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RESORTNÍ PŘEDPISY

1.
PŘÍLOHY I

„Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR”

platné od 1. 1. 2004

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond”) byl zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu život-
ního prostředí ČR a jako významný finanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze
základních ekonomických nástrojů státní politiky životního prostředí.

Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány Směrnicí Ministerstva život-
ního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory stanoví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních eko-
nomických podmínek Přílohy ke Směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
(dále jen „Přílohy”).
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Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Přílohy č. I.5, na opatření splňující podmínky pro
zařazení do některého z vyhlášených programů, podané před termínem zahájení realizace opatření, budou registrovány.
Po termínu zahájení realizace může Fond zaregistrovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správ-
cem Fondu.

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

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

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

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

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem registrovaným od 1. 1. 2004. Žádosti, registrované před
nabytím účinnosti těchto Příloh I Směrnice (tj. do 31. 12. 2003), budou posouzeny, vyhodnoceny a vyřízeny, včetně
vydání „Rozhodnutí” ministra o poskytnutí podpory a uzavření smlouvy o podpoře, podle ustanovení Příloh I Směrnice,
platných v době zaregistrování žádosti.

Přílohy:

Příloha č. I.1: Specifikace opatření, na která bude Fond přijímat žádost

Příloha č. I.2: Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu  

Příloha č. I.3: Formulář žádosti o podporu z Fondu 

Příloha č. I.4: Výpočet ukazatele dluhové služby

Příloha č. I.5: Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu z Fondu

Příloha č. I.6: Odborný posudek

Příloha č. I.7: Program péče o přírodní prostředí

Příloha č. I.8: Program environmentálního vzdělávání a osvěty 

Příloha č. I.9: Příloha k Programu 2. 7. 1. Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší
(požadavky Fondu na cíle, obsah řešení a výstupy x)

Příloha č. I.10: Adresář

Příloha č. I.11: Jednotný formulář zprávy: Joint Implementation (JI) projekty x)

RNDr. Libor Ambrozek, v.r.
ministr životního prostředí

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

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE SFŽP ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

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

1. OBLAST OCHRANY VOD:

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

1.1. Program – Střední zdroje

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

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

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

1.4 Program – Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce stávajících obecních čistíren odpadních vod

Opatření u obecních čistíren odpadních vod formou rozšíření kapacity, intenzifikace čistírenského provozu nebo
rekonstrukce ČOV na kapacitu velikosti 10 000 až 50 000 ekvivalentních obyvatel. Stanovená výše ekvivalentních oby-
vatel představuje přiváděné znečištění splaškovými odpadními vodami.

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů

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

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany vod jsou stanovena takto:

a) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření, požadované celkové podpory z Fondu a pod-
pory požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstraněného přepočteného znečištění, které se stanoví z hod-
not odstraněného znečištění BSK5, CHSK- Cr, NL, N, P,

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

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

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

e) úroveň technického řešení, udělení známky „Ekologicky šetrný výrobek”,

f) zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a kompletace systému likvidace odpadních vod.
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2. OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ:

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

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

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

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

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

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

Cílem programu je snížení emisí látek znečišťujících ovzduší rekonstrukcí středních, velkých a zvláště velkých zdrojů
znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně rozvodů CZT
za účelem plnění podmínek zákona o ochraně ovzduší a zavádění nejlepších dostupných technik. Podmínkou zařazení
do programu je prokazatelné neplnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění, nebo zavádění nejlepší dostupné techniky definované zákonem č.76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném
znění. V případě energetických zařízení a využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení je dále pod-
mínkou zařazení do programu energeticky úsporné řešení, které sníží, při nezměněném množství do sítě dodávaného
tepla, spotřebu paliva minimálně o 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Úspora ve spotřebě paliv
bude doložena energetickým auditem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhláškou
MPO ze dne 14. června 2001 č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, v plat-
ném znění.

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

2.5. Program snížení emisí těkavých organických sloučenin 
Cílem programu je snížení znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických sloučenin z činností a zařízení tech-

nologických procesů používajících organická rozpouštědla, definovaných v § 4 zákona č. 86/2000 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění.

Jedná se např. o opatření u těchto technologií a činností:

■ technologie nanášení nátěrových hmot,

■ polygrafie,

■ čištění povrchů,

■ chemické čištění, 

■ nátěry vozidel,

■ jiné nátěry jako kůže, kovů, plastů, textilu a tkanin, filmu, papíru, dřevěných povrchů, navíjených drátů…,

■ impregnace dřeva,

■ laminování dřeva a plastů,

■ výroba nátěrových hmot, přípravků, laků a tiskařských barev a adheziv,

■ výroba farmaceutických produktů,

■ extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků.
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Podporovány budou zejména technologie a zařízení uplatňující nízkoemisní techniky a nátěrové hmoty v oblasti jejich
aplikace.

PROGRAM K PLNĚNÍ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH POŠKOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU
VRSTVU ZEMĚ 

2.6 Program ochrany ozónové vrstvy Země
Cílem programu je komplexní zabezpečení zneškodnění regulovaných látek a výrobků, vyřazených z používání s obsa-

hem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země. Jedná se o látky uvedené v příloze
zákona č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší, v platném znění.

Program je určen pro územní samosprávné celky, svazky územních samosprávných celků, příspěvkové organizace
nebo organizační složky zřizované územními samosprávnými celky. Příjemce podpory může realizovat opatření sám,
nebo prostřednictvím organizace v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

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

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

Pojem komplexní zajištění obsahuje:

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

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

3. odsátí regulovaných látek, 

4. odvoz odpadů neobsahujících regulované látky k sešrotování,

5. ekologické zneškodnění látek a výrobků vyřazených z používání včetně jejich komponentů obsahujících regulo-
vané látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Země jsou stanovena takto:

a) celkové zneškodnění výrobků vyřazených z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožu-
jících ozónovou vrstvu Země, tj.

– sběr a svoz výrobků vyřazených z používání obsahujících regulované látky,

– sběr regulovaných látek,

– zneškodňování regulovaných látek,

b) technické řešení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Země,

c) množství zneškodněných látek a výrobků vyřazených z používání obsahujících regulované látky,

d) finanční náročnost vypočítaná z celkových nákladů a požadované podpory z Fondu

e) splnění kvalifikačních požadavků pro sběr regulovaných látek a výrobků vyřazených z používání a jejich zneškodnění. 

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

Podpora v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Země je poskytována formou:

1. dotace na úhradu nákladů spojených s komplexním řešením zneškodnění výrobků vyřazených z používání s obsa-
hem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země,

2. dotace na technické řešení pro komplexní zajištění zneškodnění vyřazených chladících zařízení obsahujících regu-
lované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.
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PROGRAM K DOSAŽENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM EVROPSKÉ UNIE

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

2.7.1 Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší

Cílem programu pro snižování emisí a imisí je podpořit zpracování a aktualizaci takových územních programů, jejichž
realizace, při respektování požadavků zákona o hospodaření s energií, zajistí v daném území ekonomicky efektivní dosa-
žení cílů státní politiky životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší. 

Předmětem podpory je zpracování územního programu pro snižování emisí a imisí v souladu se zákonem     o ochraně
ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Následná aktualizace programu v případě požadavku zadavatele bude prová-
děna v ročních intervalech do roku 2006 včetně.

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

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

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

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

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

a) úroveň koncentrací hlavních znečišťujících látek v dané lokalitě,

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

c) vazba na využití současných kapacit a regionální politiky,

d) preference opatření, která zabezpečí trvalé snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než odpo-
vídá emisním limitům pro nové zdroje podle prováděcích předpisů k zákonu č 86/2002 Sb., v platném znění a pro-
vozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnění přísnějších podmínek provozování těchto zdrojů
než je legislativně stanoveno, 

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

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

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

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

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

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

2.8 Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů

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

Opatření navrhovaná k převodu emisních kreditů na zahraniční subjekt budou vyhodnocena na základě ekonomických
a ekologických ukazatelů a technické úrovně řešení a musí současně zajišťovat snížení emisí skleníkových plynů z dané
technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Opatření, s dostatečnými ekologickými přínosy, které
splňuje podmínku adicionality a je navrhováno ke společné implementaci, může být podpořeno v rámci příslušných
investičních programů Fondu. Předpokladem podpory z Fondu je, že žadatel prokázal nedostatek disponibilních finanč-
ních zdrojů, ale je ekonomicky způsobilý opatření provést.

Přijímány a posuzovány budou projekty JI pouze investičního charakteru, vedoucí ke snižování emisí skleníkových
plynů a snižování ekonomických nákladů, zaměřené zejména na úspory energie a zvyšování energetické účinnosti
z následujících prioritních oblastí:

– vytápění budov ve veřejném sektoru a obytných budovách, zejména rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší
a rozvodů tepla z centrálního zásobování teplem (CZT), zateplování budov a regulace;

– využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení;

– využívání obnovitelných zdrojů energie;

– budování sběrných systémů skládkového plynu u starých skládek a jeho energetické využití;

– ekologizace veřejné dopravy.

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

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

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

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

– celkové a roční snížení emisí skleníkových plynů,

– požadované množství emisních kreditů určených k prodeji,

– nabízená, případně navrhovaná cena za jednotku redukce emisí, přičemž cena bude posuzována v souvislosti
s vývojem ceny těchto redukcí v mezinárodním kontextu,

– podmínka „dodatečnosti”, tj. takového snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez
realizace projektu nemohlo dojít. Z dalšího řízení budou předem vyloučeny návrhy projektů, které budou zaměřeny
na splnění podmínek daných příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky z oblasti životního
prostředí;

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

– posouzení z hlediska využití „nejlepší dostupné techniky” v souladu s přijímanou legislativou Evropských spole-
čenství, hodnocená ve vztahu k indikátorům BAT (vážený součet poměrů indikátorů charakterizující předmětnou
technologii);

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

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

– měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření vztažená na jednotku odstraněné emise skle-
níkových plynů a jednotku případného jiného odstraněného znečištění;

– energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.
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3. PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

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

3.1. Program péče o přírodní prostředí

Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny prováděných nad běžný rámec povinností vymeze-
ných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lesním zákonem č. 289/1995 Sb., v plat-
ném znění a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění . Opatření jsou podle
charakteru zařazena do dílčích programů:

3.1.1. Zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES).

3.1.2. Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků.

3.1.3. Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v lesích.

3.1.4. Péče o zamokřená území a vodní plochy.

3.1.5. Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území. 

3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích.

3.1.7. Realizace schválených záchranných programů

3.1.8. Program péče o půdu.

3.1.9. Program regenerace urbanizované krajiny.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu péče o přírodní prostředí jsou stanovena takto:

a) Významem z hlediska ochrany přírody a krajiny

1. národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), I. zóna chráněných krajinných oblastí
(CHKO), I. a II. zóna národních parků (NP), zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,

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

3. územní systémy ekologické stability

4. volná krajina a příroda,

5. urbanizované části krajiny.

b) Prioritou akce v rámci kraje

3.2. Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny

3.2.1. Program na zpracování krajských koncepcí ochrany přírody a krajiny

Cílem programu je zpracování krajských koncepcí ochrany přírody a krajiny v jednotlivých krajích dle členění České
republiky účinného od 1.1.2000. Koncepce budou zpracovány dle jednotné metodiky vydané Ministerstvem životního
prostředí a musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí. Splnění požadavků se dokládá při podání žádosti
stanoviskem Ministerstva životního prostředí a vyjádřením rady kraje.

Příjem žádostí bude ukončen ke dni 30.6.2004. Zaregistrovány a řešeny budou pouze žádosti s úplnými údaji
a doklady, doručené Fondu do tohoto termínu.

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

Cílem programu je vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na území národních
parků a jejich ochranných pásem. Program je určen pro obce, které alespoň částí svého katastrálního území leží na území
národního parku, případně ochranného pásma. 

Kritéria pro výběr akcí k podpoře jsou stanovena takto:

a) dotčená území národních parků

b) prioritou akce v rámci kraje 

Plán opatření musí být v souladu s koncepcí ochrany přírody nebo Plánem péče NP 

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

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

4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek

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

4.2. Program na podporu využití odpadů 

Cílem programu je podpořit zavádění Integrovaných systémů nakládání s odpady na území krajů a obcí, jejichž jed-
notlivé prvky přispívají k využívání odpadů a tím ke snížení celkové zátěže životního prostředí. Základními prvky inte-
grovaného systému nakládání s odpady, které budou podporovány, jsou zařízení, v nichž jsou provozovány činnosti uve-
dené v příloze č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, např. :

■ technologické linky na třídění a úpravu odpadů; 

■ zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů,

■ zařízení pro biologickou úpravu odpadů – kompostování,

■ technologické linky na recyklaci a regeneraci odpadů;

■ zařízení na využívání odpadů;

■ zařízení a technologické linky na úpravu a využívání elektrošrotu (ledničky, PC, TV atp.)

a výstavba (zřizování) sběrných míst a dále sběrných dvorů a překládacích stanic v systému odděleného sběru různých
druhů odpadů.

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

Předmět podpory musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Plánem odpadového hospodářství
místně příslušného kraje , pokud je uvedený dokument v době podání žádosti o podporu schválen.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů 4.1. a 4.2. jsou stanovena takto:

a) měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci akce, (v Kč/1m2 sanované plochy, popř. v Kč/1m3 pro
program 4.1, nebo v Kč/1t odpadu/rok pro program 4.2) 

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

c) podíl nenávratné a návratné podpory na celkových nákladech akce (%),

d) priority akce v rámci kraje nebo ČR,

e) úroveň technologického řešení, udělení známky „Ekologicky šetrný výrobek”,

f) stupeň rizikovosti skládky pro program 4.1., 

g) přínos navrženého zařízení (řešení) z hlediska úspory primárních surovin a energií,

h) stupeň „itegrovanosti” navrženého zařízení (řešení), např. množství řešených komodit odpadů, velikost svozové
oblasti apod. 

4.3. Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů

Cílem programu je podpora zpracování Plánu odpadového hospodářství kraje (dále jen „POH kraje”) pro území jed-
notlivých krajů dle členění České republiky platného od 1.1. 2000. Účelem programu je sjednotit postup přípravy POH
krajů a formy výstupů vzhledem ke vzájemným vazbám mezi kraji, za účelem optimalizace i nové realizace nadregio-
nální sítě zařízení pro nakládání s odpady směřující k integrovaným systémům hospodaření s odpady. 
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Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu 4.3. jsou stanovena takto:

i) POH kraje bude zpracován v souladu s POH ČR; 

j) POH kraje bude zpracován dle metodiky MŽP;

k) POH kraje bude vycházet z podkladů Krajské koncepce odpadového hospodářství příslušného kraje, pokud tato
byla zpracována. 

Příjemcem podpory jsou kraje. Příjem žádostí o podporu v programu 4.3 bude ukončen k 30.6.2004. Zaregistrovány
a řešeny budou pouze žádosti s úplnými údaji a doklady, doručené Fondu do tohoto termínu. 

4.4. Program na podporu nakládání s autovraky

Cílem programu je podpořit nakládání s autovraky, zejména při odtahu a svozu opuštěných vozidel do sběrných zaří-
zení a dále na podporu vybudování systému sběru, zpracování a využití autovraků.

Program je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady,
územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace nebo organizační složky, obecně prospěšné organi-
zace a občanská sdružení.

Autovrakem se rozumí ve smyslu § 36 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění každé úplné nebo
neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí
a stalo se odpadem podle § 3 zákona č. 185/2001 Sb.

Základní typy opatření, která budou podporována:

– technické dovybavení stávajících autovrakovišť na úroveň požadovanou vyhláškou č. 383/2001 Sb., v platném znění,

– vybavení zpracovatelských zařízení technologickými linkami na demontáž autovraků, recyklaci a využití autovraků
a jejich dílů,

– vybavení sběrných a zpracovatelských zařízení prostředky pro svoz autovraků,

– technický rozvoj zařízení pro sběr a zpracování autovraků. 

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu 4.4. jsou stanovena takto:

l) dosažení využití autovraků a jejich dílů ve smyslu § 37 bod 8 písm b) zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění,

m) priorita akce v rámci kraje a územního regionu,

n) úroveň technologického řešení zpracování autovraků ,

o) počet převzatých a zpracovaných autovraků.

Finanční prostředky pro tento program budou tvořeny z poplatků za dovezené automobily.

Program nabývá platnosti v den schválení novely zákona o odpadech týkající se nakládání s autovraky, pokud příjmem
Fondu bude alespoň část z poplatků za dovezené automobily.

5. TECHNOLOGIE A VÝROBA

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

5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT)

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

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

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

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

■ pod pojmem „technika“ se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno,
provozováno a vyřazeno z činnosti.
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Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, definuje podle průmyslových sektorů a kapacity pro-
cesů (případně dalších parametrů), které činnosti pod něj spadají.

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

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

Z tohoto programu bude podporováno:

■ inovační opatření technologického rázu, integrovaná do stávajících procesů, jejichž zavedení umožní snížení množ-
ství znečištění a současné zvýšení ekonomické efektivity procesu,

■ zavádění nových technologií, které budou mít parametry nejlepších dostupných technik (BAT).

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu nejlepších dostupných technik jsou stanovena takto:

a) porovnání hodnot všech indikátorů předmětné technologie s hodnotami indikátorů BAT (základní kriterium pro
další posuzování žádosti),

b) úroveň technologie – hodnotí se jako vztah k indikátorům BAT (vážený součet poměrů všech indikátorů charakte-
rizujících předmětnou technologii a BAT),

c) přínos pro životní prostředí vztažený k jednotce rozpočtových nákladů investice (přínos pro životní prostředí je
vyjádřen v peněžních jednotkách jako rozdíl výše ročních poplatků za znečišťování životního prostředí mezi BAT
a předmětnou technologií – počítá se na základě indikátorů),

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

e) podíl podpory z Fondu na rozpočtových nákladech investice,

f) stupeň zavedení EMS – hodnotí se stupeň zavedení environmentálního managementu.

5.2. Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí 

Cílem programu je podpora zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí především
v malých a středních podnicích a dále ve zdravotnictví a službách. 

Podmínkou pro poskytnutí podpory je zavedení a certifikace systému:

■ EMS podle ISO 14 001;

■ EMAS;

■ EMS podle ISO 14 001 a zároveň EMAS;

■ integrovaného systému řízení jakosti podle některé z norem řady ISO 9 000 a EMS podle ISO 14 001/EMAS;

■ integrovaného systému řízení jakosti podle některé z norem řady ISO 9 000 a EMAS;

■ integrovaného systému řízení – kombinace ISO 9 000/ISO a 14 001/EMAS.

Žadatel se může ucházet o dotaci na:

■ zavádění systému (krytí části nákladů na konzultační služby přímo směřující k zavedení systému a zároveň k cer-
tifikaci/ověření, tj. krytí části nákladů na certifikaci/ověření pověřenou organizací), a to i v případě, že tato služba
bude poskytnuta několika (pověřenými) subjekty. (K tomu může dojít zejména v případě certifikace dle některé
z norem ISO a ověřování dle EMAS);

■ prokazatelné náklady vzniklé tím, že systém je zaváděn svépomocí jedním nebo více zaměstnanci podniky.

Úspěšná certifikace/ověření je podmínkou podpory z Programu 5.2. To znamená, že žadatel, který chce pouze zavést
systém bez certifikace/ověření, nemůže dotaci získat.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu EMAS jsou stanovena takto:

a) měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku znečištění (ekologický přínos je vyjá-
dřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečištění životního prostředí),

b) velikost podniku s prioritou podniků o velikosti a) 25 – 500 zaměstnanců, b) 0 – 25 zaměstnanců,

c) regionální priority ochrany životního prostředí.
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8. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 

8.1.  Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizace opatření, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzděláva-
cích a osvětových programů a environmentálního poradenství na celém území České republiky.

8.2.  Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

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

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

9.  PROGRAM NA ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÝCH STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

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

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

a) strategie bude zpracována v souladu s Národní strategií udržitelného rozvoje

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

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě „Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR“ (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem pod-
pory.

2. „Rozhodnutí“ s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů  po jeho podpisu minis-
trem životního prostředí.

3. Obvyklou formou zajištění bude zástava nemovitostí formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti nebo
ručení třetí osobou, dále kombinace zástavy nemovitostí a ručení budoucími příjmy (pouze u statutárních měst),
vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, včetně jejich kombinací. 

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

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

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

7. Typy žadatelů o podporu

A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména

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

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

– územní samosprávné celky;

– občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění) a církve;

– svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;

– právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační
složky);

- další organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným právním předpisem

P – podnikatelské subjekty, zejména 

– obchodní společnosti;

– státní podniky; 

– družstva; 

– fyzické osoby – podnikatelé.

E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající). 

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

8. Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona č. 59/2000 Sb.,
o veřejné podpoře, v platném znění. Výsledek posouzení uvede v podkladech pro jednání Rady Fondu a pro rozhod-
nutí ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení výjimky s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, upo-
zorní na tuto skutečnost Ministerstvo životního prostředí, které dá podnět k řízení. Doba potřebná k řízení o povolení
výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec /2/ Směrnice Ministerstva životního prostředí. 

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

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

Článek II

1. Přímé finanční podpory

Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové pod-
pory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné
částky podpory, uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

1.A . Přímé finanční podpory
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Číslo 
Programu

Název programu Typ
žadatele

Max. limit 
% podpory / % dotace

ze základu pro výpočet podpory 

1.1. Program – Střední zdroje A 80/60 
max. 60 mil. Kč/1 akci 1)

80/10
nad 60 mil. Kč/1 akci 1)

P 80/0

1.2. Program – Ochrana zdrojů pitné vody, 
nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, nebo opatření
u zdrojů znečištění na území NP a CHKO
a jejich ochranných pásem

A 80/60 
max. 60 mil. Kč/1 akci 1) 7)

80/10
nad 60 mil. Kč/1 akci 1) 7)

P 80/0 

1.4. Program – Rozšíření, intenzifi kace
a rekonstrukce stávajících obecních ČOV

A
P

80/0
80/0

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů A 60/30
max. 30 mil. Kč/1 akci 1)

60/10
nad 30 mil. Kč/1akci 1)

P 60/0

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

A

P

80/50

60/0

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

A

P

60/30
max. 30 mil. Kč/1 akci 1)

60/0
max. 30 mil. Kč/1 akci

při aplikaci nejlepších dostupných technik
A

A

P

P

80/50
do 5 mil. Kč/1 akci 1)

80/30
nad 5 mil. Kč 1)

max. 50 mil. Kč/1 akci 1)

80/20
do 5 mil. Kč/1 akci 1)

80/0
nad 5 mil. Kč 1)

max. 50 mil. Kč/1 akci 1)



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

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

3) Maximální výše podpory může být snížena tak, aby byla v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb.,
o veřejné podpoře, v platném znění.
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Číslo 
Programu

Název programu Typ
žadatele

Max. limit 
% podpory / dotace

ze základu pro výpočet podpory 

2.5. Program snížení emisí těkavých 
organických látek

P 50/0

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

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

A  60/60 

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

A
P

60/30
60/0

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

3.1. Program péče o přírodní prostředí A, E    80/80 4) 8) 9)

P  80/40 8) 10)

3.2.1. Program na zpracování koncepcí ochrany 
přírody a krajiny 

A  80/80 5)

max. 0,5 mil. Kč/1 akci 1)

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

A (pouze obce) 90/90
max. 100 tis. Kč/obec 1)

4.1. Program podpory sanací a rekultivací 
starých skládek

A 80/40 7)

4.2. Program na podporu využití a odpadů A 
P

80/30
80/0

4.3. Program na podporu zpracování Plánů 
odpadového hospodářství krajů

A 80/80 5) 
max.  1 mil. Kč/1 akci 1)

4.4. Program na podporu nakládání s autovraky A

P

50/506) 
max. 20 mil. Kč/1 akci 1)

50/506)

max. 3 mil. Kč/ 1 akci 1)

5.1. Program nejlepších dostupných technik 
(BAT)

P 80/10
do 5 mil. Kč/1 akci 1)

80/0
nad 5 mil. Kč/1 akci 

max. 50 mil. Kč/1 akci 1)

5.2. Program zavádění systému řízení podniků a 
auditů z hlediska ŽP
a)       v případě zavádění pouze EMAS 
nebo ISO norem (normy) současně s EMAS
b)       pro ostatní

A,P

50/50

40/40  

8.1. Program neinvestiční podpory 
environmentálního vzdělávání a osvěty

A 70/70
max. 2 mil. Kč/ 1 akce/rok1)

8.2. Program investiční podpory 
environmentálního vzdělávání a osvěty

A 70/70

9. Program  na zpracování krajských strategií 
udržitelného rozvoje

80/80
max. 1,5 mil. Kč/ 1akce 1)



4) Žadatel prokáže, že předmět podpory není využíván k podnikání.

5) U krajů postižených povodněmi v r. 2002 je možné poskytnout podporu až do výše 100 % ze základu pro výpočet podpory.

6) Podpora bude poskytována do výše prostředků získaných z poplatků podle § 37e) zák. 185/2001 Sb., v platném znění.

7) Max. limit pro žadatele na území národních parků – 80% podpory/80 % dotace ze základu pro výpočet podpory
u akcí, které jsou zahrnuty ve zpracovaném plánu opatření nutných ke zlepšení ŽP v obcích národních parků. Pod-
mínkou je předložení kopie schváleného plánu.

8) Max. limit pro žadatele na území národních parků – 90% podpory/90% dotace ze základu pro výpočet podpory
u akcí, které jsou zahrnuty ve zpracovaném plánu opatření nutných ke zlepšení ŽP v obcích národních parků. Pod-
mínkou je předložení kopie schváleného plánu. 

9) U programu 3.1.5, 3.1.6. a 3.1.7. je poskytována podpora formou dotace až do výše 100 % ze základu výpočtu pod-
pory. 

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

1.1. Podpora formou dotace

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

Maximální výše dotace je stanovena u jednotlivých vybraných programů nejen procentem, ale současně je limitována
i pevnou maximální částkou podle předcházející tabulky.

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

Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků
do výše 10 % celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žada-
tel předkládá v termínu podle smlouvy.

1.2. Podpora formou půjčky

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

Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním
roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky. Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé
programy a započítává se do celkové doby splatnosti.

Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjá-
dření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální částky v Kč stanovené podle jednotlivých programů.

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

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

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

Výše úrokové míry již zůstává stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o podpoře.

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

V tabulkách jsou dále uvedeny: maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jedno-
tlivých programů.
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1.2.1. Nepodnikatelské subjekty, obce a města

Číslo 
programu

Název programu

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

max.  Kč

Úrok 
úvěru v 

% 2)

p. a.

Maximální 
doba 

splatnosti
v letech

Odklad 
splatnosti 

půjčky
v letech

1.1. Program – Střední zdroje 20
do 60 mil. Kč *)

70
nad 60 mil. Kč *)

1,5

1,5

10

20

1
1

1.2. Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod, nebo opatření u 
zdrojů znečištění na území NP a CHKO a jejich 
ochranných pásem

20
do 60 mil. Kč *)

70
nad 60 mil. Kč *) 

1,5

1,5

10

20

1
1

1.4. Program – Rozšíření,intenzifi kace a rekonstrukce  
stávajících obecních ČOV

80
neomezena

1,5 12 1

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů 30
do 30 mil. Kč *)

50
nad 30 mil. Kč *)

1,5

1,5

10

20

1
1

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

30
neomezena

1,5 8 1

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

30
do 30 mil. Kč *)

1,5 7 1

při aplikaci nejlepších dostupných technik 30
do 5 mil. Kč *)

1,5 8 1

50
nad 5 mil. Kč *)

max. 50 mil. Kč *)

1,5 8 1

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

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země 0  -  -  -
2.7.1. Územní program snižování emisí a imisí 

znečišťujících látek do ovzduší
0  -  -  -

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

30
neomezena

1,5 5 1

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

3.1. Program péče o přírodní prostředí 0 - - -
3.2.2. Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a 

krajiny
0 - - -

3.2.2. Program na vytvoření plánů opatření nutných ke 
zlepšení životního prostředí v obcích národních 
parků

0 - - -

4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých 
skládek

40
neomezena

1,5 7 1

4.2. Program na podporu využití odpadů 50
neomezena

1,5 7 1

4.3. Program na podporu zpracování Plánů odpadového 
hospodářství krajů

0 - - -

4.4. Program na podporu nakládání s autovraky 0 - - -
5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT) 0 - - -
5.2. Program zavádění systému řízení podniků a auditů 

z hlediska ŽP
0 - - -

8.1. Program neinvestiční podpory environmentálního 
vzdělávání a osvěty

0 - - -

8.2. Program investiční podpory environmentálního 
vzdělávání a podpory

0 - - -



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

2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit.

3) Výše půjčky se řídí článkem II tabulkou 1.A

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

1.2.2. Podnikatelské subjekty

Číslo
programu

Název programu

Výše půjčky 
V % ze zákl. 

podpory 1),  3),  4)

max.  Kč

Úrok 
úvěru v 

% 2)

p. a.

Maximální 
doba  
splat-
nosti

v letech

Odklad 
splatnosti 

půjčky 
v letech   

1.1. Program - Střední zdroje 80
neomezena

4 10 1

1.2. Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod, nebo opatření u 
zdrojů znečištění na území NP a CHKO a jejich 
ochranných pásem

80
neomezena

4 10 1

1.4. Program – Rozšíření,  intenzifi kace a rekonstrukce 
stávajících obecních ČOV

80
neomezena

4 8 1

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů 60
neomezena

4 10 1

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

60
neomezena

4 7 1

2.2. Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší 
ve smyslu legislativních požadavků zákona o 
ochraně ovzduší
při aplikaci nejlepších dostupných technik

60
max. 30 mil. Kč *)

4 7 1

60
do 5 mil. Kč *)

8 1

80
nad 5 mil. Kč *)

max. 50 mil. Kč *)

8 1

2.5. Program snížení emisí těkavých organických látek 50
neomezena

4 5 1

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

60
neomezena

4 5 1

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

3.1. Program péče o přírodní prostředí 40 4 7 1

4.2. Program na podporu využití odpadů 80
neomezena

4 8 1

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

5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT) 70
do 5 mil. Kč *)

4 8 1

80
nad 5 mil. Kč *)

max. 50 mil. Kč *)

4 8 1

5.2. Program zavádění systému řízení podniků a auditů 
z hlediska ŽP

0 - - -

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

2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit.

3) Výše půjčky se řídí článkem II tabulkou 1.A.

4) Maximální výše podpory může být snížena tak, aby byla v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb.,
o veřejné podpoře, v platném znění.

*) max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora při dodržení podílu dotace a půjčky podle limitních hodnot
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1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmín-
kou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program. 

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

2. Nepřímé finanční podpory

2.1. Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru

Příspěvky na částečnou úhradu úroků z tuzemského investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem
odsouhlasené úvěrové smlouvy s tuzemskou bankou až do výše 4 % p.a. (až do výše 5% p.a), a to po dobu maximálně
5 let počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán, do data splatnosti úvěru podle Fon-
dem odsouhlasené úvěrové smlouvy. Příspěvek na úroky se zásadně poskytuje na úvěr v Kč. Výše příspěvku je omezena
pevnou částkou 50 mil.Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úro-
kům, a to maximálně do výše 4 % p.a. Limitní výše příspěvku na částečnou úhradu úroků z úvěru v p.a. může být aktu-
alizována v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu.

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

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

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

3. Změny podmínek

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

Pokud příjemce podpory typu A z municipální sféry (obec, město) požádá o prodloužení doby splatnosti půjčky
z důvodu změny příjmů na základě zákona č. 243/2000 Sb., v platném znění, po individuelním posouzení ekonomické
situace žadatele Fond může prodloužit dobu splatnosti půjčky max. o 3 roky nad dobu původně sjednanou, a to i nad
rámec maximální doby splatnosti stanovené pro daný program v době vydání původního „Rozhodnutí“ ministra
o poskytnutí podpory. Pro prodlouženou dobu splatnosti platí zůstává úroková míra beze změny. 

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

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

4. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy cel-
ková výše podpory ze SR a Fondu převýší 80% základu pro stanovení podpory. 

5. Souběh přímé a nepřímé podpory

Souběh přímé a nepřímé podpory z Fondu je možný pouze v případě, že celkový objem podpory nepřesáhne 80 %
základu pro stanovení podpory. 
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Celkový po et stránek 6, strana  

ŽÁDOST O PODPORU ZE SFŽP R
a) P íloha . I.3 Sm rnice MŽP  o poskytování finan ních prost edk  ze SFŽP R
b) P íloha . II.3 Sm rnice MŽP pro opat ení k využití obnovitelných zdroj  energie  

pro rok 2004 

Státní fond životního prost edí R
Kaplanova 1931/1 
148 00 Praha 11 

A. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPAT ENÍ, INVESTORA)

1. Název subjektu - obchodní jméno                                         2) I                           3) OKE
     

  (pro žadatele–dobrovolný 
svazek obcí) 

4. Typ subjektu (podle P ílohy . I.2, l. I, odst. 7 nebo P ílohy . II.2, l. 1, odst. 10)

písemný kód specifikace

5. Sídlo subjektu 
 a) ulice, íslo domu                   d) telefon 

    

 b) PS                    c) obec                    e) fax 

      

f) okres                                                                g) kraj 

      

6. Statutární zástupce 
a) p íjmení             b) jméno               c) titul              d) název funkce 

       

                     e) telefon 

   

7. Pracovník pov ený jednáním s Fondem 
 a) p íjmení              b) jméno                 c) titul              d) telefon  

         

8. P edm t innosti subjektu (stru ný popis sou asné výroby, služeb nebo jiné innosti)

9. Název a sídlo pobo ky banky s kterou žadatel nejvíce spolupracuje 

a) název pobo ky banky                b) sídlo pobo ky banky            c) íslo ú tu / numerický sm rový kód

     

B. NAVRHOVANÉ OPAT ENÍ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ           ÍSLO 

PROGRAMU

a) název (totožný s názvem, pod kterým bude vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení) 

b) místo realizace                                 c) okres realizace                                 d) kraj realizace                                   e) PS  místo realizace 

       

f) charakter lokality (ozna te k ížkem) 
 pr myslová  obytná  láze ská  národní  vodohospodá sky   ostatní chrá-  chrán ná krajinná  ostatní 
 zóna  zóna  zóna  park chrán né území  n né území  oblast a p ír. rezervace  
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANÉM EŠENÍ A JEHO P ÍNOSY

1. Údaje o navrhovaném ešení (na zvláštní p ílohu) 
a) zhodnocení sou asného stavu ešeného zdroje zne išt ní (stav technického za ízení ve výrob )
b) stru ný technický popis navrhovaného opat ení
c) technologická úrove  navrhovaného ešení v porovnání se sv tovými tendencemi
d) další ekologické souvislosti (pozitivní i negativní)
e) další dopl ující údaje (zp sob a rozsah aplikace, uplatn ní ekologických výrobk , technologií apod. 

2. P ínosy navrhovaného ešení

I. Ochrana vod     II. Ochrana ovzduší 

Ukazatel vypušt ného Stav  Ukazatel vypušt ného Stav  

zne išt ní p ed realizací po realizaci Celkové  zne išt ní p ed realizací po realizaci Celkové
(t/rok) opat ení opat ení snížení (t/rok) opat ení opat ení snížení 

Nerozpušt né látky    TZL    

Rozpušt né látky    SO2
   

BSK5
   NOx

   

CHSK    VOC mimo I. a II. t ídu    

Ncelk.    CO    

Namoniakální    T žké kovy    

Pcelk.    NH3
   

   PCB    

   CH3OH    

Speciální u pr myslových vod    I. t ída*)    

(hlavní - typické jmenovit ):    II. t ída*)    

    CO2
   

Celková délka navržené kanalizace ………………… .. m   *) viz zákon . 86/2002 Sb. v etn  souvisejících provád cích p epis

Kapacita budované istírny odp. vod …………………. ekvivalentních obyvatel  Další údaje se vypl ují na samostatné ásti G formulá e

III. Ochrana p írody, krajiny a p dy

Ukazatel P ínosy Hodnota Ukazatel P ínosy Hodnota

Tvorba ÚSES Realizace bude provedena na celk. vým e (ha)   Úprava biotopu Opat ení bude provedeno na délce toku (m)  

 z toho: zatravn ní (ha):   Pé e o lesní porosty Vým ra dot ených pozemk  (ha)  

             zalesn ní (ha):   Pé e o chrán ná území Vým ra dot ených pozemk  (ha)  

Zm na kultury Vým ra dot ených pozemk  (ha)   Výkupy pozemku Vým ra vykupovaných pozemk  (ha)  

Odbahn ní rybník  Vým ra rybníka (ha)   Odn tí p dy Zem d lské - trvalé odn tí (ha)  

Opat ení k zachování Opat ení bude provedeno na ploše (ha)   ze zem d lského                       - do asné odn tí (ha)  

zamok ených ploch    a lesního p dního Lesní            - trvalé odn tí (ha )  

Regenerace park  Vým ra parku (ha)   fondu                      - do asné odn tí (ha)  

Ošet ení strom  Po et ošet ených strom  (ks)   Jiné (specifikovat)   

IV. Nakládání s odpady 

Ukazatel Odpad 

 komunální + ostatní nebezpe ný

 stav p ed realizací stav po realizaci stav p ed realizací stav po realizaci 

Sanováno (m2)     

Plocha sb rného dvora (m2)     

Po et obyvatel spádové oblasti     

Recyklováno (t/rok)     

Využito (t/rok)     

Zneškodn no spalováním (t/rok)     

 V. Obnovitelné zdroje energie 

Ukazatel Hodnota Jednotka  Ukazatel Hodnota Jednotka 

Výkon tepelného erpadla  kW  Plocha slune ních kolektor   m2

Vytáp ná plocha  m2  Po et byt   byt. jedn. 

Topný faktor    Typ objektu  RD, OB *) 

       *) RD – rodinný d m, OB – obytná budova 

VI. Jiné p ínosy 
Na zvláštní p ílohu uve te p ínosy, které nelze vyjád it v tabulkách C.I. až V. a které mohou tvo it p edm t podpory podle P íloh Sm rnice MŽP o poskytování 
finan ních prost edk  ze SFŽP R platných pro dané období.
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D. REALIZACE A FINANCOVÁNÍ NAVRHOVANÉHO OPAT ENÍ
1. asový pr b h realizace (rok,m síc) 

a) projednání územního rozhodnutí                                                                    b) zahájení                                      c) dokon ení                               e) uvedení do trvalého provozu 

            

         dne    íslo jednací      rok                     m síc                  rok m síc                     rok              m síc

2. Zp sob realizace navrhovaného opat ení (dodavatelské zajišt ní v .dovoz  nákupu licencí apod.) 

3. P edpoklad financování stavby a požadavek druhu a výše podpory ze SFŽP R

a) p j ky, dotace - procentní vyjád ení vztahujte u všech položek k náklad m na realizaci

Celkem Z toho v roce 
. .

tis. K  % …. …. …. …. …. …. 

1 Rozpo tové náklady na realizaci  100       

2 z toho - finan ní zdroje žadatele         

            - bankovní i jiný úv r         

3            - uvažovaná podpora ze SFŽP R         

4               z toho - p j ka ze SFŽP R         

5                          - dotace ze SFŽP R         

 Požadované podmínky p j ky  % doba splatnosti od roku   do roku   v etn

b) záruky za úv r (nap . bankovní atd.)       

Celkem Z toho v roce 
. .

tis. K  % …. …. …. …. …. …. 

1 Výše úv ru         

2 Požadovaná výše záruky ze SFŽP R         

c) finan ní p ísp vek na úhradu úrok  z úv ru (nap . bankovní atd.) 

Celkem Z toho v roce 
. .

tis. K  % ….. …. …. …. …. …. 

1 P edpokládané splátky úrok         

2 Požadovaná výše p ísp vk  ze SFŽP R         

E. Sou asná a výhledová ekonomická situace žadatele 
E. 1. P ehled o tvorb  a pot eb  finan ních zdroj  (v tis. K )
(Vypl ují všichni žadatelé krom  rozpo tových organizací, obcí a m st - tyto subjekty vypl ují údaje v tabulkách uvedených na stran  5 a 
6, a krom  fyzických osob - podnikatelé, obyvatelstvo -  tyto subjekty vypl ují v p ípad  podpory na obnovitelné zdroje energie vložený 
formulá  E) 

R o k
. .

Vypl uje se asová ada: od roku p edcházejícího 
zahájení realizace projektu do cílového roku 
v etn  (rok po splacení úv ru poskytnutého na 
realizaci)

…. …. …. …. …. …. …. 

1 Tržby        

2 Náklady        

3 Bilan ní zisk ( . 1 - 2)        

4 Da ová povinnost       

5 Povinné p íd ly fond m        

6 Disponibilní zisk ( . 3 - 4 - 5)        

7 Odpisy        

8 Zdroje celkem ( . 6 + 7)        

9 Splátky úv r         

10 Z statek zdroj  ( . 8 - 9)        
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E. 2. Tok pen žní hotovosti Cash Flow (v tis. K )
(Vypl ují všichni žadatelé typu P, E  podle P ílohy . I.2, l. 1, odst. 7 nebo P ílohy . II.2, l. 1, odst. 10)

R o k
. .

Vypl uje se asová ada: od roku p echázejícího 
zahájení realizace projektu do cílového roku v etn  (rok 
po splacení úv ru poskytnutého na realizaci) …. …. …. …. …. …. …. 

A PO ÁTE NÍ STAV PEN ŽNÍCH PROST EDK  (+)        

1 Hospodá ský výsledek za ú etní období (+)        

2 Da ové odpisy hmot. a nehm. invest. majetku (+)        

3 Nové krátkodobé úv ry        

4 Nové úv ry st edn dobé a dlouhodobé (+)       

5 Z st. cena prodaného hm. a nehm. inv. majetku (+)        

6 Prodané cenné papíry v cen  po ízení (+)        

7 Jiné p íjmy (+)        

8 Zm na stavu zásob (P-,U+)        

9 Zm na stavu pohledávek (P-,U+)        

10 Zm na stavu závazk  (P+,U-)        

11 Zm na stavu náklad  (P+,U-)        

12 Zm na základního jm ní (P+,U-)        

13 Zm na z statku dan  z p idané hodnoty (+,-)        

14 Zm na asového rozlišení (+,-)        

B P ÍJMY CELKEM ( . 1 až 14)        

15 Nákup hm. a nehm. inv. majetku v cen  po ízení (-)        

16 Nákup cenných papír  v cen  po ízení (-)        

17 Aktivace majetku zahrnutá do p íjm  (-)        

18 Splátky krátkodobých úv r  (-)        

19 Splátky st edn dobých a dlouhodobých úv r  (-)        

20 Vyplacené dividendy a podíly vlastník  (-)        

21 Jiné platby a výdaje (-)        

C PLATBY A VÝDAJE CELKEM ( .15 až 21)        

D HOTOVOST B ŽNÉHO ROKU (B - C)        

E HOTOVOST NA KONCI ROKU (A + D)        

F. NEZBYTNÉ DOKLADY, které jsou p edkládány jako p íloha k žádosti o podporu ze SFŽP R, jsou specifikovány : 

a) v p ípad  žádosti o podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdroj  energie v P íloze II.5 Sm rnice  
Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk  ze SFŽP R na opat ení v rámci Státního programu na podporu úspor energie a 
využití obnovitelných zdroj  energie pro rok 2003,

b) v p ípad  žádosti o podporu v rámci Programu pé e o p írodní prost edí v P íloze . I.7, lánek III Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování 
finan ních prost edk  ze SFŽP R od 1.1.2003,

c) v ostatních p ípadech v P íloze . I.5 Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk  ze SFŽP R platné od 1.1.2003. 

P edstavitel žadatele (statutární zástupce nebo osoba oprávn ná jednat jménem žadatele)

P íjmení                       Jméno           Titul         Název funkce 

       

Jméno zpracovatele žádosti   Razítko 

Datum zpracování žádosti 

Potvrzuji správnost a úplnost údaj  uvedených v této žádosti, jejich p ílohách a
dalších doprovodných dokumentech a beru na v domí, že uvedení nesprávných  
nebo zkreslených údaj i zaml ení n kterých údaj  m že být hodnoceno podle  
§ 250 b trestního zákona.              Podpis p edstavitele žadatele  
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Vypl ují obce, m sta a ostatní žadatelé  typu A podle P ílohy . I.2, l. 1, odst. 7 nebo P ílohy . II.2, l. 1, odst. 10 

E. 1. Tok pen žní hotovosti Cash Flow

. .
Vypl uje se asová ada: od roku p edcházejícího zahájení realizace projektu 
do cílového roku v etn  (rok po splacení úv ru poskytnutého na realizaci)

…. …. …. …. …. ,,,, ,,,, 

A PO ÁTE NÍ STAV PEN ŽNÍCH PROST EDK  K 1.1.       

                  P ÍJMY

P1 T ída 1 Da ové p íjmy - .4010        

P2 T ída 2 Neda ové p íjmy - .4020        

P3 T ída 3 Kapitálové p íjmy- . 4030        

P4 T ída 4 P ijaté dotace - .4040       

Pc P1+P2+P3+P4 P íjmy celkem /p ed konsolidací/ - .4050        

Kp Konsolidace celkem - .4060        

Pk Pc  - Kp P íjmy po konsolidaci - .4200        

P5 - úv ry krátkodobé /do 1 roku/ - . 8113        

P6 - úv ry dlouhodobé - .8123        

P7 - výše uvažovaného úv ru ze SFŽP        

P8 - p íjem z vydání krátkodobých dluhopis  - .8111        

P9 - p íjem z vydání dlouhodobých dluhopis  - .8121        

P10 - ostatní        

Pf P5 +P6+P7+P8+P9+P10 P ijaté úv ry  a komunální obligace        

P Pk  +  Pf KONSOLIDOVANÉ  P ÍJMY CELKEM

                    VÝDAJE

V1 T ída 5 B žné /neinvesti ní/ výdaje - .4210        

V2 T ída 6 Kapitálové /investi ní /výdaje - . 4220        

V3 T ída 7 Ostatní výdaje - .4230        

Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /p ed konsolidací/ - .4240        

Kv Konsolidace celkem - . 4250        

Vk Vc - Kv Výdaje po konsolidaci - .4430        

V4  - splátka jistiny krátkodobých úv r  - .8114        

V5  - splátka jistiny dlouhodobých úv r  - .8124         

V6  - splátka jistiny uvažovaného úv ru ze SFŽP        

V7  - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - .8112        

V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - .8122 
       

V9  - ostatní        

Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úv r , dluhopis
       

V Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM        

D P-V Hotovost b žného roku        

E A+D Hotovost na konci roku 
       

Poznámka Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace p íjm i výdaj  rovná nule. 
 Úroky nejsou uvád ny samostatn , nebo  jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za p íjmy nebo výdaje.
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. 2. P ehled o p ijatých úv rech,  jejich splácení a vystavených zárukách
   Splátky v letech 

.
Název v itele  Z statek nesplacených úv r

ke dni zpracování  žádosti 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 SFŽP R         

2          

3          

4       

5          

6          

7          

      

Komentá :    

P edstavitel žadatele (statutární zástupce nebo osoba oprávn ná jednat jménem žadatele)

 P íjmení                       Jméno           Titul         Název funkce 

       

Jméno zpracovatele žádosti   Razítko 

Datum zpracování žádosti 

Potvrzuji správnost a úplnost údaj  uvedených v této žádosti, jejich p ílohách a
dalších doprovodných dokumentech a beru na v domí, že uvedení nesprávných  
nebo zkreslených údaj i zaml ení n kterých údaj  m že být hodnoceno podle  
§ 250 b trestního zákona.                                                                                             Popis p edstavitele žadatele  
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OCHRANA VOD

ást G formulá e žádosti o podporu ze SFŽP R
(P ílohy . I.3 Sm rnice MŽP o poskytování finan ních prost edk  ze SFŽP R platné od 1.1.2004)

Kompletní kritéria pro vyhodnocení akcí z hlediska technické úrovn  navrhovaného opat ení

Název žadatele 

Název opat ení

íslo programu 

. Název kritéria Ozna ení Jednotka Hodnota

I. UKAZATELE  ZNE IŠT NÍ  (BILAN NÍ)

1. Stav p ed realizací akce

1.a Nerozpušt né látky NL t/r

1.b Biochemická spot eba kyslíku za 5 dní BSK
5 t/r

1.c Chem. spot . kyslíku Cr-metoda CHSK-Cr t/r

1.d Celkový dusík N celk. t/r

1.e Amoniakální dusík N-NH
4

+
t/r

1.f Celkový fosfor P
celk t/r

2. Stav po realizaci opat ení

2.a Nerozpušt né látky NL t/r

2.b Biochemická spot eba kyslíku za 5 dní BSK
5 t/r

2.c Chem. spot . kyslíku Cr-metoda CHSK-Cr t/r

2.d Celkový dusík N celk. t/r

2.e Amoniakální dusík N-NH
4

+
t/r

2.f Celkový fosfor P
celk t/r

3. Celkové snížení - likvidované zne išt ní

3.a Nerozpušt né látky NL t/r

3.b Biochemická spot eba kyslíku za 5 dní BSK
5 t/r

3.c Chem. spot . kyslíku Cr-metoda CHSK-Cr t/r

3.d Celkový dusík N celk. t/r

3.e Amoniakální dusík N-NH
4

+
t/r

3.f Celkový fosfor P
celk t/r

II. VYPOUŠT NÍ  -  VY IŠT NÉ  VODY

1. Kvalita 

1.a Nerozpušt né látky NL mg/l

1.b Biochemická spot eba kyslíku za 5 dní BSK
5 mg/l

1.c Chem. spot . kyslíku Cr - metoda CHSK-Cr mg/l

1.d Celkový dusík N celk. mg/l 

1.e Amoniakální dusík N-NH4 mg/l

1.f Celkový fosfor P
celk mg/l
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. Název kritéria Ozna ení Jednotka Hodnota

2. Množství 

2 Množství Q m3/r

III.  KAPACITA  BUDOVANÉ  OV

a) Kapacita budované OV  EO  

    Kapacita budované OV     m 3/den  

b) Po et obyvatel obce (sou asný stav)    

c) Po et ekvivalentních obyvatel (sou asný stav)   EO  

d) Po et ekvivalentních obyvatel      

p ipojených p edm tem žádosti  EO  

e) Celk. délka budované (navržené) kanalizace m

f) Odvedené zne išt ní bud. (navr.) kanalizací EO

g) Kapacita stávající OV EO

h) Využívaná kapacita stávající OV EO

IV. NÁKLADY

1. Celkové náklady na realizaci *) tis.K

2. Rozpo tové náklady na realizaci **) tis.K

3. Fixní náklady (bez dopis ) K /m
3
  p ived. odp. 

4. Variabilní náklady K /m
3
  p ived. odp.

5. M rná investi ní náro nost

5.a Dle BSK
5

tis.K /t odstra .BSK
5

5.b Dle CHSK-Cr tis.K /t 

5.c Dle NL  tis.K /t odstra . NL

6. M rné fixní náklady (dle odpis )

6.a OV K /m
3
 kapacity OV

6.b Kanalizace K /m budované

7. Ekonomická doba životnosti investice

7.a OV roky

7.b Kanalizace roky

*)  Celkové investi ní náklady, tj. v etn  p ípravných etap (náklady na dokumentaci, pr zkumné práce atd.)
a vybavení stavby

**) P ímé náklady na realizaci opat ení, tj. základ pro výpo et podpory podle l. 5, odst. 2 Sm rnice

Jméno zpracovatele žádosti

Datum zpracování žádosti

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:
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OCHRANA OVZDUŠÍ 

ást G formulá e žádostí o podporu ze SFŽP R
(P ílohy . I.3 Sm rnice MŽP o poskytování finan ních prost edk  ze SFŽP R platné od 1.1. 2004) 

Kompletní kritéria pro vyhodnocení akcí z hlediska technické úrovn  navrhovaného opat ení

Název žadatele 

Název opat ení 

íslo programu 

. . progr. Název kritéria Ozna ení Jednotka Hodnota 

1 2.1 až 2.5; 2.8 P vodní instalovaný výkon celkový Ppc kW (jiné vyjád ení)

1a 2.8 P vodní instalovaný výkon elektrický Ppe kWe

1b 2.8 P vodní instalovaný výkon tepelný Ppt kWt

1c 2.2; 2.8 Dodávka tepla do sít  CZT – p vodní Qpt GJ/rok  

2 2.1 až 2.5; 2.8 Nový instalovaný výkon celkový Pnc kW (jiné vyjád ení)

2a 2.8 Nový instalovaný výkon elektrický Pne kWe

2b 2.8 Nový instalovaný výkon tepelný Pnt kWt

2c 2.2; 2.8 Dodávka tepla do sít  CZT - nová Qnt GJ/rok  

3 2.2; 2.8 Celková délka primárních rozvod  CZT LpCZT m

3a 2.2; 2.8 Délka primárních p ípojek CZT LpCZTp m

3b 2.2; 2.8 Po et primárních p ípojek CZT PpCZTp 1

4 2.2; 2.8 Celková délka sekundárních rozvod LsCZT m

4a 2.2; 2.8 Délka sekundárních p ípojek CZT LsCZTp m

4b 2.2; 2.8 Po et sekundárních p ípojek CZT PsCZTp 1

5 2.1 až 2.2; 2.8 Celk.délka plyn. rozvod  STL v etn  p ípojek Lpl m

5a 2.1 až 2.2; 2.8 Délka plynovodních p ípojek Lplp m

5b 2.1 až 2.2; 2.8 Po et plynovodních p ípojek Pplp 1

5c 2.2; 2.8 Po et odb ratel Po 1

5d 2.8 Spot eba ZP v kategorii - domácnosti Mdom tis.m3/rok  

5e 2.1 až 2.2; 2.8 Spot eba ZP v kategorii - maloodb r Mmal tis.m3/rok  

5f 2.1 až 2.2; 2.8 Spot eba ZP v kategorii - velkoodb r Mvel tis.m3/rok  

6 2.2; 2.5 
P vodní spot eba vstupní suroviny nebo p vodní 
produkce (hmotnost, množství, po et jednotek), uvádí 
se vztažná veli ina emisního faktoru 

Mpsur

t/rok

 (jiné vyjád ení)

6a 2.2; 2.5 Název p vodního druhu suroviny nebo produkce text 

7 2.1 až 2.5; 2.8 P vodní spot eba paliva Mpu t/rok (tis.m3/rok)

7a 2.1 až 2.5; 2.8 P vodní druh paliva text 

7b 2.1 až 2.5; 2.8 P vod a výrobní ozna ení p vodního paliva text 

7c 2.1 až 2.5; 2.8 Ro ní výh evnost paliva - p vodní kp MJ/kg (MJ/m3)

7d 2.1 až 2.5; 2.8 P vodní doba využití jmenovitého výkonu zdroje tp hod/rok

8 2.2; 2.5 
Nová spot eba vstupní suroviny nebo p vodní 
produkce (hmotnost, množství, po et jednotek), uvádí 
se vztažná veli ina emisního faktoru

Mnsur

t/rok 

jiné vyjád ení 



31

G - Celkový po et stran 2, strana  

. . progr. Název kritéria Ozna ení Jednotka Hodnota  

8a 2.2; 2.5 Název nového druhu suroviny nebo produkce text 

9 2.1 až 2.5; 2.8 Nová spot eba paliva Mnu t/rok (tis.m3/rok)

9a 2.1 až 2.5; 2.8 Nový druh paliva text 

9b 2.1 až 2.5; 2.8 P vod a výrobní ozna ení nového paliva text 

9c 2.1 až 2.5; 2.8 Ro ní výh evnost paliva - nová kn MJ/kg (MJ/m3)

9d 2.1 až 2.5; 2.8 Doba využití jmenovitého výkonu zdroje - nová tn hod/rok

10 2.1 až 2.5; 2.8 Ú innost celková – nová %

10a 2.8 Ú innost výroby elekt iny - nová  e %

10b 2.8 Teplota vody na výstup z kogenera ní jednotky t oC

10c 2.2; 2.8 Ztráty primární sít  CZT Zpr GJ/rok 

10d 2.2; 2.8 Ztráty sekundární sít  CZT  Zsek GJ/rok 

10e 2.2; 2.8 Ztráty v p edávacích (vým níkových) stanicích CZT ZPS GJ/rok 

11 2.1 až 2.5; 2.8 Úspora sou asných provozních náklad Nsou tis.K /rok 

12 2.1 až 2.5; 2.8 
Celkové Investi ní náklady (v etn  investi ních 
náklad , které s ekologickým opat ením p ímo 
souvisejí, ale žadatel nep edpokládá jejich podporu 

Nl tis.K

13 2.1 až 2.5; 2.8 Ekonomická životnost investice (ekologického 
opat ení)

n roky 

14 2.1 až 2.5; 2.8 Fixní náklady bez odpis Nfix tis.K /rok 

14a 2.1 až 2.5; 2.8 Variabilní náklady Nvar K /jed. produkce 

15a Emise tuhých látek (dosahované emisní parametry) eTZL mg/m3

15b Emise SO2 eSO2 mg/m3

15c Emise Nox eNOx mg/m3

15d Emise t kavých organických látek eVOC mg/m3

15e Emise oxidu uhelnatého eCO g/m3

15f Emise t žkých kov eTK mg/m3

15g Emise amoniaku a soli amonné eNH3 mg/m3

15h Emise polycyklických aromatických uhlovodík ePCB mg/m3

15i Emise methanu eCH3OH mg/m3

15j Emise skupiny zne iš ujících látek t ídy I. eTl mg/m3

15k

2.1 až 2.5; 2.8 

dle

technologie1) 2)

Emise skupiny zne iš ujících látek t ídy II. eTll mg/m3

1) Emisní parametry jsou vyjád eny a p epo teny v souladu s vyhláškou MŽP . 356/2002 Sb. k zákonu . 86/2002 Sb. v platném zn ní. 
2) Hmotnostní tok emisí je vypo ten na základ  hodnot z protokolu autorizovaného m ení, p ípadn  vyjád en s využitím m rných 

výrobních emisí (emisních faktor ) a vztažných veli in emisních faktor  dle P ílohy .4 vyhlášky MŽP . 356/2002 Sb. k zákonu 
. 86/2002 Sb. v platném zn ní

Poznámka: vypl ují se pouze ádky ve vztahu k ekologickému opat ení, na které je požadována podpora z Fondu 

Jméno zpracovatele žádosti 

Datum zpracování žádosti 

Razítko

Podpis statutárního zástupce
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Příloha č. I.5 

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY, KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY JAKO PŘÍLOHA

K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE SFŽP ČR

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

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

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

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti, jsou následující:

■ Stanovisko místně příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potřeb životního
prostředí a územního rozvoje obsahující i potvrzení souladu se schválenou koncepcí kraje (u programů 1.1 - 1.5
v souladu s usnesením vlády č. 1236 - prosinec 2002 o opatření k plnění Směrnice Rady 91/271 ES)

■ Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele;

■ Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomic-
kého a ekologického hlediska;

■ Stanovisko inspekčního orgánu ŽP;

■ Souhlasné vyjádření provozovatele ČOV k možnosti připojení budované kanalizace a splnění podmínek nařízení
vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění, u akcí z oblasti ochrany vod;

■ Vyjádření vodohospodářského orgánu, v případě programu 1.2. doložit doklady o vyhlášení pásma ochrany
zdrojů pitné vody nebo o vyhlášení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod podle
§21 zákona 164/2001 Sb., v platném znění; 

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

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

■ Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele; 

■ Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky;

■ Územní rozhodnutí s potvrzením nabytí právní moci - pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení; 

■ Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH;

■ Výpočet ukazatele dluhové služby podle metodiky vydané Fondem; 

■ Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu s § 31 občanského záko-
níka pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním s Fondem byla
u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace);

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

§

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

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

a) celý oddíl A formuláře,

b) celý oddíl B formuláře,

c) oddíl C.1. formuláře,

d) oddíl C.2.II formuláře,

e) oddíl D.1. formuláře,

f) oddíl D.3. formuláře,

g) celý oddíl E formuláře,

h) oddíly F a G.
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Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti v rámci programu
2.8, jsou následující:

■ stanovisko místně příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potřeb životního
prostředí a územního rozvoje;

■ doklady, z kterých je patrná právní subjektivita žadatele i zahraničního investora;

■ dokumentace v takovém stupni, která umožní posouzení projektu JI z technického, ekonomického a ekologického
hlediska (např. dokumentace dle § 3 vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění) 

■ stanovisko inspekčního orgánu ŽP;

■ údaje o zdrojích financování - návrhy, případně doklady ověřující celkové financování projektu JI po celou dobu
výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách
úvěru

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

■ prohlášení zahraničního partnera o účasti na projektu a úhradě jeho podílu*);

■ stanovisko vlády (resp.příslušné autority či administrátora) země zahraničního partnera*);

■ energetický audit (je-li pro daný projekt JI a danou fázi reálné jeho zpracování) v souladu se zákonem 406/2000
Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a s vyhláškou MPO ze dne 14. června 2001 č.213/2001 Sb., kterou se
vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, v platném znění;

■ zdůvodnění ekonomické efektivnosti projektu JI doložené finanční analýzou pokud není součástí energetic-
kého auditu;

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

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

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

■ Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z tech-
nického, ekonomického a ekologického hlediska;

■ Stavební povolení nebo vodohospodářské rozhodnutí;

■ Údaje o zdrojích financování - v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl;

■ Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky;

■ Vyjádření příslušného dodavatele energie k dodávce energie a k technicko-ekonomickému řešení předmět-
ného opatření v roce dokončení stavby v případě realizace opatření vyžadujícího napojení na stávající veřejné
energetické (elektrické, plynovodní, CZT) sítě;

■ Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a kopie
dodavatelských smluv;

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

*) informace o zahraničním investorovi případně stanovisko příslušné vlády se dokládají pouze v případě, pokud je zahra-
niční investor předem znám



Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou
následující:

■ Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů, popř.
účetní doklady;

■ Protokol o předání staveniště, příp. výpis ze stavebního deníku;

■ Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, příp. výpis ze stavebního deníku nebo doklad o dokončení
vyplývající z podmínek SOD;

■ Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení, u programu 3.1. vyjádření orgánu
státní správy;

■ Stanovisko České inspekce životního prostředí k dokončené akci, 

■ Stanovisko projektanta k dokončené stavbě, u programu 3.1. stanovisko k realizaci akce dle projektu;

■ Vyhodnocení zkušebního provozu jako podklad k prokázaní ekologických efektů;

■ Čestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace akce nebyl plátce DPH;

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

Upřesnění jednotlivých dokladů

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

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

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

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

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele:

Obce předkládají:

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

Svazky předkládají:

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

- zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, půjčka, příp. jiné),

- přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků.

Podnikatelské subjekty předkládají:

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

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

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

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

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky viz. Příloha č. I.2, čl.I, bod 3 a 4;

Stanovisko příslušného útvaru MŽP nebo jiného k tomu příslušného orgánu ochrany přírody u akcí souvisejí-
cích s programem komplexní péče ve zvláště chráněných územích;

Analýza rizika vypracovaná dle „Metodického pokynu MŽP k zabezpečení skládek, které byly provozovány na
základě zvláštních podmínek podle § 15, odst. 1, písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona
č. 300/1995 Sb., a § 14, písm. b) zákona ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění
zákona č 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb., v platném znění, u žádostí o podporu v rámci programu 4.1., vyžado-
vaná v odůvodněných případech;

Odborný posudek, potvrzený Českým centrem čistší produkce u žádostí o podporu v rámci programu 5.1. 

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

ODBORNÝ POSUDEK

ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., v platném znění,

resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR.

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

a) Obecné údaje;

b) Identifikace předkladatele (investora);

c) Adresát a účel posudku;

d) Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období realizace,
požadavek na Fond;

e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí, posouzení
možnosti aplikace nejlepších dostupných technik a jejich preference vůči klasickým řešením a posouzení výše
nákladů na realizaci opatření; 

f) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení; 

g) Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu časovém období s finanční
podporou z Fondu.

Poznámka:

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

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

a) Obecné údaje;

b) Identifikace realizátora;

c) Adresát a účel posudku;

d) Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období realizace;

e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí, posouzení
možnosti aplikace nejlepších dostupných technik a jejich preference vůči klasickým řešením a posouzení výše
nákladů na realizaci opatření;

f) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení;

g) Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu a časovém období v rámci JI.

Odborný posudek musí obsahovat zejména ověření:

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

– roční redukce emisí skleníkových plynů;

– celkovou redukci emisí skleníkových plynů dosažených během doby životnosti opatření, která navazuje na reali-
zaci projektu;

– požadované množství emisních kreditů k převodu na zahraniční subjekt ve sledovaném období (předpokládané
období je v letech 2008 až 2012);

– cenu za jednotku redukce emisí (cenu za 1 t CO2 ekv.);
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Příloha č. I. 7

PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Článek I

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR AKCÍ

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

Program 3.1. Program péče o přírodní prostředí

1. Dílčí program 3.1.1.

Zakládání prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES)

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

2. Dílčí program 3.1.2. 

Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:

a) k obnově alejí nebo extenzivních sadů, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky, a to ošetřováním stromů
a náhradní výsadbou za odumřelé dřeviny. (Pokud alej nebo extenzivní sad splňuje požadavky kladené na významný
krajinný prvek, ale nachází se v území s vyšším stupněm ochrany tj. ve zvláště chráněném území a nemůže být proto
registrován jako významný krajinný prvek, je možné poskytnout podporu na obnovu této aleje nebo extenzivního
sadu, jako kdyby byly registrovány významným krajinným prvkem.) Extenzivním sadem se rozumí vysokokmenný
sad o výměře minimálně 0,3 ha, starší 50 let . Sad nesmí být registrován jako intenzivní sad v registru ÚKZÚZ. Sad
musí obsahovat staré odrůdy ovocných dřevin. U extenzivních sadů budou jako podnože dosazovány staré vysoko-
kmenné odrůdy a na ně roubovány místní staré odrůdy. Sad musí dosahovat minimálně hustoty 60 stromů na 1 ha. Na
ploše extenzivního sadu nesmí být aplikovány biocidy. Sad nesmí být využíván k podnikání.

b) k ošetřování památných a cenných starých stromů,

c) k obnově historicky cenných nebo památkově chráněných parků a okrasných zahrad, a to odstraňováním náletových
dřevin, ošetřováním cenných stromů a výsadbou dřevin. 

3. Dílčí program 3.1.3.

Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v lesích

Předmětem podpory je úhrada mimořádných nákladů spojených:

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

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

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

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

4. Dílčí program 3.1.4.

Péče o zamokřená území a vodní plochy 

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:
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a) k zachování a obnově vhodných zamokřených a vodních ploch (mokřadů, pramenišť a rašelinišť),

b) k odbahňování a opravě technických prvků extenzivně využívaných rybníků v zájmu ochrany přírody a krajiny (pod-
pora rozvoje významných biotopů, zvýšení biodiverzity),

c) k zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy a to pouze na již postavených stavbách a na
základě doporučení odboru ekologie krajiny Ministerstva životního prostředí,

d) k napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, a to pouze uměle odpojených od vodních toků a ne přiro-
zeně zazemněných. Podporu je možné poskytnout také na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, které pozbyly
svoji původní technickou funkci,

e) k ochraně a komplexní obnově přirozených ekosystémů aktivních niv zaplavovaných při průtocích nižších než je Q2,
včetně související nezbytné obnovy přirozené dynamické rovnováhy dotčených vodních toků .

5. Dílčí program 3.1.5.

Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území 

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

6. Dílčí program 3.1.6.

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích 

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

7. Dílčí program 3.1.7.

Realizace schválených záchranných programů 

Předmětem podpory je realizace Ministerstvem životního prostředí schválených záchranných programů zvláště chrá-
něných druhů rostlin a živočichů.

8. Dílčí program 3.1.8.

Program péče o půdu

Předmětem podpory je úhrada mimořádných nákladů na biotechnická opatření:

a) na ochranu proti vodní erozi, a to na založení a nebo na obnovu stávajících protierozních mezí, zasakovacích pásů
a průlehů, které budou zatravněny nebo osázeny dřevinami a dále na založení drobných poldrů,

b) na ochranu proti větrné erozi, a to na založení a nebo obnovu stávajících větrolamů.

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

9. Dílčí program 3.1.9.

Program regenerace urbanizované krajiny

Předmětem podpory je úhrada mimořádných nákladů na výsadby a dosadby zeleně v intravilánu obcí (venkovských
i městských), spojených se založením nebo obnovou:

a) izolační zeleně oddělující obytnou zónu od průmyslových areálů,

b) významných ploch vyhrazené zeleně (areály zdravotních a sociálních zařízení a hřbitovy),

c) zeleně návsí a náměstí obcí do 10 000 stálých obyvatel.

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



Program 3.2. Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny

1. Dílčí program 3.2.1.

Program na zpracování krajských koncepcí ochrany přírody a krajiny 

Předmětem podpory je úhrada nákladů na zpracování krajských koncepcí ochrany přírody a krajiny

2. Dílčí program 3.2.2. 

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

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s vypracováním plánů opatření nutných ke zlepšení životního pro-
středí v obcích na území národních parků.

Obsahem plánů bude sestavení opatření nutných ke zlepšení životního prostředí. Obec, která tento program vytvoří,
bude mít možnost žádat o zvýhodněnou podporu na opatření zahrnutých do plánů v níže uvedených programech (viz též.
Článek II Přílohy č. I.2 – Tabulka I Přímé finanční podpory)

Plány musí být v souladu s koncepcí ochrany přírody kraje a Plánů péče národních parků.

Plány budou vycházet z této osnovy:

1) Analýza stávajícího stavu

2) Stanovení cílového stavu

3) Návrhy konkrétních opatření nutných k dosažení vytýčeného cílového stavu včetně posouzení finančních mož-
ností obcí na tato opatření

4) Posouzení možnosti realizace

5) Harmonogram realizace jednotlivých opatření

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Finanční podpora na realizaci opatření podle dílčích programů 3.1.1. až 3.1.5. a 3.1.7. až 3.1.9. se poskytuje fyzic-
kým a právnickým osobám, které vlastní či mají v nájmu pozemky, na nichž je třeba realizovat opatření na zlepšení pří-
rodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability
podle § 68 a § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 19 vyhlášky MŽP č. 395/1992
Sb., v platném znění. 

U programu 3.1.7. je možné podporu poskytnout také neziskovým organizacím určených MŽP.

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

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

U programu 3.2.1. se podpora poskytuje pouze krajům.

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

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

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

POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

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

a) celý oddíl A formuláře,

b) celý oddíl B formuláře,

c) oddíl C.2.III formuláře,

d) oddíly D.1.b, D.1.c, D.2, tabulka D.3.a formuláře,

e) oddíl E

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

a) úplné identifikační údaje žadatele: 

– příjmení, jméno a titul nebo název subjektu;

– adresa;

– právní vtah k pozemku (vlastnictví, nájem);

b) údaje o pozemku, na němž bude opatření realizováno:

– katastrální území realizace;

– číslo parcely;

– výměra, na níž bude opatření realizováno;

– popis charakteru pozemku;

– popis charakteru území s ohledem na stupeň ochrany a význam pro ekologickou stabilitu území;

c) identifikační údaje vlastníka pozemku:

– příjmení, jméno a titul nebo název subjektu;

– adresa;

– telefon (fax);

d) popis opatření – prováděných prací,

e) podrobný výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku,

f) čestné prohlášení žadatele, zda se jedná o opatření investičního nebo neinvestičního charakteru (zařadit dle pře-
vládajících opatření v rámci akce),

g) čestné prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH,

h) stanovisko orgánu ochrany přírody, že navrhovaná opatření jsou nad běžný rámec povinností uložených vlastniku
nebo nájemci obecně závaznými právními předpisy,

i) čestné prohlášení žadatele o finančním zajištění celkového předmětu podpory po celou dobu realizace,

j) čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na realizaci opatření žádný další nárok na podporu z prostředků stát-
ního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu,

k) čestné prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním jména (obchodního jména) žadatele, předmětu podpory
a výši podpory,

l) čestné prohlášení žadatele o správnosti a úplnosti údajů uvedených v Listu žadatele,

m) datum, razítko a vlastnoruční podpis.

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

■ Odborný posudek, ve kterém je doporučena realizace akce s podporou Fondu ve smyslu článku 3, odst. 2 Směr-
nice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR – jeho obsah je pro opatření v rámci Programu péče
o přírodní prostředí stanoven v článku IV této Přílohy I.7 Směrnice.

■ Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (aktuální výpis z obchodního rejstříku, z evidence
samostatně hospodařících rolníků či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací a pod.), kterým
doloží uvedené identifikační údaje.
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■ Výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy (originál nebo ověřená kopie).
Pokud není žadatel vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu nebo prohlášení orgánu ochrany přírody (viz.
článek II) – netýká se programů 3.2.1. a 3.2.2.

■ Souhlas vlastníka pozemku se změnou kultury u opatření, která mají charakter změny. U nájemců souhlas vlast-
níka s prováděným opatřením – netýká se programů 3.2.1. a 3.2.2.

■ Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí pod-
pory z Fondu na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hle-
diska (prováděcí projekt včetně položkového rozpočtu). U programu 3.2.1. a 3.2.2. osnovu koncepce nebo plánu
a finanční odhad.

■ Rozhodnutí orgánů státní správy, požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními
předpisy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, souhlas orgánů památkové
ochrany apod.) – netýká se programů 3.2.1. a 3.2.2.

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

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

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

■ Rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o schválení komplexních pozemkových úprav (u programu
3.1.8.)

■ Doklad (např. ve formě čestného prohlášení), že předmět podpory není využíván k podnikání – netýká se pro-
gramů 3.2.1. a 3.2.2.

■ U programu 3.2.1. vyjádření Rady kraje a vyjádření ČIŽP

■ U programu 3.2.2. je nutné doložit soulad s koncepcí ochrany přírody kraje a Plánu péče národního parku
(pokud jsou tyto dokumenty již schváleny)

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

4. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

■ Doložení výběrového řízení v dodavatelském zajištění ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, v případech, kdy vlastník nebo uživatel pozemku bude realizovat opatření nebo jeho část
dodavatelsky. 

■ Smlouva o dílo v případě dodavatelského zajištění.

■ V případě půjčky návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky.

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

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

■ Protokol o předání a převzetí dokončené akce, příp. výpis ze stavebního deníku apod.;

■ Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení;

■ Vyjádření orgánu státní správy;

■ Stanovisko projektanta k realizaci akce dle projektu; 

■ Čestné prohlášení žadatele zda byl plátcem DPH v průběhu realizace akce;

■ Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci.

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

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

1. Odborný posudek, který pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí zpracovává u programů 3.1.1,
3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 a 3.1.8 místně příslušné odborné pracoviště ochrany přírody, tj. správa NP, správa CHKO nebo stře-
disko Agentury ochrany přírody a krajiny, u dílčího programu 3.1.3 místně příslušný odbor výkonu státní správy MŽP,
u dílčích programů 3.1.6. a 3.1.7 odbor ochrany přírody MŽP, u dílčího programu 3.1.9 samostatné oddělení ekologie
urbanizovaného prostoru a cestovního ruchu MŽP, bude vycházet z této osnovy:

a) Obecné údaje;

b) Identifikace předkladatele žádosti;

c) Adresát a účel posudku;

d) Základní charakteristika opatření, náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond;

e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a úměrnosti
předpokládaných nákladů k dosaženým efektům;

f) Hodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení;

g) Stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám Programu péče o přírodní prostředí a doporučuje se realizovat
s finanční podporou z Fondu.

V případě zvláště chráněných území bude součástí rovněž stanovisko, zda je opatření součástí schváleného plánu péče
o zvláště chráněné území.

U programu 3.2.1. a 3.2.2. nahrazuje odborný posudek stanovisko příslušného odboru MŽP.

Článek V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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

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

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

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

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 

Článek I

PŘEDMĚT PROGRAMU

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

■ akce musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR a s Národním rozvojovým plánem ČR a se Stát-
ním programem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v České republice na vstup do EU;

■ význam a dosah pro environmentální výchovu a osvětu;

■ u konkrétních akcí měrné náklady v Kč/den;

■ u programu 8.2 měrná náročnost výstavby, opravy a rekonstrukce v Kč/m2  plochy;

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

1. Dílčí program 8.1.

Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty 

Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizaci následujících opatření, vedoucích k dostupnosti environmentál-
ních vzdělávacích a osvětových programů a environmentálního poradenství na celém území České republiky.

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

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

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

■ podpora vydávání odborných publikací zaměřených na ekologickou tématiku.

Předmětem podpory je příspěvek na úhradu nákladů na realizaci environmentálních vzdělávacích programů pro jednotlivé
kategorie zaměstnanců veřejné správy a pro členy samospráv v rámci jejich vzdělávání podle usnesení vlády České repub-
liky č. 991+P ze dne 8. října.2003, k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice včetně pilotních vzdělávacích programů pro budoucí školitele:

■ příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací celostátních, krajských, regionálních nebo městských environ-
mentálních vzdělávacích a osvětových programů;

■ příspěvek na úhradu nákladů na konkrétní ekologické akce regionálních nebo obecních center a středisek environ-
mentální výchovy a environmentálních poraden;

■ příspěvek na úhradu nákladů související s vydáváním odborných publikací zaměřených na environmentální tématiku.

2. Dílčí program 8.2.

Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

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

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

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

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Finanční podpora se poskytuje na realizaci opatření splňujících podmínky stanovené v čl. I.

2. Finanční prostředky budou uvolňovány na základě faktur se soupisem provedených prací. 

3. Pokud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu, nesmí podat žádost o poskytnutí podpory
z Fondu na realizaci téhož opatření.

4. Podporu nelze poskytnout na již ukončené akce. V odůvodněných případech zváží ministr vydání rozhodnutí v pří-
padě dříve započaté akce.

5. Fond poskytne podporu na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s akcí. Uznatelné náklady jsou určeny inter-
ním metodickým pokynem Fondu.

Článek III

POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

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

a) celý oddíl A formuláře,

b) celý oddíl B formuláře,

c) oddíl C.1 formuláře,

d) příslušná část oddílu C.2 formuláře,

e) příslušná část oddílu D. formuláře,

f) příslušná část oddílu E. formuláře.

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

a) stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP a územního rozvoje,

b) doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele,

c) dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory
z Fondu na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska,

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

e) odborný posudek

f) údaje o zdrojích financování,

g) doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele v rozsahu dle Přílohy č. I.5 Směrnice MŽP 

h) výpočet ukazatele dluhové služby,

i) výroční zprávy za poslední 3 roky – předkládají občanská sdružení a jiné neziskové organizace,

j) podrobný výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku.

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

Článek IV

ODBORNÝ POSUDEK

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

45



Článek V

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O PODPOŘE

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

■ Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z eko-
nomického i věcného hlediska.

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

■ Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

■ Smlouva o dílo v případě dodavatelského zajištění.

5. Fond je oprávněn požadovat doložení údajů dalšími doklady.

Článek VI

VÝŠE PODPORY

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

Článek VII

DOKLADY, KTERÉ JSOU POŽADOVÁNY K ZÁVĚREČNÉMU VYHODNOCENÍ AKCE

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

2. Při závěrečném vyhodnocení akce předkládá příjemce podpory:

■ Formulář závěrečného vyhodnocení akce;

■ Soupis faktur, kopie příslušných faktur včetně soupisů prací a odpovídajících bankovních výpisů, popřípadě účetní
doklady.

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

■ Protokol o předání staveniště nebo místa realizace akce;

■ Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo realizované akce;

■ Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení nebo kolaudační rozhodnutí, protokol
o předání a převzetí dokončené stavby, nevyžaduje–li se kolaudační rozhodnutí;

■ Vyjádření projektanta.

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

Článek VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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

2. Fond je oprávněn na základě zjištění příslušných odborných orgánů nebo na základě výsledků vlastní kontrolní čin-
nosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí pod-
pory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na úroveň environmentál-
ního vzdělávání nebo stav životního prostředí nebo při finančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž je možno
použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby apod.

3. Postih vůči jednotlivým příjemcům podpory může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. 
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Příloha I.9
ÚZEMNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A IMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ

Požadavky SFŽP na cíle, obsah řešení a výstupy

1. CÍL

Cílem územního programu snižování emisí a imisí dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je podpořit zpraco-
vání a aktualizaci takových územních programů, jejichž realizace, při respektování požadavků zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření s energií, zajistí v daném území ekonomicky efektivní dosažení cílů státní politiky životního prostředí
v oblasti ochrany ovzduší.

V programech, kde je to účelné, bude kladen důraz na úspory energií, snižování energetické náročnosti a rozvoj obno-
vitelných zdrojů energie, jakož i na využití směrnice IPPC.

2. ČLENĚNÍ PROGRAMU

Územní program pro snižování emisí a imisí se člení do následujících částí:

1. Energetická koncepce nebo podkladové materiály energetické koncepce

2. Program pro snižování emisí, vč. školení a osvěty dotčené populace 

3. Program pro zlepšení kvality ovzduší, vč. školení a osvěty dotčené populace

4. Program pro snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu, vč. školení a osvěty dotčené populace

5. Program pro řešení specifických problémů řešeného území, vč. školení a osvěty dotčené populace (nepovinně)

6. Program akcí a opatření pro řešené území

Jedním ze základních východisek a zároveň i součástí programu je energetická koncepce řešeného území nebo pod-
kladové materiály k energetické koncepci.

Energetická koncepce řešeného území vychází z územní energetické koncepce (ÚEK) definované zákonem 406/2000
Sb., o hospodaření energií (§ 4) a je v souladu s nařízením vlády č. 195/2001 Sb., o podrobnosti obsahu územní energe-
tické koncepce. Pro většinu Krajů ČR je ÚEK zpracovávána souběžně s tímto programem. Zpracovatel územního pro-
gramu snižování emisí a imisí je proto povinen zajistit si příslušné podkladové údaje od zpracovatelů ÚEK. SFŽP pod-
poří zpracování ÚEK pouze ve výjimečných případech a to pouze těch částí, které slouží jako výchozí podklad pro níže
uvedené programy.

Program pro snižování emisí bude zpracován pro ty znečišťující látky nebo jejich skupiny, které mají v zákoně
o ochraně ovzduší a navazujících vyhláškách definovány emisní stropy či redukční cíle. Program bude vycházet z národ-
ního programu, v případě území menšího než kraj pak z krajského programu. Jeho rozsah a způsob zpracování se řídí
přílohou č. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a dalšími prováděcími předpisy a návaznými metodickými
pokyny odboru ochrany ovzduší MŽP. Program zohlední dopravu jako nejvýznamnější zdroj znečišťování ovzduší. 

Bude provázen výchovou, směrovanou k ekologickému provozování malých zdrojů znečištění, šetření energií, využí-
vání obnovitelných zdrojů energie.

Program pro zlepšení a udržení kvality ovzduší, vč. školení a osvěty dotčené populace, bude zpracován pro ty zne-
čišťující látky, které mají v zákoně o ochraně ovzduší a navazujících vyhláškách definovány imisní limity. Jeho rozsah
a způsob zpracování se řídí přílohou č. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a dalšími prováděcími předpisy
a návaznými metodickými pokyny odboru ochrany ovzduší MŽP. Program definuje zdravotní stav populace a chráně-
ných ekosystémů, pokud v řešené oblasti jsou a doloží zlepšení po jeho aplikaci.

Program pro snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu, vč. školení a osvěty dotčené populace, bude
zpracován pro látky, definované v Kjótském protokolu. Program bude vycházet z usnesení vlády č. 480/1999 ze dne
17.5.1999 „Strategie ochrany klimatického systému Země“. Program bude pro dané území identifikovat opatření,
vedoucí k ekonomicky efektivnímu snížení emisí těchto látek.

Program pro řešení specifických problémů daného území, vč. školení a osvěty dotčené populace, může být zpra-
cován v případě, že v řešeném území se vyskytují specifické problémy ochrany ovzduší, nespadající do předchozích pro-
gramů, které jak žadatel tak odbor ochrany ovzduší MŽP a SFŽP považují za závažné. Jedná se např. o snížení vyšších
koncentrací látek, pro něž nejsou definovány emisní stropy, resp. jsou ve vzdálenější budoucnosti. Dalším příkladem je
shrnutí opatření týkajících se dopravy do samostatného výstupu „Program snížení emisí v dopravě“ v případě, že je pro
dosažení emisních stropů v regionu či obci program potřebný (tento program může například řešit reorganizaci dopravy,
změny pohonů vozidel, náhrady stávajících motorových paliv alternativními apod a to jak pro meziměstskou, tak přede-
vším pro městskou dopravu).

Program opatření a projektů pro řešené území bude obsahovat návrh opatření z výše uvedených programů, zpraco-
vaných do jednoho územního programu. Při jeho zpracování bude, v souladu s požadavky nařízení Rady EU 1260/1999,
použita metoda logických rámců. Program, resp. jeho podprogramy bude prezentován ve formátu matice logických rámců.
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Ve stejném formátu budou prezentovány i jednotlivé projekty, které budou v rámci akčního programu identifikovány.

Program bude obsahovat návrh financování předpokládaných opatření a projektů včetně analýzy možností financování
z veřejných zdrojů a z EU. 

Součástí všech programů bude i část věnovaná školení a osvětě provozovatelů zdrojů zaměřená na snižování emisí
náležité vedení spalovacího procesu v malých zdrojích, úspory energie při stavbách a při provozování zdrojů, případně
možnosti náhrady klasických zdrojů zdroji obnovitelnými. V oblasti úspor energie bude osvěta zaměřena i na sektor
konečných spotřebitelů (možnosti úspor tepla a elektřiny především v domácnostech). Tato část zahrnuje akce na pod-
poru povědomí různých cílových skupin o vlivu emisí a imisí na životní prostředí, na zdraví, o platné legislativě a pří-
slušných opatřeních z ní vyplývajících, informace o technických opatřeních na snížení emisí a imisí, účinných metodách
a technologiích a zároveň definuje opatření, kterými lze nejlépe dospět k reálnému snižování emisí a imisí, ochraně
ovzduší a klimatu.

3. KOMPATIBILITA S PROGRAMOVACÍMI PRINCIPY EU

Při zpracování všech dílčích programů budou zohledněny programovací principy EU tak jak jsou definovány v naří-
zení rady EU 1260/1999. Program bude respektovat požadavky směrnic 96/62/ EC a dceřinných směrnic, 80/2002 /EC,
81/2001/ EC, 99/30 /EC, Rozhodnutí komise 200/541/EC.

V souvislosti s možným zpřísňováním cílů v ochraně ovzduší (emisní stropy, imisní limity) bude územní program sni-
žování emisí a imisí otevřený dokument, jehož dílčí programy budou průběžně aktualizovány v závislosti na průběžně
zpracovávaných prováděcích předpisech a metodických pokynech odboru ochrany ovzduší MŽP.

4. AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PROGRAMU PRO SPLNĚNÍ DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ EU 

Pokud se v období, pro které je program zpracováván, objeví nové požadavky (relevantní pro dílčí programy kvality
ovzduší a snižování emisí) vyplývající ze vstupu ČR do EU, územní program bude aktualizován. Struktura a rozsah pří-
padné aktualizace bude definována odborem ochrany ovzduší MŽP.

5. UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ 

V úvodní fázi řešení bude řešitel vybraný podle zákona č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů, za aktivní účasti řídícího výboru a zadavatele podrobně specifikovat zadání územního programu pro snižování
emisí a imisí a pracovní plán řešení. Toto upřesněné zadání, včetně pracovního plánu řešení bude, v souladu s požadavky
nařízení Rady EU 1260/1999, prezentováno ve formátu matice logických rámců.

6. ŘÍDÍCÍ VÝBOR

V řídícím výboru programu pro snižování emisí a imisí budou zástupci všech dotčených resortů, samosprávy a státní správy
a významných zájmových skupin v daném území, majících vliv na řešení a realizaci programu (nebo programem ovlivně-
ných), včetně nevládních organizací. Členy řídícího výboru jmenuje SFŽP na základě návrhu MŽP a příjemce podpory.

Řídící výbor schvaluje upřesněné zadání a pracovní plán řešení zpracovaný během úvodní fáze. Schvaluje plnění jed-
notlivých etap řešení a aktivně se podílí na formulaci souhrnného akčního programu. Činnost řídícího výboru se uplat-
ňuje v rámci kontrolních dnů a závěrečného oponentního řízení, které zajišťuje příjemce podpory.

7. JEDNOTNÉ NÁSTROJE

Zpracování programu pro snižování emisí a imisí bude založeno na využití jednotných modelovacích nástrojů, pro
zajištění vzájemného souladu mezi těmito programy navzájem.

Energetické modelování bude založeno na referenčních metodách, například na k 1. 1. 2002 aktualizované verzi Kata-
logu opatření ke snížení vysoké energetické náročnosti národního hospodářství v České republice.

Modelování mezi emisemi a kvalitou ovzduší bude založeno na referenčních metodách, definovaných odborem ochrany
ovzduší MŽP. Odborem ochrany ovzduší MŽP a ČHMÚ může být odsouhlaseno použití jiné modelovací techniky.

8. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝSTUPY

8.1.  OBECNÁ PRAVIDLA

a) Všechna použitá data (s výjimkou dat ze soukromých zdrojů, která bude poskytovatel považovat za důvěrná
a vymíní si jejich nepředání třetí straně) a digitální výstupy budou předány na nosiči CD ROM.

b) V kořenovém adresáři budou soubory index.doc a index.htm obsahující popis souborů a dat na CD ve formátech
word a html.
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c) Ke každé tabulce nebo databázi bude v souborech index.* uvedeno:

* legenda vysvětlující význam jednotlivých datových položek

* zdroj dat.

d) Součástí výstupů bude i samospouštěcí prezentace ve formátu HTML pro Internet začínající v kořenovém adresáři
CD a se jménem prezent.htm

e) CD ROM bude obsahovat instalační verze volně šířitelných programů:

* Microsoft Word Viewer

* Microsoft Excel Viewer

* Adobe Reader Acrobat

* ESRI Arcxplorer

8.2.  DATOVÉ FORMÁTY

Texty Microsoft Word; Adobe Acrobat

Tabulky Microsoft Excel

Databáze Microsoft Access 

Grafika GIF (rastry) a CDR (vektory)

8.3.  GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY – GIS

a) Výstupy pro GIS budou zpracovány v prostředí ARCEXPLORER

b) Podkladové rastrové mapy jako referenční podklad pro výstupy GIS zajistí SFŽP

rastrová data Erdas nebo TIFF (včetně referenčních souborů TFW)

vektorové vrstvy PC Arcinfo Coverage a Arcinfo Export (E00) File

souřadný systém S–JSTK (Křovák)

měřítko podkladových rastrů 1 : 50 000 nebo 1 : 100 000

8.4.  DALŠÍ POŽADAVKY

Kódování češtiny Windows 1250

Fonty Times New Roman, Arial

8.5.  REFERENČNÍ IDENTIFIKÁTORY

Zdroje znečišťování ovzduší kódy ICZ dle REZZO1 a REZZO2

Územní jednotky Územní identifikační registr

Výstupy

a) Průběžné zprávy popisující a dokladující jednotlivé etapy řešení včetně průběhu financování vztaženého k jedno-
tlivým etapám.

b) Stručné shrnutí prezentující ve zkrácené podobě dosažené výsledky.

c) Závěrečná zpráva popisující a dokladující naplnění předmětu, cíle a obsahu konceptu snižování emisí a imisí zne-
čišťujících látek do ovzduší.

d) Datový model řešeného území v textové i digitální podobě, obsahující:

vstupní data

zdokumentované modelové postupy použité v průběhu řešení

datové výstupy (včetně GIS)

e) CD ROM obsahující texty zpráv a datový model.
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Příloha č.2 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
OBSAH NÁRODNÍHO, KRAJSKÉHO A MÍSTNÍHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

1. Národní program ke snížení emisí obsahuje 

a) název programu, jeho základní cíle a souvislosti,

b) výchozí situace – obraz emisní situace,

c) vztah ke Státní politice životního prostředí,

d) vztah ke Státní energetické politice, 

e) vztah k Národnímu programu ke zmírnění změny klimatu Země,

f) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např.strategie regionálního rozvoje),

g) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných zdrojů,

h) obecné zásady strategie programu,

i) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,

j) požadavky dokumentů Úmluvy EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států především
Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu a přehled možností jejich splnění v České
republice,

k) hodnocení dosažitelnosti celkových emisních stropů v roce 2010,

l) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování
zdrojů znečišťování ovzduší,

m) podpůrné aktivity pro omezování emisí v České republice,

n) základní nástroje programu snižování emisí, a to

1. technická a technologická opatření,

2. technickoorganizační opatření,

3. administrativní opatření,

4. evidence stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší ,

5. inventarizace emisí,

6. práce s veřejností – snižování emisí produkovaných domácnostmi,

7. využívání ekonomických nástrojů,

o) finanční zajištění programu,

p) legislativní opatření,

q) mezinárodní spolupráce a podpora výzkumu,

r) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

s) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

t) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto
programu,

u) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

v) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

2. Krajský program ke snížení emisí obsahuje 

a) název programu, jeho základní cíle a souvislosti,

b) výchozí situace – obraz emisní situace,

c) vztah k Národnímu programu snižování emisí, 

d) vztah k územní energetické koncepci,

e) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např. strategie regionálního rozvoje),

f) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných zdrojů,

g) vztah ke krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší, je–li stanoven,

h) obecné zásady strategie programu,

i) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,

j) požadavky dokumentů Úmluvy EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států především Pro-
tokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu a přehled možností jejich splnění na území kraje,

k) hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010,
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l) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování
zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje,

m) podpůrné aktivity pro omezování emisí na území kraje,

n) základní nástroje programu snižování emisí, a to

1. technická a technologická opatření,

2. technickoorganizační opatření,

3. administrativní opatření,

4. evidence stacionárních zdrojů znečišťování, 

5. inventarizace emisí, 

6. schválené zásady spolupráce orgánu kraje s orgány obcí a dalšími orgány veřejné správy,

7. dohody orgánu kraje s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší a dalšími subjekty,

8. práce s veřejností – snižování emisí produkovaných domácnostmi,

9. využívání ekonomických nástrojů,

o) finanční zajištění programu,

p) mezikrajová spolupráce, včetně přeshraniční,

r) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

s) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

t) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto
programu,

u) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

v) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

3. Místní program ke snížení emisí obsahuje

a) název programu, jeho základní cíle a souvislosti,

b) výchozí situace – obraz emisní situace,

c) vztah ke krajskému programu snižování emisí, 

d) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např. strategie regionálního rozvoje),

e) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných zdrojů,

f) vztah k místnímu a krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší, jsou–li stanoveny,

g) obecné zásady strategie programu,

h) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí, 

i) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování
zdrojů znečišťování ovzduší na území obce,

j) podpůrné aktivity pro omezování emisí na území obce,

k) základní nástroje programu snižování emisí, a to 

1. technická a technologická opatření,

2. technickoorganizační opatření,

3. administrativní opatření,

4. evidence zdrojů znečišťování ovzduší stacionárních i mobilních,

5. inventarizace emisí,

6. schválené zásady spolupráce orgánů obcí s orgány kraje a dalšími orgány veřejné správy,

7. dohody orgánu obce s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší a dalšími subjekty,

8. práce s veřejností – snižování emisí produkovaných domácnostmi,

l) finanční zajištění programu,

m) účast na mezikrajové spolupráci,

n) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

o) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

p) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto
programu,
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r) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

s) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

Příloha č. 3 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

ROZSAH A ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ KRAJSKÉHO A MÍSTNÍHO PROGRAMU
KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

1. Způsob vypracování programu

a) programy zpracovávají orgány kraje a orgány obcí, a to i v případě, když oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
pokrývají jejich území pouze zčásti,

b) programy jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném v bodě 2,

c) v případě, že imisní limity nebo cílové imisní limity jsou překročeny u více znečišťujících látek nebo jejich stano-
vených skupin, musí být v rámci programu zpracován podprogram pro každou z těchto látek. V názvu programu
se pak použije výrazu „Integrovaný krajský a místní program ke zlepšení kvality ovzduší“ s uvedením dotčené
oblasti a s následným vyjmenováním znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, jejichž emise jsou před-
mětem programu,

d) programy se připravují na období, k jehož konci má být dosaženo hodnot imisních limitů stanovených prováděcím
právním předpisem, v případě troposférického ozónu na období, k jehož konci má být dosaženo hodnot cílových
imisních limitů.

2. Rozsah a obsah programu

a) stanovení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (zóny, sídelního seskupení, města, ekosystému),

1. název oblasti a název kraje (obce), který program zpracoval,

2. geografické vymezení oblasti,

3. soupis měřicích stanic ke zjišťování imisí na území oblasti (včetně mapy a geografických souřadnic), 

b) všeobecné informace,

1. podrobnější popis oblasti (město, průmyslová nebo venkovská oblast, apod.),

2. celková rozloha území oblasti a rozloha území se zvláště zvýšeným znečištěním ovzduší (km2) a odhad počtu
obyvatel vystavených zvýšenému znečištění ovzduší,

3. současné klimatické údaje o oblasti a jejím okolí,

4. současné topografické údaje,

5. informace o živých i neživých cílových objektech programu vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší obsahu-
jící rovněž podrobné údaje o citlivých skupinách obyvatelstva a ekosystémech,

c) odpovědné orgány,

1. názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

2. jména a adresy odpovědných osob,

d) druh a posouzení znečištění ovzduší,

1. koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech,

2. aktuální koncentrace znečišťujících látek, 

3. prostředky použité ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek, zejména metody měření a modelování,

e) původ znečištění ovzduší,

1. výčet hlavních zdrojů znečišťování ovzduší podle kategorií, doplněný jejich geografickým vyznačením, 

2. celkové množství emisí produkovaných hlavními zdroji znečišťování ovzduší (t/rok) a celkové množství emisí
produkované všemi zdroji v oblasti,

3. informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí,



f) analýza situace vedoucí ke zhoršení kvality ovzduší,

1. podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší,

2. podrobnosti o možných nápravných opatřeních,

g) popis existujících opatření přijatých ke zvýšení kvality ovzduší,

1. výčet opatření na lokální, regionální úrovni, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k programu
a oblasti, pro kterou je zpracován, 

2. dosažené výsledky a hodnocení účinnosti opatření,

h) popis nově připravovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší,

1. seznam a popis navrhovaných opatření,

2. časový plán implementace opatření,

3. odhad očekávaného dopadu na kvalitu ovzduší včetně časového horizontu jeho dosažení,

i) popis opatření ke zlepšení ovzduší zamýšlených v dlouhodobém časovém horizontu,

j) seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací.

Sledování vlivu ovzduší na zdraví pro územní s překročenými imisními limity a mezí tolerance:

Demografické ukazatele (standardizovaná úmrtnost, standardizovaná úmrtnost podle příčin smrti, kojenecká
úmrtnost, standardizovaná incidence nádorových onemocnění – pro nejmenší dostupnou geografickou jednotku,)

Pro místa s překročením imisních limitů ozónu, oxidů dusíku a oxidu dusičitého zajištění sledování nemocnosti
dýchacích cest a alergických onemocnění dýchacích cest)

Vyhodnocení nálezů

(seznam zdrojů, ze kterých byly informace čerpány)
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Příloha č. I. 10
ADRESÁŘ

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Státní fond životního prostředí ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Tel.: 267 994 300 – 367, fax: 272 936 597 e – mail: kancelar@sfzp.cz

http://www.sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Brno

Šumavská 31, 612 54 Brno

Tel.: 545 566 813, fax: 545 566 813 e – mail: mspackova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště České Budějovice

Mánesova 3, 371 03 České Budějovice

Tel.: 386 351 995, fax: 386 351 995 e – mail: phouska@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Hradec Králové

Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 859 270, fax: 495 859 270 e – mail: madamira@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Jihlava

Fritzova 4, 586 01 Jihlava

Tel.: 567 308 723, fax: 567 308 723 e – mail: jpavlas@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Karlovy Vary

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Tel.: 353 502 498, fax: 353 502 498 e – mail: vjezkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Liberec

nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3, 

Tel.: 485 244 334, fax: 485 244 334 e – mail: mwedlichova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Olomouc

Wellnerova 7, 779 00 Olomouc

Tel.:585 244 616, fax: 585 244 616 e – mail: pzernicek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ostrava

Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava 2

Tel.: 596 282 056, fax: 596 138 314 e – mail: mbreuerova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Pardubice

Štrossova 44, 530 03 Pardubice

Tel.: 466 859 156, fax: 466 859 156 e – mail: drychecky@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Plzeň

Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

Tel.: 378 033 910, fax: 377 033 909 e – mail: islovacek@sfzp.cz
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Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Praha

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Tel.: 267 994 350, fax: 267 910 799 e – mail: ibatkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ústí nad Labem

W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 205 598, fax: 475 205 598 e – mail: rsmidek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Zlín

Tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín

Tel.: 577 690 486, fax: 577 690 486 e – mail: rmachova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Střední Čechy

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Tel.: 267 994 366, fax: 267 910 799 e – mail: jkubin@sfzp.cz

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství

Na břehu 267, 190 00 Praha 9

Tel: 222 860 111  e–mail: public@cizp.cz

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

Tel.: 2 71 741 580, 271 741 577 fax:271 741 585

Česká inspekce životního prostředí , Oblastní inspektorát České Budějovice

Žižkova 1, PS 32, 370 21 České Budějovice

Tel.: 386 352 506, 602 442 284, fax: 386 357 581

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň

Malá 9, 301 12 Plzeň

Tel.: 37 723 67 83, 602 442 283, 601 263 492, fax: 37 723 7289

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem

Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Tel.: 47 550 05 47, fax: 47 550 0042

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec

Budova SVÚT, U Jezu 2a, 460 01 Liberec 4

Tel.: 48 522 63 80, fax: 48 522 63 75, 522 63 78

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

Resslova 1229, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 49 57 73 111, fax: 49 611 175

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: 569 428 096
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno

Žerotínovo nám. 1/2, 602 00 Brno 2

Tel.:541 21 27 86, 602 555 413, fax: 5 412 12 827

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 41, 772 11 Olomouc

Tel.: 58 524 34 29, fax: 58 524 34 10

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava

Varenská 51, 702 00 Ostrava

Tel.: 59 661 16 83, fax: 59 662 13 19

SPRÁVA CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ ČR

Správa CHKO ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4

Tel.: 2679 94 268, 2679 94 247, fax: 79 36 613, mobil: 602/353 107

SCHKO Blaník

257 06 Louňovice pod Bl. 8

Tel.: 317 852 654, fax: 317 852 683

SCHKO Český kras

267 18 Karlštejn I/85

Tel.: 311/684 713, 311 681 713, fax: 311/681 713

SCHKO Kokořínsko

Česká ul. 149, 276 01 Mělník

Tel.: 315 622 149, fax: 315 622 149

SCHKO Křivoklátsko

270 24 Zbečno 5

Tel.: 313/554 834, 558 263, fax: 313/554 810

SCHKO Blanský les

Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov

Tel.: 380 716 618, fax: 380 711249

SCHKO Třeboňsko

Valy 121, 379 91 Třeboň

Tel.: 384 721 248, 384 721 400, fax: 384 721 248

SCHKO Slavkovský les

Anglická 119/15, 353 01 Mariánské Lázně

Tel.: 354 624 081, 354 624 424, fax: 354 620 081 

SCHKO České Středohoří

Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416/732 387, fax: 416/732 395
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SCHKO Jizerské hory

U jezu 10, 460 01 Liberec

Tel.: 48/61 31 090, Nadace 48/ 613 10 91, fax: 48/51 04 771

SCHKO Labské pískovce

Teplická 424/69, 405 02 Děčín

Tel.: 412 518 202

Chřibská – tel.: 412 381 207

SCHKO Lužické hory

Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

Tel.: 487 762 355, 487 762 356, fax: 487 762 355

SCHKO Broumovsko

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Tel.: 491 541 085

SCHKO Český ráj

Dvořákova 294, 511 01 Turnov

Tel.: 481322 292

SCHKO Orlické hory

Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 533 414, fax: 494 533 414

SCHKO Železné hory

Náměstí 317, 538 25 Nasavrky 

Tel.: 469 677 420 fax: 469 677 729

SCHKO Bílé Karpaty

Nádražní 318, 763 26 Luhačovice

Tel.: 577 119 629–7

SCHKO Moravský kras

Svitavská 29, 678 01 Blansko

Tel.: 516 417 825 fax: 516 418 158

SCHKO Pálava

náměstí 32, 692 01 Mikulov

Tel.: 519 510 585

SCHKO Žďárské vrchy

Brněnská 39, 591 02 Žďár nad Sázavou

Tel.: 566 653 111, fax: 566 653 116

SCHKO Beskydy

Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhošťem

Tel.: 571 654 293, fax: 571 657 407
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SCHKO Jeseníky

Šumperská 93, 790 01 Jeseník

Tel.: 584 402 228, fax: 584 403 050 

SCHKO Litovelské Pomoraví

Husova ul. 906/5, 784 01 Litovel

Tel.: 585 344 156–7, fax: 585 344 158

SCHKO Poodří

ul. 2. května 1, 742 13 Studénka 

Tel.: 556 455 055, fax: 556 455 058

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

Středisko Brno

Lidická 25/27, 657 20 Brno

Středisko České Budějovice

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

Středisko Havlíčkův Brod

Ledečská 2136, 580 01 Havlíčkův Brod

Středisko Olomouc

Lafayettova 13, 772 00 Olomouc

Středisko Ostrava

Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz

Středisko Pardubice

B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Středisko Plzeň

Čelakovského 3, 304 01 Plzeň

Středisko Praha

Řeťezová 222/3, 110 00 Praha 1

Středisko Ústí nad Labem

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

SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKŰ

Správa KRNAP

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

Tel.: 499 456 111

pracoviště v Peci pod Sněžkou, tel.: 499 962 213

Správa NP Podyjí

Na vyhlídce 5, 669 01 Znojmo

Tel.: 515 226 722, fax: 515 221 115
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Správa NP a CHKO Šumava

1. máje 206, 385 01 Vimperk

Tel.: 388 450 111

Dobrá – tel.: 338 335 143

Správa NP České Švýcarsko

Pražská 52

407 46 Krásná Lípa

tlf. 412 354 050

ODBORY VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor výkonu státní správy MŽP pro středočeskou oblast

Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Tel.: 224 920 674, fax: 221 982 264

Odbor výkonu státní správy MŽP pro českobudějovickou oblast

Jeronýmova 1, 370 01 České Budějovice

Tel.: 386 793 111, fax: 386 793 181

Odbor výkonu státní správy MŽP pro plzeňskou oblast

Hřímalého 37, 320 00 Plzeň

Tel.: 377 442 723, fax: 377 442 739

Odbor výkonu státní správy MŽP pro chomutovskou oblast

Školní č. 5335, PS 125, 430 01 Chomutov

Tel.: Ústí N/L475 241 462, fax: 475 212 028

Chomutov 474 629 040, fax: 474 686 398 

Odbor výkonu státní správy MŽP pro libereckou oblast

Třída I. máje 97, PS 9, 460 01 Liberec

Tel.: 485 340 902, fax: 485 340 901

Odbor výkonu státní správy MŽP pro královéhradeckou oblast

Resslova 1229/29, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 212 632, fax: 495 212 817

Odbor výkonu státní správy MŽP pro brněnskou oblast

Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, tel.: 541 213 099, fax: 541 211 500

Odbor výkonu státní správy MŽP pro olomouckou oblast

Wellnerova 5, 779 00 Olomouc, tel.: 585 728 201, fax: 585 415 174

Odbor výkonu státní správy MŽP pro ostravskou oblast

Prokešovo nám. 7, Nová radnice, 702 00 Ostrava 2

Tel.: 596 118 887, fax: 596 118 798

ČESKÉ CENTRUM ČISTŠÍ PRODUKCE

České centrum čistší produkce

Dittrichova 6, 120 00 Praha 2

Tel: 224 919 148, fax: 224 912 490                                                 e– mail: org@cpc.cz, christianova@cpc.cz
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Příloha 1.11

SMĚRNICE MŽP O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SFŽP ČR

JEDNOTNÝ FORMULÁŘ ZPRÁVY:
JOINT IMPLEMENTATION (JI) PROJEKTY

Jednotný formulář zprávy, uvedený níže, je určen pro podávání zprávy o JI projektech.
A. Popis projektu

1) Název projektu:

2) Účastníci/aktéři:
Vyplňte prosím pro každého účastníka / aktéra zvláštní tabulku. Pro jednotlivce vyplňujte část tabulky počínaje řádkem
„funkce v dané činnosti“

Položka Vyplňte (v případě vhodnosti)
Název organizace(a)

Název organizace (anglicky)
Oddělení / odbor
Zkratka
Zkratka (anglicky)
Funkce v dané činnosti
Ulice 
Poštovní směrovací číslo
Město
Země
Telefon
Fax
e-mail
Webová stránka na internetu (www – URL)
Styčný pracovník (pro tuto činnost) -------------------------------------------------------
Příjmení
Jméno
Pracovní pozice
Přímý telefon
Přímý fax
Přímá e-mailová adresa

(a) Pojem „Organizace“ zde zahrnuje: instituce, ústavy, ministerstva, společnosti, nevládní organizace atd., zapojené
do dané činnosti, např. výzkumné instituce spojené s projektem, kontrolory, vládní orgány podrobně sledující
dotyčnou činnost. 

3) Činnost
Položka Vyplňte (v případě vhodnosti)

Obecný popis:
Typ projektu: (a)

Místo (přesně, např. město, okres, stát): 
Datum zahájení činnosti: 
Předpokládaný termín ukončení činnosti:
Stadium činnosti: (b) schváleno / v průběhu / dokončeno
Očekávaná životnost, liší-li se od termínu ukončení činnosti: (c)

Technické údaje: (d)

(a) Například, podle klasifikace Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC): energetická účinnost; obnovi-
telné zdroje energie; změna paliva, obnova lesů a zalesňování; zachycování fugitivních plynů; průmyslové procesy;
rozpouštědla; zemědělství; zneškodňování odpadů nebo zásobníky paliv. 

(b) Zaškrtněte vhodnou položku
(c) K definování doby trvání činnosti bude nutné metodické posouzení
(d) Pro určení toho, jaké jsou minimální požadavky na údaje pro každou činnost, bude nutné metodické posouzení
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4) Náklady (v rozsahu možností)

Položka 1. rok 2. rok … X. rok
Náklady na projekt v USD:
Podíl JI v USD:
Jednotkové náklady na snížení tuny emisí ekv. CO2 (v USD)

Popište stručně způsob, jakým byly tyto náklady určeny 

5) Vzájemně dohodnuté postupy posuzování:

Popis postupů, včetně názvů všech zapojených organizací (a)

(a) Prosím zkontrolujte, zda všechny zde uvedené organizace, jsou uvedené v oddíle A.2 tohoto formuláře. 

B. Přijetí, schválení nebo odsouhlasení vládou 
Berouce v úvahu, že pro všechny JI projekty je nutná předchozí oficiální akceptace, schválení nebo potvrzení vládami

stran, podílejících se na tomto projektu, toto bude vyjádřeno následovně:
(a) v případě společných zpráv je zpráva podávána určeným národním orgánem jedné podílející se strany v součinnosti

se všemi ostatními podílejícími se stranami. To je dokladováno připojenými dopisy relevantních vnitrostátních
orgánů.

(b) v případě samostatného podávání zpráv jsou zprávy podávány samostatně určenými národními orgány každé jed-
notlivé podílející se strany. Jakmile byly získány zprávy ode všech spoluúčastnících se stran, informace z nich jsou
pouze kompilovány. 

1) Pro projekt:
■ v případě první zprávy a společného podávání zpráv: připojte prosím kopie potvrzujících dopisů od každého

určeného národního orgánu všech zúčastněných stran 
■ následné zprávy: 
činnost byla ❏ pozastavena

❏ ukončena dříve

Popište:

2) Tato zpráva je zprávou společnou:
❏ ANO, kopie schválení určených národních orgánů jsou přiloženy 
❏ NE 

3) Obecný stručný komentář vlád(y), pokud je to relevantní:

C. Slučitelnost s národním hospodářským vývojem a se sociálně-ekonomickými a environmentálními prioritami
a strategiemi a jejich podpora 

Popište (v možném rozsahu) jak je dotyčný JI projekt slučitelný s národním ekonomickým rozvojem 
a se sociálně-ekonomickými a environmentálními prioritami a strategiemi a jak je podporuje

D. Přínosy vyplývající z realizace JI projektů
Kvantitativní údaje by měly být poskytovány vždy, když je to možné. Pokud to možné není, měl by být uveden kvali-

tativní popis. Jakmile budou kvantitativní údaje dostupné, měly by být předloženy formou aktualizace. (V případě, že
jsou kvantitativní údaje příliš rozsáhlé, může být uveden odkaz na jejich zdroj). 
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Položka Vyplňte prosím
Podrobný popis environmentálních přínosů:
Existují kvantitativní údaje pro vyhodnocení environmentálních přínosů? Ano / ne
Podrobný popis sociálně/kulturních přínosů: 
Existují kvantitativní údaje pro vyhodnocení sociálních přínosů? Ano / ne
Podrobný popis ekonomických přínosů: 
Existují kvantitativní údaje pro vyhodnocení ekonomických přínosů? Ano / ne

E. Výpočet příspěvku JI projektů, které přinášejí skutečné, měřitelné a dlouhodobé environmentální přínosy 
související se zmírněním klimatické změny, k nimž by nedošlo, pokud by uvedené projekty provedeny nebyly

1) Odhad emisí pro případ, kdy nejsou projekty realizovány (referenční hladina – project baseline):
Popis referenční hladiny nebo referenčního scénáře, včetně popisu použitých metod.

2) Odhad emisí pro případ, kdy projekty realizovány jsou:
Popis scénáře, včetně popisu použitých metod. 

Vyplňte prosím, pokud je to možné, následující tabulky:
Souhrnná tabulka: Předpokládané snížení emisí

Skleníkové 1. rok 2. rok … Rok X
plyny

A) Referenční scénář projektu CO2

(tj. základní scénář „nulové varianty“, CH4

scénář vývoje emisí v případě bez N2O
realizace projektu) jiný plyn

B) Scénář činností projektu (a) CO2

(a) Zahrnuty jsou i nepřímé úniky CH4

skleníkových plynů N2O
jiný plyn

C) Vliv projektu, tj. rozdíl mezi CO2

výsledky obou scénářů , CH4

(tj. schematicky: „scénář B minus A“) N2O
jiný plyn

D) Souhrnný (kumulativní) účinek CO2

CH4

N2O
jiný plyn

Souhrnná tabulka: Skutečně dosažené snížení emisí

Skleníkové 1. rok 2. rok … Rok X
plyny

A) Referenční scénář projektu CO2

(tj. základní scénář „nulové varianty“, CH4

scénář vývoje emisí v případě bez N2O
realizace projektu) jiný plyn

B) Scénář činností projektu (a) CO2

(a) Zahrnuty jsou i nepřímé úniky CH4

skleníkových plynů N2O
jiný plyn

C) Vliv projektu, tj. rozdíl mezi CO2

výsledky obou scénářů , CH4

(tj. schematicky: „scénář B minus A“) N2O
jiný plyn

D) Souhrnný (kumulativní) účinek CO2

CH4

N2O
jiný plyn
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F. Berouce na vědomí, že financování JI projektů bude představovat povinnost navíc k finančním závazků stran zahr-
nutých v Příloze II Úmluvy*, v rámci daných finančních mechanismů a (navíc) ke stávajícím tokům oficiální
pomoci pro rozvoj, uveďte prosím: 

Zdroj financování projektu Obnos
včetně fáze předběžné studie proveditelnosti (v USD)
(každý zdroj na samostatném řádku)

* Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

G. Příspěvek pro posilování kapacit, transfer environmentálně šetrnějších technologií a zařízení (včetně transferu
know-how) dalším stranám, zejména rozvojovým státům, tak aby jim bylo umožněno provádět ustanovení Úmluvy.
V tomto procesu budou strany průmyslově rozvinuté podporovat rozvoj a posilování národních kapacit, technologií
a zařízení v rozvojových zemích.

Stručně popište transfer environmentálně šetrných technologií a zařízení (včetně know-how) včetně uvedení typu tech-
nologie či zařízení, vzdělávacích/osvětových akcí, činností zaměřených na budování kapacit, atd.

H. Doplňující poznámky, pokud nějaké jsou, včetně jakýchkoli praktických poznatků nebo technických potíží, vlivů,
dopadů nebo jiných překážek, k nimž došlo či které byly zjištěny

Vyplňte podle vhodnosti
1) Jakékoli získané praktické poznatky
2) Technické potíže
3) Negativní dopady a/nebo vlivy, k nimž došlo

Kvantitativní údaje by měly být poskytovány vždy, když je to možné. Pokud to možné není, měl by být uveden kvali-
tativní popis. Jakmile se kvantitativní údaje stanou dostupné, měly by být poskytovány formou aktualizací. (V případě,
že jsou kvantitativní údaje příliš rozsáhlé, měl by být uveden odkaz na jejich zdroj). 

Položka Vyplňte prosím
Podrobný popis negativních environmentálních dopadů či vlivů:
Existují kvantitativní údaje pro vyhodnocení negativních 
environmentálních dopadů či vlivů? Ano/ne
Podrobný popis negativních sociálních/kulturních dopadů či vlivů 
Existují kvantitativní údaje pro vyhodnocení negativních 
sociálních dopadů či vlivů? Ano/ne
Podrobný popis negativních ekonomických dopadů / vlivů: 
Existují kvantitativní údaje pro vyhodnocení negativních 
ekonomických dopadů/vlivů:? Ano/ne

4) Jiné zjištěné překážky

5) Jiné 

63



2.
PŘÍLOHY II

„Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních pro-
středků  ze Státního fondu životního prostředí ČR“

na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2004

Cílem programů vyhlášených Přílohami Směrnice Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) o poskytování
finačních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace „Státního programu na podporu
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004“. V souladu s meziresortní koordinací „Státního pro-
gramu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie“ (dále jen Státní program) a v souladu s Národ-
ním programem hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen
Národní program), podporuje Státní fond životního prostředí ČR pouze projekty zaměřené na využití obnovitelných
zdrojů energie. Státní program je každoročním naplněním cílů Národního programu vyhlašovaného pro období čtyř let.
Podporují se pouze akce na území České republiky. 

Přílohy:

Příloha č. II. 1 – Specifikace opatření, na která bude Státní fond životního prostředí přijímat žádosti 

Příloha č. II. 2 – Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 

Příloha č. II. 3 – Formuláře žádostí o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

Příloha č. II. 4 – Výpočet ukazatele dluhové služby

Příloha č. II. 5 – Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze Státního
fondu životního prostředí ČR

Příloha č. II. 6 – Energetický audit a posudek

Příloha č. II. 7 – Podpora Státního fondu životního prostředí pro fyzické osoby na projekty zabezpečující náhradu
fosilních paliv a přímotopů 

Příloha č. II. 8 – Slunce do škol

Příloha č. II. 9 – Adresář

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu:

Pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) na realizaci opatření v rámci Stát-
ního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platí v plném rozsahu ustanovení Směr-
nice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu.

Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu se předkládají ve formě úplné Žádosti se všemi stanovenými
podklady podle přílohy č. II.5. Žádosti se přijímají do 30. září 2004. Součástí těchto podkladů je i energetický audit (viz
příloha II.6.). U dílčích programů 1.A.a (kotle na biomasu) a 1.A.b (solární systémy na celoroční ohřev vody) může být
energetický audit nahrazen posudkem kompetentního subjektu (viz příloha II.6.). 

Žádosti uplatněné v rámci programů 1.A.a (kotle na biomasu) a 1.A.b (solární systémy na celoroční ohřev vody) 1.A.c
(solární systémy na celoroční přitápění a ohřev vody), 4.A (tepelná čerpadla) a 10.A (slunce do škol) budou registrovány
pouze při splnění vyhlášených kritérií a budou hodnoceny zjednodušeným postupem (ekologické přínosy a náklady na
odstranění jednotky znečištění) – viz příloha č. II.7 a II.8. Žádosti v rámci programů 1.A.a, 1.A.b 1.A.c a 4.A. budou při-
jímány až po ukončení dané investiční akce, včetně smluvní agendy a pokynu k uvolnění prostředků. Žádosti o podporu
v rámci programů 1.A. a 4.A se přijímají a komplexně zpracovávají na místně příslušných krajských pracovištích Fondu
podle místa realizace podporovaného zařízení. Rada Fondu doporučí a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry
pro programy 1.A, 4.A a 10.A. Při splnění schválených parametrů Fond vyřizuje žádosti průběžně do vyčerpání stano-
vených ročních finančních limitů. Radě fondu a ministrovi předkládá Fond čtvrtletně vyhodnocení a seznamy poskyt-
nutých podpor. Pro všechny dílčí programy platí, že na podporu není právní nárok. 

Žádosti s úplnými údaji, doložené všemi stanovenými doklady, budou registrovány. Registrované žádosti Fond vyhod-
notí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení.

V neinvestiční oblasti bude Fond podporovat projekty s ohledem na jejich celospolečenskou funkci na základě výběru
dle platné metodiky MŽP (programy 1.B., 2.B.).

Žádosti splňující podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků
Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí
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o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále
zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 12 měsíců.

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména
podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žada-
tele, jakož i výše a formy podpory.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem podaným od 1. 1. 2004.

RNDr. Libor Ambrozek v.r. 
ministr životního prostředí

Příloha č. II.1

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude
proveden samostatný výběr a hodnocení akcí, přičemž vzájemné porovnávání žádostí o podporu bude prováděno pouze
u technicky a ekonomicky srovnatelných žádostí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými pod-
mínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Environmentálně šetrným způsobem vytápění nebo výroby elektrické energie se rozumí vytápění nebo výroba elek-
trické energie pomocí moderních technologií využívajících obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelným energetickým
zdrojem je využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy. Jedná se zejména
o energetický potenciál slunečního záření, biomasy, vody, větru, horninového prostředí a ovzduší. Tomuto potenciálu
odpovídají technologie, které jsou předmětem podpory: termosolární systémy pro ohřev vody a pro přitápění, moderní
technologie pro energetické využití biomasy všech výkonů, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny a tepelná čerpadla.

Základní typy opatření, která budou podporována:

A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie

1.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro
fyzické osoby. Jde výhradně o lokální systémy využívající sluneční energii nebo energii biomasy (tepelná čerpadla jsou
podporována v samostatném podprogramu 4.A.), zajišťující dodávku tepla a / nebo ohřev vody pro jeden objekt nebo
malou skupinu objektů pro fyzické osoby. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků
Fondu na daný rok.

1.A.a Kotle na biomasu. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je spl-
nění ČSN EN 303–5 a dále kritérií stanovených v příloze II.7. a předložení posudku dle přílohy II.6. Žádosti neuspoko-
jené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uve-
deny v příloze č. II.7.

1.A.b Solární systémy na celoroční ohřev vody. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou
získání podpory je splnění kritérií stanovených v příloze II.7. a předložení posudku dle přílohy II.6. Žádosti neuspoko-
jené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uve-
deny v příloze č. II.7.

1.A.c Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vody. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené
akce. Podpora se vztahuje i na systémy kombinující různé obnovitelné zdroje v rámci tohoto programu (kombinace solár-
ního systému a kotle na biomasu). Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického
auditu (viz příloha č. II.6.) a v příloze II.7. Při poskytování podpory budou preferovány systémy s vyšší akumulací tepla
Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování
podpory jsou uvedeny v příloze č. II.7.

Žadatel může v rámci programu 1.A požádat o podporu pouze v případě, že systém na který žádá o podporu je již pro-
kazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 9 měsíců od data uvedení do trvalého provozu.

V rámci programu 1.A mohou být formou vyššího maximálního limitu podpory zvýhodněni žadatelé o podporu, kteří
hodlají instalovat systém využívající solární sytém či kotel na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zni-
čený povodní v srpnu 2002.
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2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí

Program se vztahuje jak na výstavbu nových systémů využívajících obnovitelné zdroje, tak na přechod stávajících
systémů využívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje (dále rekonstrukce). Jde o instalaci systémů využívajících bio-
masu, solárních systémů a tepelných čerpadel s výjimkou jednotek sloužících k vytápění a přípravě teplé vody v přípa-
dech, kdy žadatelem je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A. a 4.A. ). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu
rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

V komunální sféře se jedná zejména o systémy pro zásobování teplem a teplou vodou využívající biomasu, přičemž
se podpora vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Podpora se vztahuje i na systémy se společnou výrobou tepla a elek-
trické energie, slouží–li tento systém pro centrální zásobování teplem, příp. teplou vodou, a není–li vhodnější použití
podpory v rámci programu 7.A. Předmětem podpory jsou jak centrální tak i decentralizované systémy využívající obno-
vitelné zdroje energie nebo jejich vzájemná kombinace Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených
v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6.). Podpora výstavby systémů CZT se vztahuje na obce nebo jejich části.
Obce by měly i nadále zůstat vlastníky minimálně rozvodných sítí tepla, ale lépe i vlastníky nebo alespoň spoluvlastníky
zdrojových částí (v kombinaci s producenty biomasy, případně většími odběrateli). Vlastní chod systému lze pak zajis-
tit prostřednictvím účelově vytvořených subjektů nebo na komerční bázi. Podpora může být poskytnuta na projekty kde
náklady na přípojku objektu nepřesahují stanovené maximální limity (viz. Příloha č.II.6.).

V případě decentralizovaných systémů jsou zdroje energie dotovány v programu 1.A.a. Předmětem podpory v rámci
tohoto programu může být v případě decentralizovaných systémů výstavba centrální výrobny paliv včetně technologické
linky Podpora se nevztahuje na tepelná čerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší. 

Předmětem podpory mohou být v rámci tohoto programu i tzv. ostrovní systémy (jedna či několik izolovaných malých
kotelen s rozvody tepla do nejbližších okolních budov). Za ostrovní systém je považován systém se zdrojem s minimál-
ním instalovaným výkonem 100 kW a napojením minimálně 5 objektů. Podmínkou pro poskytnutí podpory na ostrovní
systémy zásobování teplem v obci je doporučení tohoto systému v energetickém auditu.

V rámci dílčího programu 2.A budou v případě využívání energetických rostlin jako paliva přednostně podporovány
projekty na využívání biomasy v lokalitách, kde bude cílevědomé pěstování energetických rostlin řešit obecné problémy
zemědělství v marginálních podmínkách a výstavba zdroje využívajícího takto vypěstovanou biomasu vyřeší zásobování
teplem oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů.

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy teplé vody ve školství, zdravot-
nictví, v objektech sociální péče a v účelových zařízeních neziskového sektoru.

Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu vytápění, včetně přípravy teplé vody zařízeními na využívání obnovitel-
ných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy), případně o zavedení těchto zařízení na vyu-
žití obnovitelných zdrojů tepla v nově budovaných objektech. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených
v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6.). Podpora bude přednostně poskytována na objekty, splňující současně
platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných pro-
středků Fondu na daný rok. Podpora se nevztahuje na tepelná čerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 §
23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školská zařízení je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě škol-
ského zařízení. 

4.A Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.

Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů případně v kombinaci
s jiným zdrojem pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektroroz-
vodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do
otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpo-
čtovaných prostředků Fondu na daný rok.

V případě investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných objektech je možná kombinace tepelného čer-
padla s jiným zdrojem tepla. Je–li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou základem pro výpočet podpory ve všech
případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zem-
ních kolektorů apod.).

Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených
v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6.) a v příloze II.7. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finanč-
ních prostředků budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.7. 

Objekty v nichž jsou instalována teplená čerpadla s podporou Fondu musí splňovat současně platné standardy tepelné
ochrany budov. Výjimku tvoří pouze případy uvedené v příloze č. II.6.

Podpora se nevztahuje na tepelná čerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší.
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Žadatel může požádat o podporu pouze v případě, že systém na který žádá o podporu je již prokazatelně v trvalém pro-
vozu, maximálně však do 9 měsíců od data uvedení do trvalého provozu.

V rámci programu 4.A mohou být formou vyššího maximálního limitu podpory zvýhodněni žadatelé o podporu, kteří
hodlají instalovat tepelné čerpadlo v objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002.

5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren.

Podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren do 10 MW instalovaného výkonu. Tento program se vzta-
huje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby, právnické osoby).
Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6.). Podpora
bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren.

Tento program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické
osoby a právnické osoby). Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz
příloha č. II.6.). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu.

V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je biomasa, resp. bioplyn vznikající fermen-
tací zemědělských odpadů a biologicky rozložitelných (tříděných) odpadů. Dále se jedná např. o systémy s termickým
zplyňováním dřeva, parním kotlem, parní turbínou atd. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených
v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6.). V případě, že energetický audit prokáže efektivitu takového zařízení,
může být podpořena i pouze výroba elektrické energie (např. ostrovní provozy, záložní zdroje apod.). Podpora bude
poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

V rámci dílčího programu 7.A budou přednostně podporovány projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie
v lokalitách, kde bude cílevědomé pěstování energetických rostlin řešit obecné problémy zemědělství v marginálních
podmínkách a výstavba zdroje využívajícího takto vypěstovanou biomasu vyřeší zásobování teplem (případně elektric-
kou energií) oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů.

V souladu s rozhodnutím Úřadu pro hospodářskou soutěž může být v případě potřeby podpora poskytnuta i na náklady
za převod technologie na základě získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know–how, za před-
pokladu, že tato nehmotná aktiva budou využívána výhradně příjemcem podpory, bude na ně pohlíženo jako na neamor-
tizované statky, budou zahrnuta do aktiv příjemce podpory a budou používána příjemcem podpory nejméně po dobu 5 let. 

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy teplé vody v účelových zařízeních.

Jde o instalaci solárních systémů, tepelných čerpadel a systémů využívajících biomasu s výjimkou jednotek sloužících
k vytápění a přípravy teplé vody v případech, kdy žadatelem je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A. a 4.A.). V úvahu
přicházejí například veřejné bazény a koupaliště (kapalinové kolektory), zařízení sportovišť, dále sušičky (především se
sezónním provozem s využitím horkovzdušných kolektorů), objekty zemědělské výroby, využití odpadního tepla z chla-
dících zařízení odpadních vod, kanalizací a rovněž náhrada spalování fosilních paliv biomasou nebo využití nekontami-
nované biomasy z výroby. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz.
příloha č. II.6.). V případě obytných, kancelářských budov apod., bude podpora přednostně poskytována na objekty,
splňující současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov Podpora bude poskytována v závislosti na objemu roz-
počtovaných prostředků Fondu na daný rok. Podpora se nevztahuje na tepelná čerpadla, obsahující látky, uvedené
v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

9.A. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie

Jde o instalace fotovoltaických zařízení připojených k síti (on grid) o výkonech do 4 kWp pro domácnosti (kategorie
fyzické osoby nepodnikající) a o výkonech do 40 kWp a nebo v případě integrace do nově stavěné nebo rekonstruované
budovy do 60 kW p pro ostatní žadatele. Při výběru budou preferována zařízení vyrobená v tuzemsku Podmínkou zís-
kání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz v příloha II.6.). Podpora bude poskyto-
vána v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Investicemi oprávněnými k podpoře jsou investice do pozemků, které jsou nezbytné pro splnění cílů ochrany životního
prostředí, investice do budov, továren a zařízení na snížení nebo úplné odstranění znečištění a poškozování životního pro-
středí a investice na úpravu výrobních metod s cílem ochrany životního prostředí. Podpora může být dále poskytnuta na
náklady na převod technologie na základě získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného
know–how, za předpokladu, že tato nehmotná aktivita příjemce veřejné podpory a budou užívána v podniku, který obdr-
žel veřejnou podporu, po dobu nejméně 5 let. Pokud budou tato nehmotná aktiva zakoupená od třetích subjektů, musí
být pořízena za tržních podmínek.
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Náklady oprávněné k poskytnutí podpory musí být vypočítány bez započtení výhod vzniklých ze zvýšení kapacity,
z úspor nákladů a vedlejší výroby během prvních 5 let existence investičního projektu.

10.A. Slunce do škol

Jde o instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých výkonů ve školských zařízeních. Účelem tohoto
programu je především demonstrace možností získávání energie ze slunečního záření pro žáky a studenty základních
a středních škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpo-
čtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Doporučená maximální velikost zařízení je u fotovoltaických zařízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp u foto-
termických zařízení plochou kolektorů 4 m2. 

V odůvodněných případech (specializované střední školy například elektrotechnického, stavebního zaměření, spádové
základní nebo všeobecné střední školy) budou podporována i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, maximálně však do
instalovaného výkonu 1200 Wp. 

Při výrobě zařízení pro instalaci budou preferována zařízení vyrobená v tuzemsku. Podmínkou pro získání podpory je
předložení posudku zpracovaného energetickým konzultačním a informačním střediskem nebo energetickým auditorem,
který potvrdí následující minimální parametry demonstračního systému:

– použití certifikovaných fotovoltaických panelů či solárních kolektorů s certifikátem státní zkušebny nebo jiného
uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola apod.),

– vhodné umístění panelů či kolektorů (jak z hlediska maximalizace využití slunečního záření, tak z hlediska vidi-
telnosti pro účely demonstrace),

– existenci měřícího zařízení udávajícího okamžitý výkon systému a množství vyrobené energie a vyvedení těchto
údajů na dostatečně velký a přehledný displej umístěný ve vstupní hale školy,

– existenci komunikačního adaptéru, umožňujícího napojení systému a přenos dat na osobní počítač (není součástí
systému),

– u fotovoltaického systému buď autonomní systém s akumulátorem elektřiny (včetně zapojení do systému vhodných
nízkonapěťových spotřebičů – například ventilátor, úsporné zářivky), které jsou součástí systému a předmětem pod-
pory, nebo napojení do elektrické sítě prostřednictvím střídače měnícího stejnosměrné napětí panelů na střídavé
napětí sítě (230 V),

– u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro přípravu teplé vody (viz 1.A.b.),

– modulovou konstrukci zařízení (t. j. možnost dalšího rozšiřování systému),

– budou podporovány pouze systémy pro celoroční provoz, což v případě fototermických aplikací znamená realizaci
se zásobníkem uvnitř budovy.

Dále se jedná o instalaci fotovoltaických zařízení pro specializované vysoké školy za účelem výuky, případně pro
vědecko–výzkumné účely. Maximální instalovaný výkon těchto zařízení je 40 kWp.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školská zařízení je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě exi-
stence školského zařízení. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.8.

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

1.B. Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu
využívání obnovitelných zdrojů energie 

Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s programy
environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty (EVVO). Osvěta může být zabezpečována školskými úřady, školami
všech úrovní, vědeckovýzkumnými pracovišti, správami NP a CHKO, regionálními rozvojovými agenturami, regionál-
ními energetickými agenturami, nevládními organizacemi, profesními sdruženími, konzultačními středisky apod., a to
například prostřednictvím:

– zabezpečení informační kampaně pro školy (organizování výstav a soutěží, příprava pomůcek a předmětů využi-
telných při přípravě kampaně)

– organizování odborných kursů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové
skupiny veřejnosti

– informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkušeností z demonstračních projektů, přenos poznatků a zku-
šeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů
energie atd.)

Podpora bude též poskytována na semináře nebo odborné vzdělávací kursy zabývající se obnovitelnými zdroji ener-
gie, které budou pořádat školská zařízení, případně sdružení škol, pro jiná školská zařízení.
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Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné úrovně zpracovatele materiálů, resp. pořadatele akcí a pro-
kázání použitelnosti materiálů, resp. aktivit pro stanovené cíle. Poskytnutí podpory je dále vázáno na prokázání účelu
vynaložených nákladů akce a doložení počtu účastníků, resp. oslovených členů cílových skupin dané akce.

2.B. Podpora vydávání knižních publikací

Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných
zdrojů energie a obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím publikační činnosti, tj. knižních publikací
s vlastním ISBN. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ činnosti, případně možnost pří-
stupu k potřebnému technickému vybavení a prokázání použitelnosti publikací pro stanovené cíle

Příloha č. II.2
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě „Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního pro-
středí ČR“ podepsaném ministrem (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 od jeho obdržení z MŽP.

3. U podpor formou půjčky bude Fond vyžadovat odpovídající zajištění pohledávky Fondu. Konkrétní zajištění bude
dojednáno individuálně podle podmínek daného případu. Obvyklou formou bude zejména:

– zástavní právo k nemovitosti (Fond nebude akceptovat zajištění nemovitostí bez zástavy pozemku, zajištění nemovi-
tostí zatíženou věcným břemenem, popř. jiným než věcným břemenem, zajištění nemovitostí zatíženou jiným zástav-
ním právem – nevztahuje se na hypoteční úvěry, u nichž převezme zajištění hypoteční banka, zajištění nemovitostí
umístěnou mimo území ČR),

– zástavní právo k pohledávce (pohledávky vzniklé z titulu vkladu na účtu nebo vkladu na vkladní knížce),

– zástavní právo k cenným papírům (pouze cenné papíry akceptovatelné Fondem),

– ručení třetím subjektem, tj. fyzickou osobou – občanem (s výjimkou rodinných příslušníků), fyzickou osobou – pod-
nikatelem, právnickou osobou. Ke zhodnocení schopnosti ručitele zajistit závazek je třeba doložit doklady prokazu-
jící jeho příjmy, dotazník ručitele a čestné prohlášení, potvrzení o zůstatcích půjček,

– bankovní zárukou,

– vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, jako např. směnka, včetně jejich kombinací.

– v odůvodněných případech žádostí obcí lze ručit budoucími příjmy obce

Pro všechny žadatele bude Fond umožňovat též ručení budovanou investicí. Podmínkou však bude, že žadatel na reali-
zaci projektu přednostně použije finanční prostředky získané mimo Fond a budovaná investice bude zapsána do katastru
nemovitostí jako rozestavěná stavba ve vlastnictví žadatele, nebo do rejstříku zástav.

4. Pokud bude pohledávka zajištěna nemovitostí, bude Fond, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, poža-
dovat zástavu s úřední hodnotou vyšší, než kolik bude činit pohledávka Fondu. Přitom Fond vyžaduje pojištění nemo-
vitosti včetně vinkulace pojištění.

5. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním „Rozhodnutí“.

6. Půjčka bude poskytnuta až po kompletním vyřešení jejího zajištění. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená,
že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kte-
rém bude zaznamenán vklad zástavního práva, nebo po uzavření zástavní smlouvy podle Občanského zákoníku § 156.

7. Jistina a úrok z poskytnutého úvěru budou spláceny formou čtvrtletních splátek. Úroky se počítají bankovní metodi-
kou 360/360 dní ode dne připsání na účet klienta. Výše úrokové sazby je stálá po celou dobu splácení půjčky za dodr-
žení podmínek smlouvy o úvěru.
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8. Usnesením vlády ČR byly schváleny Zásady postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním
úřadům (dále jen Zásady MF). Na základě předmětného usnesení vlády bude Fond při poskytování účelových pod-
por obcím přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby. 

9. Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství tohoto
zdroje, u CZT též náklady na veřejné rozvody (bez otopných soustav v objektech). Náklady na výrobu informačních
tabulí, které musejí být instalovány na všechny akce financované Fondem, budou započítávány do uznatelných nákladů.

10. 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 doplnění
zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

– nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů,
ve znění pozdějších předpisů)

– obce a samosprávné celky (kraje)

– občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a církve

– další organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným právním předpisem 

– svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

– právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji (příspěvkové organizace), organizační složky státu
mohou použít nerozpočtované prostředky poskytnuté jinou formou než jsou dary od tuzemských právnických
osob pouze v případě, že jsou určeny na reprodukci majetku

Poznámka: Přímé financování činnosti státních příspěvkových organizací formou dotace nebo příspěvku ze státního
fondu zákon č. 218/2000 Sb. neumožňuje.

P – podnikatelské subjekty, bytová družstva, státní podniky 

E – fyzické osoby, včetně fyzických osob podnikajících, pokud předmět podpory nevyužívají při podnikatelské činnosti

MK – nepodnikající bytová družstva a sdružení vlastníků

11. Fond uvolňuje finanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fakturační
princip) a to poměrem % dotace, % půjčky a % vlastních zdrojů. Použití finančních prostředků (dotace, půjčky,
vlastní zdroje) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných přípa-
dech aplikovat zvláštní režim financování.

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

Článek II

1. Přímé finanční podpory

Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové pod-
pory/maximální hranice příspěvku v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující
tabulce podle vyhlášených programů:

1.a. Přímé finanční podpory – podíl

Za environmentálně šetrný způsob výroby tepla a elektrické energie se zásadně považuje využití obnovitelných zdrojů energie
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Číslo
Programu Název programu

Typ
Žadatele

max. limit %
podpory/příspěvku, 

ze základu pro 
výpočet podpory

1.A
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy teplé vody 
pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) solární systémy 
na přípravu teplé vody, c) solární systémy na přitápění a přípravu teplé vody. 

E
a)  30/30 1/ ,12/

b) 30/30 1/ ,12/

c)  50/50  3/,12/

2.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích 
a částech obcí 

A, MK
P

80/50 2/

70/0

3.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy teplé 
vody ve školství, zdravotnictví, v objektech sociální péče a v účelových zařízeních 
neziskového sektoru.

A
P

90/70 10/ 11/

90/0



Legenda k tabulce

Ve všech programech u typu žadatelů A se bude Fond podílet na úhradě energetického auditu do výše 50 % celkových
nákladů, v případě žadatele E v programech 1.A.c a 4.A se bude podílet na úhradě auditu do výše 50 % celkových
nákladů, maximálně do výše 10 tis. Kč. 

1/ Maximální výše příspěvku na jednu akci činí 50 tis. Kč. 

2/ Podpora může být poskytnuta na projekty, kde náklady na přípojku objektu nepřesahují limity uvedené v Příloze
č.II.6. Náklady na přípojku se rozumí náklady na veškeré rozvody tepla, vč.předávacích stanic rozpočtené na jeden při-
pojený objekt, resp. na jednu předávací stanici (viz Příloha II.6).

Pokud počet připojených objektů nepřesáhne 10 a zároveň instalovaný výkon zařízení nepřesahuje hodnotu 300 kW,
pak může být podpora poskytnuta pouze na projekty, kde náklady na přípojku objektu nepřesahují 100 tis.Kč

3/ Maximální výše příspěvku na jednu akci činí 100 tis. Kč.

4 / Uvedený procentní limit výše podpory platí po dobu účinnosti v současnosti platného cenového rozhodnutí Ener-
getického regulačního úřadu č. 1/2004 o výkupních cenách elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V případě změny
tohoto cenového výměru může být limit změněn.

5 / V případě žadatelů typu E (fyzické osoby) se pro malé vodní elektrárny podpora vztahuje pouze na zařízení do jme-
novitého výkonu 50 kW včetně a pro větrné elektrárny na zařízení o jmenovitém výkonu do 35 kW včetně.

6/ Výše podpory pro subjekty typu P a E je stanovena rozhodnutím Úřadu pro hospodářskou soutěž. V souladu s tímto
rozhodnutím je možné pro subjekty typu P a E uvedený maximální limit podpory zvýšit v následujících případech takto:

– u zařízení na výrobu energie sloužící potřebám oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů energie, na 60/35 %;

– v regionech vymezených v Regionální mapě intenzity veřejné podpory ČR jako regiony uvedené v čl. 87 odst. 3
písm. c) smlouvy o založení ES, na 60/35 %;

– v regionech vymezených v Regionální mapě intenzity veřejné podpory ČR jako regiony uvedené v čl. 87 odst. 3
písm. a) smlouvy o založení ES, na 55/30 %;

– u malých a středních podniků (tj. podnik, který má méně než 250 zaměstnanců, čistý obrat za poslední účetně uza-
vřený kalendářní rok nepřesahující 1200 mil Kč nebo celková aktiva nepřesahující 810 mil Kč, a který splňuje pod-
mínky nezávislosti), na 60/35 %.

7/ Pro fotovoltaická zařízení s instalovaným výkonem 220 Wp a pro fototermická zařízení s plochou kolektorů 4 m2
je maximální výše příspěvku 105 tis. Kč.

8/ Na semináře nebo odborné vzdělávací kurzy s obnovitelnými zdroji energie, které budou pořádat školská zařízení
případně sdružení škol pro jiná školská zařízení, je maximální výše podpory (příspěvku) stanovena na 100 % ze základu
pro výpočet podpory (100/100), maximálně však 150 tis. na jednu akci

9/ Maximální výše příspěvku na jeden titul činí 250 tis. Kč. Základ pro výpočet podpory je stanoven jako počet výtisků
násobený konečnou cenou jedné publikace.

10/ V případě podpory objektů v majetku právnických subjektů registrovaných podle zákona 3/2002 Sb., je výše příspěvku
90/90 % a u demonstračních projektů 100/100 %. Podpora 100/100 % je přípustná pro realizaci kteréhokoli z druhů obnovi-
telných zdrojů specifikovaných v programu 3.A., maximálně však po jednom od každého druhu obnovitelného zdroje
v daném okrese. Základem pro výpočet podpory je celý systém na využití obnovitelných zdrojů, tj. včetně otopné soustavy.

11/ U typu žadatelů zařazených podle zákona 3/2002 Sb. se bude Fond podílet na úhradě energetického auditu do výše
100 % z celkových nákladů.
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4.A
Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně 
rodinných domů pro fyzické osoby.

E 30/30 3/,13/

5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren
A,

P, E
70/35 4/

70/0 4/ 5/

6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren 
A, 
P,
E

60/30 4/

60/0 4/

40/40 4/ 5/

7.A.
Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla 
z biomasy a z bioplynu

A
P, E

70/40 4/

50/25  4/ 6/ 

8.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy teplé 
vody v účelových zařízeních

A
P

80/50
70/0

9.A.
Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze   sluneční 
energie

A, P, E 30/30 4/ 

10.A. Slunce do škol A 90/90 7/

1.B.
Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické 
kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie

A 80/80 8/

2.B. Podpora vydávání knižních publikací A, P 50/50 9/



12/ V případě instalace solárního systému, případně kotle na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zni-
čený povodní v srpnu 2002 se maximální limit podpory zvyšuje na 80/80, maximálně však 150 tis. Kč. 

13/ V případě instalace tepelného čerpadla v objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002
se maximální limit podpory zvyšuje na 60/60, maximálně však 200 tis. Kč

1.1. Podpora formou příspěvku

Příspěvek na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice příspěvku v procentuálním
vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhlášených programů.

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu příspěvku v rámci podmínek daného programu
podpor. Změna požadovaného poměru a výše příspěvku vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko–eko-
nomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu pod-
por. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko ekonomické
analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním
roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 12 let. Fond si vyhrazuje práva upravit poža-
dovanou dobu splatnosti na základě ekonomického hodnocení žadatele.

Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout
maximálně 2 roky.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, tj. úpravu režimu splácení
v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek. Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu
pro výpočet podpory a maximální částka v Kč jsou uvedeny v následujících tabulkách. V případě jiných než podnika-
telských subjektů činí maximální výše úroku z půjčky 30 % základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR 6M, v pří-
padě podnikatelských subjektů pak 90 % základní úrokové sazby. Výše úrokové míry může být aktualizována v závis-
losti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu. Fixní úroková míra může
být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu.

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

Aktualizovat úrokové sazby lze jen u nově schvalovaných podpor. Úrokové sazby se neaktualizují v případě uzavře-
ných akcí a změn Rozhodnutí ministra.

Výše úrokové míry již zůstává stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o podpoře.

Úroková sazba půjčky na realizaci opatření může pro žadatele v kategorii A činit nejvýše 1,5%, pro žadatele v kate-
gorii P a E nejvýše 4%. Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, maxi-
mální částka v Kč, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých
programů jsou uvedeny v tabulkách 1.2.1. až 1.2.3. 

Pro žadatele spadající do kategorie P, kterým byla poskytnuta půjčka, platí: pokud investor splní termíny výstavby a dosáhne
nejméně 75 % projektovaných parametrů (například roční výroba) v prvním roce provozu, budou investorovi prominuty úroky
z úvěru poskytnutého Fondu na dobu až 4 let v závislosti na dodržení projektovaných parametrů v letech následujících.

1.2.1. Kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.)
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Číslo
Programu Název programu

Běžná výše 
půjčky 

-% ze zákl. 
podpory

Úrok 
úvěru 
v %

Doba 
splatnosti

Odklad 
půjčky   

2.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií 
v obcích a částech obcí 

30 0 12 2

3.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy 
teplé vody ve školství, zdravotnictví, v objektech sociální péče a v účelových 
zařízeních neziskového sektoru.

20 0 12 2

5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren 351/ 1,5 12 2
6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren 301/ 1,5 12 2

7.A.
Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické 
energie a tepla z biomasy a bioplynu

301/ 0 12 2

8.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy 
teplé vody v účelových zařízeních.

30 1,5 12 2

1



1.2.2. Kategorie P žadatelů o podporu (bytová družstva, podnikatelské subjekty)

1.2.3. Fyzické osoby

1/ Uvedený procentní limit výše půjčky platí pouze po dobu účinnosti v současnosti platného cenového rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 1/2004 o výkupních cenách elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

3/ V případě žadatelů typu E (fyzické osoby) se pro malé vodní elektrárny podpora vztahuje pouze na zařízení do jme-
novitého výkonu 50 kW včetně

1.3. Podpora ve formě kombinovaného příspěvku a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit příspěvek nebo jeho část půjčkou nebo navýšením půjčky s pod-
mínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.

V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu příspěvku
a půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše příspěvku a půjčky vychází
z ekonomického hodnocení žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

1.4. Souběh podpory z Fondu a ze zahraničí

Souběh podpor Fondu a ze zahraničí je možný.

K financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor energie lze nově využít možnosti předložení
projektu jako projektu společné implementace (Joint Implementation – JI), které umožňuje vstup zahraničního partnera
(investora) do realizace projektu formou vložení finančních prostředků za které získá dohodnuté množství redukcí emisí
skleníkových plynů vzniklých v důsledku realizace projektu. JI projekty jsou řešeny samostatným metodickým poky-
nem, procedura jejich přípravy a schvalování je vzhledem k mezinárodnímu rozměru odlišná od standardních projektů
v oblasti obnovitelných zdrojů. Zařazení projektu jako JI nevylučuje čerpání podpory ze stávajících podpůrných pro-
gramů (tj. souběh vstupu zahraniční investice a domácí podpory), dojde pouze k definování specifických podmínek, za
kterých bude tato podpora čerpána.

2. Nepřímé finanční podpory

Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru

Příspěvky na částečnou úhradu úroků z tuzemského investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem
odsouhlasené úvěrové smlouvy s tuzemskou bankou až do výše 4 % p.a., a to po dobu maximálně 5 let počínaje rokem,
kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán, do data splatnosti úvěru podle Fondem odsouhlasené úvě-
rové smlouvy. Příspěvek na úroky se zásadně poskytuje na úvěr v Kč. Výše příspěvku je omezena pevnou částkou 50
mil.Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úrokům, a to maxi-
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Číslo
Programu Název programu

Běžná výše 
půjčky 

-% ze zákl. 
podpory

Úrok 
úvěru 
v %

Doba 
splatnosti

Odklad 
půjčky   

2.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií 
v obcích a částech obcí 

70 4 12 2

3.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy 
teplé vody ve školství, zdravotnictví, v objektech sociální péče a v účelových 
zařízeních neziskového sektoru.

90 2 12 2

5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren 701/ 4 12 2
6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren 601/ 4 12 2

7.A.
Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické 
energie a tepla z biomasy a bioplynu

251/ 0 12 2

8.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy 
teplé vody v účelových zařízeních.

70 4 12 2

Číslo
Programu Název programu

Běžná výše 
půjčky

-% ze zákl. 
podpory

Úrok 
úvěru 
v %

Doba 
splatnosti

Odklad 
půjčky   

5.A. - Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren 701/ 3/ 4 12 2

7.A.
- Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické 

energie a tepla z biomasy a bioplynu
251/ 0 12 2



málně do výše 4 % p.a. Limitní výše příspěvku na částečnou úhradu úroků z úvěru v p.a. může být aktualizována v závis-
losti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu.

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

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

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

3. Změny podmínek

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

Pokud příjemce podpory typu A z municipální sféry (obec, město) požádá o prodloužení doby splatnosti půjčky
z důvodu změny příjmů na základě zákona č. 243/2000 Sb., po individuelním posouzení ekonomické situace žadatele
Fond může prodloužit dobu splatnosti půjčky max. o 3 roky nad dobu původně sjednanou, a to i nad rámec maximální
doby splatnosti stanovené pro daný program v době vydání původního „Rozhodnutí“ ministra o poskytnutí podpory. Pro
prodlouženou dobu splatnosti platí zůstává úroková míra beze změny. 

4. Souběh přímé a nepřímé finanční podpory

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

5. Souběh podpory z Fondu a ze Státního rozpočtu 

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu nebo podporovaná v rámci
programů financovaných ze státního rozpočtu. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory, včetně podpory
z Fondu, nepřesáhne výši uvedenou v tabulce 1. a. Přímé finanční podpory – podíl. Společná podpora z Fondu a státního
rozpočtu bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní kritéria všech poskytovatelů podpory.

Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (například opatření k úspoře energie a zároveň instalace zařízení na
využití obnovitelných zdrojů energie), lze na každou z těchto akcí poskytnout prostředky bez výše uvedených omezení.
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Příloha č. II. 5

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY JAKO PŘÍLOHA
K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Pro předkládání žádosti o podporu fyzických osob a uzavírání smluv v programech na využití biomasy, tepelných čer-
padel a solárních systémů (programy 1.A., 4.A.) a program 10.A (Slunce do škol) platí zjednodušený postup, který je
uveden v Příloze č. II. 7 a II.8. Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu z Fondu a předloží ji se stanovenými doklady
Kanceláři Fondu.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:

■ Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 občanského záko-
níku pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem

■ Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekono-
mického a ekologického hlediska

■ Stanovisko České inspekce životního prostředí – platí pro podporu výstavby MVE, větrných elektráren a u tech-
nologií využívajících spalovací procesy o výkonech 200 kWt a vyšších.

■ Stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje – netýká se programů
1.A., 4.A., 10.A., 1.B., a 2.B., u ostatních programů je vyžadováno.

■ Energetický audit – na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, hlava IV., § 9, ve znění vyhlášky
213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

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

■ Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele 

■ Územní rozhodnutí – pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení.

■ Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky – včetně přibližné ceny nemovitosti

■ Stanovisko stavebního úřadu, že příslušné zařízení bylo zničeno povodní roku 2002. Týká se pouze případů
v rámci programů 1.A. a 4.A.

■ Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k návrhu projektu v rámci podpory neinvestičních akcí
(programy 1.B a 2.B).

Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH

■ U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti spe-
cifickými doklady (u investičních akcí většího rozsahu apod.)

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

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

■ Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z tech-
nického, ekonomického a ekologického hlediska.

■ Odborný posudek je nahrazen energetickým auditem nebo vyjádřením kompetentního subjektu (viz příloha II.6.).

■ Údaje o zdrojích financování: v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl.

■ Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

■ Stavební povolení, respektive vyjádření stavebního úřadu k předmětu podpory.

■ Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

■ Kopie dodavatelských smluv včetně rozpočtu.

■ Doklad prokazující zajištění odběru vyrobeného tepla a dlouhodobé zajištění dodávky paliva (týká se díl-
čího programu 2.A.) – žadatel o podporu musí prokázat, že má odběr smluvně zajištěn (například smlouvou
o budoucí smlouvě, vybráním finanční zálohy od zájemců o připojení atd.).

Upřesnění jednotlivých dokladů:

Odborný posudek – je nahrazen energetickým auditem ve smyslu článku 3, odst.2 Směrnice MŽP ČR o poskytování
finančních prostředků z Fondu nebo vyjádřením kompetentního subjektu (viz příloha II.6.). U staveb, činností a techno-
logií podléhajících posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) bude předložen posudek podle § 9 a stanovisko
podle § 11 citovaného zákona.
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Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele – aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru,
zřizovací listina u příspěvkových organizací apod.

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele:

Obce předkládají:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2 – 12 M),
rozvahu (Úč OÚPO 3–02) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpo-
čtu na následující rok, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1.) – zdůvodnění
případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod., doklad o zajištění
vlastních zdrojů na realizaci akce, výpočet ukazatele dluhové služby dle zákona č. 450/2001 Sb. 

Sdružení předkládají:

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

– přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků,

– zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, příspěvek, půjčka, příp. jiné),

– doklad o zajištění vlastních zdrojů.

Příspěvkové organizace předkládají:

– rozvahu Úč OÚPO 3–02, 

– výsledovku OÚ PO 4–02,

– doklad o zajištění vlastních zdrojů.

Podnikatelské subjekty předkládají:

Rozvahu a výkaz zisků a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se před-
kládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k údajům vypl-
něným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1. a E.2.), kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou příslušným finanč-
ním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povinností provádět audit).
Dále předkládají doklad o zajištění vlastních zdrojů, čestné prohlášení o účasti v jiných společnostech a čestné prohlá-
šení zástupců společnosti o majetku, bankovní informaci od peněžních ústavů, u kterých čerpají úvěr a přehled o přija-
tých úvěrech, jejich splácení a vystavených zárukách.

Fyzická osoba podnikající při žádosti o půjčku

Žádost o poskytnutí investičního úvěru, výkaz o majetku a závazcích, příjmy a výdaje, hospodářský výsledek a jeho
užití, výše ručitelských závazků za jiné subjekty, daňové přiznání. Dále předkládají doklad o zajištění vlastních zdrojů.

Fyzická osoba nepodnikající při žádosti o půjčku

Žádost o poskytnutí investičního úvěru, doklady osvědčující příjem – žadatelů a ručitelů, dotazník a čestné prohlášení
ručitelů, potvrzení o zůstatcích půjček a úvěrů – žadatelů a ručitelů, výpis z trestního rejstříku (ne starší jak 3 měsíce),
návrh na zajištění zástavy. Dále předkládají doklad o zajištění vlastních zdrojů.

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

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

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky 

viz Příloha č. II.2, Čl. I, bod 3
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Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou
následující:

Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů,popř. účetní
doklady

Protokol o předání staveniště, příp. výpis ze stavebního deníku

Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, příp. výpis ze stavebního deníku nebo doklad o dokončení vyplý-
vající z podmínek SOD

Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení

Stanovisko České inspekce životního prostředí k dokončené akci

Stanovisko energetického auditora k dokončené stavbě – vyhodnocení zkušebního provozu jako podklad k pro-
kázání ekologických efektů 

Čestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace akce nebyl plátcem DPH

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

Například součástí žádosti o podporu semináře bude vedle běžných dokladů (právní subjektivita, ekonomické kalku-
lace atd.) program semináře, základní informace o přednášejících a výše vložného.
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Příloha č. II.6

ENERGETICKÝ AUDIT K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
(ODBORNÝ POSUDEK)

ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP

o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR

(s ohledem na zákon o hospodaření energií)

Část I – Energetický audit

Energetický audit k žádosti o podporu z Fondu (dále jen audit) je chápán jako předběžné hodnocení žádosti o podporu
z Fondu. Jedná se o soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva.

Pro potřebu Fondu se pro akce u nichž se provádí hodnocení prostřednictvím energetického auditu, je tento
energetický audit zpracován podle zákona 406/2000 Sb., o ohospodaření energií a vyhlášky 213/2001 Sb., kterou
se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 

Energetický audit zpracovává odborně způsobilá a nezávislá právnická nebo fyzická osoba, zapsaná do seznamu energetic-
kých auditorů a bude vycházet z níže uvedené osnovy. Energetický audit nesmí u zadavatele provést energetický auditor, který 

a) má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu zadavatele energetického auditu,

b) je společníkem nebo členem družstva zadavatele, je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu zada-
vatele anebo je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli,

c) je osobou blízkou osobám, které mají ve fyzických nebo právnických osobách, kde se provádí energetický audit,
postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického auditora

d) energetický audit nesmí zpracovat osoba, u které bylo na základě kontrol provedených Fondem v předchozím
období zjištěno, že vypracovala audit se zkreslujícími údaji

Osnova energetického auditu:

1. Identifikační údaje

zadavatele auditu (provozovatele)

zpracovatele (auditora)

předmětu auditu

2. Popis a zhodnocení výchozího stavu

popis objektu

stavebně technické řešení objektu

energetické hodnocení objektu dle požadavku ČSN 73 0540 (tepelné charakteristiky objektu, výpočet tepelných
ztrát objektu – u fyzických osob v rámci programů 1.A a 4,A pro vytápění doložit výpočet tepelných ztrát míst-
nost po místnosti, tzn. ne obálkovou metodou)

vlastní energetické zdroje, příp. rozvody energie

energetické vstupy a výstupy (bilance paliv a spotřeba energie)

produkce emisí znečišťujících látek

3. Návrh opatření ke snížení znečištění životního prostředí a docílení energetických úspor uplatněním OZE

V návaznosti na místní a reálné podmínky uplatnění se navrhne investiční opatření s ohledem na specifikaci podmínek
jednotlivých programů. Pro výběr zařízení k instalaci bude preferována tuzemská technologie nesoucí značku „ekolo-
gicky šetrný výrobek“.

Návrh opatření zahrne:

energetickou bilanci navrhovaného opatření

vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení

porovnání energetické bilance navrhovaného opatření s bilancí platnou pro výchozí stav

optimalizaci výkonu a typu zařízení vzhledem k provedeným bilancím a požadavku na charakter provozu
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stanovení snížení nákladů na energii a vyčíslení energetických úspor

porovnání bilance znečišťujících látek navrhovaného opatření s bilancí platnou pro výchozí stav.

V rámci vyhlášených programů je nutno dodržet následující specifikaci a podmínky:

použití technologie s garantovanými parametry, doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiné autorizované
osoby; u dovážených zařízení prohlášení o shodě vydané dovozcem a doložené posouzením shody autorizova-
nou osobou dle nařízení vlády 168/2002 Sb.;

program 1.A

program 1.A.a

1. není vyžadován energetický audit, ale odborný posudek (viz část II přílohy č. II.6.)

2. technologie splňuje ČSN EN 303–5

program 1.A.b

1. není vyžadován energetický audit, ale odborný posudek (viz část II přílohy č. II.6.)

2. uplatnění technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz

3. moderní technologie s parametry garantujícími max. účinnost systému

4. upotřebení vyrobené energie pro jiné účely (např. ohřev bazénu) činí v ročním úhrnu max. 45% energie vyrobené
solárním systémem

program 1.A.c

1. uplatnění technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz

2. moderní technologie s parametry garantujícími max. účinnost systému 

3. upotřebení vyrobené energie pro jiné účely (např. ohřev bazénu) činí v ročním úhrnu max. 45% energie vyrobené
solárním systémem

program 2.A.

1. porovnání a vyhodnocení varianty CZT a varianty decentralizovaného systému (např. lokální topeniště – domovní
kotle na biomasu zásobované palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.) vytápění v obci; jedná se o porovnání
dosažení stejného efektu s nižšími náklady (optimalizace délky teplovodů například pomocí kombinace „hnízdo-
vých“ kotelen a lokálních topenišť – kotlů na biomasu zásobovaných palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.) 

2. vyčíslení nákladů na přípojku objektu; náklady na přípojku se rozumí náklady na veškeré rozvody tepla, vč. předá-
vacích stanic rozpočtené na jeden připojený objekt, resp. na jednu předávací stanici; toto kritérium se porovná s kri-
tériem nákladů na připojení jedné bytové jednotky: 

a) pokud jsou náklady na jednu bytovou jednotku (dle stejné definice vypočteny z nákladů na veškeré rozvody
tepla, vč. předávacích stanic) nižší než 50 000 Kč, neplatí podmínka max. výše nákladů 150 000 Kč na přípojku. 

b) pokud náklady na přípojku překročí hranici 150 000 Kč, resp. 50 000 Kč na bytovou jednotku může být v odů-
vodněných případech podpora přiznána pouze do této výše (to mimo jiné znamená, že celková procentní výše
podpory se tím snižuje).

c) pokud počet připojených objektů nepřesáhne 10 a zároveň instalovaný výkon nepřesahuje hodnotu 300 kW, pak
může být podpora poskytnuta pouze na realizaci projektu, kde náklady na přípojku objektu nepřesahují100 tis Kč.

3. stanovení optimální skladby zdrojové části systému CZT v závislosti na charakteru provozu a jednotek zdrojové části
(diagram trvání potřeb tepla atd.)

4. koncepce vytápění a přípravy teplé vody s celoročním provozem

5. ověřená likvidace původního zařízení pro vytápění

6. soulad projektů s energetickou koncepcí obce, respektive regionu

7. předložení dokladu o zajištění odběru vyrobeného tepla

8. doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva (týká se zdrojů na biomasu)

9. v případě tepelných čerpadel se uplatní požadavky na audit uvedené v této příloze pro program 4.A. vyjma bodu 2 a bodu 7

10. v případě tepelných čerpadel použití technologie neobsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
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program 3.A.

1. kotel na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu

2. solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz

3. koncepce vytápění nebo přípravy teplé vody s celoročním provozem (toto omezení neplatí pro solární systémy)

4. ověřená likvidace původního kotle na spalování fosilních paliv (neplatí pro solární systémy a tepelná čerpadla)

5. v případě tepelných čerpadel se uplatní požadavky na audit uvedené v této příloze pro program 4.A. vyjma bodu 2
a bodu 7

6. u projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW doklad o zajištění dlouho-
dobé dodávky paliva

7. doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě existence školského zařízení

8. v případě tepelných čerpadel použití technologie neobsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

program 4.A

1. použití technologie s garantovanými parametry a minimálním topným faktorem, dosažení topného faktoru musí být
doloženo protokolem o měření podle EN 255 (viz bod VII), doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiné autori-
zované osoby; u dovážených tepelných čerpadel prohlášení o shodě vydané dovozcem a doložené posouzením shody
autorizovanou osobou dle nařízení vlády 168/2002 Sb.;

2. budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňuje tepelně technické parametry (eVA , resp. eVN) udávané
vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č.291/2001 Sb. ze dne 27. července 2001, kterou se stanoví podrobnosti
účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách v hodnotě:

a. 100% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla, jedná–li se o záměnu zdroje tepla u stávajícího objektu, na
němž se současně neprovádí komplexní rekonstrukce (na základě projektu a stavebního povolení); za stávající
objekt se považuje stavba zkolaudovaná do 30.června 2003;

b. max. 75% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla., jedná–li se o záměnu zdroje tepla u novostavby nebo
objektu, na němž se současně provádí komplexní rekonstrukce (na základě projektu a stavebního povolení); za
novostavbu či komplexní rekonstrukci se považuje stavba zkolaudovaná od 1.července 2003;

c. v případě historických a památkově chráněných budov nemusí být podmínky 1.a splněny, pokud audit prokáže,
že takové řešení není možné;

3. posouzení a optimální dimenzování primární části vzhledem k typu tepelného čerpadla a požadovanému výkonu
(u systému voda–voda se např. doporučuje provedení vrtné a čerpací zkoušky)

4. vhodné začlenění tepelného čerpadla do topného systému a koncepce vytápění s celoročním provozem, celoroční
příprava teplé vody je možná pouze pokud projekt prokáže a energetický audit potvrdí výhodnost tohoto řešení; jeli-
kož např. existence bazénu a jeho ohřevu není pro účel podpory brána jako důvod pro instalaci TČ, je nutné proká-
zat, že upotřebení energie vyrobené TČ pro jiné účely než vytápění obytného prostoru (např. ohřev bazénu) činí
v ročním úhrnu max. 45% energie vyrobené TČ;

5. předpokládá se nízkoteplotní otopný systém, pokud projekt neprokáže a energetický audit nepotvrdí výhodnost
jiného řešení;

6. předpokládá se použití přímé ekvitermní regulace tepelného čerpadla, pokud projekt neprokáže a energetický audit
nepotvrdí výhodnost jiného řešení; 

7. podmínkou je dodržení minimálního topného faktoru při konkrétních podmínkách podle EN 255 – viz následující
tabulka: 
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typ TČ: země / voda
Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor

0 35 3,7
0 50 2,7

typ TČ: voda / voda
Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor

10 35 5
10 50 3,5

typ TČ: vzduch / voda
Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor

7 35 3,5
-7 50 1,8



8. Podpora se nevztahuje na tepelná čerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší.

9. Specifikace zateplení objektu

10. Popis realizovaného zařízení a uvedení velikosti instalovaného výkonu (kW), roční výroby energie (GJ/rok), způ-
sobu provozu tepelného čerpadla.

program 5.A.

1. Dodržení podmínek daných v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody (stanovený minimální průtok vodního
toku atd.)

2. turbíny s garantovanými parametry a účinností minimálně 85 % (u nových turbín) nebo 80 % (renovované turbíny),
měřeno na spojce

3. při výpočtu výroby el. energie vycházet z údajů převzatých od ČHMÚ

program 6.A.

1. dodržení podmínek daných v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, dodržení hygienických norem (např.
z hlediska hlukové zátěže)

2. u větrných elektráren s instalovaným výkonem do 40 kW průměrná roční rychlost větru ve výšce 10 m nejméně
4,3 m/s a parametr drsnosti povrchu menší než 0,4 m

3. u větrných elektráren s instalovaným výkonem 40 kW a více průměrná roční rychlost větru ve výšce 30 m nejméně
5,5 m/s korigovaná nejméně na pětileté období a parametr drsnosti povrchu menší než 0,25 m; tyto parametry musí
potvrdit odborné pracoviště

program 7.A.

1. minimální celková účinnost zařízení 80 % při jmenovitém výkonu; v případě výroby pouze elektrické energie ales-
poň 25% účinnost zařízení při jmenovitém výkonu

2. předložení dokladu o zajištění odběru vyrobeného tepla a el. energie

3. v odůvodněných případech doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva

program 8.A.

1. kotel na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu

2. solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz

3. v případě tepelných čerpadel se uplatní požadavky na audit uvedené v této příloze pro program 4.A. vyjma bodu 2 a bodu 7

4. u projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW doklad o zajištění dlouho-
dobé dodávky paliva

5. v případě tepelných čerpadel použití technologie neobsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

program 9.A.

1. použití certifikovaných fotovoltaických panelů s garantovanou minimální účinností 

2. vhodné umístění panelů z hlediska maximalizace využití slunečního záření

3. vhodný způsob napojení na elektrickou síť.

K výše uvedeným programům definovat zdroj tepla (el. energie) v následující tabulce:

Zdroj tepla (el. energie):
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ř. Název Jednotka Hodnota
1 Instalovaný výkon kW
2 - z toho obnovitelný zdroj kW
3 Výroba tepla (el. energie) celkem kWh/rok
4 - z toho obnovitelný zdroj kWh/rok
5 Roční využití instalovaného výkonu celkem hod/rok
6 - z toho obnovitelný zdroj hod/rok
7 Roční spotřeba el. energie kWh/rok
8 - z toho obnovitelný zdroj kWh/rok



4. Ekonomické vyhodnocení

– celkové investiční náklady

– celkové provozní náklady, fixní, variabilní

– ekonomická nákladová analýza (neplatí pro dílčí programy 1.A., 4.A.)

– citlivostní analýza (neplatí pro dílčí programy 1.A., 4.A.)

– výpočet čisté současné hodnoty investice (neplatí pro dílčí programy 1.A., 4.A.)

– výpočet vnitřní výnosové míry (neplatí pro dílčí programy 1.A., 4.A.)

– výpočet doby návratnosti 

Konkrétně pro výpočet výše podpory SFŽP je zapotřebí doložit následující údaje (neplatí pro dílčí programy 1.A.,
4.A.):

5. Závazné výstupy auditu

– hodnocení úrovně řešení

– stanovisko auditora ke splnění podmínek jednotlivých programů 

– závěrečné doporučení auditora

– evidenční list energetického auditu 

Část II Posudek pro účely programů 1.A.a) a 1.A.b)

Posudky pro účely programů 1.A.a. a 1.A.b zpracovávají odborně způsobilé a nezávislé právnické nebo fyzické osoby,
zapsané do seznamu energetických auditorů u MPO. Dále mohou posudky zpracovávat autorizovaní inženýři z oboru
TZB (tepelné zabezpečení budov), autorizovaní projektanti TZB, odborníci, aktivně vyučující obor TZB na vysokých
školách a odborní pracovníci středisek EKIS. Při zpracování posudku bude dodržena níže uvedená osnova. Posudek
nesmi zpracovávat pracovník firmy, která zařízení instalovala a dále též osoba, která má vůči fyzické osobě, pro níž se
zpracovává posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její činnost jako zpracovatele posudku.

Osnova posudku:

1. Název posudku:

(Výstižný název z něhož by mělo být jasné o jakou akci jde.)

2. Identifikační údaje.

a) Předmět posudku:

(Lokalizace, stručný název, popis co je posuzováno, kdy proběhla realizace)

b) Zadavatel posudku:

(Celé jméno, adresa, telefon, e–mail jak trvalé bydliště, tak zejména přímý kontakt na zadavatele)
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Název údaje Jednotka

Paušální tržby (za výkon) tis.Kč/r

Název produktu 1 a jeho jednotka 

Cena produktu 1 Kč/j
Název produktu 2 a jeho jednotka
Cena produktu 2 Kč/j
Pevné náklady (fi xní) celkem tis.Kč/r
Proměnné náklady (variabilní) vztažené k produktu 1 Kč/j
Daň z příjmu tis.Kč/r
Celková cena projektu (vč. Přípravných etap a vybavení stavby) tis.Kč/r
Vlastní kapitál (vlastní zdroje vložené do projektu) tis.Kč/r
Doba splatnosti úvěru 1 Roky
Úroková míra úvěru 1 %
Odpisová doba (vážený průměr) Roků

Doba životnosti investice Roků



c) Zpracovatel posudku:

(Celé jméno, adresa, telefon, e–mail, jak trvalé bydliště, tak zejména přímý kontakt na zpracovatele – provo-
zovna, kancelář, číslo autorizace a IČO – je-li, zodpovědná osoba – u firem).

d) Dodavatelská firma:

(Celé jméno, adresa, telefon, e–mail, jak trvalé bydliště, tak zejména přímý kontakt na odpovědného pracovníka
– provozovna, kancelář, IČO, DIČ, statutární zástupce – u firem).

3. Stručný popis původního stavu:

(Stručný popis objektu – stručně popsat hlavní stavební konstrukce a zateplení, kolik tam bydlelo lidí, jak se při-
pravovala teplá voda, zjistit zda původní objem zásobníku teplé vody pokryl spotřebu domácnosti, jaký byl systém
vytápění, jaká byla regulace, otopná soustava, popis.

4. Stručný popis realizovaného řešení:

Program 1.A.a

(Stručný popis, co se realizovalo, parametry, /kotel typ … o výkonu … palivo … regulace, provozovaný, … otopná
soustava s radiátory … s tepelným spádem … oběh (nucený) …;, parametry zásobníku, typ řídící jednotky, , roční
výroba energie (GJ/rok), případně další údaje dle zvážení a individuální situace/, zjednodušené schéma zapojení, /).

Program 1.A.b

(Stručný popis objektu, počet a typ sol. kolektorů……, plocha solárního systému ….(m2), roční výroba energie….
(GJ/rok,) parametry zásobníku…….., typ řídící jednotky………, umístění kolektorů…….., případně další údaje dle
zvážení a individuální situace…………./, zjednodušené schéma zapojení,).

5. Kontrola správného dimenzování:

Na základě platných norem, vyhlášek a údajů o objektu se provede zjednodušeným způsobem kontrola správného
nadimenzování systému (solárního systému, systému ÚT s kotlem na biomasu). Při tom je nutné zohlednit pravdě-
podobný budoucí stav (dodatečné zateplení objektu, předpokládané zvýšení počtu uživatelů domácnosti apod.).

a) Solární systém:

(Zkontroluje se potřebné množství teplé vody v objektu. /Množství teplé vody se ověří podle ČSN 06 0320 s při-
měřenou rezervou na akumulaci/. Při tom se pro solární kolektory doporučuje dodržet hodnota 50 – 80 l objemu
teplé vody na 1m2 brutto plochy solárního kolektoru – čelní plocha kolektoru určená jeho vnějšími rozměry). 

b) Kotel na biomasu:

(Výkon nového kotle zkontrolovat podle tepelné ztráty objektu, bude–li neznámá, provést zjednodušený výpočet
/podle vyhlášky 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách/).

6. Rozpočet:

(Tabelární seznam použitých dílů s cenou doplněný o ceny za dopravu, montáž a další aditivní náklady, má souhla-
sit s fakturací (položkový rozpočet). /případně v příloze ve formě kopie faktury s rozpočtem/).

7. Závěr posudku:

(Vyjádření zda projekt splňuje/nesplňuje podmínky pro podporu z prostředků Fondu a velmi stručné zdůvodnění).

8. Přílohy:

Zjednodušené schéma zapojení (nebude–li uvedeno v bodě č. 4)

Faktura s položkovým rozpočtem (nebude–li rozpočet uveden v samostatném bodě č. 6)
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Příloha č.II 7

PODPORA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO FYZICKÉ OSOBY NA PROJEKTY
ZABEZPEČUJÍCÍ NÁHRADU FOSILNÍCH PALIV A PŘÍMOTOPŮ, V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU

NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Ministerstvo životního prostředí ČR pověřilo realizací části B Státního programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie Státní fond životního prostředí. Pro obyvatelstvo (zejména fyzické osoby nepodnikající)
jsou vyhlášeny dva specializované programy s třemi podprogramy, na které Fond poskytuje podporu.

1.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné
domy pro fyzické osoby

1.A.a Kotle na biomasu.

1.A.b Solární systémy na celoroční přípravu teplé vody.

1.A.c Solární systémy s celoročním přitápěním a přípravou teplé vody

4.A Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.

Podpora v rámci programů 1.A.a, 1.A.b 1.A.c a 4.A bude poskytována pouze na již ukončené akce (tj. na již
instalovaná zařízení). O podporu však lze žádat maximálně do 9 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu.

Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů ener-
gie se předkládají přímo ve formě úplné Žádosti (tiskopis Fondu) s následujícími podklady na místně příslušná krajská
pracoviště Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení.

1.A.a Kotle na biomasu 

Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku tepla nebo teplé užitkové vody pro jeden nebo malou skupinu
objektů. Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze skladiště paliva do kotle. Žádosti neuspo-
kojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. 

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:

■ předložení odborného posudku nebo energetického auditu zpracovaných dle požadavků uvedených v příloze II.6.; ener-
getický audit je posudkem nahrazován v případě samostatných kotlů na biomasu o instalovaném výkonu do 100 kWt 

■ ověřená likvidace původního zařízení pro vytápění, doložená čestným prohlášením investora

■ instalace kotle s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu (doloženo
certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra – vysoká škola, výzkumný ústav apod.)

■ závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let.

■ doklad o tom, že kotel splňuje ČSN EN 303 – 5

1.A.b Solární systémy na celoroční přípravu teplé vody 

Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. 

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:

■ předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II.6.

■ použití ceritifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy

■ použití technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz.

■ závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let.

1.A.c Solární systémy s celoročním přitápěním a přípravou teplé vody

Podpora se vztahuje i na systémy kombinující různé obnovitelné zdroje v rámci tohoto programu (kombinace solárního
systému a kotle na biomasu). Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. 

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií: 

■ předložení energetického auditu zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II.6.

■ použití technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz
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■ použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy

■ podpora bude přednostně poskytována na objekty, splňující současně platné standardy pro spotřebu tepla v budovách.

■ závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let.

4.A Tepelná čerpadla

Jde výhradně o tepelná čerpadla pro vytápění jednoho objektu nebo malé skupiny objektů v bivalentním či trivalent-
ním provozu, případně též v kombinaci s jiným obnovitelným zdrojem (solárním systémem). Je–li tento zdroj svou pova-
hou neobnovitelný, jsou základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní
tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.). Pokud instalace tepelného
čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpo-
čet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).

Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. 

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:

■ použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem uvedeným
v příloze II.6 podle typu čerpadla (vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného
referenčního centra – výzkumný ústav, vysoká škola apod.), pokud certifikát bude ze států EU, pak prohlášení
o shodě vydané dovozcem a doložené posouzením shody autorizovanou osobou (dle nařízení vlády 168/2002 Sb);

■ použité tepelné čerpadlo neobsahuje látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší;

■ předložení energetického auditu zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II.6.; 

■ energetický audit musí potvrdit, že budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňuje tepelně technické para-
metry podle požadavků v příloze II.6.;

■ energetický audit musí potvrdit, že instalace tepelného čerpadla je provedena v souladu s projektovou dokumen-
tací a odpovídá stanoveným podmínkám pro získání podpory;

■ energetický audit může provést pouze osoba oprávněná; 

■ závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let.

Žádosti na všechny uvedené programy budou registrovány pouze při splnění vyhlášených kritérií.. Žádosti
v rámci programů 1.A, 4.A. budou hodnoceny zjednodušeným postupem (ekologické přínosy a náklady na odstra-
nění jednotky znečištění). Žádosti o podporu v rámci programů 1.A a 4.A se přijímají výhradně na místně pří-
slušných krajských pracovištích Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení. Rada Fondu doporučí
a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry pro programy 1.A, 4.A Při splnění schválených parametrů
Fond vyřizuje žádosti průběžně. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo
zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 12 měsíců. Pro všechny uvedené
programy platí, že na podporu není právní nárok.

Fond si vyhrazuje právo kontroly podporovaného zařízení a splnění podmínek uvedených v energetickém auditu a možnost
vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu
podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

Žádosti v programech 1.A a 4.A komplexně zabezpečují krajská pracoviště Fondu. Komplexním zabezpečením
je myšleno přijímání, registrace, zpracování, vyhodnocení akce, smlouva o podpoře a případná kontrola zařízení
a splnění podmínek energetického auditu.

Maximální výše příspěvku, uvedená v procentech ze základu pro výpočet podpory

Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství (bez
otopných soustav v objektech).
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Číslo 
programu Název programu

max. limit %
příspěvek, ze 

základu pro výpočet 
podpory

1.A
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy teplé 
vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) solární 
systémy na přípravu teplé vody, c) solární systémy na přitápění a přípravu teplé vody

a)  30/301/ 2/ 4/

b)     30/301/ 2/ 4/

c)  50/501/ 3/ 4/

4.A
Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně 
rodinných domů pro fyzické osoby. 30/301/ 3/ 5/



1/ Fond se bude v programech 1.A.c a 4.A podílet na úhradě energetického auditu do výše 50% celkových nákladů, maxi-
málně do výše 10 tis. Kč. Posudek pro programy 1.A.a a 1.A.b je Fondem hrazen plně, maximálně však do výše 3 tis. Kč. 

2/ V programu 1.A.a a 1.A.b činí maximální výše příspěvku na jednu akci 50 tis. Kč. 

3/ V programu 1.A.c a 4. A činí maximální výše příspěvku na jednu akci 100 tis. Kč

4/ V případě instalace solárního systému případně kotle na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zni-
čený povodní v srpnu 2002 se maximální limit podpory zvyšuje na 80/80, maximálně však 150 tis. Kč. 

5/ V případě instalace tepelného čerpadla v objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002
se maximální limit podpory zvyšuje na 60/60, maximálně však 200 tis. Kč

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu 

Žadatelem se rozumí všechny osoby zapsané jako majitelé objektu, ve kterém bude realizován obnovitelný zdroj, na
„Listu vlastnictví“ ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud je žadatelem jiná osoba (nájemce apod.), je třeba předložit
Fondu úředně ověřený souhlas vlastníků objektu. 

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu z Fondu – fyzické osoby a předloží jej se stanovenými doklady na místně
příslušné krajské pracoviště Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení Žádost o podporu lze podat nejdříve
po uvedení zařízení do trvalého provozu a nejpozději 9 měsíců ode dne uvedení zařízení do trvalého provozu. Trvalý pro-
voz začíná dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (v případě, že stavební úřad realizaci podporovaného
zařízení povolil stavebním povolením, nebo na stavební objekt v němž bude umístěno podporované zařízení bylo vydáno
společné stavební povolení v němž je citováno podporované zařízení) nebo dnem předání díla od dodavatele do trva-
lého provozu – protokolem od dodavatelské firmy, (u zařízení, na který byl stavebním úřadem vydán písemný sou-
hlas s provedením „Drobné stavby“). Žádosti nesplňující tento požadavek nebudou registrovány. Podpora se vzta-
huje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. 1. 2003 a které nebyly podpořeny ze SFŽP
dříve. Úplné žádosti se přijímají do 30.9.2004.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti:

1/ Výpis z katastru nemovitostí na objekt, ve kterém bude obnovitelný zdroj instalován – ne starší 3 měsíce v době
podání žádosti (originál nebo ověřená kopie)

2/ Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – ověřená plná moc v souladu s § 31 občanského
zákoníka pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem. Platí v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než majitelé uve-
dení ve výpisu z katastru nemovitostí.

3/ Dokumentace v takovém rozsahu, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a eko-
logického hlediska.

4/ Energetický audit nebo odborný posudek (dle osnovy uvedené v příloze č. II.6.), 

5/ Originál faktury ze energetický audit nebo odborný posudek a doklad o úhradě.

6/ Předávací protokol o provedené topné zkoušce u programu 1.A.a a 4.A a o tlakové zkoušce u programů 1.A.b a 1.A.c

7/ Fakturaci (úhradu nákladů dle rozpočtu) – potvrzení o zaplacení předmětu realizace (originály faktur včetně doda-
cích listů, doklady o úhradách). V případě platby z hypotečního úvěru i kopie smlouvy o úvěru.

8/ Tři různé barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zařízení

9/ Vyjádření příslušného stavebního úřadu k předmětu realizace – stavební povolení, ohlášení stavebních úprav

10/ Kopie dodavatelských smluv (smlouva o dílo) včetně položkového rozpočtu

11/ Kolaudační rozhodnutí (je–li předmět podpory součástí vydaného stavebního povolení), v ostatních případech Pře-
dávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu. 

12/ Certifikát instalovaného zařízení (nebo vyjádření jiného uznávaného referenčního centra – vysoká škola,
výzkumný ústav apod.). Pokud na instalované zařízení byl vydán certifikát v zemích EU, pak prohlášení o shodě vydané
dovozcem a doložené posouzením shody autorizovanou osobou (dle nařízení vlády 168/2002 Sb);

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specific-
kými doklady.
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Příloha č. II. 8

PODPORA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO PROGRAM SLUNCE DO ŠKOL,
V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE

A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

10.A. Slunce do škol

V rámci tohoto programu je poskytována podpora i na instalace fotovoltaických a fototermických zařízení ve
školských zařízeních. Žádosti v rámci programu 10.A. budou hodnoceny zjednodušeným postupem.

Doporučená maximální velikost zařízení je u fotovoltaických zařízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp u foto-
termických zařízení plochou kolektorů 4 m2. Ve výjimečných a odůvodněných případech (například specializované
střední školy elektrotechnického, stavebního zaměření, spádové základní nebo všeobecné střední školy) budou podpo-
rována i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, maximálně však do instalovaného výkonu 1200 Wp. Podmínkou pro zís-
kání podpory je předložení posudku zpracovaného energetickým konzultačním a informačním střediskem nebo energe-
tickým auditorem, který potvrdí následující minimální parametry demonstračního systému:

– použití fotovoltaických panelů či solárních kolektorů s certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného refe-
renčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola apod.),

– vhodné umístění panelů či kolektorů (jak z hlediska maximalizace využití slunečního záření, tak z hlediska vidi-
telnosti pro účely demonstrace),

– existenci měřícího zařízení udávajícího okamžitý výkon systému a množství vyrobené energie a vyvedení těchto
údajů na dostatečně velký a přehledný displej umístěný ve vstupní hale školy,

– existenci komunikačního adaptéru, umožňujícího napojení systému a přenos dat na osobní počítač (počítač není
součástí systému),

– u fotovoltaického systému buď autonomní systém s akumulátorem elektřiny (včetně zapojení do systému vhodných
nízkonapěťových spotřebičů – například ventilátor, úsporné zářivky v systému nouzového osvětlení), které jsou
součástí systému a předmětem podpory, nebo napojení do elektrické sítě prostřednictvím střídače měnícího stej-
nosměrné napětí panelů na střídavé napětí sítě (230 V),

– u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro přípravu teplé vody (viz 1.A.b.),

– modulovou konstrukci zařízení (t. j. možnost dalšího rozšiřování systému),

– budou podporovány pouze systémy pro celoroční provoz, což v případě fototermických aplikací znamená realizaci
se zásobníkem uvnitř budovy.

– Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školská zařízení je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě
existence školského zařízení.

10.A. Slunce do škol 90/90 1/ 2/

1/ Fond se bude podílet na úhradě vyjádření EKIS maximálně do výše 5 tis. Kč.

2/ Pro fotovoltaická zařízení s instalovaným výkonem 220 Wp a pro fototermická zařízení s plochou kolektorů 4 m2 je
maximální výše příspěvku 105 tis. Kč.

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží jej se stanovenými doklady Fondu.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti:

1/ Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele.

2/ Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického
a ekologického hlediska.

3/ Posudek systému (viz výše).

4/ Čestné prohlášení o platbě DPH 

5/ Údaje o zdrojích financování – doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu výstavby

6/ Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníku
pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem

7/ Stanovisko zřizovatele o perspektivě existence školského zařízení

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

Doklady, které mohou být například Fondem požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

– Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

– Kopie dodavatelských smluv včetně rozpočtu. 

– Stavební povolení, respektive vyjádření stavebního úřadu k předmětu podpory.
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Příloha č. II.9

ADRESÁŘ

Státní fond životního prostředí ČR Česká energetická agentura

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 U sovových mlýnů, 11100 Praha 1 

Tel.:267 994 300 – 367, fax: 27923 65 97 Tel.:257099011fax.257530478 

www.sfzp.cz, email: kancelar@sfzp.cz www.ceacr.cz, email: info@ceacr.cz

Krajská pracoviště:

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Brno

Šumavská 31, 612 54 Brno

Tel.: 545 566 813, fax: 545 566 813 e – mail: mspackova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště České Budějovice

Mánesova 3, 371 03 České Budějovice

Tel.: 386 351 995, fax: 386 351 995 e – mail: phouska@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Hradec Králové

Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 859 270, fax: 495 859 270 e – mail: madamira@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Jihlava

Fritzova 4, 586 01 Jihlava

Tel.: 567 308 723, fax: 567 308 723 e – mail: jpavlas@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Karlovy Vary

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Tel.: 353 502 498, fax: 353 502 498 e – mail: vjezkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Liberec

nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3

Tel.: 485 244 334, fax: 485 244 334 e – mail: mwedlichova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Olomouc

Wellnerova 7, 779 00 Olomouc

Tel.:585 244 616, fax: 585 244 616 e – mail: pzernicek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ostrava

Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava 2

Tel.: 596 282 056, fax: 596 138 314 e – mail: mbreuerova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Pardubice

Štrossova 44, 530 03 Pardubice

Tel.: 466 859 156, fax: 466 859 156 e – mail: drychecky@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Plzeň

Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

Tel.: 378 033 910, fax: 377 033 909 e – mail: islovacek@sfzp.cz
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Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště pro Hlavní město Praha

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Tel.: 267 994 350, fax: 267 910 799 e – mail: ibatkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ústí nad Labem

W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 205 598, fax: 475 205 598 e – mail: rsmidek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Zlín

tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín

Tel.: 577 690 486, fax: 577 690 486 e – mail: rmachova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Středočeský kraj

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Tel.: 267 994 366, fax: 267 910 799 e – mail: jkubin@sfzp.cz
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OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY ČIŽP

OI Praha
Dělnická 12, 
170 10 Praha 7
Ing. Václav Beroušek

  271 741 580
  271 740 861

  271 741 585 postmaster@ph.cizp.cz

OI České Budějovice
Kněžská 19, PS 32, 
370 21 České Budějovice 
Ing. Ladislav Krátký

  386 700 111     386 357 581
kratky@cb.cizp.cz
 

OI Plzeň
Klatovská třída 48,
 301 22 Plzeň
Ing. Zbyněk Sevelka 

  377 236 783    377 237 289 Info@pl.cizp.cz

OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 
400 07 Ústí nad Labem 
Ing. Jiří Balej, Csc.

  475 500 547    475 500 042 balej@ul.cizp.cz

OI Hradec Králové
Resslova 1229, 
500 02 Hradec Králové 
Ing. Radomír Hyšpler, CSc.

 495 773 111    495 211 175 hyspler@hk.cizp.cz

OI Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 
580 02 Havlíčkův Brod 
Karel Malinský

  569 429 822     569 429 822 malinsky@cizphb.hbnet.cz

OI Brno
Žerotínovo nám. 1/2, 
602 00 Brno 
Ing. Oldřich Sapoušek, CSc.

  541 212 786    541 212 827 sapousek@bn.cizp.cz 

OI Olomouc
Tovární 41, 
772 00 Olomouc 
Ing. Karel Zima

  585 243 410     585 243 410 zima@ol.cizp.cz 

OI Ostrava
Valchařská 72
702 00 Ostrava 
Ing. Kamil Drabina

  595 134 111   podatelna@ov.cizp.cz

OI Liberec
Tř. 1, máje 858/26,
460 01 Liberec 1
Ing. Hana Kolářová

  485 340 888   485 340 712 kolarovahana@lb.cizp.cz 
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Příloha č. II.8

SEZNAM STŘEDISEK EKIS:

Vysvětlivky k zaměření EKISů:

I. Energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie (zateplovací technologie, měření a regulace
výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody)

II. Výrobní a rozvodná zařízení energie (rozvody tepla a jejich hydraulika, průmyslová energetika)

III. Obnovitelné a druhotné zdroje energie

IV. Územní energetické plánování
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PRAHA
Praha 1
STÚ – E, a.s.
Washingtonova 25, 110 00 Praha 1
Ing. Karel Mrázek, CSc.
tel.: 224 211 088, 221 674 607, 
fax: 224 210 497
e-mail: stu-e@iol.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Praha 2
SEVEn, Středisko pro efektivní 
využívání energie, o.p.s.
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Ing. Ladislav Tintěra
tel.: 224 247 552, fax: 224 247 597
e-mail: seven@svn.cz, ekis@svn.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Praha 3
ENVIROS, s.r.o.
Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3
Ing. Jaroslav Vích
tel.: 284 007 487, fax: 284 861 245
e-mail: march@enviros.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Praha 4
Svaz podnikatelů pro využití 
energetických zdrojů-
Agentura pro hospodaření s teplem
Na Mlejnku 2/781, 147 00  Praha 4
Ing. Jan Bouška
tel.: 244 467 062, fax: 244 463 687, 
mobil: 602 855 263
Martin Štěpán – DEAS, tel.: 244 466 288

Ing. Ladislav Černý,
tel.: 224 853 584, 606 716 988
e-mail: spvez@pha.inecnet.cz, 
spvez@spvez.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Praha 6
RAEN, spol. s r.o.
Buzulucká 4, 160 00 Praha 6
Ing. Václav Šrámek
tel.. 224 313 088, 224 313 055,
fax: 233 331 817
e-mail: raen@raen.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Praha 7
EkoWATT
Bubenská 6, 170 00 Praha 7
Ing. Jiří Beranovský
tel.: 266 710 247, fax: 266 710 248
e-mail: ekowatt@ekowatt.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Praha 8
Ing. LADISLAV BUKOVSKÝ - SPS
Švábky 2, 180 00 Praha 8
Ing. Ladislav Bukovský
tel.: 266 310 973, fax: 266 310 973
e-mail: sps@bukovsky.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Praha 8
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Prvního pluku 20,
186 59 Praha 8 – Karlín
Ing. Miroslav Mareš
tel.: 251 038 216, 251 038 257,
fax: 251 038 219
e-mail: mares@tebodin.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Praha 9
Technický a zkušební ústav stavební 
Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00  Praha 9
Ing. Jana Kántorová
tel.: 286 887 292, fax: 226 896 393
e-mail: sobola@tzus.cz
zaměření: I., IV.

Praha 10  Centrum stavebního
inženýrství a.s. Praha 
Pražská 16, 102 21 Praha 10
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
tel.: 271 751 122, fax: 271 751 122
e-mail: ao@csi.cz
zaměření: I., II., III.

STŘEDNÍ ČECHY
Kladno
REA Kladno, s.r.o.
Ocelárenská 1777, 272 01 Kladno
Ing. Luboš Veverka
tel.: 312 246 245, fax: 312 645 039, 
mobil: 603 179 970
e-mail: rea@mbox.vol.cz
zaměření:  I., II., III., IV.

Mladá Boleslav
ATON  centrum,  s.r.o.
Staré Město  8, 293 01 Mladá Boleslav
Antonín Krůta
mobil: 602 316 479,
603 417 114, 274 811 750
fax: 274 811 750
e-mail: aton@czn.cz
zaměření: I., II., III.

Kolín
Zkušebnictví, a.s.
Královská Cesta 292, 280 00 Kolín
Ing. Václav Jelínek
Tel.: 267 063 029
fax:222 590 418
e-mail: jelinek@zku.cz
zaměření:  I., II., III.
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JIHOZÁPAD
Blatná
Ing.  Brejcha – STE
Na příkopech 747, 388 01 Blatná
Ing. Jan Brejcha
tel.: 383 420 490, fax: 383 422 976
e-mail: brejcha-blatna@cbox.cz
zaměření: I., II., III., IV.

České Budějovice
Energy Centre 
Pražská 99, 370 04 České Budějovice
Ing. Roman Šubrt
tel.: 387 312 580, fax: 387 312 581
e-mail: ekis@eccb.cz
zaměření: I., II., III., IV.

České Budějovice
Statutární město České Budějovice
Kněžská 19, 370 00 České Budějovice
Ing. K. Srdečný,  Mgr. K. Murtinger, Ing. 
J. Neuwirth
tel.: 386 700 104, 602 227 011,
fax: 385 310 248
e-mail: k.murtinger@quick.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Český Krumlov 
MaRS s.r.o.
Tovární 118, 381 01 Český Krumlov
Ing. Karel Kotyza
tel.: 380 711 656, fax: 380 711 656
e-mail: mars.ck@worldonline.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Horní Bříza
Ing. Karel Hinz,
poradenství v úsporách energií
Družstevní 544,  330 12 Horní Bříza
tel.: 377 955 127, 604 714 438
e-mail: karel.hinz@cmail.cz
zaměření: I.,II., III., IV.
konzultační hodiny: st 13.00 – 17.00

Jindřichův Hradec
COOP THERM spol. s r.o.
Vajgar 675/III, 377 04 Jindřichův Hradec
Ing. Štěpán Gargoš
tel.: 384 321 043, fax: 384 321 047
e-mail: gargos@cooptherm.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Plzeň
ELIS-THERM Plzeň, s.r.o.
Farského 15, 318 02 Plzeň
Štěpán Troján
tel.: 377 240 414, fax: 377 240 415
e-mail: elis.therm@cmail.cz
zaměření: I., II., III. IV.

Plzeň
Jan Kazda – Systherm, s.r.o.
Lobezská E 981, 326 00 Plzeň
tel.: 377 241 177, fax: 377 240 137
e-mail: jan.kazda@systherm.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Rokycany
SEAP Rokycany s.r.o.
Na Pátku 122/II.,  337 01 Rokycany
Ing. Vlastimil Brada, CSc.
tel.: 371 722 239, 371 725 996, fax: 371 
722 239
e-mail: ekis@seap.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Suchdol n. Lužnicí
Městské poradenské středisko
Kulturní středisko
Sídliště 5. května, 378 06 Suchdol n. 
Lužnicí
tel.: 384 781 299 
Marie Valentová, tel.: 267 311 185,
fax: 267 311 185
e-mail: eupri@volny.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Sušice
EGF, spol. s r.o.
Na Tržišti  862, 342 01 Sušice
Ing. Josef Farták
tel.: 376 524 211, fax: 376 524 211
e-mail: egf@egf.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Tábor
Městské poradenské středisko
Žižkovo nám. 6, 390 01 Tábor
Ing. Petr Lapačka
tel.: 381 252 601, 381 282 698,
 fax: 381 282 698
e-mail: pela@eurotherm.cz
zaměření: I., II., III., IV.

SEVEROZÁPAD
Dalovice
BIO PLAN CONSULT, s.r.o.
Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Bc. Martin Frous
tel.: 353 237 162,  fax: 353 237 163
e-mail: bpc@iol.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Most
Středisko  pro úspory energie, o.p.s.
Moskevská 508, 434 01 Most
Ing. Pavel Novák
tel.: 476 104 189,  fax: 476 104 563
e-mail: sue-cr@volny.cz
zaměření: I., III.

Ústí nad Labem
MARTIA a.s.
Mezní  2854/4,
400 11 Ústí nad Labem
Ing. Vít Klein
tel.: 475 650 111, fax: 475 650 999
e-mail: klein@martia.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Roudnice n.Labem 
EM Consult s.r.o.
B. Němcové 1345,
413 01 Roudnice nad Labem
Ing. Vladimír Vlk
tel.: 416 837 675, fax: 416 837 675
e-mail: ekis@emcon.cz
zaměření: I., II., III., IV.

SEVEROVÝCHOD
Hradec Králové
Ing. Miroslav Mizera – JSM Hradec 
Králové
Hořická 283, 500 02 Hradec Králové
Ing. Miroslav Mizera
tel: 495 211 180, fax: 495 212 786
e-mail: jsm_hk@hka.czn.cz
 zaměření: I., II., III., IV.
: I., II., III., IV.

Liberec
Doc. Ing. Karel Adámek, CSc.
VÚTS, U Jezu 4, 461 19 Liberec
tel.: 485 302 270, 776 682 923
e-mail: k.adamek@volny.cz
zaměření: I., II., III., IV.
konzultační hodiny:
pondělí 13.00-17.00 hod.
17.00

Svitavy
Městské poradenské středisko
Budova Městského úřadu
T. G. Masaryka 25, 568 11 Svitavy
Libor Prouza
tel.: 461 550 285
e-mail: radnice@svitavy.cz, 
march@enviros.cz
zaměření: I., II., III., IV.
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Jablonec nad Nisou
REPOS plus, a.s.
Růžová 13, 466 01 Jablonec nad Nisou
Miroslav Vybíral
tel.: 483 312 385, 602 438 658, 
fax: 483 312 386
e-mail: repos@telecom.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Pardubice
Ing. Jan JUŘICA
Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
tel.: 466 535 113, fax: 466 941 433
e-mail: eec.pardubice@worldonline.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Pardubice
Ing. Věra Sytařová – PROJEKT VERA
Br.  Veverkových 2717,  530 02 Pardubice
Ing. Věra Sytařová
tel.: 466 616 308, fax: 466 616 309
e-mail: sytarova@archcen.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Trutnov
G - TEAM Progres spol. s r.o.
Petříkovická 472, 541 03 Trutnov 3
Pavel Marek
tel.: 499 841 216, fax: 499 841 643
e-mail: info@gteam.cz
zaměření: I., II., III., IV.

JIHOVÝCHOD
Blansko
Zdeněk HASOŇ – 
ELEKTROPROJEKT
Brněnská 23, 678 01 Blansko
tel.: 516 416 711, fax: 516 417 544
e-mail: hason@razdva.cz
zaměření: I., II., III.

Blansko
Městské poradenské středisko
Sukova 6, 678 24 Blansko
Ing. Miroslav Pokorný
tel.: 516 426 130, fax: 516 426 186
e-mail: pokorny@blansko.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Brno
Cech topenářů a instalaterů ČR
Hana Londinová
Příkop 12 a, 639 00 Brno
tel.: 545 211 674, 543 234 746,
fax: 543 234 746
e-mail: h.londinova@quick.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Brno
Energ, spol. s.r.o.
Vranovská 102, 614 00  Brno
Mgr. Martina Novotná
tel.: 545 575 751, fax: 545 575 751
e-mail: info@energ.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Brno
Městské poradenské středisko
Stavoprojekta spol. s r.o.
Kounicova 67, 602 00 Brno
Ing. Miroslav Čermák, CSc.
tel.: 541 211 419, fax: 542 174 242
e-mail: info@stavoprojekta.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Jihlava
Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.
Jiráskova 65, 586 01 Jihlava
Ing. Zbyněk Bouda
tel.: 567 303 325, fax: 567 303 330
e-mail: bouda@mu.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Světlá nad Sáz.   
Alternativa pro venkov, o.s.
Městský úřad, nám. Trčků z Lípy 18,
582 91 Světlá n. S.
DiS Radim Hrůza
tel.: 569 458 264, 604 859 936,
fax: 569 456 549
e-mail: energy.consult@email.cz
zaměření: I., II., III., IV
konzultační hodiny: pondělí 13.00-17.00 hod.

Vyškov
Městské poradenské středisko
Městský úřad Vyškov
Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov
Ing. arch. Zdeněk Pospíšil
tel.: 517 301 272, fax: 517 348 060
e-mail: z.pospisil@meuvyskov.cz
zaměření: I., III., IV.

Žďár n. Sázavou
Městské poradenské středisko
Městský úřad
Nám. Republiky 2, 591 31 Žďár nad 
Sázavou
Milan Šorf
tel.: 566 688 179
e-mail: milan.sorf@zdarns.cz
zaměření: I., II., III., IV.

STŘEDNÍ MORAVA
Kroměříž   Mgr. Radovan Šejvl
Husovo náměstí 313/329,  767 00 
Kroměříž
tel.: 517 381 018, 603 184 488,
fax: 517 381 017
e-mail: radsej@centrum.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Olomouc VAE Energo s.r.o.
Wolkerova 24b, 779 00 Olomouc
Ing. Milan Tovačovský
tel.: 585 426 623, fax: 585 426 623
e-mail: vae-energo@ol.ngbox.cz, 
svoboda@volny.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Šumperk SATEZA a.s.
ul. 8. května 41, 787 01 Šumperk
Vladimír Mátl
tel.: 583 215 383, 602 833 374,
fax: 583 214 362
e-mail: sateza@sateza.cz, ekis@sateza.cz
zaměření: I., II., III., IV.
ekis@sateza.cz
zaměření: I., II., III., IV

Uherské Hradiště
Ing. Jaromír Kazík
Na drahách 814, 686 04 Uherské 
Hradiště-Kunovice
tel.: 572 548 500, 608 179 009,
fax: 572 548 500
e-mail: kazik@atlas.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Vsetín
Městské poradenské  středisko
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Ing. Jiří Kovaříček
tel.: 571 419 689, fax: 571 419 278
e-mail: meps_vsetin@post.cz
zaměření: I., III., IV.

Zlín
Městské poradenské středisko
Teplo Zlín, a.s. , Družstevní 4651,
760 05 Zlín
Josef Morys
tel.: 577 242 586, fax: 577 242 585
e-mail: teplozlin@volny.cz
zaměření: I., II., III., IV.
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Přerov
Richard Pospíšil,  POR
Jateční 13, 750 00 Přerov
Richard Pospíšil
tel.: 581 217 268, fax: 581 217 268
e-mail: por@medialine.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Valašské Meziříčí
Regionální energetické centrum – REC
Vsetínská 78 - Hvězdárna, 757 01 
Valašské Meziříčí
Ing. Ivana Tesaříková
tel.: 571 672 111, 571 611 043
e-mail: rec@vm.inext.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Zlín
Milan Mach – MALZA
Havlíčkova 933, 763 02 Zlín 4
tel.: 577 105 925, 777 650 560,
fax: 577 105 925
e-mail: machmalza@vol.cz
zaměření: I., II., III., IV.

OSTRAVSKO
Havířov
C.E.I.S.
Kosmonautů 12, 736 01 Havířov
Ing. Tomáš Hubacz
tel.: 596 412 890, 603 449 100,
fax: 596 412 890
e-mail: tomas_h@ceis.cz
zaměření: I., II., III., IV.
Konzultační hodiny: Po 12.00 – 16.00 hod.

Nový Jičín
Městské poradenské středisko
Štefanikova 7, 747 01 Nový Jičín
Marie Kubešová
tel.: 556 701 005, 603 373 295,
fax: 556 701 005
e-mail: kubesova@mybox.cz
zaměření:  I., II., III., IV.

Ostrava 
DHV CR, spol. s r.o.
Sokolská 99, 702 00  Moravská Ostrava
Ing. Jiří Křupka
tel.: 597 310 229, 603 415 166,
fax: 597 310 229
e-mail: jiri.krupka@ova.dhv.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Ostrava
Komplexní automatizace – ARC, s.r.o.
Pohraniční 104, 703 00 
Ostrava-Moravská
Ing. Lubomír Gebauer
tel.: 596 616 387, 777 199 444,
fax: 596 616 387
e-mail: komplex@ova.inecnet.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Ostrava
VŠB – Technická univerzita
Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
tel.: 596 994 483, 604 122 124,
fax: 596 915 315
e-mail: kamil.kolarcik@vsb.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Ostrava
Ing. Miroslav Škarpa – 
THERM-CONSULT
Slavíkova 6143, 708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Miroslav Škarpa
tel.: 596 927 122, 608 963 931,
fax: 596 924 169
e-mail: therm-consult@volny.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Ostrava
TCHAS, spol. s r.o.
U dvoru 21, 
00 00 Ostrava – Mariánské Hory
Ing. Světlana Kravčenková
tel.: 595 691 563, 723 489 353,
fax: 595 691 599
e-mail: kravcenkova@tchas.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Ostrava
Bytprům, v.d.
Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Mečislav Krysta
tel.: 596 752 374, 602 720 831,
fax: 596 752 374
e-mail: bytprum@telecom.cz
zaměření: I., II., III., IV.

Za demonstrační projekt se považuje první projekt zaregistrovaný na Fondu v daném okrese. Projekt musí
splňovat
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1.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých
výkladovou komisí ministra životního prostředí

č. 1/2004

Vydávání a změny rozhodnutí o stanovení průzkumných území podle § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích, ve znění pozdějších předpisů (V/127)

§ 4 zák. č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

1. Platná právní úprava neumožňuje stanovit pro stejného zadavatele nové průzkumné území, které se překrývá
s plochou již stanovených průzkumných území, ještě v době platnosti původního rozhodnutí o stanovení prů-
zkumného území. Zadavatel však může využít svého práva písemně se vzdát stanovených průzkumných území (§
4 odst. 8 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění) a současně požádat o stanovení nového
průzkumného území. Písemné oznámení o vzdání se průzkumného území nabývá účinnosti dnem doručení minis-
terstvu.

Odůvodnění:

Ke změně či zrušení pravomocného rozhodnutí o stanovení průzkumného území může dojít pouze na základě důvodů
stanovených správním řádem při využití tzv. mimořádných opravných prostředků, tj. obnovy řízení (§ 62 a násl. správ-
ního řádu) nebo přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§ 65 a násl. správního řádu). Pravomocné správní roz-
hodnutí může z důvodu nezákonnosti zrušit i správní soud při výkonu správního soudnictví nebo tak může učinit pro
porušení základních práv a svobod i Ústavní soud v rámci vyřizování ústavní stížnosti. V daném případě však není dán
pro tyto opravné prostředky důvod. 

K otázce rozhodování v téže věci lze dále uvést např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze V 44 – SP 4/1994, podle kte-
rého: „V řízení před správními orgány platí obecně zásada non bis in idem; lze ji dovodit z principu materiální právní
moci. Ten v sobě zahrnuje i nezměnitelnost rozhodnutí, tj. nenarušitelnost vzniklých, změněných nebo zaniklých hmotně-
právních subjektivních oprávnění a povinností. To platí bez ohledu na to, zda procesní předpis zákaz dvojího projednání
téže věci explicitně stanoví nebo nikoli.“ 

Při splnění určitých hmotněprávních předpokladů lze v některých případech zasáhnout do právních poměrů regulova-
ných pravomocnými správními akty. U takových zásahů se tedy neuplatní překážka rei iudicatae. V této souvislosti se
hovoří zejména o výhradě nového rozhodnutí při změně vnějších okolností – tzv. clausula rebus sic stantibus. Tato klau-
zule umožňuje reagovat na dodatečnou změnu okolností relevantních pro řešení obsahu správního aktu vydáním nového
správního aktu, který předmětné právní poměry upraví se zřetelem k novým okolnostem. Dodatečná změna vnějších
okolností přitom může vycházet z projevu vůle adresáta správního aktu tím, že adresát požaduje změnu nebo zrušení
oprávnění přiznaného správním aktem. U pozitivních správních aktů musí být klauzule rebus sic stantibus vyjádřena
explicitně v příslušném zákoně. Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, však
výslovně neupravuje možnost změnit nebo zrušit rozhodnutí o stanovení průzkumného území. Vzhledem k tomu zřejmě
nelze v daném případě uvažovat o možnosti uplatnění institutu výhrady nového rozhodnutí při změně vnějších okolností. 

Rozhodnutí o stanovení průzkumného území je pozitivním právním aktem, kterým se zadavateli uděluje na průzkum-
ném území výhradní právo na vyhledávání a průzkum výhradního ložiska v souladu se stanovením průzkumného území
(§ 4 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.). Toto rozhodnutí má tedy charakter oprávnění, k němuž se však vztahuje celá řada
povinností. Jedná se např. o povinnost platit poplatek provádět ložiskový průzkum (§ 4b zákona č. 62/1988 Sb.). V sou-
ladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona č. 62/1988 Sb. jsou v rozhodnutí o stanovení průzkumného území vymezeny
i podmínky pro provádění prací.

SDĚLENÍ



Zákon č. 62/1988 Sb. obsahuje pouze dva instituty, které umožňují zadavateli určitým způsobem disponovat se stano-
veným průzkumným územím. Jedná se o právo převést stanovené průzkumné území na jinou fyzickou nebo právnickou
osobu na základě písemné smlouvy a s písemným souhlasem ministerstva (§ 4 odst. 4 zákona č. 62/1988 Sb.) a právo
vzdát se v průběhu platnosti příslušného rozhodnutí celého průzkumného území nebo jeho části (§ 4 odst. 8 zákona
č. 62/1988 Sb.). 

Zákaz stanovit nové průzkumné území, které se překrývá s plochou již stanovených průzkumných území, ještě v době
platnosti původního rozhodnutí o stanovení průzkumného území má zabránit, aby na jednom průzkumném území půso-
bily svými účinky dvě rozhodnutí. Taková situace nenastane tehdy, bude-li nové průzkumné území stanoveno s účinností
od okamžiku ukončení platnosti původních rozhodnutí o stanovení průzkumných území. V takovém případě vydání roz-
hodnutí nebrání překážka věci rozhodnuté, neboť již nepůjde o stejnou věc, resp. období, na které se průzkumné území
stanovuje. Za stavu, kdy zadavatel zamýšlí vzdát se stanovení stávajících průzkumných území s tím, že na tomtéž území
požaduje stanovení nových průzkumných území v jiných hranicích, je v zájmu zabezpečení kontinuity provádění geolo-
gických prací možné vydat rozhodnutí o stanovení nového průzkumného území na dobu poté, kdy bude písemné ozná-
mení o vzdání se stanovení všech dotčených průzkumných území doručeno ministerstvu. Nové rozhodnutí tedy bude
vydáno s odloženou účinností ode dne vzdání se stanovení všech dotčených průzkumných území. 

Zákon č. 62/1988 Sb. v platném znění neumožňuje prodloužení platnosti již stanovených průzkumných území. V sou-
časné době však Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu zákona č. 62/1988 Sb., která by měla opět umožnit
prodlužování platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území. Účelem této novely je zejména transpozice směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhle-
dávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků. 

2. Posouzení doby platnosti, na kterou je rozhodnutí o stanovení průzkumného území vydáno, je předmětem
správního uvážení ministerstva. Ministerstvo musí přitom vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci (§ 3 odst.
4 správního řádu) a posuzovat žádost i z hlediska zdůvodnění doby, na kterou se vydání rozhodnutí žádá a v němž
má žadatel ve svém zájmu prokázat potřebu vydání rozhodnutí právě na tuto dobu, a dále i z hlediska minimali-
zace zatěžování území a z jiných pro ochranu životního prostředí významných hledisek.

Odůvodnění:

Zákon č. 62/1988 Sb. výslovně nestanoví dobu platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území. Podle ustanovení
§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 62/1988 Sb. musí žadatel v žádosti o stanovení průzkumného území uvést mimo jiné i dobu,
na kterou se o stanovení průzkumného území žádá. Podle ustanovení § 4a odst. 4 obsahuje rozhodnutí o stanovení prů-
zkumného území mimo jiné i dobu platnosti území. Teoreticky je možné stanovit průzkumné území i na dobu 25 let. Při
posuzování žádosti však musí ministerstvo zohlednit konkrétní okolnosti žádosti, zejména akceptovatelnost důvodů žada-
tele, kterými argumentuje pro žádanou dobu platnosti, neméně důležité je i posouzení zájmu na časově minimálním zatí-
žení území tímto průzkumem a další aspekty významné pro ochranu životního prostředí v průzkumném území.   

V Praze dne 9. ledna 2004
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JUDr. Alena Netolická, v.r.
ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP s čtvrtletníkem EIA 
a dalšími tiskovinami pro rok 2004 zasílejte na adresu

SEVT, a.s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422,  e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné titulů

„Věstník & Zpravodaj MŽP“

s přílohami činí 750 Kč
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