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1) Dodatek k Příloze č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

 Do Přílohy č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech se na konec textu v části C.3 Instalace solárně-
termických kolektorů vkládá za větu „O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů.“ 
následující text:
 „Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na 
systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné 
zdroje energie.“

2) Dodatek k Příloze č. I/7 Prokázání splnění energetických a environmentálních požadavků podporovaného opatření

 Do Přílohy č. I/7 Prokázání splnění energetických a environmentálních požadavků podporovaného opatření se na konec 
prvního odstavce části C vkládá následující text:
 „– v případě napojení budovy na systém centrálního zásobování teplem také posouzení, že zařízení využívající obnovitelné 
zdroje energie tvoří méně než 50 % výkonu zdrojů připojených na tento systém. Toto posouzení se nedokládá a podmínka 
se považuje za splněnou, pokud budova není umístěna v lokalitě uvedené na seznamu měst a ulic zveřejněného Fondem na 
internetových stránkách Programu.“

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti dnem 1. dubna 2010.

V Praze dne  27. listopadu 2009 

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., v.r.
ministr životního prostředí
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13.
PŘÍLOHY IV

Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků 
ze Státního fondu životního prostředí ČR“ v rámci programu 

podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné od 1. ledna 2010 

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 fi nanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních ekonomických nástrojů 
státní politiky životního prostředí.

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí 13/2006 Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních 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 fi nančních 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 Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP ČR - 

Pokyny pro příjemce (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu podpory 
obcí ležících v regionech národních parků (dále jen „Program“), podané před termínem zahájení realizace opatření, budou akceptovány. 
Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu.

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
ČR a těchto jejích Příloh IV se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno dodavateli staveniště 
se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. U nestavebních akcí se za termín zahájení považuje den uzavření smlouvy o 
dílo. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas  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 investiční akce fi nancované Fondem, budou započítávány do uznatelných nákladů.

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů a technické úrovně řešení, a to 
v každé složce životního prostředí dle kritérií uvedených v Pokynech pro žadatele. 

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 fi nančních prostředků z Fondu (dále 
jen „Rozhodnutí“). Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat 
v evidenci Fondu v případě, že nebyly projednány již na předchozích dvou Radách Fondu. Po třetím projednání žádosti Radou Fondu, 
kdy na akci nebylo vydáno kladné rozhodnutí, obdrží žádost automaticky záporné rozhodnutí.

 Žádosti o podporu podle Příloh IV  přijímá Fond v termínech, které budou vyhlašovány v jednotlivých  výzvách. Ve 
výzvách budou upřesněny požadavky na předkládané žádosti, požadované doklady a výše fi nanční alokace. 

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopadů do 
rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh IV.

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

 Podle těchto Příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh IV dne 1. ledna 2010.  
Přílohy:
Příloha č. IV.1: Zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu 
Příloha č. IV.2: Program podpory obcí ležících v regionech národních parků 

V Praze dne  27. listopadu 2009 

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., v.r.
ministr životního prostředí
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Příloha č. IV.1

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. Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na postup žadatele 
(příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách.

4. 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);

 územní samosprávné celky;
 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);
 ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 

včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 
fondu České republiky zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.). 

E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající)

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

5. 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 Evropskou komisí, 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.

6. Fond uvolňuje fi nanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fakturační princip) 
a to poměrem % dotace a % vlastních zdrojů. Použití fi nančních prostředků (dotace, a vlastních zdrojů) klient průběžně 
dokládá bankovními výpisy. K žádosti o platbu může klient předložit i neuhrazené faktury, jejich proplacení doloží při další 
žádosti o platbu. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim fi nancování. 

7. Na základě vyhodnocení ekonomické způsobilosti (bonity) žadatele a vyhodnocení fi nanční náročnosti předmětu podpory 
Fond navrhne formu, výši a strukturu fi nanční podpory podle zásady maximálního zapojení fi nančních prostředků 
žadatele včetně případných úvěrů a jiných forem návratných fi nančních prostředků. K projednání v Radě Fond předloží 
jednotlivé návrhy Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí fi nanční podpory z prostředků SFŽP ČR (dále jen 
„Rozhodnutí“). V případě podstatných změn ve formě, výši a struktuře podpory v návrhu Rozhodnutí oproti akceptované 
žádosti Fond projedná s žadatelem příslušné změny ještě před zasedáním Rady Fondu.

8. Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnutí  v rozmezí 
+/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory a sníženy ekologické 
efekty stanovené Rozhodnutím ministra. Má-li dojít k zúžení rozsahu technických parametrů, vyhodnotí Fond jeho dopad 
a podporu případně úměrně sníží.

9. V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, které je možné fi nancovat z Operačního programu Životní 
prostředí nebo z dalších operačních programů.
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Článek II

1. Formy fi nanční podpory

Finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální limit celkové podpory/maximální limit 
dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky podpory, uvedené v  tabulce 
Maximálních limitů celkové podpory v Příloze č. IV.2 podle vyhlášených programů s tím, že stanovené limity podpory může Fond 
snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření a bonitu žadatele, přitom platí zásada, že čím nižší je podíl 
požadované podpory, tím vyšší je pravděpodobnost jejího přiznání.

Maximální výše fi nančních prostředků na akci za rok se bude odvíjet od konkrétního opatření a bude specifi kována při každé výzvě. 

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 tabulce Maximálních limitů celkové podpory v Příloze č. IV.2  podle vyhlášených programů.

Maximální výše dotace je stanovena u jednotlivých vybraných programů nejen procentem, ale současně je limitována i pevnou 
maximální částkou podle  tabulky Maximálních limitů celkové podpory v Příloze č. IV.2.

Fond má právo navrhnout změny požadovaného % poměru a fi nančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu 
podpor. Návrh změny  požadovaného poměru a výše dotace vychází z ekonomického hodnocení 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 fi nančních prostředků do výše 10 
% celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel předkládá v termínu 
podle smlouvy.

4. Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení a 
defi nitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond 
právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

5. 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 státního rozpočtu a Fondu převýší 80 % základu pro stanovení podpory. Souběh podpor z Fondu a Evropských fondů 
není možný podle těchto Příloh, řídí se pravidly příslušných Operačních programů.

6. Změna příjemce podpory

V případech, kdy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto změnu 
povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o poskytnutí 
podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že tím 
nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. Další nutnou podmínkou je prověření 
ekonomické a v případě půjčky i úvěrové způsobilosti nového příjemce podpory.

7. Termíny realizace akce

Termín realizace akce v letech uvedený v Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory je orientační a odpovídá stavu z doby přípravy 
rozhodnutí. Závazné termíny realizace akce stanoví Fond ve smlouvě o poskytnutí podpory, jejich případné prodloužení v dodatku 
ke smlouvě. Vychází přitom z návrhu příjemce podpory a potřeby řádného splnění účelu poskytnutí podpory.

8. Zadávací řízení  

Žadatel (příjemce podpory) je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek postupovat 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Žadatel (příjemce 
podpory), který má od Fondu obdržet podporu ve výši alespoň 50 % základu pro stanovení podpory a není jinak povinen při zadání 
zakázky postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, popřípadě se u něj jedná o zakázku, pro kterou je stanovena jen obecná 
povinnost dodržet zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, je povinen (v zájmu zabezpečení řádné 
efektivity vynakládaných prostředků z Fondu) při výběru dodavatele postupovat dle Pokynů pro příjemce (viz www.sfzp.cz sekce 
Národní programy).

9. Publicita
Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Příloha č. IV.2

 PROGRAM PODPORY OBCÍ LEŽÍCÍCH V REGIONECH NÁRODNÍCH PARKŮ
 
Cílem programu je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků.  

Podpora v rámci programu je poskytována na realizaci opatření ve 4 základních oblastech:

1. Neinvestiční podpora environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a poradenství

Cílem opatření je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na území 
národních parků (dále jen „NP“) a chráněných krajinných oblastí podporou činnosti specializovaných center a podporou nabídky 
vzdělávacích programů a poradenství pro školy a veřejnost. 

Předmět podpory:
a)  podpora provozu a činnosti environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center na území NP a popř. návštěvnických 

center zaměřených na environmentální  problematiku 
b) podpora činností (certifi kovaných) průvodců na území NP 
c) podpora pobytových akcí zaměřených na poznávání přírody v NP 
d) rozvoj ekoporadenských služeb na území NP pro šetrnější hospodaření a podnikání (ekoinovace).
 
2. Podpora opatření malého rozsahu

A. Údržba a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury
 
Cílem tohoto opatření je zkvalitňovat a rozvíjet návštěvnickou infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního 
ruchu v regionu.

Předmětem podpory je:
výroba, instalace, údržba nebo odstranění nefunkčních informačních tabulí, jejichž funkcí je informovat o přírodních hodnotách daného 
území, dále tabulí a směrovek usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního naučného vybavení stezek a informačních míst v terénu 
(neinvestičního charakteru), údržba, oprava nebo budování bariér, zábradlí, lávek a jiných zařízení, usměrňujících pohyb návštěvníků, 
vyjma cest, instalace zařízení určených pro výběr dobrovolných příspěvků obcím, jejichž sídla se nacházejí na území NP.

B. Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích

Cílem tohoto opatření je zlepšení stavu krajiny zejména prostřednictvím odstranění nepovolených skládek a odstranění nevyužívaných 
staveb a dalších zátěží z předmětného území.

Předmětem podpory je odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a odstraňování zbytků nefunkčních technických 
zařízení, objektů apod.

C. Revitalizace sídelní zeleně
 
Cílem opatření je udržitelný rozvoj sídel prostřednictvím zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního charakteru v 
zastavěných územích, výsadba vegetace na místě odstraněných starých zátěží a likvidace invazních nebo geografi cky nepůvodních 
druhů rostlin. 

Předmětem podpory je:
 obnova a zakládání parkové a uliční zeleně, stromořadí a další nelesní zeleně za použití geografi cky původních druhů (na 

plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci),
 obnova nebo vytváření vegetačního krytu s přírodě blízkým charakterem na místě odstraněných staveb a zařízení, zátěže apod.,
 likvidace nebo redukce rostlin patřících ke geografi cky nepůvodním nebo invazním druhům, 
 ošetření památných a významných stromů a stromořadí.

D. Výstavba, intenzifi kace  nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod o kapacitě  do 500 ekvivalentních obyvatel včetně 
vegetačních čistíren odpadních vod

Cílem opatření  je realizace opatření sloužící k čištění odpadních vod vedoucí k zásadnímu snížení znečištění a eutrofi zace povrchových vod.

Předmětem podpory je:
 výstavba, intenzifi kace  nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod v kategorii do 500 EO jako součásti komplexního řešení 

zneškodňování odpadních vod v dané lokalitě, 
  výstavba souvisejících stokových systémů.
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3. Podpora energetické soběstačnosti obcí na území NP

Cílem tohoto opatření je podpora výstavby drobné infrastruktury sloužící využití biomasy pro výrobu tepla a ohřev teplé užitkové 
vody pro vlastní potřebu regionů NP.

Předmětem podpory je: 
 nákup peletovací linky na zpracování biomasy z ploch (bezlesí i lesa), které jsou součástí Evropsky významných lokalit 

(EVL)  v rámci Natury 2000, 
 investice do revitalizace nevyužívaných objektů bývalých zemědělských objektů, pil, místní výroby pro zpracování či 

skladování biomasy z ploch (bezlesí i lesa), které jsou součástí EVL v rámci Natury 2000, 
 nákup drobného strojního zařízení a technologií pro zpracování biomasy za výše uvedeným účelem.

4. Navýšení podpory z Fondu při kofi nancování projektů z OPŽP

Cílem tohoto opatření je zvýšení dosažitelnosti dotací poskytovaných obcím z Operačního programu životní prostředí.  

Předmětem podpory je příspěvek ve výši 5 % uznatelných nákladů ke schválenému projektu OPŽP. Na návrh řídícího výboru OPŽP  
a po projednání Radou Fondu může ministr rozhodnout o následující struktuře fi nancování projektu: ERDF (FS) 85 %, Fond (SR) 
(kofi nancování OPŽP 5 % + Národní program 5 %) a 5 % příjemce podpory (obce ležících v NP). Obcím ležícím v NP může tak být z 
Fondu poskytnuta tato další podpora a příjemce podpory by se podílel fi nanční spoluúčastí ve výši 5 % uznatelných nákladů

Formy fi nanční podpory

Finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální limit celkové podpory/maximální limit 
dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky podpory, uvedené v následující 
tabulce podle vyhlášených opatření s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky 
podporovaného opatření a bonitu žadatele, přitom platí zásada, že čím nižší je podíl požadované podpory, tím vyšší je pravděpodobnost 
jejího přiznání.

Maximální limity celkové podpory a dotace

Číslo programu Název programu Typ žadatele
Max. limit

% podpora/%dotace
ze základu pro výpočet podpory

1.I.
Neinvestiční podpora environmentálního 
vzdělání, výchovy a osvěty a environmentálního 
poradenství 

A
70/702)

min. 300 tis. Kč a max. 1,5 mil. 
Kč/1 akci 

1.II.1. Údržba a budování technických zařízení nebo 
drobných objektů návštěvnické infrastruktury A 70/702)

max. 250 tis. Kč/1 akci 

1.II.2.
Opatření směřující k odstranění dřívějších 
negativních zásahů nebo negativních vlivů, 
působících v předmětných územích

A 70/702)

max. 500 tis. Kč/1 akci 

1.II.3. Revitalizace sídelní zeleně A 70/702)

max. 250 tis. Kč na 1 akci 

1.II.4. Výstavba nebo rekonstrukce domovních nebo 
malých kořenových ČOV

A
E

70/701),2)

70/701)

max. 500 tis. Kč na 1 akci

1.III. Podpora energetické soběstačnosti obcí na území 
NP A 70/701)

max. 5 mil. Kč/1 akci 

1.IV. Navýšení podpory ze SFŽP ČR při kofi nancování 
projektů z OPŽP A 51)

max. 3 mil. Kč/1 akci 

Celková roční alokace na program 50 000 000,-Kč

1) Podpora je poskytována pouze pro subjekty ležící uvnitř národních parků (pro obce ležící celým svým katastrálním 
územím v NP)

2) Pro subjekty ležící uvnitř národních parků (pro obce ležící celým svým katastrálním územím v NP) je podpora formou 
nevratné dotace poskytována až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů 
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1. Neinvestiční podpora environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství

Kritéria pro výběr projektů k podpoře (hodnocení) odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že 
dodatečným kritériem je  územní kritérium (podporované aktivity probíhají i žadatel sídlí na území NP): 

 Ekologická relevance (přínos projektu,vazba na strategické dokumenty a sítě v EVVO)
 Metodologie (odborná úroveň projektu)
 Udržitelnost
 Provozní a odborná kapacita žadatele
 Rozpočet a efektivita nákladů
 Územní příslušnost k NP

Výše podpory: do 90 % uznatelných nákladů, max. 1,5 mil. Kč/akci (min. 300 000 tis. Kč).

Oprávněnými žadateli jsou: 
právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, kromě nadací a nadačních fondů (zákon č. 227/1997 Sb., 
o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, v platném znění), zejména: 

 obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
zákonů, v platném znění); 

 občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění), pokud doloží spolupráci 
(na předkládaném projektu) s příslušnou obcí partnerskou smlouvou

 územní samosprávné celky; 
 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); 
 ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 

včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 
fondu České republiky; zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.). 

2. Podpora opatření malého rozsahu

Kritéria pro výběr projektů k podpoře:

 Lokalizace 
 Přínos projektu a vazba na strategické dokumenty
 Rozpočet a efektivita nákladů
 Udržitelnost

Podrobná pravidla (podporovaná opatření, způsob hodnocení) bude obsahovat výzva k podání žádostí.

Výše podpory:
A. Údržba a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury
Max. výše podpory je 250 000 Kč na projekt.

B. Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích
Max. výše podpory je 500 000 Kč na projekt.

C. Revitalizace sídelní zeleně
Max. výše podpory je 250 000 Kč na projekt.

D. Výstavba, intenzifi kace  nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod o kapacitě  do 500 ekvivalentních obyvatel včetně 
vegetačních čistíren odpadních vod
Max. výše podpory je 500 000 Kč na projekt.

Výše podpory u všech projektů:
Max. 90 % celkových uznatelných nákladů pro obce, které leží celým svým územím v NP a max. 70 % celkových uznatelných 
nákladů pro obce, které leží v NP jen částí svého území, o.p.s. a ostatní žadatele.

Oprávněnými žadateli jsou:
 územní samosprávné celky (obce)
 obecně prospěšné společnosti
 ostatní žadatelé pouze s podmínkou, že se na projektu podílejí i obce. 
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Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory:

Žádost obsahuje:
 předmět záměru – dotační titul, typ opatření, parametr a indikátor opatření dle pravidel pro poskytování fi nančních 

prostředků v rámci Programu,
 zdůvodnění akce, popis přínosů akce z hlediska cílů Programu,
 lokalizace akce: kraj, okres, obec, katastrální území, pozemek (p.p.č.), 
 popis současného stavu
 časový harmonogram akce
 projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu.

Pro opatření zaměřená na údržbu a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury jsou 
požadovány následující přílohy:

 projektová dokumentace
 součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové 

dokumentace
 rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy. Rozhodnutí vydaná ve 
správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci

 výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“), pokud to ze zákona vyplývá,
 doložení majetkoprávních vztahů výpisem z katastru nemovitostí ne starším 6ti měsíců, popř. nájemní smlouvou nebo 

souhlasem vlastníka pozemku s realizací opatření, na kterých bude akce realizována nebo které jsou akcí dotčeny,
 vyjádření místně a věcně příslušné správy národního parku, 
 další relevantní podklady a doklady na vyžádání správce Programu, které se v průběhu projednávání akce stanou 

nezbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace). 

Pro opatření zaměřená na „Revitalizaci sídelní zeleně“ jsou požadovány následující přílohy:
 průvodní zprávu
 inventarizace dřevin v textové podobě situaci širších vztahů 
 podrobný situační výkres stávajícího stavu včetně inventarizace dřevin v měřítku 1:200 až 1:2000 (pokud se jedná o 

regeneraci stávajících vegetačních prvků)
 podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1:200 až 1:2000 
 podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby nebo osazovací plán v měřítku 1:50 až 1:200) 
 výkaz výměr a položkový rozpočet
 součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové 

dokumentace
 rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy. Rozhodnutí vydaná ve 
správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci

 výjimky dle ZOPK, pokud to ze zákona vyplývá,
 doložení majetkoprávních vztahů výpisem z katastru nemovitostí ne starším 6ti měsíců, popř. nájemní smlouvou nebo 

souhlasem vlastníka pozemku s realizací opatření, na kterých bude akce realizována nebo které jsou akcí dotčeny,
 v případě použití §68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  orgán ochrany přírody 

doloží dokumentaci projednání s vlastníkem či nájemcem dle §68 ZOPK,
 vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody,
 orientační výkresy řešení a situace dle rozsahu a charakteru akce v dostatečné vypovídající kvalitě,
 další relevantní podklady a doklady na vyžádání správce Programu, které se v průběhu projednávání akce stanou 

nezbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace). 

U projektů zaměřených na odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu je nutné navíc doložit:
 Snímek z katastrální mapy se zákresem skládky
 Prohlášení žadatele stvrzující, že podnikl kroky včetně místního šetření za účelem identifi kace původce skládky, a to 

s negativním výsledkem
 Stanovisko obce s rozšířenou působností stvrzující, že tento orgán podnikl místní šetření za účelem identifi kace 

původce skládky, a to s negativním výsledkem
 Doložení majetkoprávních vztahů – výpis z katastru
 Doklad o tom, že objekt leží v NP
 HG průzkum
 U staveb – doklad o původci stavby
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U projektů zaměřených na výstavbu, intenzifi kace  nebo rekonstrukci čistíren  odpadních vod  (podopatření D):

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového 
rozpočtu - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory 
na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska; Struktura a 
členění rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory 
dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být 
agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby (např. hloubka 
výkopu, úpravy povrchů apod.). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.

 U ČOV stanovisko projektanta, zda navržené řešení zajistí vypouštění odpadních vod v souladu s platnou legislativou 
EU i ČR (zejména s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), a to i v mimovegetačních (zimních) 
podmínkách.

 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. - v případě stavebních investic, na stavbu 
v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, v případě že stavba  nepodléhá dle zák. č. 183/2006 Sb. územnímu 
rozhodnutí nebo územnímu souhlasu stanovisko příslušného stavebního úřadu,  dále stavební povolení (pokud bylo 
vydáno).

 Koncepce zneškodňování odpadních vod v dané obci (místní části obce) 
 Stanovisko správy NP
 Stanovisko obce

3. Podpora energetické soběstačnosti obcí na území NP

Výše podpory:
Max 5 mil. Kč.
Max. 70 % celkových uznatelných nákladů pro obce, které leží celým svým územím v NP a max. 50 % celkových uznatelných 
nákladů pro obce, které leží v NP jen částí svého území, o.p.s. a ostatní žadatele.

Oprávněnými žadateli jsou:
 územní samosprávné celky (obce) a jejich svazky
 obecně prospěšné společnosti.

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory:

Žádost obsahuje:
 předmět záměru – dotační titul, typ opatření, parametr a indikátor opatření dle pravidel pro poskytování fi nančních 

prostředků v rámci Programu,
 zdůvodnění akce, popis přínosů akce z hlediska cílů Programu,
 lokalizace akce: kraj, okres, obec, katastrální území, pozemek (p.p.č.), 
 popis současného stavu, popis zdrojů biomasy, plánovaný odbyt pelet, štěpky na území NP (a blízkém regionu), potřeba 

pracovních sil,
 časový harmonogram akce,
 technický popis pořizovaného majetku nebo jeho zhodnocení a předpokládané využití (podrobný popis prací např. 

rozpis jednotlivých úkonů, jejich druh, použité technologie a materiály),
 zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku, popřípadě jiných výstupů realizace akce se 

specifi kací fi nančních potřeb a zdrojů úhrady, včetně roku následujícího po roce dokončení,
 disponibilita navržených zdrojů fi nancování,
 projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu,
 identifi kace vybraného zhotovitele akce, základní dokumentace k zadání, průběhu a výsledkům provedených 

zadávacích řízení na dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(u podlimitních zakázek podle § 12 zákona se postupem podle tohoto zákona musí řídit všichni žadatelé), tj. alespoň 
doložení výzvy potřebnému počtu zájemců, protokol z otvírání obálek, protokol o hodnocení nabídek výběrovou 
komisí a rozhodnutí o vybrané  nabídce, případně zdůvodnění jeho neprovedení,

 výjimky dle ZOPK, pokud to ze zákona vyplývá,
 doložení majetkoprávních vztahů výpisem z katastru nemovitostí ne starším 6ti měsíců, popř. souhlasem vlastníka 

pozemku s realizací opatření, na kterých bude akce realizována nebo které jsou akcí dotčeny,
 v případě použití §68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  orgán ochrany přírody 

doloží dokumentaci projednání s vlastníkem či nájemcem dle §68 ZOPK,
 vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody (kromě žádostí předkládaných správami NP),
 orientační výkresy řešení a situace dle rozsahu a charakteru akce v dostatečné vypovídající kvalitě,
 další relevantní podklady a doklady na vyžádání správce Programu, které se v průběhu projednávání akce stanou 

nezbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace).
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4. Navýšení podpory z Fondu při kofi nancování projektů z OPŽP

Oprávněnými žadateli jsou:
 územní samosprávné celky (obce) a jejich svazky
 obecně prospěšné společnosti
 ostatní žadatelé pouze s podmínkou, že se na projektu podílejí i obce. 

Výše podpory: max. 5% ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP.
Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory: shodné s žádostí OPŽP.
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14.
PŘÍLOHY V

„Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků 
ze Státního fondu životního prostředí ČR“ v rámci Programu podpory zajištění 

monitoringu vod účinné od 1. ledna 2010

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 fi nanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních 
ekonomických nástrojů státní politiky životního prostředí.

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí 13/2006 Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních 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 fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady, na opatření splňující podmínky pro zařazení do některého 
z vyhlášených programů, podané před termínem zahájení realizace opatření, budou akceptovány. Po termínu zahájení realizace 
může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu.

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
ČR a těchto jejích Příloh VI se za termín zahájení považuje den uzavření smlouvy o dílo. 

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů a technické úrovně řešení dle kritérií 
uvedených v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

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 fi nančních prostředků 
z Fondu (dále jen „Rozhodnutí“). 

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopadů 
do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh VI.

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

Podle těchto Příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti     Příloh V dne 1. ledna 2010. 
Žádosti bude Fond přijímat na základě vyhlašovaných výzev, ve kterých budou stanoveny podrobné podmínky pro 
poskytnutí podpory včetně její výše.

Příloha č.  V.1: Obecné zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu
Příloha č.  V.2:  Program podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR
Příloha č. V.3: Program podpory zajištění sledování vybraných ukazatelů ekologického stavu vod

V Praze dne  27. listopadu 2009 

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., v.r.
ministr životního prostředí



13

Příloha č. V.1

 OBECNÉ ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU

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. Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na postup žadatele 
(příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách.

4. Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda 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 Evropskou komisí, 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.

5. Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory (včetně zajištění půjčky) je Fond oprávněn posoudit v rámci podání a 
vyhodnocení ekonomické způsobilosti  žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

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

7. Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnutí  v rozmezí 
+/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory a sníženy ekologické 
efekty stanovené Rozhodnutím ministra. Má-li dojít k zúžení rozsahu technických parametrů, vyhodnotí Fond jeho dopad 
a podporu případně úměrně sníží.

8. V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického 
vyhodnocení a defi nitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických 
vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí 
podpory.

9. V případech, kdy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto 
změnu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí 
o poskytnutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný 
typ podpory a že tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. Další 
nutnou podmínkou je prověření ekonomické způsobilosti nového příjemce podpory.

10. Termín realizace akce v letech uvedený v Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory je orientační a odpovídá stavu z doby 
přípravy rozhodnutí. Závazné termíny realizace akce stanoví Fond ve smlouvě o poskytnutí podpory, jejich případné 
prodloužení v dodatku ke smlouvě. Vychází přitom z návrhu příjemce podpory a potřeby řádného splnění účelu poskytnutí 
podpory.

11. Žadatel (příjemce podpory) je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek 
postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
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Příloha č. V.2

 PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍHO MONITOROVÁNÍ STAVU VOD V ČR

Cílem programu je podpora organizačně metodického řízení sledování, zjišťování (monitorování) a hodnocení stavu vod 
s cílem nastavení komplexního monitorovacího systému pokrývajícího povinnosti ČR vůči platným mezinárodním a národním 
legislativním předpisům v oblasti vody, včetně  provázání monitorovacího systému a jeho výstupů na další složky ŽP. 

Předmětem podpory je pořízení softwarového vybavení  nutného  pro zavedení komplexního hodnotícího systému povrchových 
a podzemních vod ČR.   

Maximální výše alokace na program je 10 mil. Kč/rok.

Článek I

PŘEDMĚT PROGRAMU

Program zahrnuje podporu metodického řízení monitorování stavu vod a zajištění jednotného hodnotícího systému stavu 
vodních útvarů ve všech jednotlivých hodnocených složkách a typech vodních útvarů. Program podporuje taktéž proces zajištění 
mezikalibračního porovnávání biologických složek pro hodnocení ekologického stavu vod a optimalizaci monitorovacích sítí ve 
vazbě na aktualizované vymezení vodních útvarů

Dílčí program 1
Podpora organizačně metodického řízení monitorování a hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod tekoucích. 
Dílčí program 2
Podpora organizačně metodického řízení monitorování a hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod stojatých.  
Dílčí program 3
Zajištění softwarového vybavení pro implementaci hodnocení stavu vodních útvarů do jednotného sběrného a hodnotícího 
informačního systému.

Cílem programu je podpořit zavedení komplexního systému hodnocení stavu vod a vodních útvarů v souladu s požadavky 
Směrnice č. 2000/60/ES včetně jeho implementace do jednotného sběrného a hodnotícího informačního systému, který 
je spravován Národním referenčním centrem pro monitoring - ČHMÚ. Podpora je dále určena pro optimalizaci stávajících 
programů monitoringu vod ve vazbě na zavedení hodnotícího systému. Metodické zajištění monitorovacího a hodnotícího 
systému je podpořeno v následujících oblastech:  

Hodnotící systém stavu vodních útvarů:
 hodnocení ekologického stavu vodních útvarů  povrchových vod:

- jednotné národní metody hodnocení jednotlivých biologických složek a provedení mezikalibračního porovnání 
v odpovídajících zeměpisných interkalibračních skupinách,

- návrh limitních hodnot pro všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele ve vazbě na typ vodního útvaru,

- návrh limitních hodnot pro specifi cké znečišťující látky hodnocené v ekologickém stavu vodních útvarů.

 jednotné metody hodnocení chemického stavu vodních útvarů  povrchových vod

 jednotné metody  hodnocení ekologického potenciálu solně ovlivněných a umělých vodních útvarů

 jednotné metody hodnocení chráněných území.

Monitorovací sítě

 návrh monitorovacích sítí ve vazbě na vymezené vodní útvary a způsob jejich hodnocení:

- metodický návod pro výběr odběrných míst jednotlivých biologických složek

- návrh monitorovacích sítí pro jednotlivé biologické složky včetně referenčních lokalit

- revize odběrných míst pro chemické ukazatele (ekologického i chemického stavu)

- aktualizace monitorovací sítě pro situační monitoring 

- optimalizace nastavení jednotlivých monitorovacích programů
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Zavedení hodnotících postupů do jednotného sběrného a hodnotícího IS:

 metodická instrukce pro používání systému sběru a hodnocení a proškolení dotčených odborných organizací. 

Program vytváří podporu pro zefektivnění návrhů a vyhodnocení opatření ke snížení znečištění z komunálních zdrojů, 
z průmyslových zdrojů,  plošného (difúzního) znečištění, dalších druhů znečištění způsobujících eutrofi zaci a opatření 
k optimalizaci vodního režimu krajiny a sjednocení použitých metod pro všechna dílčí povodí.

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Program je určen pro státní organizace a státní podniky, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, vědeckovýzkumné 
instituce, případně vybrané (pověřené) právnické a fyzické podnikatelské osoby (dále jen subjekty podpory).

Výstupy projektu: 

1. Hodnotící systém monitoringu vodních útvarů povrchových vod v souladu s požadavky Směrnice 2000/60/ES 
a. Národní metodika hodnocení chemického stavu vodních útvarů,
b. Národní metodika hodnocení ekologického stavu vodních útvarů,
c. Národní hodnotící metody pro biologické složky ekologického stavu vodního útvaru, 
d. Národní metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, 
e. Jednotná národní typologie útvarů povrchových vod stojatých (kategorizace nádrží).

2. Implementace hodnocení stavu vodních útvarů do jednotného národního sběrného a hodnotícího IS.

V rámci hodnotícího systému monitoringu vod bude zajištěno hodnocení vodních útvarů povrchových vod tekoucích i stojatých.

Kritéria pro výběr akcí:

Podpora v rámci programu je poskytována jako:
1. dotace na úhradu neinvestičních nákladů defi novaných v cíli programu podporující zajištění jednotného metodického 

řízení monitorování stavu vod a zajištění hodnotícího systému stavu vodních útvarů povrchových vod tekoucích a 
stojatých,

2. dotace na úhradu investičních nákladů defi novaných v cíli programu podporující zajištění speciálního softwarového 
vybavení pro implementaci hodnotícího systému do jednotného národního sběrného a hodnotícího IS.

Článek III

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Příloha č. V.3

 PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ SLEDOVÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ 
EKOLOGICKÉHO STAVU VOD

Cílem programu je podpora sledování a zjišťování ekologického stavu vod s cílem zjištění stavu vod v monitorovaných 
profi lech stanovením sledovaných biologických složek kvality a zhodnocením stavu ukazatelů hydromorfologie ve sledovaných 
úsecích toků, včetně odběru a dopravy  vzorků.  

Podporu lze poskytnout subjektům majícím zpracovaný Program monitoringu povrchových vod pro příslušné/příslušná dílčí 
povodí. Tyto programy musejí být zpracovány v souladu  s Rámcovým programem monitoringu a Rámcovou směrnicí o vodě 
2000/60/ES. 

Maximální výše alokace na program je 10 mil. Kč/rok.

Článek I

PŘEDMĚT PROGRAMU

Program zahrnuje podporu zajištění odběru a laboratorního stanovení příslušných ukazatelů jednotlivých biologických složek 
kvality vod v monitorovaných profi lech včetně vyhodnocení ukazatele hydromorfologie v příslušném úseku toku vzhledem 
k místu odběru. Program podporuje pouze část komplexního monitoringu zajišťující vstupní údaje do systému.

Program vytváří podporu pro pořízení vstupních dat pro  realizaci a vyhodnocení  opatření ke snížení znečištění z komunálních 
zdrojů, z průmyslových zdrojů,  plošného (difúzního) znečištění, dalších druhů znečištění způsobujících eutrofi zaci a opatření 
k optimalizaci vodního režimu krajiny.

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Program je určen pro státní organizace a státní podniky, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a vědeckovýzkumné 
instituce (dále jen subjekty podpory).

Příjemci podpory jsou subjekty mající zpracovaný Program monitoringu povrchových vod pro příslušné/příslušná dílčí povodí. 
Tyto programy musejí být zpracovány v souladu s Rámcovým programem monitoringu a Rámcovou směrnicí o vodě 2000/60/ES. 

Výstupy programu: 
Zajištění vstupních dat pro provoz komplexního systému sledování, zjišťování, hodnocení a analýzy stavu povrchových vod a 
příslušných vodních útvarů nebo jejich seskupení a vytvoření a aktualizace vstupních dat tohoto systému.

Budou monitorovány složky a ukazatele stavu pro hodnocení ekologického stavu vodních útvarů:
složky biologické kvality,
ukazatele stavu hydromorfologie toku.

Bude podporováno monitorování v profi lech v následujících oblastech ve členění dle dílčích povodí:
povodí  horní Vltavy
povodí dolní Vltavy
povodí Berounky
povodí Ohře
povodí horního Labe
povodí středního Labe
povodí dolního Labe
povodí Moravy
povodí Dyje
povodí Odry
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Kritéria pro výběr akcí:
a) počet monitorovaných profi lů za rok
b) počet provedených analýz za rok
c) cena (jednotková cena pro soubor  vybraných analýz).

Podpora v rámci programu je poskytována jako:
dotace na úhradu neinvestičních nákladů defi novaných v cíli programu podporující zajištění vstupních dat komplexního provozu 
monitoringu vod a zajištění hodnocení biologických složek kvality a hydromorfologických ukazatelů nutných pro vyhodnocení 
ekologického stavu vodních útvarů.

Článek III

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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15.
PŘÍLOHY VI

Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu na 

podporu systému pro nakládání s autovraky
účinné od 1. ledna 2010

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 fi nanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních 
ekonomických nástrojů státní politiky životního prostředí.

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí 13/2006 Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky (dále jen „Programu“) stanoví 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy VI ke Směrnici 
o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy VI“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Podané žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní 
programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu,  budou akceptovány. 

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí dle kritérií uvedených v části Kriteria pro výběr akcí k podpoře a v Pokynech pro 
žadatele. Odborný posudek v rámci tohoto Programu nahrazuje rozhodnutí krajského úřadu dle § 14 odst. 1. zák. 185/2001 
Sb., o provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a místní šetření provedené Fondem.

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 fi nančních prostředků 
z Fondu (dále jen „Rozhodnutí“). Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému 
řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu v případě, že nebyly projednány již na předchozích dvou Radách Fondu. Po třetím 
projednání žádosti Radou Fondu, kdy na akci nebylo vydáno kladné rozhodnutí, obdrží žádost automaticky záporné rozhodnutí.

 Žádosti o podporu podle Příloh VI přijímá Fond od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 dle podmínek upřesněných v části  Další 
informace k programu. 

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu podpory, 
fi nančního základu pro výpočet podpory.

Podle těchto Příloh VI se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh VI dne 1. ledna 2010.

Přílohy:

Příloha č. VI.1:  Zásady pro poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
Příloha č. VI.1:  Program na podporu systému pro nakládání s autovraky
Příloha č. VI.2:  Protokol místního šetření v zařízení  - nakládání s autovraky

V Praze dne  27. listopadu 2009 

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., v.r.
ministr životního prostředí
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Příloha č. VI.1

 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. Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na postup žadatele 
(příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách.

4. Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda 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 Evropskou komisí, 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.

5. Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání a vyhodnocení ekonomické 
způsobilosti  žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

6. Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnutí  v rozmezí 
+/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory a sníženy ekologické 
efekty stanovené Rozhodnutím ministra. Má-li dojít k zúžení rozsahu technických parametrů, vyhodnotí Fond jeho dopad 
a podporu případně úměrně sníží.

Článek II

1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice, která je limitována pevnou maximální 
částkou.

2. Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení 
a defi nitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si 
Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

3. 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 státního rozpočtu a Fondu převýší 80 % základu pro stanovení podpory. Souběh podpor z Fondu a Evropských fondů 
není možný podle těchto Příloh, řídí se pravidly příslušných Operačních programů.

4. Změna příjemce podpory

 V případech, kdy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může 
tuto změnu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o 
poskytnutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory 
a že tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. Další nutnou podmínkou 
je prověření ekonomické a v případě půjčky i úvěrové způsobilosti nového příjemce podpory.

5. Termíny realizace akce

Termín realizace akce v letech uvedený v Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory je orientační a odpovídá stavu z doby 
přípravy rozhodnutí. Závazné termíny realizace akce stanoví Fond ve smlouvě o poskytnutí podpory, jejich případné prodloužení 
v dodatku ke smlouvě. Vychází přitom z návrhu příjemce podpory a potřeby řádného splnění účelu poskytnutí podpory.
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6. Publicita
Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Příloha č. VI.2

 PROGRAM NA PODPORU SYSTÉMU PRO NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských 
zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Program se také vztahuje na řešení tzv. 
„staré zátěže“.

Program je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady, územní 
samosprávné celky, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

Program mohou využít kraje, územně samosprávné celky a dále uvedení žadatelé typu A na podporu svozu opuštěných vozidel 
na sběrná místa, demontážní střediska nebo do jiného zpracovatelského zařízení. V případě zajištění svozu opuštěných vozidel 
bez majitele na území samosprávného celku a odstranění staré zátěže žadatelem typu A, je nutné doložit, že žadatel autovrak 
předal do zařízení, které má souhlas krajského úřadu ke sběru a provozu nebo zpracování vybraných autovraků. 

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 jako vozidlo kategorie 
M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky (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 možné identifi kovat posledního vlastníka vozidla s ukončenou životností a
- není výrobce, akreditovaný zástupce ani právní nástupce, který by vybraný autovrak odebral a
- poškozuje nebo ohrožuje životní prostředí nebo narušuje estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny 

Základní typy opatření, která jsou podporována:

a) podpora odstranění „staré zátěže“
U žadatele typu A se podporuje sběr, svoz a doprava vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení 
k tomu určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků,

b) podpora zpracování, využití a odstranění autovraků
Podporuje se kompletní zpracování autovraku (jedná se o zabezpečení zpracování autovraku v zařízeních k tomu 
určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků), 

c) technická podpora programu 
Podporuje se administrace „Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky“.

Kriteria pro výběr akcí1 k podpoře v rámci programu na podporu pro nakládání s autovraky jsou stanovena takto:
Povinná:
 zapojení žadatele do MA ISOH dle zákona o odpadech (§ 37b odst. 1 písm. h) zákona 185/2001 Sb.),
 splnění technických požadavků na nakládání s autovraky (vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky),
 protokol o místním šetření v zařízení na zpracování autovraků.

Další:
 žadatel doloží, že s odpady z autovraku se nakládá dle zákona o odpadech, kdy materiály a části autovraků budou v 

maximální míře opětovně použity, využity, popřípadě odstraněny nebo za tím účelem předány jiné osobě, 
 likvidace autovraků bez majitele, výrobce nebo zatěžující životní prostředí (stará zátěž).

Další informace k programu:
- podpora je časově omezena v období od  1. ledna 2010 až 31. prosince 2010,
- podpora se vyplácí pouze na autovrak převzatý bezplatně do zařízení pro zpracování autovraků a zanesený v MA ISOH2 
- podpora je poskytována do výše prostředků získaných z poplatků podle § 37e zákona 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním 

znění, výše čerpaných prostředků je pro rok 2010 stanovena částkou max. 200 mil. Kč,
- žádost pro čerpání příspěvku se podává v písemné formě na stanoveném formuláři žádosti a musí být doručena podatelně 

Fondu ve vyhlášeném termínu. 
- nárok na podporu (u realizace opatření b) vzniká od 1. 1. 2010 v případě, že žadatel typu P podá žádost o zařazení do 

programu do 31. 3. 2010 a SFŽP potvrdí splnění předepsaných podmínek. Pokud žádost bude podána od  1. 4. 2010 do 
31. 12. 2010 bude rozhodným datem podání žádosti o zařazení do programu při splnění stanovených podmínek programu 
potvrzených SFŽP.

1 splnění podmínek bude ověřeno v rámci místního šetření provedeného SFŽP
2 vyplněny všechny dostupné údaje, včetně bezplatného převzetí 
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- žadatel typu P čerpá podporu po uskutečněném místním šetření3. V případě zjištění nedostatků místním šetřením, může být 
žádost podána opakovaně4,

- příspěvek pro žadatele typu P se na základě požadovaných dokladů vyplácí čtvrtletně, pro žadatele typu A ročně,
- žadatelé o podporu zasílají SFŽP čtvrtletně přehled autovraků včetně údajů o převzatých autovracích do zařízení5 
- vzory formulářů a žádostí např. o zařazení do programu, čerpání podpory, místního šetření a další informace k programu 

budou umístěny na stránkách MŽP a SFŽP.

Typy žadatelů o podporu

A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
 územní samosprávné celky (obec, kraj);
 státní příspěvkové organizace;
 příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

P –  podnikatelské subjekty, zejména: 

 obchodní společnosti;
 státní podniky; 
 družstva; 
 fyzické osoby oprávněné k podnikání.

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

 Forma fi nanční podpory

Přímá fi nanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout pevné částky podpory, uvedené v následující 
tabulce podle vyhlášeného opatření s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky 
podporovaného opatření:

Program na podporu systému pro nakládání s autovraky

Název opatření Typ 
žadatele

Podpora
max. limit výše dotace

a) Podpora odstranění „staré zátěže“ A 2 100,-Kč/autovrak1)

b) Podpora zpracování, využití a odstranění 
autovraků

P 400,-Kč/autovrak

c) Technická podpora programu A 10 mil. Kč/opatření2)

1. max. čerpání z celkové alokace prostředků na program/rok podpory je 20 % z 200 mil. Kč, tj. do 40 mil. Kč/rok 

2.  podpora se poskytuje do výše 100 % uznatelných nákladů, max. čerpání z celkové alokace prostředků na program/rok je 
do výše 5 % z 200 mil. Kč. 

Přílohy k žádosti o podporu podle typu žadatelů:

Typ žadatele A:  

- potvrzení o převzetí autovraku,

- fotodokumentace s popisem autovraku event. s identifi kačními čísly označených částí (v případě neexistence RZ nebo VIN 
nutných pro vydání potvrzení o převzetí autovraku),

- protokol o zjišťování vlastníka vozidla.

Typ žadatele P:  

- přehled zdarma převzatých autovraků z MA ISOH (RZ, VIN, datum převzetí do zařízení, identifi kace zařízení),

- protokol o provedení místního šetření Fondem v období po registraci žádosti o příspěvek – Příloha VI.3.

3  místní šetření s výsledkem „SPLŇUJE“
4  žádost může být podána dvakrát za dobu trvání programu
5  přehled autovraků včetně údajů (export dat z MA ISOH ve formátu MŽP), na které bude nárokována podpora 
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Příloha č. VI.3
Protokol místního šetření v zařízení  - nakládání s autovraky

Identifi kace provozovatele zařízení
IČ provozovatele:

Název provozovatele:

Adresa provozovny:

Jméno osob/y účastnící se místního šetření (zařízení):

Souhlas k provozu zařízení ke sběru autovraků dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech:
Souhlas vydal:

Číslo jednací souhlasu:

Datum vydání souhlasu:

Doba platnosti souhlasu do:

1. Legislativní soulad
 kontrola platnosti a rozsahu povolení (dle odpadů, ovzduší, vod)     □
 kontrola úplnosti a aktuálnosti provozního řádu       □
 kontrola plnění ohlašovacích povinností (MA ISOH)      □

2. Příjem autovraků
 zařízení na zjišťování hmotnosti         □
 průběžná evidence přijatých autovraků (MA ISOH)      □

3. Místa pro skladování (včetně dočasného skladování) vozidel s ukončenou životností před jejich zpracováním:

 plochy s nepropustným povrchem pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycování uniklých 
kapalin, čisticími a odmašťovacími prostředky       □

 plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod  □
4. Místa pro zpracování:

 plochy s nepropustným povrchem pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycování uniklých 
kapalin, čisticími a odmašťovacími prostředky       □

 plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod  □
 vhodné skladovací prostory na demontované díly včetně nepropustných skladů pro díly znečištěné olejem □
 vhodné kontejnery na skladování baterií        □
 příslušné shromažďovací prostředky pro oddělené skladování kapalin z vozidel s ukončenou životností: 

palivo, motorový olej, olej z převodové skříně, převodový olej, olej z hydrauliky, chladící kapaliny
nemrznoucí směs, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, kapaliny klimatizačního systému a jakékoli další 
kapaliny obsažené ve vozidle s ukončenou životností      □

 vhodné skladovací prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru     □
5. Postupy zpracování k odstranění znečišťujících látek z vozidel s ukončenou životností (kontrola procesu):

 vyjmutí baterií a nádrží na zkapalněný plyn       □
 vyjmutí nebo neutralizace potenciálně výbušných součástí (např. airbagů)    □
 odčerpání a oddělený sběr a skladování paliva, motorového oleje, oleje z převodové skříně, oleje
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z převodovky, oleje z hydrauliky, chladicích kapalin, nemrznoucí směsi, brzdových kapalin, náplní 
klimatizačního systému a jakýchkoli dalších kapalin obsažených ve vozidle s ukončenou životností
pokud nebudou nezbytné pro opětné použití příslušných dílů,     □

6. Zpracovatelské operace pro podporu opětovného použití nebo využití (kontrola procesů):
 vyjmutí katalyzátorů          □
 vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, hliník a hořčík    □
 vyjmutí částí k opětovnému použití (pneumatiky, velké části plastu), jestliže je není možno oddělit 

při drcení, a účinně využít jako materiály,        □

Místní šetření provedli:

Datum a čas místního šetření:

Zařízení SPLŇUJE / NESPLŇUJE* požadavky na zapojení do programu nakládání s autovraky.

Zápis z šetření byl vyhotoven ve 2 kopiích, z nichž jedna byla předána žadateli.                        □                                                                                                             
  

Komentář/poznámky:

Podpis osob/y účastnící se místního šetření:

*nehodící škrtněte
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12.
 METODIKA

Metodika odboru ochrany vod pro tvorbu digitálních povodňových plánů

Metodika byla zpracována s podporou Technické asistence Operačního programu Životní prostředí.

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
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1 Úvod

Cílem této metodiky je stanovit postupy a pravidla pro zpracování povodňových plánů v digitální podobě
s využitím databází Povodňového informačního systému (POVIS).

Tento informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech
organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajišťuje společné datové
struktury pro informace potřebné v povodňových plánech a jejich elektronickou publikaci v rámci
Povodňového plánu České republiky.

Metodický pokyn popisuje nástroje pro aktualizaci dat povodňových plánů a možnosti pro jejich publikaci
v grafické části povodňového plánu, které jsou v rámci informačního systému nabízeny všem uživatelům
z oblasti veřejné správy a případným dalším orgánům a organizacím činným v oblasti ochrany před
povodněmi.

Každý povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou polohu a mají
tedy přímou vazbu na GIS.

Zobrazení těchto informací v digitální podobě nad mapou má velký význam, protože umožňuje:

• v průběhu povodně přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí analytické nástroje pro
rozhodovací procesy;

• vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře
kontrolovatelné;

• snadnější distribuci informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost
prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, evakuační
místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou situaci,
kontaktními místy pro pomoc apod.;

• v období po povodni srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné sledování jejich
odstraňování.

2 Vymezení hlavních pojm

Povodeň
Dočasné zaplavení území, které obvykle není vodou zaplaveno. Tento pojem zahrnuje povodně způsobené
řekami, horskými bystřinami, občasnými vodními toky ve Středomoří a záplavy z moří v pobřežních
oblastech a nemusí zahrnovat povodně způsobené kanalizačními systémy.*)

Povodňové riziko
Kombinace pravděpodobnosti výskytu povodně a možných nepříznivých účinků na lidské zdraví, životní
prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí s povodní.*)

POVIS
www.povis.cz
Povodňový informační systém - soustřeďuje data potřebná pro tvorbu povodňových plánů obcí, ORP
a krajů. 
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Povodňový plán
Dokument obsahující souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění
škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí v rámci určitého
územního celku, pozemku nebo stavby. Povodňové plány jsou definovány Vodním zákonem č.254/2001 Sb.
(§ 71) a dále upřesněny v odvětvové normě  TNV 752931.

Digitální povodňový plán (dPP)
Elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu, vzájemné provázání těchto
částí pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání.

Pouze částečné použití některé části (např. jen mapová část v elektronické podobě) sice může dostatečně
vyhovovat potřebám krizového plánování, ale diskvalifikuje takový plán z hodnocení podle této metodiky. 

Povodňový plán České republiky
Základní dokument pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice. Obsahuje podrobné rozdělení
úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy
a organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální působností. 

Digitální povodňový plán České republiky
www.dppcr.cz
Elektronické zpracování textové, datové a grafické části Povodňového plánu České republiky, vzájemné
provázání těchto částí pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání s využitím publikace dat z centrální databáze
POVIS.

DIBAVOD
www.dibavod.cz
Digitální báze vodohospodářských dat - pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako tematické
vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to referenční geografická databáze vytvořená primárně
z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tematických kartografických výstupů
s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000.

HEIS VÚV T.G.M. v.v.i. 
www.vuv.cz, heis.vuv.cz
Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je jedním z dílčích informačních systémů
Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR), vytvářeného k zabezpečení jednotného
informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství s vazbou na Státní informační
systém a další subsystémy Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP).

ZABAGED®
Digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a podrobností zobrazení
geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 1:10 000
(ZM 10).

DBF
Binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze.

CSV
Textový souborový formát pro ukládání tabulkových alfanumerických dat.

SHP
Binární souborový formát pro ukládání prostorových dat v souborech GIS.

GIS
Zeměpisný informační systém.

HRR
Binární souborový formát pro ukládání rastrových mapových vrstev.

Poznámka: *) Definice převzata ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování
a zvládání povodňových rizik
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3 Koncepce Povod ového informa ního systému

Informační systém POVIS je vyvíjený od roku 2007 pro potřeby povodňové ochrany. Cílem je zlepšení
přístupu k informacím, usnadnění jejich sdílení a aktualizace. V neposlední řadě slouží k informování
veřejnosti a usnadnění práce povodňovým orgánům včetně jejich součinnosti.

V tomto informačním systému jsou z hlediska tvorby digitálních povodňových plánů důležité tyto tři moduly:

Editor dat povodňových plánů - nástroj pro zpřístupnění dat v centrálním datovém serveru, jejich
pořizování, aktualizaci a export pro využití v jiných systémech povodňové ochrany v rozsahu definovaném
potřebou povodňových plánů.

Digitální povodňový plán - publikuje texty, data a mapy pro potřeby posuzování povodňového nebezpečí,
přípravu protipovodňových opatření, poskytování podkladů pro analýzu a řešení povodňové, případně
krizové situace.

Digitální povodňová kniha - slouží ke komunikaci mezi povodňovými komisemi a dalšími orgány činnými
při povodňové situaci, a k zápisu zpráv o jejich činnosti.

3.1 Souvislosti se Sm rnicí 2007/60/ES

Za řádné zavedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (tzv. povodňové směrnice) je v České Republice odpovědné
Ministerstvo životního prostředí. Směrnice již byla transponována do návrhu novely vodního zákona
a během roku 2009 bude doplněna do novelizované prováděcí vyhlášky č.142/2005 Sb., o plánování v oblasti
vod. 

MŽP založilo pro implementaci směrnice pracovní skupinu ze zástupců Ministerstva zemědělství,
jednotlivých státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného ústavu
vodohospodářského. Skupina projednává a koordinuje jednotlivé kroky a postupy při zavádění směrnice, tj.
předběžné vyhodnocení povodňových rizik, tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik
a v konečné fázi tvorbu plánů pro zvládání povodňových rizik. První cyklus má být ukončen do roku 2015.

Česká Republika je také aktivně zapojena do práce evropské Pracovní skupiny WG F on Floods, která je
součástí Společné implementační strategie pro vodní politiku EU. V rámci pracovních skupin
mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje se řeší zejména harmonizace postupů při zavádění
směrnice v mezinárodních povodích. 

Řada prací souvisejících s naplňováním požadavků směrnice bude spolufinancována z Operačního
programu Životní prostředí a z mezinárodního Operačního programu Central Europe v evropských
nadnárodních projektech.

Pro vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem se v další fázi provede mapování
a zpracují se plány pro zvládání povodňových rizik s cílem snížit potenciální povodňové riziko.

Koncepce Povodňového informačního systému a první digitální povodňové plány vznikaly ještě před
vydáním této směrnice, přesto představují použitelný a flexibilní nástroj pro publikování úvodních podkladů
a analytických prací ve směrnici požadovaných.

První cyklus zavádění Směrnice předpokládá tři etapy:

do roku 2011: předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným
povodňovým rizikem;

do roku 2013: zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik pro oblasti
s potenciálně významným povodňovým rizikem;

do roku 2015: zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik pro oblasti s potenciálně významným
povodňovým rizikem.

Požadavky směrnice lze stručně shrnout takto:
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Předběžné vyhodnocení povodňových rizik (články 4 a 5):

• popis a předběžné vyhodnocení rizika povodní na území členského státu na základě snadno
dostupných a existujících dat a informací, s ohledem na

• popis a vyhodnocení nepříznivých účinků minulých povodní;

• vyhodnocení nepříznivých účinků možných budoucích povodní.

• vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem a popis metodiky způsobu
vymezení.

Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (článek 6):

Mapa povodňového nebezpečí bude zobrazovat zaplavení území při povodni:

• s nízkou pravděpodobností výskytu nebo extrémní povodňové scénáře (Q500);

• se středně vysokou pravděpodobností výskytu (Q100);

• s vysokou pravděpodobností výskytu (Q5, Q20).

U každého scénáře povodně se uvedou tyto prvky:

• rozsah povodně;

• hloubka vody nebo případně výška vodní hladiny;

• případně rychlost proudu nebo odpovídající průtok vody.

Mapy povodňových rizik budou zobrazovat škálu povodňového rizika a míru přijatelnosti potenciálního
povodňového rizika pro dané využití území.

Plány pro zvládání povodňových rizik (články 7 a 8):

• závěry předběžného vyhodnocení povodňových rizik v podobě souhrnné mapy oblasti povodí nebo
správní jednotky, vyznačující oblasti, na něž se vztahuje plán pro zvládání povodňových rizik;

• mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik;

• popis příslušných cílů v rámci zvládání povodňových rizik;

• souhrn opatření a jejich řazení podle priorit zaměřené na dosažení příslušných cílů v rámci zvládání
povodňových rizik;

• popis metodiky pro analýzu nákladů a přínosů používanou k posuzování opatření s nadnárodními
účinky.

Výše popsaný postup se bude cyklicky opakovat v periodě 6 let v souladu s plánováním podle Rámcové
směrnice o vodě.

4 Nezbytné vlastnosti zpracování digitálních povod ov ch
plán

Povodňové plány jsou zpravidla zpracovány na počítači, tj. nějakou digitální formou např. v textovém editoru
a lze je proto na počítači prohlížet, případně publikovat v elektronické podobě. Přesto ne všechny takto
zpracované povodňové plány je možné posuzovat jako "digitální povodňový plán" z hlediska této metodiky,
která předpokládá splnění alespoň těchto požadavků:

• povodňový plán používá data ze společných databází POVIS a do těchto databází svá data poskytuje 

• textová a grafická část povodňového plánu jsou propojeny odkazy a čerpají ze společného datového
zdroje

• texty a data publikuje v obecně dostupných formátech, obvykle HTML a PDF
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Digitální povodňový plán lze vytvořit s podporou POVIS dvěma způsoby:

a) k textové části  zpracované uživatelem nebo zhotovitelem se připojí datové zdroje z informačního
systému POVIS a mapový server s rastrovými mapami poskytnutý MŽP;

b) k textové části  zpracované uživatelem nebo zhotovitelem se připojí datové zdroje jak
z informačního systému POVIS, tak i z vlastních databází, které zpracovávají lokálně platná data, 
pro zobrazení může být použit jakýkoliv vhodný mapový server vlastněný uživatelem.

5 Sdílení dat mezi povod ov mi plány

Informace spravované Povodňovým informačním systémem a publikované v Digitálním povodňovém plánu
České republiky jsou k dispozici všem orgánům veřejné správy pro tvorbu povodňových plánů pro jejich
správní území ve formě databází a mapových podkladů.

Většina dat je aktualizována z centrálních zdrojů, zpracovatel jen vybírá, která data jsou vhodná pro jeho
povodňový plán.

Za obsah dalších databází nesou odpovědnost jednotliví zpracovatelé povodňových plánů, zapsáním
a aktualizací těchto dat v rámci digitálního povodňového plánu tvoří a udržují své povodňové plány
a současně umožňují ostatním uživatelům tato data sdílet ve svých povodňových plánech. Jedná se zejména
o tyto databáze:

• údaje o povodňovém plánu

• povodňové komise

• důležité organizace

• pomocné hlásné profily C, lokální srážkoměrné stanice

10

10
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• evakuační místa

• ohrožené objekty

• ohrožující (nebezpečné) objekty

• místa omezující odtokové poměry

• protipovodňová opatření

• fotodokumentace a přílohy

V dalších databázích uživatelé navrhují doplnění dat nebo úpravy (záznamy vyžadují úpravu grafické části):

• záplavová území

• ledové jevy

• postupové doby

6 Postup p i zpracování plánu

Před zpracováním digitálního povodňového plánu je třeba posoudit, jak vyhovují centrálně poskytované
podklady obsahu povodňového plánu pro konkrétní území a situaci. Posuzování se týká pouze grafické
přílohy (rozsahu a obsahu mapových pohledů) a s ní spojených databází, obsah textové části není nijak
limitován rozsahem dat poskytovaných v systému POVIS. 
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6.1 Textová ást

Vytvoření textové části je zcela v kompetenci zpracovatele povodňového plánu. Obsahuje náležitosti určené
odvětvovou normou TNV 752931 a další dokumenty potřebné ke splnění účelu povodňového plánu.
Digitální zpracování umožňuje oproti klasickému publikování mnohem větší míru provázanosti obsahu
pomocí odkazů , jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i na mapové pohledy. Odkaz na mapu může
zobrazit požadovaný obsah, správný výsek mapy a vhodné měřítko. Odkazem v textu lze z databází
mapového serveru zobrazit i potřebné tabulky, s obsahem synchronizovaným s centrální databází.

6.2 Mapov  server

Grafickou část povodňového plánu je možné zpracovat v různém rozsahu a s různou náročností na
softwarové vybavení.

Poskytovaný mapový server plně vyhovuje požadavkům na práci s mapami při vzdáleném připojení (internet,
intranet), při lokální instalaci a pracuje i z přenosného média bez potřeby instalace. Uživatel je vázán
obsahem dodaného mapového projektu, může měnit zobrazení mapových pohledů, ale nemůže další
přidávat, může měnit obsah databází, ale nemůže upravovat jejich strukturu.

Pokud je v povodňovém plánu potřeba doplnit mapové pohledy nebo databáze podle individuálních
požadavků, je možné tento úkol zadat externě, nebo zakoupit softwarový modul, který umožní editaci
grafické části povodňového plánu v prostředí, v kterém jsou zpracovány mapy povodňového plánu České
republiky.

Uživatel může zvolit i vlastní řešení mapového serveru, například proto, že má již vybudované zázemí GIS na
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jiném softwaru. I v takovém případě použije ze systému POVIS exportované grafické a datové podklady. 

Rastrové podklady lze využít výhradně v softwaru WebMap dodávaném MŽP.

6.3 Databáze

Veškerá správa centralizovaných dat povodňových plánů je vykonávána uživatelem v modulu Editor dat
povodňových plánů. Všichni uživatelé z oblasti veřejné správy mají k dispozici přístupová jména a hesla
odlišná pro editování nebo pouze pro prohlížení dat.

V prvním nastavení je třeba "založit" povodňový plán pro správní území a doplnit potřebné údaje k jeho
identifikaci a popisu. V dalších krocích si zpracovatel plánu vybírá z centrálně poskytovaných dat záznamy,
které jsou pro jeho povodňový plán relevantní. Obvykle je automaticky nabídnut výběr dat pro příslušné
území s možností připojit i data z okolí.

Kromě dat poskytovaných z centrálních zdrojů jsou neméně důležité databáze spravované v systému POVIS
uživatelem. Tato data je nutno primárně zadat do systému a potom je také pravidelně aktualizovat. Obvykle
se stanou součástí povodňového plánu obce, ale jsou používána i v plánech vyšších celků, ale také například
pro informaci HZS nebo krizového řízení. Část těchto databází bude jedním ze zdrojů pro stanovení
povodňových rizik a škod v záplavovém území. Při vkládání jakýchkoliv dat do společného systému, je třeba
dbát na přesnost zadávaných informací. Z nekvalitních dat nelze získat kvalitní základ pro rozhodování.

6.4 Mapov  projekt

V mapovém projektu jsou z jednotlivých mapových témat sestaveny mapové pohledy, kombinující rastrové
podklady, vektorová a bodová zobrazení s atributy v připojených databázích. Grafické zobrazení
zprostředkuje mapový server prostřednictvím běžných webových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox,
Opera, Safari). 

Mapy lze prohlížet, měnit měřítko zobrazení. Atributy mapových objektů lze zobrazovat výběrem na mapě
nebo formulováním dotazu s jedním nebo více parametry. Obsah předdefinované mapy lze ovlivnit zapnutím
nebo vypnutím jednotlivých témat nebo přidáním dalších témat z mapového projektu v mapě neobsažených.
K dispozici je také "slepá" uživatelská mapa, obsahující všechny v projektu dostupná témata ve vypnutém
stavu. V této mapě může uživatel sestavit jednorázově (sestava nebude uložena) kombinaci pohledů, kterou
v dané situaci potřebuje.

V projektu nastavené mapy nelze měnit, ale obsah dat je plně v kompetenci uživatele/zpracovatele plánu -
ovlivní ho výběrem dat pro export v Editoru dat nebo v povodňovém plánu ČR (www.dppcr.cz).

Vlastní úpravy mapového projektu jsou možné v plné verzi softwaru WebMap, nebo při použití vlastního
mapového serveru.

6.5 Aktualizace dat

Po prvotním pořízení dat v části spravované uživatelem, je nutné všechny údaje pravidelně kontrolovat
a případná aktualizovaná data kopírovat (exportovat) zpět do vlastních instalací povodňového plánu. Tuto
aktualizaci je možné udělat kdykoliv podle potřeb uživatele.

Centrálně spravované databáze jsou aktualizovány v pravidelných intervalech, minimálně jednou ročně.
Aktualizované "balíčky" dat jsou k dispozici pro stažení kdykoliv. 
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6.6 Publikování

Je obvyklé publikovat povodňový plán v elektronické podobě na internetu a intranetu (s oddělením veřejné
a neveřejné části) a poskytnout kopii na přenosném médiu všem členům povodňové komise, případně dalším
složkám zapojeným v povodňové ochraně (správci vodních toků, HZS, Policie apod.). Odkazy na veřejně
přístupný povodňový plán se zapíší do evidenčního listu povodňového plánu a budou zpřístupněny v mapě
dPP ČR.

S povodňovým plánem v digitální formě se lépe pracuje, jeho kopie jsou skladnější, lze je snadno pořizovat
a udržovat aktuální, přesto v sídle povodňové komise musí být k dispozici také vytištěná verze plánu.

7 Obsah distribuce povod ového plánu

Zpracovatelům povodňových plánů nabízí MŽP funkční grafickou část povodňového plánu pro území
v rozsahu kraje a s předem připravenými datovými strukturami pro obsah zadávaný zpracovatelem na lokální
úrovni. Povodňový plán České republiky dostupný ve veřejné verzi na adrese www.dppcr.cz je základem pro
vytvoření těchto derivátů. Většina dat, zadávaných na lokální úrovni, se v mapách tohoto plánu zobrazuje
okamžitě po zapsání v Editoru dat, s výjimkou údajů pro objekty vyžadujících dodatečné grafické zpracování.

7.1 Textová ást

Obsah textové části vytváří zpracovatelé povodňových plánů sami v obvyklém rozsahu stanoveném 
TNV 752931 takovým způsobem, aby byla dostupná obvyklými elektronickými prostředky - tedy zpravidla
v jazyce HTML, případně PDF pro přílohy. 

Spolu s databází jsou exportovány HTML stránky s kontaktními údaji povodňových komisí a důležitých
organizací. Tyto stránky je možné využít v textové části plánu. Kontaktní informace jsou tak v povodňovém
plánu publikovány z jednoho zdroje ve třech nezávislých formátech (on-line databáze, lokální databáze,
HTML stránka), což zaručuje přístupnost i v nepříznivé situaci výpadku spojení k některému ze zdrojů dat
(on-line databáze nebo lokální mapový server).

Textová část povodňového plánu České republiky je zpracována programem Help & Manual. Některé
obvykle používané tabulky pro textovou část si může uživatel vygenerovat v Editoru dat ve formátu XML
vhodném pro zpracování tímto programem:

• povodňové komise

• hlásné profily

• vodní toky

Z textové části povodňového plánu České republiky lze použít některé přílohy společné většině povodňových
plánů, jako např.:

• evidenční listy hlásných profilů

• fotodokumentace profilů

• osnova závěrečné zprávy po povodni

• příklady návrhů vyhlášení a odvolání stavů povodňové aktivity

Podle zkušeností uživatelů bude rozsah možností exportu dat pro textovou část upraven.
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7.2 Grafická ást

V grafické části povodňového plánu se pomocí mapového serveru kombinují a zobrazují informace
z geografických databází s rastrovými mapovými podklady. V dalším textu je popsán rozsah a obsah těchto
komponent, a možnosti jejich použití.

7.2.1 Mapové pohledy

V mapových pohledech je z jednotlivých témat (mapových vrstev, vektorových a rastrových) zkomponován
mapový obraz území. Výčet a obsah jednotlivých map grafické části je orientační a může být měněn
a doplňován podle požadavků uživatelů mapového projektu nebo podle dostupnosti datových podkladů.

Obsah většiny map lze prohlédnout na webu Povodňového plánu ČR www.dppcr.cz. Ve verzi mapového
projektu pro veřejnou správu jsou i další mapy, které mají lokální význam a nejsou proto v dPP ČR
publikovány (například Povodňové plány vlastníků nemovitostí ). Detailní popis mapového tématu je
uveden vždy jen u mapy, kde má dominantní postavení, protože se použití jednotlivých témat v mapách
opakuje, 

7.2.1.1 Základní mapa

Mapa obsahuje téma:

• povodňové komise (pracoviště komisí a seznamy členů)

• ohrožené objekty

• ohrožující objekty

• zaplavené komunikace

• evakuace

• fotodokumentace

• DIBAVOD - záplavová území

• správní členění z podkladů ČSÚ:

• adresní body

• hranice částí obcí

• hranice obcí

• hranice katastrálních území

• katastrální mapa (služba WMS ČÚZK)

• hranice ORP

• hranice okresů

• hranice oblastí (NUTS2)

• hranice ČR

• klady mapových listů mapy 1:10 000 a vodohospodářské mapy 1:50 000

• rastrové mapy

• základní mapa 1:1 000 000

• základní mapa 1:50 000

• základní mapa 1:10 000
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• vodohospodářská mapa 1:50 000

• ortofotomapa (služba WMS Cenia)

7.2.1.2 Povod ové komise

Mapa obsahuje téma:

• povodňové komise (pracoviště komisí a seznamy členů)

• povodňové komise obcí

• povodňové komise ORP

• povodňové komise krajů

• Ústřední povodňová komise

• důležité organizace

• DIBAVOD - záplavová území

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.3 Hlásné profily

Mapa obsahuje téma:

• hlásné profily

• profily kategorie A

• profily kategorie B

• profily kategorie C

• srážkoměrné stanice ČHMÚ

• srážkoměry podniků povodí

• vodní nádrže (pojmenované, nepojmenované)

• hydrologická data (N-leté a m-denní průtoky)

• oblasti povodí

• DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod

• DIBAVOD - záplavová území

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.4 Objekty digitálního povod ového plánu

Mapa obsahuje téma:

• objekty Digitálního povodňového plánu

• vodní díla I.-III. kategorie

• ledové jevy

• ohrožené objekty

• ohrožující objekty
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• místa omezující odtokové poměry

• hlásné profily

• DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod

• DIBAVOD - záplavová území

• DIBAVOD - chráněná území

• HEIS VÚV

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.5 Postupové doby

Mapa obsahuje téma:

• postupové doby

• hlásné profily

• objekty dPP

• povodňové komise

• silniční databanka

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.6 Vodní toky

Mapa obsahuje téma:

• vodní díla I. - III. kategorie

• DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod

• kilometráž po 1 km

• kilometráž po 5 km

• říční síť (pojmenované toky)

• říční síť (bezejmenné toky)

• říční síť (centrální evidence toků)

• vodní toky (úseky) - jemné členění

• vodní toky (úseky) - hrubé členění

• vodní nádrže

• povodí II. řádu

• povodí III. řádu

• DIBAVOD - chráněná území

• chráněné oblasti přirozené akumulace vod

• ochranná pásma vodních zdrojů
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• ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká

• ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá

• HEIS VÚV 

• správcovství vodních toků - 2004

• oblasti Povodí

• hydrologická povodí 3. řádu

• útvary stojatých povrchových vod

• nádrže

• vodní útvary tekoucí povrchové vody

• vodní toky

• hydrologická data (N-leté a m-denní průtoky)

• vodní nádrže

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.7 Záplavová území

Mapa obsahuje téma:

• říční síť s vyhlášeným záplavovým územím (data MŽP)

• správcovství vodních toků (HEIS- VÚV, 2004)

• DIBAVOD - záplavová území

• aktivní zóny

• záplavová území Q5

• záplavová území Q20

• záplavová území Q100

• DIBAVOD - historické povodně

• 2006 březen/duben

• 2002 srpen

• 1997 červenec

• DIBAVOD - chráněná území

• hydrologická data (N-leté a m-denní průtoky)

• správní členění z podkladů ČSÚ:

• rastrové mapy
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7.2.1.8 Povod ové plány vlastník  nemovitostí

Mapa obsahuje téma:

• nemovitosti (export z aplikace AKIS)

• bytové domy v majetku města

• byty a bytové domy soukromé

• rodinné domy

• chaty

• garáže

• zahrady

• objekty právnických osob

• ostatní objekty

• dočasné stavby

• neurčené

• DIBAVOD - záplavová území

• DIBAVOD - základní jevy povrchových vod

• fotodokumentace

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.9 Protipovod ová opat ení

Mapa obsahuje téma:

• protipovodňová opatření (navrhovaná - plánovaná - ve výstavbě -  realizovaná)

• agrotechnická opatření

• hráze

• ochranné hráze

• ochranné zdi

• povodňové čerpací stanice

• rekonstrukce jezů

• rekonstrukce rybníků

• retenční prostory

• srážkoměrné stanice

• stabilizace a zkapacitnění toku

• suché nádrže

• zvýšení ochrany

• objekty dPP

• DIBAVOD - základní jevy povrchových vod

• DIBAVOD - záplavová území
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• DIBAVOD - historické povodně

• DIBAVOD - chráněná území

• fotodokumentace

• správcovství vodních toků (HEIS- VÚV, 2004)

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.10 Doprava

Mapa obsahuje téma:

• silniční databanka

• mosty

• silniční podjezdy

• silniční brody

• silniční tunely

• železniční přejezdy

• uzly silniční sítě

• komunikace

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.11 D le ité organizace

Mapa obsahuje téma:

• důležité organizace

• Armáda

• Česká inspekce životního prostředí

• Český hydrometeorologický ústav

• Český rybářský svaz

• Dopravní služby

• Hygienické stanice

• HZS

• Ministerstva

• Odborné subjekty

• Policie

• Podniky Povodí

• Rozvodné sítě

• Správa a údržba silnic

• Správci nemovitostí
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• Správci vodních toků

• Školy, školní jídelny

• Technické služby

• Telekomunikace

• Ubytování a stravování

• Veřejná správa

• Veterinární služby

• Vodovody a kanalizace

• Zdravotnictví

• správní členění z podkladů ČSÚ

• rastrové mapy

7.2.1.12 U ivatelská mapa

Uživatelská mapa obsahuje všechny vrstvy obsažené v projektu ve vypnutém stavu. Zapnutím žádaných
vrstev je možné rychle sestavit mapové téma pro specifické okolnosti.

7.2.1.13 On-line mapy POVIS

V systému POVIS jsou i další mapy, které nejsou exportovány do povodňových plánů. Na tyto mapy je
možné odkazovat, pro jejich prohlížení je pochopitelně nutné připojení k internetu:

• aktuálně vyhlášené stupně povodňové aktivity

• přehled zpráv s lokalizací

7.2.1.14 Varovné a vyrozumívací systémy

Způsob varování a vyrozumění občanů je v povodňových plánech obvykle dostatečně řešen jen v textové
části, do grafických příloh se tato data většinou nepřenášejí. Také způsoby varování a vyrozumění jsou velmi
různorodé, závislé na typu a rozsahu rizik, velikosti území, počtu ohrožených obyvatel atd. Technologie
využívané pro vyrozumění sahají od hlášení v městském rozhlase, přes individuální telefonování nebo osobní
kontakt podle připravených seznamů až po automatické systémy (AVS) odesílající SMS nebo hlasové zprávy
s potvrzením doručení.

V digitálních povodňových plánech je možné integrovat mapu zobrazující výsledky zpráv rozeslaných
varovnými nebo vyrozumívacími systémy, tj. na jakou lokalitu byla zpráva zaslána a zda byla doručena. Pro
území graficky vybrané na mapě lze iniciovat poslání varovné zprávy, pokud takový výběr členitost území
nebo různorodost rizika vyžaduje, nebo když jsou předem nastavené filtry v systému AVS pro odeslání zpráv
nedostatečné. Vhodným zdrojem pro takovouto mapu jsou data z Povodňových plánů vlastníků nemovitostí.

Automatické systémy varování a vyrozumění jsou postaveny na velmi rozdílných technologiích, proto je
takovouto mapovou vrstvu zatím nutno řešit individuálně a v systému POVIS není plánována.

7.2.2 Datová ást

Poskytované databáze jsou podkladem pro zobrazení v mapovém serveru a mohou být naplněny daty pro
zvolené území kraje, nebo podle výběru uživatele v Editoru dat. Pro použití některých databází je nutno
získat licenci. 
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7.2.2.1 Vrstvy eského statistického ú adu

Vrstva adresních bodů

Garant dat: Český statistický úřad

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Aktualizace: ročně

Distribuce dat: je možné poskytovat pro krajské úřady v rámci dPP, Obce, které vlastní příslušnou licenci,
mohu data převzít v rámci distribuce dPP. Licenci je nutno získat smluvním vztahem

Hranice správních území (ČR, kraje, okresy, ORP, obce, části obcí, katastrální území)

Garant dat: Český statistický úřad

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Aktualizace: ročně

Distribuce dat: volně dostupná data, jsou poskytována v rámci aplikace dPP ČR

7.2.2.2 DIBAVOD a HEIS

Digitální báze vodohospodářských dat (toky, povodí, hydrologická povodí, záplavové území a další) 
Data pořízená v rámci HEIS (Hydroekologický informační systém)

Garant dat: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Aktualizace: ročně

Distribuce dat: volně dostupná data, jsou poskytována v rámci aplikace dPP ČR, dostupná také na www.
vuv.cz

7.2.2.3 Data POVIS

Digitální pořízená v rámci POVIS a dále data převzatá pro potřeby POVIS z organizací ČHMÚ a MŽP

Garant dat: Jednotliví zpracovatelé povodňových plánů, MŽP

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Aktualizace: průběžně

Distribuce dat: volně dostupná data, jsou poskytována v rámci aplikace dPP ČR
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7.2.2.4 Silni ní databanka

Soubor vrstev liniové silniční sítě a objektů na silniční síti

Garant dat: Ředitelství silnic a dálnic

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Aktualizace: ročně

Distribuce dat: je možné poskytovat pro krajské úřady v rámci dPP, obce, které vlastní příslušnou licenci,
mohu data převzít v rámci distribuce dPP. Licenci je nutno získat smluvním vztahem

7.2.3 Rastrové podklady

Základní mapy 1:1 000 000, 1:50 000, 1: 10 000
Klady mapových listů základních map ČR

Garant dat: Český úřad zeměměřický a katastrální

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Aktualizace: ročně

Distribuce dat: je možné poskytovat pro krajské úřady v rámci dPP, obce, které vlastní příslušnou licenci
na jednotlivá mapová díla mohu data převzít v rámci distribuce dPP. Licenci je nutno
získat smluvním vztahem

8 Autorská práva, licence

Autorská práva datových modelů, dat, textů a fotodokumentace jsou zachována. Zpracovatelé povodňových
plánů mohou tato data používat bezplatně pouze v rámci systému POVIS a digitálních povodňových plánů
z tohoto systému odvozených s výjimkou databází a mapových děl vyžadujících licenci, uvedených
v oddílech Datová část a Rastrové podklady . 

Vložením svých dat a dalších autorských děl do tohoto systému souhlasí jejich autoři s jejich bezplatným
šířením v rámci tohoto systému a v digitálních povodňových plánech. Pokud zpracovatelé povodňových
plánů vkládají do systému POVIS díla jiných autorů, musí zajistit jejich souhlas s takovýmto užitím.

Licence je možné získat buď individuálně, tj. smluvním vztahem mezi orgánem veřejné správy a garantem
dat, nebo je možné, že licenční politika je řešena v rámci krajských licencí, což je nutno pro každý případ
samostatně ověřit. Pro státní a veřejnou správu jsou licence poskytovány zdarma.

Kontakty na získání příslušných licencí:

Český úřad zeměměřický a katastrální

Mapy se objednávají na geoportal.cuzk.cz

Zde jsou i dostupné všechny informace o licencích a podmínkách využití mapových děl

Český statistický úřad

Český statistický úřad
odd. poskytování elektronických výstupů
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

20 21
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tel. +420 274 052 990

Ředitelství silnic a dálnic

Odbor silniční databanky
Ředitelství silnic a dálnic
Slovenská 1142/7
702 00 OSTRAVA

9 Distribuce podklad  dPP

Každý orgán veřejné správy má právo na dPP v rozsahu výřezu kraje (rastry, vektorová a bodová data).
Soubory lze kdykoliv stáhnout z webu POVIS (editor.dppcr.cz), nebo lze požádat o zaslání DVD se
základním mapovým projektem v rozsahu kraje.

Data digitálního povodňového plánu jsou distribuována v několika krocích:

1. mapový projekt s rastrovými daty a šablonami tabulek, potřebné databáze jsou bez dat,
tento balíček souborů se stahuje obvykle jednorázově, případné nezbytné aktualizace mapového
projektu nebo šablon budou vydávány samostatně

2. databáze poskytované z centrálních zdrojů (ČSÚ, DIBAVOD, HEIS, ŘSD)
samostatné balíčky dat jsou připraveny pro jednotlivé složky v souborové struktuře a pro zvolené
území.

3. data ostatních databází si pro export sestavuje uživatel sám podle potřeb povodňového plánu
a stahuje z Editoru dat nebo dPP ČR podle potřeby.

4. v mapovém projektu jsou připraveny některé obvykle potřebné vrstvy s potřebnými datovými
strukturami, ale tato data se nezpracovávají v systému POVIS, uživatelé je naplní a používají jen
lokálně (např. povodňové plány vlastníků nemovitostí).

9.1 GPX

Databáze hlásných profilů a ohrožených objektů je možné exportovat pro formát mobilních GPS zařízení
a usnadnit tak práci v terénu. Podle zkušeností mohou být takto připraveny i další databáze. Rozsah
exportovaných dat je dle výběru uživatele, obsah dat je omezen s ohledem na kapacity mobilních zařízení na
nejnutnější datová pole. 

Export databáze pro GPS je realizován v obecném výměnném formátu GPX.

10 Pou ívání a publikování dPP

Elektronické zpracování povodňových plánů má mnohé přednosti před klasickou tištěnou formou
dokumentu. Jejich plné využití vyžaduje určité seznámení s touto formou a se způsobem jakým se program
otevírá a ovládá. V grafické části lze mapy nejen prohlížet v libovolném detailu a s vlastní sestavou mapových
témat, ale například lze také formulovat dotazy s kombinací parametrů, odměřovat vzdálenosti a plochy nebo
zobrazenou mapu uložit jako obrázek pro využití v další dokumentaci.

Digitální povodňový plán by měl zvládnout aktivně používat každý člen povodňové komise. Je vhodné
pravidelně informovat členy komisí o aktualizacích a změnách povodňového plánu a pořádat pro ně školení
a cvičení v používání nejen povodňového plánu, ale i dalších nástrojů Povodňového informačního systému
ČR: Digitální povodňové knihy (kniha.dppcr.cz) a Editoru dat povodňových plánů (editor.dppcr.cz).

Kromě tištěné verze dokumentu, by mohl být povodňový plán přístupný ze tří dalších zdrojů:
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• veřejně dostupná verze na webu
Tento zdroj umožňuje každému občanovi seznámení s rozsahem ohroženého území, plánovanými
opatřeními na omezení škod při povodni a základními kontaktními informacemi povodňových
orgánů.
Znalost občanů o místních poměrech při povodních a o jejich historii většinou umožní zpřesnit
publikované informace v povodňovém plánu.

• interně publikované verze v rámci úřadu nebo organizace
V této verzi jsou obvykle dostupné další, neveřejné, informace.

• lokálně publikovaná verze
CD, DVD nebo jiné medium s funkčním digitálním povodňovým plánem (tj. včetně potřebného
softwaru) by měl mít k dispozici každý člen povodňové komise, kopie by měly být uloženy v obvyklých
i náhradních prostorách určených pro práci povodňové komise.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik předpokládá v článku 10, že předběžné vyhodnocení povodňových rizik, mapy
povodňového nebezpečí a další informace budou zpřístupněny veřejnosti a zúčastněné strany budou
zapojeny do jejich přezkoumávání a aktualizace. Publikováním digitálního povodňového plánu bude
vytvořen základ ke splnění tohoto požadavku. 

Pro práci s dPP se předpokládá se vybavení uživatele fungujícím osobním počítačem a v případě
povodňového orgánu i záložním zdrojem elektrické energie pro období povodňové situace. Typ
a konfigurace počítače je závislá na způsobu zpracování dPP a datovém zdroji (lokální nebo vzdálený) který
je pro práci používán a bude obvykle definována zpracovatelem povodňového plánu.

Minimální konfigurace počítače pro digitální povodňové plány z distribuce MŽP:

Práce s povodňovými plány na síti internet nebo intranet:

• běžně vybavený počítač s operačními systémy MS Windows, Mac OS X, Linux

• aktuální verze webových prohlížečů Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari a bezplatný prohlížeč
Adobe Reader

• pro komfortní zobrazení map je nutná instalace bezplatného softwaru Java, mapy je možné prohlížet
i bez tohoto softwaru jen v režimu HTML

• připojení k uvedeným sítím

Práce s povodňovým plánem s lokálně spuštěným mapovým serverem:

• běžně vybavený počítač s operačními systémy MS Windows

• aktuální verze webových prohlížečů Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari a bezplatný prohlížeč
Adobe Reader

• instalace bezplatného softwaru Java

• CD, DVD nebo jiné médium s kopií digitálního povodňového plánu včetně "runtime" verze mapového
serveru (není nutno instalovat)

Ověřit funkčnost digitálního povodňového plánu s danou konfigurací počítače lze na Povodňovém plánu ČR
na webové adrese: www.dppcr.cz.
V kapitole Nápověda je tam také podrobnější popis ovládání mapové části povodňového plánu (www.dppcr.
cz/htpml_pub/help.htm).

Odkazy na dosud publikované povodňové plány jsou v příloze "Ukázky digitálních povodňových plánů" .27
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11 Pou itá literatura

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik
(odkaz na text Směrnice na webu eur-lex:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:288:0027:01:CS:HTML)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
(odkaz na text Směrnice na webu eur-lex:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2000:327:0001:01:CS:HTML)

MŽP, Povodňový informační systém - Studie proveditelnosti, Praha 2006, zpracovali: DHI Hydroinform
a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o., SWING a.s.

MŽP, Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků
zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000

MŽP, Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby,
Věstník MŽP č. 9/2005

MZe + MŽP, Strategie ochrany před povodněmi v České republice (schválená vládním usnesením č. 382
ze dne 19. dubna 2000)

Odvětvová technická norma vodního hospodářství – TNV 75 2931
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12 Pou ité zkratky

aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny
touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AVS automatický vyrozumívací systém

CD Compact Disk - kompaktní disk

CSV Comma separated value - hodnoty oddělené čárkou, textový soubor pro ukládání
tabulkových dat

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČSÚ Český statistický úřad

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální

DBF binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících
databáze

DIBAVOD digitální báze vodohospodářských dat

dPP digitální povodňový plán

DVD Digital Video Disk - digitální video disk

GIS geografický informační systém

GPS Global Positioning System - světový polohový systém

GPX GPS Exchange Format - souborový formát pro výměnu dat GPS

HEIS hydroekologický informační systém

HRR binární souborový formát pro ukládání rastrových mapových vrstev

HTML Hypertext Markup Language - značkovací jazyk pro hypertext

HZS Hasičský záchranný sbor

JIŽP Jednotný informační systém životního prostředí

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NUTS2 Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - Nomenklatura územních
statistických jednotek (NUTS2=region v rozsahu 800000-3000000 obyvatel)

ORP obec s rozšířenou pravomocí

PDF Portable Document Format - přenosný formát dokumentů

POVIS Povodňový informační systém

RTF Rich Text Format - nezávislý formát souboru pro uložení textu

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic

SHP shapefile - binární souborový formát pro ukládání prostorových dat

SMS Short Message Service - služba krátkých textových zpráv

VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský

WMS Web Map Servis - webová mapová služba

XML Extensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk

ZABAGED Základní báze geografických dat - digitální geografický model ČR

ZÚ záplavové území

Praha, září 2009

Ing. Veronika Jáglová, v.r.
ředitelka odboru ochrany vod
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SDĚLENÍ

18.
 SDĚLENÍ

Sdělení odboru ochrany vod k zavedení nové Hydrogeologické rajonizace 

K 1.1.2010 vstoupí v platnost nová Hydrogeologická rajonizace, připravená v rámci úkolu VaV 650/4/02. Nová 
Hydrogeologická rajonizace bude uveřejněna a zpřístupněna od 1.1.2010 na internetových stránkách Informační systém VODA 
(voda.gov.cz) a v plném rozsahu nahrazuje stávající Hydrogeologickou rajonizaci z roku 1986, která se tímto zrušuje. Nové 
vymezení hydrogeologických rajónu je nezbytnou součástí požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2000/60/ES, 
tzv. Rámcové směrnice pro vodní politiku a slouží jako základní podklad pro vymezení útvarů podzemních vod, které jsou nyní 
rovněž k dispozici na internetových stránkách Informačního systému VODA.  

Ing. Veronika Jáglová, v.r.
ředitelka odboru ochrany vod
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19.
SDĚLENÍ

odboru péče o krajinu  Ministerstva životního prostředí k udělování autorizací podle § 45i odst. 3 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro účely provádění biologického hodnocení ve 

smyslu § 67 cit. zákona a zveřejnění seznamu autorizovaných osob

Zákonem č. 218/2004 Sb. byl s účinností od 28.4.2004 novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále 
jen „zákon“). Touto novelou byl mimo jiné v ustanovení § 45i odst. 3 zákona zaveden institut zvláštní autorizace k provádění 
posouzení podle § 45i zákona a k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona. Podmínky pro získání autorizace, její 
prodloužení a odnětí upravuje vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 
která nabyla účinnosti dne 13.8.2004. Základním předpokladem pro získání autorizace je bezúhonnost, vysokoškolské vzdělá-
ní odpovídajícího zaměření a vykonání zkoušky odborné způsobilosti.  Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního pro-
středí. Autorizace je udělována na dobu 5 let a je možno ji opakovaně prodloužit o dalších 5 let. Podmínkou prodloužení autori-
zace je podání písemné žádosti o její prodloužení, a to alespoň 6 měsíců před skončením platnosti stávající autorizace.

Ing. Petr Dobrovský, v. r.
ředitel odboru péče o krajinu
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Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Přírodovědecká fak. Masarykovy univerzity, KZE
Kotlářská 2
611 37 Brno
e-mail: bartonic@sci.muni.cz
platnost autorizace do 18.10.2010

Mgr. Jiří Bakeš
K Rybníčku 666
530 06 Pardubice
tel: 777 658 226
e-mail: j.bakes@hbh.cz
platnost autorizace do 28.2.2011

Mgr. Marek Banaš
Obránců míru 4
792 01 Bruntál
tel: 605 567 905
e-mail: marekban@centrum.cz
platnost autorizace do 11.4.2011

Mgr. Pavel Bauer
Balbínova 382
261 01 Příbram II
platnost autorizace do 29.11.2010

Prof. RNDr. Vladimír Bejček
Klešická 1554, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
platnost autorizace do 28.6.2010

RNDr. Petr Blahník
Spořilovská 137, 503 41 Hradec Králové
platnost autorizace do 28.6.2010

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák
Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc
tel.: 603 584 222, 585 203 166, 
e-mail: jaroslav.bosak@ecological.cz
platnost autorizace do 17.5.2010

Mgr. Lucie Brejšková
Evropská 675
160 00 Praha 6
tel: 606 836 121
e-mail:  brejskova@ueb.cas.cz
platnost autorizace do 8.4.2013

RNDr. Leo Bureš
Podlesí 30
793 31 Světlá Hora
tel: 554 737 175
      602 744 021
e-mail: info@bures-ekoservis.cz
platnost autorizace do 14.3.2011

Mgr. Milan Bussinow
Slavonínská 20
779 00 Olomouc
prac. kontakt:  Ecological Consulting s.r.o.
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc, e-mail: ecological@ecological.cz
platnost autorizace do 18.10.2010

RNDr. Oldřich Bušek
Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary
tel: 728 607 751, e-mail: old.busek@tiscali.cz
platnost autorizace do 6.9.2014

Mgr. Adrián Czernik
Průkopnická 18
747 20 Vřesina
tel: 605 371 979
e-mail: adrian.czernik@centrum.cz
platnost autorizace do 11.4.2011

Mgr. Jana Černá
trvalý pobyt:
Teslov 203
561 64 Jablonné nad Orlicí
bydliště:
Tř. 1. máje 4
772 00 Olomouc
tel: 604 287 733, e-mail: cerna.janina@seznam.cz
platnost autorizace do 26.9.2011

Ing. Vladimír Čeřovský
Kamenná 1427/8
400 03 Ústí nad Labem
tel: 608 563 778, e-mail: lanius@seznam.cz
platnost autorizace do 23.10.2012

Ing. Alexandra Čurnová
EIA servis s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice
tel: 386 354 942, e-mail: curnova@eiaservis.cz
platnost autorizace do 3.5.2010

Seznam autorizovaných osob podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona 
č. 218/2004 Sb.  pro účely provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona.

Kontaktní údaje autorizovaných osob jsou zveřejňovány na základě podkladů, které držitelé autorizace osobně poskytují 
Ministerstvu životního prostředí.
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Mgr. Jana Dandová
Boženy Němcové 109
294 71 Benátky nad Jizerou
tel: 733 100 135, e-mail: ekobroskynka@email.cz
platnost autorizace do 7.10.2013

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
Španielova 1286, 163 00 Praha 6-Řepy
e-mail: farkac@fl e.czu.cz
platnost autorizace do 31.5.2010

RNDr. Lenka Filipová
Malý Koloredov 561
738 02 Frýdek-Místek
e-mail: krachat@seznam.cz
platnost autorizace do 14.6.2010

Ing. Aleš Friedrich
Záhřebská 885/31
120 00 Praha 2
tel: 603 297 343
e-mail: ales.friedrich@seznam.cz
platnost autorizace do 28.2.2011

Ing. Petr Götthans
Husitská 9
779 00 Olomouc
tel: 585 229 182, fax: 585 436 385, 
e-mail: gotthans@cmail.cz
platnost autorizace do 15.11.2010

Ing. Jan Hartl, CSc.
Závada 198
735 72 Petrovice u Karviné
tel: 602 500 588
tel/fax. 596 550 565, e-mail: hartlj@seznam.cz
platnost autorizace do 9.10.2012

Mgr. Ester Hofhanzlová
Bratří Čapků 264
588 56 Telč 4
tel: 737 724 417
e-mail: ester.hofhanzlova@centrum.cz
platnost autorizace do 3.5.2012

RNDr. Miloš Holzer
Družební 12, 779 00 Olomouc
e-mail: mholzer@volny.cz
platnost autorizace do 14.6.2010

Mgr. Eva Chvojková
Jesenická 33
323 23 Plzeň
platnost autorizace do 4.10.2010

RNDr. Josef Chytil
Pod platanem 26, 692 01 Mikulov
platnost autorizace do 14.6.2010

Ing. Pavel Jaroš
Hoření 11
400 11 Ústí nad Labem
platnost autorizace do 29.11.2010

Ing. Hana Jeglová
Silůvky 72
664 46 Prštice
e-mail: jeglova@seznam.cz
platnost autorizace do 26.9.2011

Ing. Boleslav Jelínek
Pavlíkova 220/5, 664 44 Ořechov
Kontakt : AGERIS s.r.o.
                Jeřábkova 5, 602 00 Brno, tel: 603 282 261 
                e-mail: jelinek@soukroma.cz
platnost autorizace do 14.6.2010

Ing. Mgr. Martin Klaudys
A. Roškotové 1353
258 01 Vlašim
tel: 317 845 169
e-mail: martin.klaudys@csop.cz
platnost autorizace do 28.2.2011

Mgr. Radim Kočvara
Záříčí 92
768 11 Chropyně
tel: 573 355 298
       604 356 795
e-mail: burunduk@seznam.cz
platnost autorizace do 14.3.2011

Mgr. Ondřej Konvička
Sychrov 77
755 01 Vsetín
tel: 775 198 118
e-mail: brouk.vsetin@centrum.cz
platnost autorizace do 11.4.2011

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.
Náměstí Osvobození 36/43
783 35 Horka nad Moravou
tel: 604 243 068,  
e-mail: kost@prfnw.upol.cz , v.kostkan@seznam.cz
platnost autorizace do 6.11.2012
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Mgr. David Kouřil
783 22 Cholina 8
tel: 777 338 385
e-mail: d.kouril@hbh.cz
platnost autorizace do 11.4.2011

RNDr. Věra Koutecká
Dvořákova 2265/24
702 00 Ostrava
tel.: 596 120 732, mobil: 731 483 241, 
e-mail: koutecka@quick.cz
platnost autorizace do 14.6.2010

Mgr. Michal Krejčí
Hrubá Voda 10
783 61 Hlubočky
tel: 585 388 137, 371 058 206, 
e-mail: nahrade@seznam.cz
platnost autorizace do 24.10.2011

Ing. Petr Kulík
T.G.Masaryka 503
738 01 Frýdek-Místek
tel: 736 285 444, e-mail: jolana.crhakova@seznam.cz
platnost autorizace do 26.9.2011

Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Budovatelů 814/24
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
e-mail: jiri.kupka@vsb.cz
platnost autorizace do 13.12.2010

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
Kotlářova 2421/5, 700 30 Ostrava
Tel: 776 154 402, e-mail: kuras@prfnw.upol.cz
platnost autorizace do 17.5.2010

Mgr. Iva Kůrková
Štichova 24
149 00 Praha 4 – Háje
tel: 724 129 599, e-mail: ikurkova@yahoo.com
platnost autorizace do 23.4.2014

Ing. Darek Lacina
Ondráčkova 199/556
628 00 Brno
platnost autorizace do 14.6.2010

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
Vojtova 3
639 00 Brno
tel: 608 624 949, e-mail: laznickav@seznam.cz
platnost autorizace do 26.9.2011

Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Korunní 74
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
platnost autorizace do 13.12.2010

Mgr. Jan Losík
Schweitzerova 47
779 00 Olomouc
tel: 604 623 654
e-mail: j.losa@centrum.cz
platnost autorizace do 11.4.2011

Mgr. Filip Lysák
Cyrilov 6
594 61 Bory
tel: 736 265 061
e-mail: fi lip.lysak@tiscali.cz
platnost autorizace do 28.2.2011

RNDr. Michal Macháček
trvalý pobyt: Za Prachárnou 4723/11
                     586 05 Jihlava 5
pracoviště: EKOEX JIHLAVA
                   Žižkova 93
                   586 01 Jihlava
tel: 603 891 284
e-mail: ekoex@id.cz
platnost autorizace do 10.10.2011

Ing. Ivo Machar, PhD.
Albrechtova 35
783 35 Horka nad Moravou
e-mail: Ivo.Machar@seznam.cz
platnost autorizace do 15.11.2010

Ing. Pavel Majer
Habrovice 106 
403 40 Ústí nad Labem
e-mail: Majer@p-eko.cz
platnost autorizace do 1.11.2010

Ing. Vladimír Mana
Podolí 219, 686 04 Podolí
e-mail: vladimir@belbo.cz
platnost autorizace do 31.5.2010

Ing. Lukáš Marek
Heyrovského 20
635 00 Brno
tel: 737 637 298, e-mail: lukas@marekt-email.cz
platnost autorizace do 26.9.2011
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Mgr. Jaromír Maštera
Slavíčkova 22
586 02 Jihlava
tel: 732 877 955, e-mail: jaromir.mastera@email.cz
platnost autorizace do 29.11.2010

Mgr. Monika Mazalová
Národních hrdinů 831
751 31 Lipník nad Bečvou
tel: 605 927 883, e-mail: mazalka.m@seznam.cz
platnost autorizace do 23.10.2013

Mgr. Vladimír Melichar
Pod Strání 45
362 63 Dalovice
platnost autorizace do 1.11.2010

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.
Mrštíkovo nám. 34/53
779 00 Olomouc
tel: 776 112 559, e-mail: l.merta@post.cz
platnost autorizace do 15.11.2010

RNDr. Zdeňka Mrlíková
Sídliště pod Ralskem 563
471 24 Mimoň
tel: 603 39 94 87, e-mail: jan.toth@worldonline.cz
platnost autorizace do 29.11.2010

Mgr. Stanislav Mudra
Líšná 21
338 08 Zbiroh
adresa pro korespondenci:
Šantova 10
772 00 Olomouc
tel: 605174707, e-mail: info@seeb.cz
platnost autorizace do 12.7.2010

Ing. Pavel Musiol
Velhartice 183, 341 42 Kolinec
tel/fax: 376 584 636, mobil: 602 450 888, 603 500 788
e-mail:  musiol@quick.cz, pavel.musiol@centrum.cz 
platnost autorizace do 28.6.2010

Mgr. Radomír Mužík
EIA servis s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice
tel. 776 732 352, e-mail: muzik@eiaservis.cz
platnost autorizace do 31.5.2010

Mgr. Václav Novák
Hřbitovní 449, 398 11 Protivín
tel. 382 252 017, GSM 724 083 707, 
e-mail: vaclav_novak@seznam.cz
platnost autorizace do 28.6.2010

RNDr. Karel Nykles
Lesní 174/3
353 01 Mariánské Lázně
tel: 354 625 413
e-mail: ekologiam@quick.cz,  ekologiam@atlas.cz
platnost autorizace do 10.10.2011

Mgr. Lenka Ondráková
Dukelská 8
772 00 Olomouc
tel: 732 154 166
e-mail: Lenka.Ondrakova@seznam.cz
platnost autorizace do 14.3.2011

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
tel: 603 913 126
e-mail: ipaukertova@volny.cz
platnost autorizace do 28.2.2011

Mgr. Vlastimil Peřina
Staré náměstí 823
538 21 Slatiňany
tel: 776 197 383
e-mail: vlastimilperina@seznam.cz
platnost autorizace do 29.11.2010

RNDr. Václav Petříček
Stakorská 90
293 06 Kosmonosy
tel: 777 855 154, 241 082 604
e-mail: Petricek@tiscali.cz ,  vaclav.petricek@nature.cz
platnost autorizace do 3.5.2012

Ing. Lenka Pomališová
Jahodová 155
460 01 Liberec
platnost autorizace do 1.11.2010

Mgr. Adriana Rešlová
Brná 15
517 43 Potštejn
tel: 603 986 144, e-mail: hadriana@email.cz
platnost autorizace do 4.11.2013

RNDr. Milan Růžička, Kollárova 25, 533 53 Pardubice 
19-Ohrazenice
Tel. 466 411 094, GSM 608 520 079, 
e-mail: hmota@volny.cz
platnost autorizace do 3.5.2010
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Doc. Ing. Barbara Stalmachová
Na Najmanské 57, 710 00 Ostrava 2
platnost autorizace do 17.5.2010

Ing. Jiří Stanovský, PhD.
Na výspě 18
700 30 Ostrava – Výškovice
tel: 737 613 605
e-mail: jstanovsky@quick.cz
platnost autorizace do 11.4.2011

Mgr. Tomáš Šikula
Šumavská 34, 602 00 Brno
platnost autorizace do 14.6.2010

Ing. Libor Tandler
Hněvotínská 26
779 00 Olomouc
tel: 603 826 724, 585 422 992, e-mail: libtan@volny.cz
platnost autorizace do 24.10.2011

Mgr. Kateřina Tremlová
Mostecká 43
434 01 Most – Vtelno
tel: 604 317 931
e-mail: katka.tremlova@seznam.cz
platnost autorizace do 28.3.2011

RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Palachova 68
591 01 Žďár nad Sázavou
pracoviště: 
Amec, s.r.o.
Křenová 58
602 00 Brno
tel: 775 215 554, 
e-mail: urban.ecology@seznam.cz, urban@amec.cz
platnost autorizace do 23.10.2012

Ing. Petr Urbanec
Ul. Palackého č.p. 489
739 61 Třinec
tel: 724 054 432
e-mail: p.urbanec@volny.cz
platnost autorizace do 10.10.2011

Mgr. Daniel Vařecha
Sokolí 394
725 29 Ostrava – Petřkovice
platnost autorizace do 18.10.2010

RNDr. Jiří Vávra, CSc.
Nečova 18
143 00 Praha 4 – Modřany
tel: 605 209 315
e-mail: vavraj@aquatest.cz
platnost autorizace do 28.2.2011

RNDr. Jiří Veselý
Vrchlického 92, 533 45 Čeperka
tel. 731 184 723
platnost autorizace do 31.5.2010

Mgr. Richard Višňák, PhD.
Mlýnská 271
471 27 Stráž pod Ralskem
platnost autorizace do 4.10.2010

Ing. Jiří Vojar
K Horoměřicům 1185 H03
165 00 Praha 6 - Suchdol
platnost autorizace do 29.11.2010

Mgr. Ondřej Volf
Francouzská 80/6
120 00 Praha 2
platnost autorizace do 4.10.2010

Ing. Pavel Vonička
Žitná 821
460 06 Liberec 6
tel: 721 212 352, e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz
platnost autorizace do 7.11.2011

Mgr. Vladimír Vrabec
Na Magistrále 768
280 02 Kolín II
tel: 721 023 208
e-mail: vrabec@af.czu.cz
platnost autorizace do 28.3.2011

RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.
EIA servis s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice
e-mail: vyhnalek@eiaservis.cz
platnost autorizace do 31.5.2010

Mgr. Martin Waldhauser
Petrovice 136
471 25 Jablonné v Podještědí
tel: 724 434 426
e-mail: martin.irena@tiscali.cz
platnost autorizace do 28.3.2011
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RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
664 65 Malešovice 105
tel.: 728 887 961
e-mail: j.zahradka@email.cz,   zahradk@aq-service.cz
platnost autorizace do 17.5.2010

Dr. Vít Zavadil
Sokolská 296
273 43 Buštěhrad
e-mail: arnoviza@atlas.cz
platnost autorizace do 6.11.2012

Ing. Eliška Zimová
Skoumalova 23
621 00 Brno
tel: 545 576 250
      603 818 275
e-mail: zimova@lowaspol.cz
platnost autorizace do 14.3.2011

Ing. Jana Zmeškalová
K Zeleným vratům 402, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel. 317 704 113, GSM 604 120 158
platnost autorizace do 31.5.2010

RNDr. Vladimír Zýval
GeoVision s.r.o.
Částkova 73, 326 00 Plzeň
tel: 377 241 203, e-mail: zyval@geovision.cz
platnost autorizace do 31.5.2010
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20.
SDĚLENÍ

odboru ochrany vod o vydání následující odvětvové technické normy vodního hospodářství:

TNV 75 7769 Jakost vod – Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod
Tato norma popisuje postup stanovení vybraných chronických účinků (toxicity a genotoxicity) znečištění povrchových vod. 

Postup je vypracován pro screerningové stanovení stupně rizika chronických účinků celkového znečištění vod. Výsledky slouží 
ke zpřesnění hodnocení jakosti vod z hlediska jejích biologických účinků. Tyto informace pomáhají zefektivnit opatření k zlep-
šení a ochraně jakosti vod.

Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt CZ a.s., Centrum technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Ing. Václav Dvořák, Ph.D, v.r. 
ředitel odboru ochrany vod
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OBJEDNÁVKY

Prosíme zájemce o odběr Věstníku MŽP, Zpravodaje MŽP a Zpravodaje EIA-IPPC-SEA, aby 
svou žádost a adresu k zasílání oznámili na e-mail zpravodaj@mzp.cz 

– tato periodika budou dostávat zdarma. 


