které jsou určeny 
pro klienty hodnocené stupněm pozitivní 1, pokud je klient hodnocen jako pozitivní 2 (viz vyhodnocení úvěrové 
způsobilosti), tak se tyto koeficienty zvyšují o 0,3:

druh nemovitosti: hodnota zástavy / půjčky s úrokem
obytné domy ............................................................................2,0
objekty vhodné pro podnikatelské účely .................................1,3
výrobní objekty , sklady podnikatelských subjektů..................2,01)
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pozemky s lesními porosty          pojištěné...............................1,5
                                                     nepojištěné ...........................2,0
zemědělské pozemky ...............................................................1,8
speciální objekty (ČOV, elektrárny apod.) ..............................1,82)

zemědělské usedlosti ................................................................3,0
objekty občanské vybavenosti ..................................................1,6

Legenda:

1) ke znaleckému posudku dle bodu c) oceňujícímu výrobní objekty a sklady podnikatelských subjektů je nutno 
předložit znalecký posudek tržního ocenění (toto se netýká malých vodních elektráren)

2) pouze jako dozajištění zástavy, tj.kombinace bonitní zástavy se speciálními objekty

Poznámka:
Půjčkou se vždy rozumí jistina včetně úroků, které jsou dány ve smlouvě o podpoře.
Ekonomický náměstek SFŽP si vyhrazuje právo tyto koeficienty upravovat ve vazbě na vyhodnocení úvěrové 
způsobilosti žadatele o půjčku, stav zastavované nemovitosti, celkovou dobu splácení, ocenění soudním znalcem 
apod.

Obecné zásady pro zástavu nemovitostí

− do zástavy bere SFŽP stavby zásadně s pozemky, a to i s pozemky, které umožňují přístup k vlastní zástavě z veřejné 
komunikace.

− požaduje se, aby zástavce byl skutečným a výlučným vlastníkem zastavované nemovitosti a tato nemovitost nebyla 
již zatížena jiným zástavním právem, případně na ní nevázlo neúnosné věcné břemeno a nebyla pronajata nesnadno 
vypověditelnou smlouvou. Pokud na nemovitosti vázne smlouva o pronájmu, nesmí být výpovědní lhůta delší jak 4 
měsíce. Tento fakt je nutno doložit prohlášením odpovědného zástupce. Toto se však netýká lesních a zemědělských 
pozemků, kde u nájemních smluv je požadováno, aby výpovědní lhůta byla maximálně jeden rok. Toto ustanovení 
bude zakotveno v zástavní smlouvě a v případě nepravdivého tvrzení má SFŽP právo od smlouvy odstoupit.

− do zástavy nelze vzít stavby veřejně prospěšných zařízení jako školy, zdravotní zařízení, zařízení sociální péče, 
požární zbrojnice, budovy městské policie, vodojemy, vodovody, úpravny vody nebo budovy vepřínů, kravínů, či 
stavby, které jsou těžko provozně oddělitelné od ostatních nezastavených staveb, neboť u nich by byl skutečný 
výkon zástavního práva problematický. Do zástavy však nelze brát ani panelové domy, které z pohledu kvality 
zástavy a prodejnosti jsou problematické v případě, že dlužník by nebyl schopen či ochoten plnit si své závazky.

− školky je možné vzít do zástavy jen v případě, že obec doloží prohlášení obecního zastupitelstva, že v případě 
realizace zástavního práva je možno přemístit provoz MŠ jinam.

− lesní porosty je možno vzít do zástavy jen v případě, že po dobu splácení půjčky (a ještě po roce předpokládaného 
ukončení splácení) se u nich nepřepokládá těžební zásah, který by jejich hodnotu snížil o více než 5%.

− zastavovaná nemovitost by neměla být v období od roku 1939 majetkem církve či náboženské společnosti (toto 
omezení má důvod v možných restitučních nárocích).

− objekty zapsané v seznamu kulturních památek je možné brát do zástavy pouze u měst a obcí. Města či obce jsou 
povinny na tuto skutečnost předem upozornit odbor hodnocení a financování. V zástavní smlouvě bude závazek 
zástavce, že úhrada, kterou stát zaplatí v případě přednostní koupě, bude převedena SFŽP.

Teprve po předložení listu vlastnictví s vyznačeným vkladem zástavního práva ve prospěch SFŽP a předložení dokladu 
o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch SFŽP je možné čerpat půjčku ve smyslu předloženého a odsouhlaseného 
finančně platebního kalendáře.

2.2 Jištění pohledávek bankovní zárukou
Postup při tomto způsobu zajištění je poněkud odlišný než postup u ostatních typů zajištění, protože bankovní záruka se 
vypracovává až na základě smlouvy o podpoře vypracované SFŽP. Žadatel tudíž musí předložit příslib bankovní záruky, 
z kterého je zřejmé jak bude bankovní záruka koncipována, tj. na jakou výši a u jaké banky bude uzavřena. Ručení 
musí být dále koncipováno tak, aby platnost záruční listiny nekončila dříve než 3 měsíce po předpokládaném ukončení 
splácení půjčky. Bankovní záruku nutno uzavírat nejen na jistinu, ale i na úroky /příslušenství/.

Posléze bude ve smlouvě o podpoře zakotvena podmínka, že finanční prostředky SFŽP budou uvolněny až po předložení 
originálu záruční listiny.

SFŽP přijímá pouze bankovní záruky od tuzemských bank podléhajících bankovnímu dohledu ČNB.

2.3 Jištění třetí osobou
Pokud bude ručitelem jiná osoba (podnikatelský subjekt bude ručit za obec, nebo naopak obec ručí za podnikatelský subjekt 
či obec ručí jiné obci), a své ručení zajistí řádnou zástavou, bude s ním po dohodě s SFŽP sepsána běžná zástavní smlouva.
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Při zvlášť bonitním ručiteli je možno upustit od ručení nemovitostmi. Pak postačuje ručitelské prohlášení (vzor 
ručitelského prohlášení viz. příloha č 1).

V případě ručitelského prohlášení je však vždy nutno předložit:

ručení podnikatelského subjektu – výkaz zisků a ztrát a rozvahu minimálně za 2 roky zpětně a poslední vykazované 
období, přílohu k roční účetní závěrce popř. audit účetnictví, výhledové Cash-Flow, souhlas představenstva nebo 
společníků dané firmy, výpis z obchodního rejstříku. Ručitel předloží též přehled organizací, kterým již ručí včetně výše 
ručení. Dále předloží stručný podnikatelský záměr. Ručitelské prohlášení je nutno předložit až na základě pokynu SFŽP, 
kdy již byla vyhodnocena bonita ručitele.

ručení obcí, měst – výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů, přehled aktiv a pasiv za 2 roky zpětně, rozpočet, 
výhledové Cash-Flow, přehled organizací, kterým obec či město ručí včetně výše ručení, souhlas zastupitelstva s ručením. 
Ručitelské prohlášení je nutno předložit až na základě pokynu SFŽP, kdy již byla vyhodnocena bonita ručitele.

2.4. Ručení cennými papíry
a) akcie

Ručení akciemi je možné za předpokladu obchodovatelnosti s těmito akciemi na organizovaném trhu BCP 
nebo RMS. Vzhledem k nestabilnosti kurzu akcií musí být celková hodnota akcií nabídnutých do zástavy ve 
vztahu k poskytnuté půjčce včetně úroků o 100% vyšší. Pro stanovení ceny akcií se převezme aktuální kurz ke 
dni vypracování protokolu o vyřízení zástavního práva z kurzovního lístku burzovních novin. Žadatel o půjčku 
předkládá doklad ze střediska cenných papírů o vlastnictví těchto akcií.

b) státní dluhopisy emitované MF ČR
Hodnota státních dluhopisů (např. povodňových apod.) musí být minimálně ve stejné výši jako poskytnutá 
půjčka (jistina a úrok).

c) hypoteční zástavní listy
Koeficient navýšení těchto hypotečních zástavních listů se bude posuzovat dle typu
subjektu, který je vydal – likvidita listů (doba splatnosti, možný prodej na BCP, zpětný odkup apod.).

d) směnka
Půjčky poskytnuté SFŽP mohou být zajištěny také směnkou ve smyslu směnečného a šekového zákona 
č.191/1950 Sb. a zákona o cenných papírech č. 591/1992 Sb. ze dne 20.11.1992 ve znění pozdějších předpisů 
s „avalem“ nebo ručitelským prohlášením ručitele.
Směnečný ručitel bude vyhodnocen jako běžný ručitel. K tomuto musí být předloženy podklady v souladu 
s bodem 2.3.

Poznámka: Listinné cenné papíry se ponechávají v úschově SFŽP a zaknihované cenné papíry se zastaví ve prospěch 
SFŽP. Pro zrychlení předávání originálních listinných cenných papírů je nutné v přehledu uvádět počet zastavovaných 
cenných papírů, kdo je vydal,

identifikační čísla (ISIN), série apod.

e) zastavení pohledávky u bankovního ústavu – termínované vklady
V tomto případě žadatel předkládá doklad o zřízení a vedení termínovaného účtu. Výnosy z TVK náleží žadateli 
o podporu.
Právní odbor SFŽP vypracuje zástavní smlouvu včetně potvrzení poddlužníka (viz. příloha č.2), které žadatel 
předloží k potvrzení bance, u které je veden termínovaný vklad. Bez tohoto potvrzení nebudou uvolněny 
finanční prostředky z SFŽP.

2.5. Ručení budoucími příjmy 
Ručení budoucími příjmy se používá v kombinaci se zástavou nemovitostí, případně s jinými zajišťovacími instrumenty 
a lze je akceptovat pouze u statutárních měst. Ručení budoucími příjmy představuje trojdohodu mezi SFŽP příjemcem 
podpory a příslušným bankovním domem. Podmínkou je předložení všech účtů obce, města, zejména daňových 
a předběžné projednání s příslušným bankovním domem tak, aby smlouva o platbách z peněžních prostředků na běžném 
účtu vypracovaná SFŽP nebyla v konečné fázi odmítnuta.

3 Zpracování zástavní smlouvy ve vazbě na čerpání půjčky

Na základě předloženého návrhu zajištění půjčky vyhotovuje odbor hodnocení a financování akcí protokol o vyhodnocení 
zástavního práva a předává jej po schválení ekonomickým náměstkem právnímu útvaru k vypracování příslušné 
smlouvy.

Poznámka:
Podmínky pro zajištění pohledávek je nutno chápat jako obecné a skutečné zajištění bude stanoveno s přihlédnutím ke 
konkrétním podmínkám daného případu a může se (při zabezpečení řádného zajištění pohledávek SFŽP) od uvedených 
lišit.
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Příloha č. I. 12

ADRESÁŘ 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Tel.: 267 994 300 – 367, fax: 272 936 597 e – mail: kancelar@sfzp.cz
http://www.sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Brno
 Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.: 545 566 813, fax: 545 566 813 e – mail: mspackova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště České Budějovice
Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
Tel.: 386 351 995, fax: 386 351 995 e – mail: phouska@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Hradec Králové
Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 859 270, fax: 495 859 270 e – mail: mmachacny@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Jihlava
Fritzova 4, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 308 723 , fax: 567 308 723 e – mail: jpavlas@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Karlovy Vary
 Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel.: 353 502 498, fax: 353 502 498 e – mail: vjezkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Liberec
 nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3, 
Tel.: 485 244 334, fax: 485 244 334 e – mail: mwedlichova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Olomouc
 Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Tel.:585 244 616, fax: 585 244 616 e – mail: pzernicek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ostrava
Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 599 442 056, fax: 596 138 314 e – mail: mbreuerova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Pardubice
Štrossova 44, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 859 156, fax: 466 859 156      e – mail: drychecky@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Plzeň
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Tel.: 378 033 910, fax: 377 033 909 e – mail: islovacek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Praha
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: 267 994 350, fax: 267 910 799 e – mail: phedrlinova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ústí nad Labem
 W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 205 598, fax: 475 205 598 e – mail: rsmidek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Zlín
 Tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
Tel.: 577 690 486, fax: 577 690 486 e – mail: rmachova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Střední Čechy
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: 267 994 366, fax: 267 910 799 e – mail: ohamacek@sfzp.cz
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ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství
Na břehu 267, 190 00 Praha 9
Tel: 222 860 111 e-mail: public@cizp.cz

Česká inspekce životního prostředí , Oblastní inspektorát Praha
Kodaňská 10, 100 10 Praha 10
Tel.: 2 71 741 580, 271 741 577 fax:271 741 585

Česká inspekce životního prostředí , Oblastní inspektorát České Budějovice
Žižkova 1, PS 32, 370 21 České Budějovice
Tel.: 386 352 506, 602 442 284, fax: 386 357 581

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Malá 9, 301 12 Plzeň
Tel.: 37 723 67 83, 602 442 283, 601 263 492, fax: 37 723 7289

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: 47 550 05 47, fax: 47 550 0042

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec
Budova SVÚT, U Jezu 2a, 460 01 Liberec 4
Tel.: 48 522 63 80, fax: 48 522 63 75, 522 63 78

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 49 57 73 111, fax: 49 611 175

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 428 096

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Žerotínovo nám. 1/2, 602 00 Brno 2
Tel.:541 21 27 86, 602 555 413, fax: 5 412 12 827

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc
Tovární 41, 772 11 Olomouc
Tel.: 58 524 34 29, fax: 58 524 34 10

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava
Varenská 51, 702 00 Ostrava
Tel.: 59 661 16 83, fax: 59 662 13 19

SPRÁVA OCHRANY PŘÍRODY

Správa ochrany přírody
Nuselská 39
140 00 Praha 4
Tel.: 241 082 219, 220, fax: 241 082 999

SCHKO Blaník
257 06 Louňovice pod Bl. 8
Tel.: 317 852 654, fax: 317 852 683

SCHKO Český kras
267 18 Karlštejn I/85
Tel.: 311/684 713, 311 681 713, fax: 311/681 713

SCHKO Kokořínsko
Česká ul. 149, 276 01 Mělník
Tel.: 315 622 149, fax: 315 622 149
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SCHKO Křivoklátsko
270 24 Zbečno 5
Tel.: 313/554 834, 558 263, fax: 313/554 810

SCHKO Blanský les
Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 716 618, fax: 380 711249

SCHKO Třeboňsko
Valy 121, 379 91 Třeboň
Tel.: 384 721 248, 384 721 400, fax: 384 721 248

SCHKO Slavkovský les
Anglická 119/15, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 624 081, 354 624 424, fax: 354 620 081 

SCHKO České Středohoří
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416/732 387, fax: 416/732 395

SCHKO Jizerské hory
U jezu 10, 460 01 Liberec
Tel.: 48/61 31 090, Nadace 48/ 613 10 91, fax: 48/51 04 771

SCHKO Labské pískovce
Teplická 424/69, 405 02 Děčín
Tel.: 412 518 202
Chřibská – tel.: 412 381 207

SCHKO Lužické hory
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
Tel.: 487 762 355, 487 762 356, fax: 487 762 355

SCHKO Broumovsko
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 541 085

SCHKO Český ráj
Dvořákova 294, 511 01 Turnov
Tel.: 481322 292

SCHKO Orlické hory
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 533 414, fax: 494 533 414

SCHKO Železné hory
Náměstí 317, 538 25 Nasavrky 
Tel.: 469 677 420 fax: 469 677 729

SCHKO Bílé Karpaty
Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
Tel.: 577 119 629-7

SCHKO Moravský kras
Svitavská 29, 678 01 Blansko
Tel.: 516 417 825 fax: 516 418 158

SCHKO Pálava
náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.: 519 510 585

SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 653 111, fax: 566 653 116
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SCHKO Beskydy
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhošťem
Tel.: 571 654 293, fax: 571 657 407

SCHKO Jeseníky
Šumperská 93, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 402 228, fax: 584 403 050 
detašované pracoviště: 793 36 Malá Morávka 27
Tel.: 554 273 140

SCHKO Litovelské Pomoraví
Husova ul. 906/5, 784 01 Litovel
Tel.: 585 344 156-7, fax: 585 344 158

SCHKO Poodří
ul. 2. května 1, 742 13 Studénka 
Tel.: 556 455 055, fax: 556 455 058

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR 

Středisko Brno
Lidická 25/27, 657 20 Brno

Středisko České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 34, 370 01 České Budějovice

Středisko Havlíčkův Brod
Ledečská 2136, 580 01 Havlíčkův Brod

Středisko Olomouc
Lafayettova 13, 772 00 Olomouc

Středisko Ostrava
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz

Středisko Pardubice
B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Středisko Plzeň
Malá 9, 304 01 Plzeň

Středisko Praha
U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5 – Košíře

Středisko Ústí nad Labem
Stříbrnické nivy 2428/4, p. o. box 5, 400 11 Ústí nad Labem

SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKŰ

Správa KRNAP
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
Tel.: 499 456 111
pracoviště v Peci pod Sněžkou, tel.: 499 962 213

Správa NP Podyjí
Na vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
Tel.: 515 226 722, fax: 515 221 115

Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 206, 385 01 Vimperk
Tel.: 388 450 111
Dobrá – tel.: 338 335 143
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Správa NP České Švýcarsko
Pražská 52
407 46 Krásná Lípa
tlf. 412 354 050

ODBORY VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor výkonu státní správy MŽP pro středočeskou oblast
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
Tel.: 224 920 674, fax: 221 982 264

Odbor výkonu státní správy MŽP pro českobudějovickou oblast
Jeronýmova 1, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 793 111, fax: 386 793 181

Odbor výkonu státní správy MŽP pro plzeňskou oblast
Hřímalého 37, 320 00 Plzeň
Tel.: 377 442 723, fax: 377 442 739

Odbor výkonu státní správy MŽP pro chomutovskou oblast
Školní č. 5335, PS 125, 430 01 Chomutov
Tel.: Ústí N/L475 241 462, fax: 475 212 028
 Chomutov 474 629 040, fax: 474 686 398 

Odbor výkonu státní správy MŽP pro libereckou oblast
Třída I. máje 97, PS 9, 460 01 Liberec
Tel.: 485 340 902, fax: 485 340 901

Odbor výkonu státní správy MŽP pro královéhradeckou oblast
Resslova 1229/29, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 212 632, fax: 495 212 817

Odbor výkonu státní správy MŽP pro brněnskou oblast
Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
Tel.: 541 213 099, fax: 541 211 500

Odbor výkonu státní správy MŽP pro olomouckou oblast
Wellnerova 5, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 728 201, fax: 585 415 174

Odbor výkonu státní správy MŽP pro ostravskou oblast
Prokešovo nám. 7, Nová radnice, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 596 118 887, fax: 596 118 798

ČESKÉ CENTRUM ČISTŠÍ PRODUKCE

České centrum čistší produkce
Dittrichova 6, 120 00 Praha 2
Tel: 224 919 148, fax: 224 912 490 e – mail: org@cpc.cz, christianova@cpc.cz
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13.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

č. 8/2005

Znaky skutkové podstaty tzv. jiného správního deliktu 

k §§ 43, 56 a 88 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

I. Ačkoliv náš právní řád postrádá obecnou úpravu odpovědnosti za tzv. jiné správní delikty, je i pro tuto oblast 
nutno vyvodit, že skutková podstata správního deliktu (deliktu v oblasti veřejného práva) je tvořena jak stránkou 
formální, tak stránkou materiální. Veřejnoprávní sankcí je totiž namístě postihnout pouze takové jednání (popří-
padě i opomenutí), které je společensky nebezpečné. 

II. Ustanovení § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. vyjadřuje toliko formální stránku skutkové podstaty 
správního deliktu. Aby byla tato skutková stránka naplněna beze zbytku, a tudíž aby byla dána i právní odpověd-
nost za správní delikt, je nutno zkoumat, zda dané jednání naplňuje i materiální stránku skutkové podstaty, tedy 
zda ohrožuje nebo dokonce porušuje společenský zájem. 

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 31. prosince 2004, č.j. M/101277/04, SRK/857/P-1634/04)

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu H.K., byla Z.Z.D.K. podle ustanovení § 88 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uložena 
pokuta v symbolické výši za porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona, ke kterému mělo dojít nepovoleným držením dvou 
exemplářů dudka chocholatého. 

Proti rozhodnutí ČIŽP se Z.Z.D.K. odvolala s tím, že předmětní ptáci byli odchováni v zajetí a opatřeni nesnímatel-
nými kroužky. Dne 6. 12. 2003 tedy řádně požádala o udělení výjimky a 8. 12. 2003 ptáky dovezla z Belgie. Dle jejího 
názoru zákon ani vyhláška výslovně nestanoví, že má být o výjimku požádáno předem, a vzhledem ke skutečnosti, že 
je naopak požadováno, aby byla udělena na konkrétní jedince, včetně jejich identifikace, nebylo možno o ni požádat 
v jiném termínu. 

Návrh Z.Z.D.K. na zrušení rozhodnutí ČIZP ministerstvo (odvolací orgán) zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo 
s odůvodněním, že podle § 50 zákona nelze uvedený druh chovat v zajetí bez výjimky podle § 56 zákona, přičemž z dikce 
obou ustanovení vyplývá, že výjimka musí být udělena předem a je věcí ujednání mezi smluvními stranami, kdy bude 
živočich přemístěn.

Poté se Z.Z.D.K. obrátila na ministerstvo dopisem, v němž uvádí, že dovoz dudků považuje za jednoduchou záležitost, 
kterou může orgán ochrany přírody vyřídit bezodkladně ve smyslu § 83 odst. 3 zákona. Je toho názoru, že zákon sám 
nemůže postihnout všechny okolnosti praktického života, přičemž právě institut opravných prostředků vytváří prostor 
pro individuální posouzení jednotlivých případů a případné odstranění tvrdosti zákona v zájmu chráněných zvířat. 
Upozorňuje, že nastávají rovněž situace, kdy je nevhodné a často i nemožné otálet s přemístěním zvířete. 

Ministr po podrobném posouzení napadeného rozhodnutí a řízení jemu předcházejícího a s přihlédnutím k návrhu 
zvláštní rozkladové komise dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí o uložení pokuty přísluší pro nezákonnost zrušit. 

SDĚLENÍ



44 45

Z odůvodnění: 

Podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. e) zákona orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 500 000 Kč právnické 
osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že zraňuje, 
chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje. Ačkoliv 
náš právní řád postrádá obecnou úpravu odpovědnosti za tzv. jiné správní delikty, je i pro tuto oblast nutno vyvodit, že 
skutková podstata správního deliktu (deliktu v oblasti veřejného práva) je tvořena jak stránkou formální, tak stránkou 
materiální. Veřejnoprávní sankcí je totiž namístě postihnout pouze takové jednání (popřípadě i opomenutí), které je 
společensky nebezpečné. Toto pojetí plně vyjadřuje pro oblast správních deliktů označených jako přestupky výslovně 
ustanovení § 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Citované ustanovení § 88 odst. 1 písm. e) zákona vyjadřuje toliko 
formální stránku skutkové podstaty správního deliktu. Aby byla tato skutková stránka naplněna beze zbytku, a tudíž 
aby byla dána i právní odpovědnost za správní delikt, je nutno zkoumat, zda dané jednání naplňuje i materiální stránku 
skutkové podstaty, tedy zda ohrožuje nebo dokonce porušuje společenský zájem…

V daném případě se nepochybně jednalo o jednoduchou věc, již je orgán státní ochrany přírody ve smyslu ustanovení 
§ 83 odst. 3 zákona povinen rozhodnout bezodkladně. K dovozu jedinců dudka chocholatého došlo dne 8. 12. 2003. 
Rozhodnutím ze dne 16. 2. 2004 ministerstvo požadovanou výjimku povolilo, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 
9. 3. 2004. V řízení nevznikly pochybnosti o tom, že předmětní dudci pocházejí z H.B.C. v Belgii. V odůvodnění svého 
rozhodnutí ministerstvo uvedlo, že za předpokladu dodržování stanovených podmínek nedojde k zásahu do přiroze-
ného vývoje volně žijící populace, který by byl v rozporu se zájmy ochrany přírody. Správní řízení o uložení pokuty 
zahájila ČIŽP dopisem ze dne 20. 2. 2004 a pokutu uložila rozhodnutím ze dne 22. 4. 2004, tedy již po nabytí právní 
moci rozhodnutí o povolení výjimky, jímž správní orgán konstatoval, že k negativnímu dotčení zájmu ochrany přírody 
v daném případě nedošlo (jinak by výjimka nemohla být povolena) a při dodržení stanovených podmínek ani nedojde. 
V řízení o uložení pokuty nevyšlo najevo, že by Z.Z.D.K. nedovoleně zasahovala do přirozeného vývoje dudků chocho-
latých nebo že by při jejich chovu fakticky nedodržovala ministerstvem stanovené podmínky. V daném případě proto 
nemohla být naplněna ani skutková podstata správního deliktu, jejíž formální stránka je vyjádřena v § 88 odst. 1 písm. 
e) zákona. 

č. 9/2005

Přerušení správního řízení 

k § 29 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
k § 58 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Skutečnost, že dosud nebyl vydán prováděcí právní předpis, který by stanovil podrobnosti poskytování finanční 
náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření ve smyslu ustanovení § 58 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, není důvodem pro přerušení řízení podle ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu. 

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 16. února 2005, č.j. M/100199/05, SRK/101/P-1699/05)

Ministerstvo svým rozhodnutím podle ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu přerušilo řízení o náhradě újmy na pro-
dukční funkci lesa vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vyplývajícího z rozhodnutí orgánu ochrany přírody, 
o kterou požádal pan J.B ve smyslu § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon“). Řízení bylo přerušeno do doby nabytí účinnosti vyhlášky stanovující podmínky poskytování 
finanční náhrady, vzor uplatnění nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady za ztížení zemědělského nebo 
lesního hospodaření podle ustanovení § 58 zákona. V rozhodnutí ministerstvo argumentovalo, že při neexistenci uvedené 
vyhlášky nelze ve správním řízení rozhodnout o výši náhrady bez vážných pochybností o čerpání prostředků ze státního 
rozpočtu.

Krajský úřad K.K. podal podnět k přezkoumání daného rozhodnutí, přičemž namítal rozpor se zákonem a se správním 
řádem, kdy skutečnost neexistence prováděcího předpisu nemůže být důvodem pro přerušení řízení za situace, kdy exis-
tuje platný zákon, podle něhož je správní orgán povinen ve stanovených lhůtách o věci rozhodnout. 
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Ministr s přihlédnutím k návrhu své zvláštní (rozkladové) komise zahájil mimoodvolací přezkumné řízení, v jehož 
závěru rozhodnutí ministerstva zrušil pro rozpor se zákonem. 

Z odůvodnění: 

Skutečnost, že dosud nebyl vydán prováděcí právní předpis, který by stanovil podrobnosti poskytování finanční 
náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření ve smyslu ustanovení § 58 zákona, není důvodem pro 
přerušení řízení podle ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení „správní orgán přeruší řízení, 
jestliže byl účastník řízení vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání (§ 19 odst. 3)“. V daném případě 
důvody stanovené v citovaném ustanovení nebyly splněny a napadené rozhodnutí, jímž bylo řízení přerušeno, je proto 
nezákonné. 

V předmětném případě je nárok žadatele založen již samotným ustanovením § 58 zákona, jež stanoví, že pokud vlast-
níku zemědělské půdy nebo lesního pozemku vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté 
tohoto zákona včetně prováděcích předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě újma, má nárok na její finanční 
náhradu… Nárok na finanční náhradu náleží vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku též v případě, že mu 
vznikne nebo trvá újma v důsledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného 
podle tohoto zákona. 

Povinnost o věci rozhodnout vyplývá tudíž přímo z citovaného ustanovení zákona. 

č. 10/2005

Výhradní ložiska nevyhrazených nerostů 

k § 24 odst. 2 a 43 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění poz-
dějších předpisů 

U nevyhrazených nerostů lze existenci výhradního ložiska konstatovat pouze v případech, kde již bylo roz-
hodnuto příslušnými orgány státní správy, že jsou ložiska vhodná k průmyslovému dobývání, popř. pro potřeby 
a rozvoj národního hospodářství. Platná právní úprava neumožňuje rozšíření stávajícího dobývacího prostoru 
na nevyhrazený nerost. 

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 1. března 2005, č.j. M/100247/05, SRK/99/R-1700/05)

Rozkladem napadeným rozhodnutím ministerstvo neudělilo žadateli dle § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k podání návrhu na stano-
vení dobývacího prostoru D. na ložisku štěrkopísků Č. – II. etapa s odůvodněním, že ložisko nelze ve smyslu ustanovení 
§ 43 odst. 1 horního zákona považovat za výhradní. 

Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel rozklad, v němž argumentuje mj. tím, že rozhodnutí nevychází ze spolehlivě 
zjištěného stavu věci, neboť ministerstvo při rozhodování ve věci nevzalo v potaz přípis výrobního ředitele oborového 
podniku V.S. z roku 1981, který s odkazem na výklad Českého báňského úřadu rozšířil platnost rozhodnutí o vhodnosti 
ložiska Č. k průmyslovému dobývání. Dle sdělení žadatele správní orgán mj. účelově vycházel z vyjádření ČBÚ z 21. 
9. 2004, neboť z něj cituje jen poslední odstavec. 

Ministr rozklad žadatele spolu se spisovým materiálem předložil k posouzení své zvláštní (rozkladové) komisi a s při-
hlédnutím k jejímu názoru rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. 
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Z odůvodnění: 

Po podrobném prozkoumání celého spisového materiálu se ztotožňuji se stanoviskem ČBÚ. Výhradní ložiska se 
mohou týkat jen vyhrazených nerostů. U nevyhrazených nerostů lze existenci výhradního ložiska konstatovat pouze 
v případech, kde již bylo rozhodnuto příslušnými orgány státní správy, že jsou ložiska vhodná k průmyslovému dobý-
vání, popř. pro potřeby a rozvoj národního hospodářství. Platná právní úprava neumožňuje rozšíření stávajícího dobýva-
cího prostoru na nevyhrazený nerost. 

Pro předmětné ložisko štěrkopísku Č. – II. etapa navazující na severu na nedotěžené výhradní ložisko Č. bylo obo-
rovým podnikem V.S. vydáno pouze samostatné usnesení o schválení výpočtu zásob na ložisku a dále byla pro něj sta-
novena ochrana územním rozhodnutím. Samotné rozhodnutí o vhodnosti ložiska k průmyslovému dobývání (vhodnost 
ložiska pro potřeby a rozvoj národního hospodářství ve smyslu § 43 odst. 1 horního zákona) vydáno nebylo. Takové 
rozhodnutí bylo vydáno pouze pro dříve ověřené ložisko Č., a to oborovým podnikem V.S. v roce 1978. Citované roz-
hodnutí, které bylo vydáno pro ložisko Č. už v roce 1978, se však nemůže bez dalšího vztahovat na ložisko štěrkopísku 
Č. – II. etapa, které bylo prozkoumáno až v  80. letech. Rovněž přípis výrobního ředitele oborového podniku V.S. z roku 
1981, kterým se rozšiřuje platnost rozhodnutí o vhodnosti ložiska Č. k průmyslovému dobývání s ohledem na obsah 
výkladu ČBÚ z roku 1977, nemůže zhojit neexistenci požadovaného rozhodnutí pro ložisko štěrkopísku Č. – II. etapa. 
Po přezkoumání citovaného přípisu bylo zjištěno, že byl podkladem k návrhu na stanovení dobývacího prostoru v roce 
1985, který však stanoven nebyl. 

… Nemohu souhlasit s žadatelem, že správní orgán v předmětném případě nevycházel ze spolehlivě zjištěného stavu 
věci, tj. nebyla objasněna skutečnost, citovaná v přípisu výrobního ředitele oborového podniku V.S. Předmětný přípis 
V.S. sloužil pouze jako podklad ke stanovení dobývacího prostoru v r. 1985, který však stanoven nebyl. Správní orgán 
se nedopátral jiných skutečností, a proto požádal ČBÚ o poskytnutí stanoviska, ze kterého jednoznačně vyplývá, že 
výhradním ložiskem se rozumí „jen ložisko, resp. ta jeho část, o které tak bylo rozhodnuto vymezením v příslušném 
rozhodnutí“. 

V Praze dne 15. března 2005 

 
                                                                                                     JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v.r.
                                                                                                   ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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14.
SDĚLENÍ

odboru environmentálních rizik MŽP o vydání seznamu testovacích zařízení zařazených 
do Národního programu SLP

Do Národního programu SLP jsou k 1.3.2005 zařazena tato testovací zařízení:

1

Testovací zařízení Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Adresa Pardubice – Rybitví, CZ – 532 18 Pardubice
Rozsah činností 1 – 5, 8
Datum první kontroly 5. – 6. 9. 2000
Datum poslední kontroly 19. 8. 2003
Výsledek poslední kontroly splněno

2

Testovací zařízení BioTest s.r.o.
Adresa Pod Zámkem 279, CZ-281 25 Konárovice
Rozsah činností 2, 3, 4, 8
Datum první kontroly 1. – 3. 10. 2001
Datum poslední kontroly 22. – 24. 2. 2005
Výsledek poslední kontroly splněno

3

Testovací zařízení Biopharm Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv 
a. s.

Adresa Pohoří-Chotouň 55, 254 99 Jílové u Prahy
Rozsah činností 2, 6, 9 *)
Datum první kontroly 28. – 30. 1. 2003
Datum poslední kontroly 28. – 30. 1. 2003
Výsledek poslední kontroly splněno

*) Farmakokinetické studie, studie účinnosti

4

Testovací zařízení Chemila, spol. s r.o.
Adresa Blažkova 5, CZ – 695 01 Hodonín
Rozsah činností 9 **)
Datum první kontroly 14. – 15. 4. 2004
Datum poslední kontroly 8. – 10. 2. 2005
Výsledek poslední kontroly splněno

**) Mikrobiologické hodnocení desinfekční účinnosti

Rozsah činností podle třídění OECD:
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)

                                                                                                                             Ing. Karel Bláha, CSc., v.r..
ředitel odboru environmentálních rizik
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