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3.
PŘÍLOHY I 

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

platné od  1. listopadu 2008

RESORTNÍ PŘEDPISY

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

Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány Směrnicí 13/2006 Ministerstva 
životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory stanoví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních 
ekonomických podmínek Přílohy ke Směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
ČR (dále jen „Přílohy“).
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Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 
Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Přílohy I.5, na opatření splňující podmínky pro 

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

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu život-
ního 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. U nestavebních akcí se za ter-
mín zahájení považuje den uzavření smlouvy o dílo. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu 
vydán kolaudační souhlas podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, resp. datum z předá-
vacího protokolu o ukončení akce. Pro posouzení, zda je podpora poskytována na dosud neukončenou akci (čl. 1 
Směrnice) je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře. Náklady na výrobu informačních tabulí, které 
musí být instalovány na všechny investiční akce financované Fondem, budou započítávány do uznatelných nákladů.

Akceptované 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 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 v případě, že nebyly projednány již na předchozích dvou 
Radách Fondu. Po třetím projednání žádosti Radou Fondu, kdy na akci nebylo vydáno kladné rozhodnutí, obdrží žádost 
automaticky záporné rozhodnutí.

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

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 pod-
pory.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem 
ministra životního prostředí.

Přílohy:

Příloha č. I.1: Programy podpory, v rámci kterých bude Fond přijímat žádosti
Příloha č. I.2: Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu 
Příloha č. I.3: Formulář žádosti o podporu z Fondu 1)

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: Pokyny pro zajištění pohledávek Fondu
Příloha č. I.7: Požadované ekonomické doklady
Příloha č. I.8: Odborný posudek
Příloha č. I.9: Program péče o přírodní prostředí
Příloha č. I.10: Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona 
Příloha č. I.11:  Adresář

V Praze dne 31. 10. 2008 RNDr. Martin Bursík v.r.
 ministr životního prostředí 

1) Příloha č. I.3 Formulář žádosti o podporu je k dispozici na internetových stránkách Fondu www.sfzp.cz
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Příloha č. I.1

PROGRAMY PODPORY, V RÁMCI KTERÝCH BUDE SFŽP ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

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

2. PROGRAMY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ:

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země 

Program napomáhá plnění Montrealského protokolu, prováděcího dokumentu Vídeňské úmluvy, o látkách poškozují-
cích ozónovou vrstvu Země a předcházení emisí těchto látek. Cílem programu je postupné omezování výroby a spotřeby 
některých látek na bázi halogenových uhlovodíků (freonů), látek zodpovědných za poškozování vrstvy ozónu ve strato-
sféře, která hraje velmi důležitou roli pro veškerý život na Zemi.

Podpora z Fondu je určena pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace a organizačním složky státu. Finanční 
podpora bude poskytována formou půjčky nebo dotace v závislosti na realizaci a efektivnosti projektu a na podmínkách 
každé konkrétní vypsané výzvy. 

Podporovaný projekt musí mít výrazný pozitivní vliv na ochranu ozónové vrstvy Země a musí být v souladu se všemi 
právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Prahová hodnota efektivity vyjádřená jako Kč na kg 
emisí ODP (potenciál poškozování ozónové vrstvy - Ozone Depleting Potential) a nízkým GWP (potenciál globálního 
oteplování - Global Warming Potential) bude u každé výzvy formulována zvlášť.

Formy podpory budou nastaveny vždy pro daný konkrétní případ (ve formě dotace pro daný projekt - nákup požado-
vaného přístroje, zařízení apod. nebo formou půjčky na realizaci opatření). 

 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.

Předmětem podpory programu ochrany ozónové vrstvy Země je: 

1. znovuzískávání a sběr látek poškozujících ozónovou vrstvu Země,
2. následné zneškodnění látek poškozujících ozónovou vrstvu Země,
3. implementace náhradních technologií s nulovým ODP, rovněž i znovuzískávání látek,
4. měření a monitorování stavu ozónové vrstvy Země (měření intenzity UV záření), sledování stratosferických procesů 

a jejich vztah k ozónové vrstvě a změně klimatu.

ad 3. Jedná se zejména o oblast požární ochrany (kritické použití halonu v letadlech k ochraně prostorů posádky, 
v prostoru motorů apod., ve vojenských pozemních vozidlech, pro inertizaci stávajících komunikačních a velitelských 
středisek v armádě s posádkou aj.) klimatizace budov.

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

a) v případě projektů náhrady, znovuzískávání a sběru látek poškozujících ozónovou vrstvu je to efektivita vynalože-
ných nákladů vyjádřená jako poměr výše podpory a celkových investičních nákladů proti snížení instalovaného ODP 
nebo emisí ODP,

b) v případě projektů následného zneškodnění látek poškozujících ozónovou vrstvu je to efektivita vynaložených 
nákladů vyjádřená jako poměr objemu podpory a celkových investičních nákladů proti celkovým emisím ODP, kte-
rým bude daným projektem zabráněno,

c) splnění kvalifikačních požadavků pro znovuzískávání těchto látek,
d) v případě měření a monitorování stavu ozónové vrstvy Země se jedná o náklady vztažené k objemu získaných dat 

a k jejich relevanci pro ochranu ozónové vrstvy. Míra využití získaných dat pro globální sledování stavu ozónové 
vrstvy (výstupem musí být využitelná data). Publikace výstupů a zjištěných výsledků v odborném tisku a na kon-
ferencích zaměřených na ochranu ozónové vrstvy (výstupy by měly být přínosem pro globální aktivity v této 
oblasti).
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Doklady, které musí žadatel doložit pro zaregistrování žádosti a pro uzavření smlouvy se SFŽP ČR:

Specifické doklady budou rovněž formulovány pro každou výzvu, neboť se budou lišit pro každou vymezenou oblast 
podpory.

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 platném 
znění a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

Podporována budou opatření v rámci dílčího programu:

3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci dílčího programu 3.1.6. jsou stanovena takto:

1) pozemky, jejichž výkup se realizuje přednostně:
• v národních přírodních rezervacích,
• v národních přírodních památkách,
• v národních parcích.

2) ostatní vykupované pozemky:
• v I. zónách chráněných krajinných oblastí,
• v přírodních rezervacích,
• v přírodních památkách,
• v ochranných pásmech ZCHÚ,
• jiné pozemky, pokud je jejich výkup nezbytně nutný k ochraně kriticky ohrožených druhů živočichů nebo rostlin, 

k ochraně jeskyní nebo významných geomorfologických jevů.

Ve skupině 2) v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka se přednostně vykupují pozemky s přihlédnutím 
k následujícím kritériím s tím, že se jednotlivá kritéria sčítají:

  
• pozemky v územích, které jsou zařazeny do „Národního seznamu evropsky významných lokalit“, který byl vládou 

schválen v prosinci roku 2004, (nařízení vlády s národním seznamem vyšlo ve Sbírce zákonů č. 132/2005 Sb. a na-
bylo účinnosti dnem vydání 25.4. 2005),

• pozemky na  území vymezených ptačích oblastí (dle jednotlivých nařízení vlády), 
• v územích zařazených do seznamu mokřadů mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy anebo mokřady, 

které jsou uvedené v publikaci CHYTIL J., HAKROVÁ P., HUDEC K., HUSÁK Š., JANDOVÁ J., PELLANTOVÁ 
J. (eds.), 1999: Mokřady České republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. – Český ramsarský výbor, 
Mikulov.

Dále se v obou skupinách přihlíží k těmto kritériím:

• pozemky vyžadující speciální péči pro zachování předmětu ochrany, kterou není schopen stávající vlastník zajistit,
• reprezentativnost a unikátnost území,
• v územích jejichž existence je závislá na pravidelném nebo jednorázovém vkládání velkých finančních prostředků 

z veřejných rozpočtů,
• pozemky, kterými se vhodně doplňuje celistvost pozemků ve státním vlastnictví.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a správy národních parků jsou povinny vést evidenci všech vykou-
pených pozemků, ke kterým vykonávají právo hospodaření. 

Bližší specifikace celého programu 3.1., odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajů uve-
dených v žádosti, jsou uvedeny v Příloze I.9.
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Příloha č. I.2

OBECNÉ 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. V případě poskytnutí půjčky budou pohledávky zajištěny dle pokynů uvedených v Příloze I.6.

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 pohledávky.

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 vinkulace pojistného plnění (u po-
jištěných nemovitostí) a výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

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

7. Typy žadatelů o podporu

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

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

v platném znění);
• územní samosprávné celky;
• občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění);
• církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby, další právnické osoby ve smyslu zákona o církvích 

a náboženských společnostech;
• 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);
• školy a školská zařízení;
• státní příspěvkové organizace;
• organizační složky státu.

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.

Pro účely poskytnutí podpory dle těchto Příloh jsou na roveň nájemce postaveny osoby, jejichž právní vztah k před-
mětu podpory jim dává alespoň taková práva, jako nájemci.
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8. Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona č. 215/2004 Sb., 
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění. Výsledek posouzení uvede v podkladech pro 
jednání Rady Fondu a pro rozhodnutí ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení výjimky s Evropskou 
komisí, upozorní na tuto skutečnost Ministerstvo životního prostředí, které dá podnět k řízení. Doba potřebná k ří-
zení o povolení výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec /2/ Směrnice Ministerstva život-
ního 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 
a vlastních zdrojů) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných 
případech aplikovat zvláštní režim financování. 

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

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

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

13. V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, které je možné financovat z Operačního programu 
Životní prostředí nebo z dalších operačních programů.

ČLÁNEK II

1. FORMY FINANČNÍ PODPORY

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

Maximální limity celkové podpory a dotace

Číslo 
programu

Název programu Typ žadatele
Max. limit

% podpora/%dotace
ze základu pro výpočet podpory

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země
A
P

80/80 1) 2)

   80/30 1) 2) 3)

3.1.6.
Výkupy pozemků ve zvláště chráněných 
územích, jejich ochranných pásmech a vý-
znamných krajinných prvcích

 A 100/100

1) Maximální výše podpory bude limitována výtěžností separovaných a následně zneškodněných látek poškozujících ozónovou vrstvu Země.

2) Maximální výše finančních prostředků na akci za rok se bude odvíjet od konkrétního opatření a bude specifikována při každé výzvě 

3) V případě veřejné podpory u programu 2.6. bude výše a % podíl podpory stanoven na základě pokynů společenství o poskytování veřejné pod-

pory v oblasti životního prostředí, blokové výjimky pro regionální podporu a blokové výjimky pro malé a střední podniky. Kombinace s podporou 

de minimis je možná za předpokladu dodržení procentního podílu a formy podpory stanovené výše uvedenou tabulkou.
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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 navrhnout změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného 
programu podpor. Návrh změny požadovaného poměru a výše dotace vychází z ekonomického hodnocení žada-
tele a technicko-ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních 
zdrojů.

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

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu 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.

Dobu splatnosti půjčky Fond doporučí do návrhu Rozhodnutí o poskytnutí podpory na základě vyhodnocení ekono-
mické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatele při preferování půjček s krátkou dobou návratnosti. Z tohoto hlediska 
jsou maximální lhůty splatnosti uvedené v tabulkách 1.2.1 a 1.2.2. pro žadatele pouze orientační. 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 7 let. Fond si vyhrazuje práva upravit požadovanou dobu splatnosti 
na základě ekonomického hodnocení žadatele.

Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout 
maximálně 1 rok.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, tj. úpravu režimu splácení 
v rámci celkové doby splatnosti. Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory 
a maximální částka v Kč jsou uvedeny v následujících tabulkách. V případě jiných než podnikatelských subjektů činí 
maximální výše úroku z půjčky 30 % základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR 6M, v případě podnikatelských 
subjektů pak 90 % základní úrokové sazby. Výše úrokové míry může být aktualizována v závislosti 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 dopo-
ručeny. Aktualizovat úrokové sazby lze jen u nově schvalovaných podpor. Úrokové sazby se neaktualizují v případě 
uzavřených akcí a změn Rozhodnutí ministra.

Výše úrokové míry již zůstává stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o podpoře. 
Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, základní úrok v %, maximální 
doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých programů jsou uvedeny v tabulkách 
1.2.1. a 1.2.2. 

1.2.1. Kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.)

Číslo 
programu

Název programu
Max. výše půjčky

-% ze zákl. podpory
Úrok z půjčky 

v % p.a.

Doba
splatnoti
max. let

Odklad 
půjčky
max. let

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země 40 1 5 1

1) Max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora
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1.2.2. Kategorie P žadatelů o podporu (podnikatelské subjekty)

Číslo 
programu

Název programu
Max. výše půjčky

-% ze zákl. podpory
Úrok

Doba
splatnoti
max. let

Odklad 
půjčky
max. let

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země 50 4,0 7 1

1) Max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora

1.3. Podpora ve formě kombinace dotace a půjčky

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

V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky 
v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází z ekonomic-
kého hodnocení žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2. 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.

3. SOUBĚH PODPORY Z FONDU A JINÝCH CENTRÁLNÍCH ZDROJŮ

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková 
výše podpory ze státního rozpočtu a Fondu převýší 80 % základu pro stanovení podpory. Souběh podpor z Fondu a Ev-
ropských fondů není možný podle těchto Příloh, řídí se pravidly příslušných Operačních programů.

4. ZMĚNA PŘÍJEMCE PODPORY

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

5. TERMÍNY REALIZACE AKCE

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

6. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

Žadatel (příjemce podpory) je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či 
dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon o veřej-
ných zakázkách“). Žadatel (příjemce podpory), který má od Fondu obdržet podporu ve výši alespoň 50 % základu pro 
stanovení podpory a není jinak povinen při zadání zakázky postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, popřípadě 
se u něj jedná o zakázku, pro kterou je stanovena jen obecná povinnost dodržet zásadu transparentnosti, rovného zachá-
zení a zákazu diskriminace, je povinen (v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků z Fondu) při 
výběru dodavatele postupovat dle Přílohy I.10.
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Příloha č. I.4 

VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY OBCÍ A KRAJŮ 
(USNESENÍ VLÁDY Č. 346/2004)

Příloha k žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR 

Vyplní žadatel o podporu - obec nebo kraj - podle souhrnných údajů za řídící úřad a podřízené rozpočtové organizace 
podle výsledků rozpočtového hospodaření za předcházející účetní období.

Název a sídlo vykazující jednotky:

IČ:

Sledované ukazatele vykázány v účetnictví za uzavřené účetní období / rok:  
    

Číslo 
řádku

Název položky
Odkaz na Rozpočtovou 

skladbu MF ČR
Stav k 31.12. sledovaného 

roku v tis. Kč 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2

3 přijaté dotace – finanční vztah položka 4112 +4212

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3

5 úroky položka 5141 

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 

7 splátky leasingu položka 5178

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 x 100 %

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované podpory. Změny 
údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Datum: 

Sestavil:

Telefon: Podpis:

Datum:

Schválil:

Telefon: Podpis:
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VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY

Příloha k žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR 

Vyplní žadatel o podporu - obec nebo kraj - podle souhrnných údajů za řídící úřad a podřízené rozpočtové organizace 
podle výsledků rozpočtového hospodaření za předcházející účetní období.

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Název a sídlo vykazující jednotky:

IČ:

Ukazatele roku:       tis. Kč

číslo 
řádku

Název položky
Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo 
jiné vymezení ukazatele

Stav k 31.12. sle-
dovaného roku

1 daňové příjmy třída 1

2 nedaňové příjmy třída 2

3 kapitálové příjmy třída 3

4 přijaté dotace třída 4

5 příjmy celkem ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4

6 příjmy celkem po konsolidaci ř. 4200

7 úroky položka 5141 + položka 6143

8 splátky jistin třída 8, záporné zápisy na polož-
kách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázo-
vých splátek dluhopisů s dobou splat-
nosti delší než jeden rok realizovaných 
v roce

9 splátky leasingu položka 5178

10 splátky směnek emitovaných v minulých 
letech

část záznamové položky 021

11 poměrná část jednorázové splátky dluhopisů částka odpovídající podílu jednoho 
roku z celkové jednorázové splátky 
(např. 1/6 celkové jednorázové splátky 
u šestileté emise*)

12 výdaje na dluhovou službu ř.7 + ř.8 + ř.9 + ř.10 + ř.11

13 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v % ř. 12 děleno ř.6 **) x 100    %

*) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky 
hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorá-
zově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky (bez ohledu na to, ve kterém roce bude jednorázová 
splátka provedená)

**) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele a je součástí požadovaných dokladů SFŽP ČR.

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované podpory. Změny 
údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Sestavil:

Telefon

Schválil:

Telefon: Podpis:
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Příloha č. I.5 

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

 A K FORMULÁŘI ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE

Postup a nezbytné doklady k žádostem v, v Programu péče o přírodní prostředí jsou uvedeny v samostatné Příloze 
I. 9. Doklady, které musí žadatel doložit pro zaregistrování žádosti a pro uzavření smlouvy v rámci Programu ochrany 
ozónové vrstvy Země, budou pro každou oblast podpory formulovány v každé výzvě zvlášť.

Žadatel vyplní žádost o podporu z Fondu a společně s požadovanými přílohami ji předloží v zalepené a označené 
obálce 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.

Doklady, u nichž termín ukončení platnosti není stanoven přímo ve znění dokladu nebo příslušným obecně závazným 
předpisem, musí být Fondu se žádostí o podporu předloženy do 6 měsíců od jejich vystavení. Tato lhůta se nevztahuje 
na dokumentaci a energetický audit, tyto musí odpovídat příslušným předpisům platným v době podání žádosti.
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Příloha č. I.6

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK SFŽP ČR

1. ÚVOD

Je-li součástí podpory půjčka, pak je zapotřebí se Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen 
„Fond“) dohodnout její zajištění.

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

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

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

2. TYPY ZAJIŠTĚNÍ AKCEPTOVANÉ FONDEM

2.1. Jištění pohledávky zástavou nemovitostí

U těchto zástav, které jsou nejobvyklejšími zajišťovacími instrumenty půjčky, je nutno předložit následující doklady:

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

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

c) Znalecký posudek - znalecký posudek se předkládá pouze v originále. Ocenění nemovitostí musí být provedeno 
podle vyhlášky č. 617/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Ve zvláštních případech (výrobní objekty, sklady - viz 
bod 2.1g) Fond vyžaduje tržní ocenění zástav. V posudku musí být nemovitosti specifikovány v souladu s tím, jak 
jsou vedeny v katastru nemovitostí, tj. s uvedením parcelních čísel pozemků navržených k zastavení a popisných či 
evidenčních čísel staveb navržených k zastavení, vždy s uvedením parcelního čísla pozemku, na kterém se stavba 
nachází, aby bylo jednoznačně určeno, o jaké nemovitosti jde. V odůvodněných případech si Fond vyhrazuje právo 
svého vlastního posouzení navržené zástavy některou jinou odbornou firmou.

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

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

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

g) Hodnota zástavy - pokud jde o hodnotu zástavy, je třeba počítat s tím, že Fond bude požadovat vyšší hodnotu 
zástavy, než bude činit pohledávka. Pro orientační propočet navýšení zástavy uvádíme koeficienty, které jsou určeny 
pro klienty hodnocené stupněm pozitivní 1, pokud je klient hodnocen jako pozitivní 2 (viz vyhodnocení úvěrové 
způsobilosti), tak se tyto koeficienty zvyšují o 0,3:
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druh nemovitosti: hodnota zástavy / půjčky s úrokem
obytné domy  .......................................................................................2,0
objekty vhodné pro podnikatelské účely .............................................1,3
výrobní objekty , sklady podnikatelských subjektů ............................2,01)

pozemky s lesními porosty pojištěné .........................................1,5
 nepojištěné .....................................2,0
zemědělské pozemky  ..........................................................................1,8
speciální objekty (ČOV, elektrárny apod.) ..........................................1,82)

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

Legenda:
1) ke znaleckému posudku dle bodu c) oceňujícímu výrobní objekty a sklady podnikatelských subjektů je nutno předlo-

žit znalecký posudek tržního ocenění (toto se netýká malých vodních elektráren)
2) pouze jako dozajištění zástavy, tj.kombinace bonitní zástavy se speciálními objekty

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

Obecné zásady pro zástavu nemovitostí

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Jištění pohledávek bankovní zárukou

Postup při tomto způsobu zajištění je poněkud odlišný než postup u ostatních typů zajištění, protože bankovní 
záruka se vypracovává až na základě smlouvy o podpoře vypracované Fondem. Žadatel tudíž musí předložit pří-
slib bankovní záruky, z kterého je zřejmé jak bude bankovní záruka koncipována, tj. na jakou výši a u jaké banky 
bude uzavřena. Ručení musí být dále koncipováno tak, aby platnost záruční listiny nekončila dříve než 3 měsíce 
po předpokládaném ukončení splácení půjčky. Bankovní záruku nutno uzavírat nejen na jistinu, ale i na úroky 
/příslušenství/.
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Posléze bude ve smlouvě o podpoře zakotvena podmínka, že finanční prostředky Fondu budou uvolněny až po před-
ložení originálu záruční listiny.

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

2.3. Jištění třetí osobou

Pokud bude ručitelem jiná osoba (podnikatelský subjekt bude ručit za obec, nebo naopak obec ručí za podnikatelský 
subjekt či obec ručí jiné obci), a své ručení zajistí řádnou zástavou, bude s ním po dohodě s Fondem sepsána běžná 
zástavní smlouva.

Při zvlášť bonitním ručiteli je možno upustit od ručení nemovitostmi. Pak postačuje ručitelské prohlášení.

V případě ručitelského prohlášení je však vždy nutno předložit:

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

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

2.4. Ručení cennými papíry

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

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

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

d) směnka - Půjčky poskytnuté Fondem mohou být zajištěny také směnkou ve smyslu směnečného a šekového 
zákona č. 191/1950 Sb. a zákona o cenných papírech č. 591/1992 Sb. ze dne 20.11.1992 ve znění pozdějších před-
pisů s „avalem“ nebo ručitelským prohlášením ručitele.
Směnečný ručitel bude vyhodnocen jako běžný ručitel. K tomuto musí být předloženy podklady v souladu  
s bodem 2.3.
Poznámka: Listinné cenné papíry se ponechávají v úschově Fondu a zaknihované cenné papíry se zastaví ve pro-
spěch Fondu. Pro zrychlení předávání originálních listinných cenných papírů je nutné v přehledu uvádět počet 
zastavovaných cenných papírů, kdo je vydal, identifikační čísla (ISIN), série apod.

e) zastavení pohledávky u bankovního ústavu - termínované vklady - V tomto případě žadatel předkládá doklad 
o zřízení a vedení termínovaného účtu. Výnosy z TVK náleží žadateli o podporu.

Právní odbor Fondu vypracuje zástavní smlouvu včetně potvrzení poddlužníka, které žadatel předloží k potvrzení 
bance, u které je veden termínovaný vklad. Bez tohoto potvrzení nebudou uvolněny finanční prostředky z Fondu.

2.5. Ručení budoucími příjmy 

Ručení budoucími příjmy se používá v kombinaci se zástavou nemovitostí, případně s jinými zajišťovacími instru-
menty a lze je akceptovat pouze u statutárních měst. Ručení budoucími příjmy představuje trojdohodu mezi Fondem 
příjemcem podpory a příslušným bankovním domem. Podmínkou je předložení všech účtů města, zejména daňových 
a předběžné projednání s příslušným bankovním domem tak, aby smlouva o platbách z peněžních prostředků na běž-
ném účtu vypracovaná Fondem nebyla v konečné fázi odmítnuta.
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3. ZPRACOVÁNÍ ZÁSTAVNÍ SMLOUVY VE VAZBĚ NA ČERPÁNÍ PŮJČKY

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

Poznámka:
Podmínky pro zajištění pohledávek je nutno chápat jako obecné a skutečné zajištění bude stanoveno s přihlédnutím 

ke konkrétním podmínkám daného případu a může se (při zabezpečení řádného zajištění pohledávek Fondu) od uvede-
ných lišit.

4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Fond si vyhrazuje právo změny Pokynů pro zajištění pohledávek s ohledem na aktuální potřeby Fondu.
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Příloha č. I.7

Příloha č. I. 7 - 1 Obce, města, kraje

POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 (Fin 2-12M) za minulé účetní období (poslední uzavřený rok),
b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
 (Fin 2-12M) za poslední účetní období (aktuální výkaz),
c) rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 
 za minulé účetní období (poslední uzavřený rok),
d) rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků příspěvkových organizací 
 za poslední účetní období (aktuální výkaz),
e) schválený rozpočet, popř. rozpočtový výhled na období realizace projektu
f) zajištění zdrojů žadatele, nutno doložit:

• čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů + informace o zdrojích, ze kterých bude projekt financován, popř. 
doložit výpis z účtu, vyznačit plánovaný projekt v rozpočtu či v rozpočtovém výhledu, apod.,

• komentář k zajištění vratných, popř. nevratných zdrojů + doložení relevantních dokladů, např. předběžného pří-
slibu bankovního úvěru, popř. prohlášení banky o ochotě jednat o poskytnutí bankovního úvěru, nebo doložení 
jiného zdroje financování (např. potvrzení o předpokládaném financování z krajského či jiného rozpočtu nebo 
od jiného subjektu),

g) předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek - viz. Příloha č. I.6

UPOZORNĚNÍ: 
Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, popř. aktualizovat náležitosti 
žádosti.
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Příloha č. I. 7 - 2 Svazek měst a obcí

POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY

I. EKONOMICKÉ DOKLADY POŽADOVANÉ OD SVAZKU 1)

a) zřizovací listina svazku
b) stanovy svazku
c) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
 (Fin 2-12M) za minulé účetní období (poslední uzavřený rok),
d) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí   
 (Fin 2-12M) za poslední účetní období (aktuální výkaz),
e) rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 
 za minulé účetní období (poslední uzavřený rok),
f) rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 
 za poslední účetní období (aktuální výkaz),
g) schválený rozpočet, popř. rozpočtový výhled na období realizace projektu
h) zajištění zdrojů žadatele nutno doložit:

• čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů + informace o zdrojích, ze kterých bude projekt financován, popř. 
doložit výpis z účtu, vyznačit plánovaný projekt v rozpočtu či v rozpočtovém výhledu, apod.,

• komentář k zajištění vratných, popř. nevratných zdrojů + doložení relevantních dokladů, např. předběžného pří-
slibu bankovního úvěru, popř. prohlášení banky o ochotě jednat o poskytnutí bankovního úvěru, nebo doložení 
jiného zdroje financování (např. potvrzení o předpokládaném financování z krajského či jiného rozpočtu nebo 
od jiného subjektu), .

i) předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek - viz. Příloha č. I.6

II. EKONOMICKÉ DOKLADY POŽADOVANÉ OD MĚST A OBCÍ, KTERÉ SE VÝZNAMNĚ PODÍLEJÍ 
NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
 (Fin 2-12M) za minulé účetní období (poslední uzavřený rok),
b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
 (Fin 2-12M) za poslední účetní období (aktuální výkaz),
c) rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací  
 za minulé účetní období (poslední uzavřený rok),
d) rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 
 za poslední účetní období (aktuální výkaz),
e) schválený rozpočet, popř. rozpočtový výhled na období realizace projektu
f) zajištění zdrojů, tj. podílu, kterým se bude podílet na spolufinancování projektu – nutno doložit:

• čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů + informace o zdrojích, ze kterých bude projekt financován, popř. 
doložit výpis z účtu, vyznačit plánovaný projekt v rozpočtu či v rozpočtovém výhledu, apod.,

• komentář k zajištění vratných, popř. nevratných zdrojů (v případě, že pro spolufinancování budou použity cizí 
zdroje) + doložení relevantních dokladů, např. předběžného příslibu bankovního úvěru, popř. prohlášení banky 
o ochotě jednat o poskytnutí bankovního úvěru, nebo doložení jiného zdroje financování (např. potvrzení o před-
pokládaném financování z krajského či jiného rozpočtu nebo od jiného subjektu),

UPOZORNĚNÍ: 
Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, popř. aktualizovat náležitosti 
žádosti.

1) Tzv. svazek obcí, upravený v § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
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Příloha č. I. 7 - 3 Příspěvkové organizace a ostatní subjekty

POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY

a) stručná charakteristika žadatele a rozhodnutí o zřízení
b) výkaz zisku a ztráty (popř. u organizačních složek státu výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, 

jimi zřízených OSS a státních fondů FIN 2-04 U) za minulé účetní období (poslední uzavřený rok).
c) výkaz zisku a ztráty, (popř. u OSS výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených OSS 

a státních fondů FIN 2-04 U) za poslední účetní období (aktuální výkaz),
d) rozvaha za minulé účetní období (poslední uzavřený rok).
e) rozvaha za poslední účetní období (aktuální výkaz),
f) schválený rozpočet, popř. rozpočtový výhled na období realizace projektu
g) zajištění zdrojů žadatele, nutno doložit:

• čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů + informaci o zdrojích, ze kterých bude projekt financován, popř. 
doložit aktuální výpis z účtu, vyznačit plánovaný projekt v rozpočtu či v rozpočtovém výhledu, apod.,

• komentář k zajištění vratných, popř. nevratných zdrojů + doložení relevantních dokladů, např. předběžného pří-
slibu bankovního úvěru, popř. prohlášení banky o ochotě jednat o poskytnutí bankovního úvěru, nebo doložení 
jiného zdroje financování (např. potvrzení o předpokládaném financování z krajského či jiného rozpočtu nebo 
od jiného subjektu),

h) předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek - viz. Příloha č. I.6

UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, popř. aktu-
alizovat náležitosti žádosti.
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Příloha č. I. 7 – 4 Podnikatelské subjekty včetně státních podniků

POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY

a) stručná charakteristika žadatele – dosavadní činnosti a působení na trhu, cíle, strategie, odborné zkušenosti, apod.
b) rozvaha, popř. výkaz o majetku a závazcích /aktiva a pasiva/ za minulé účetní období (poslední uzavřený rok),
c) rozvaha, popř. výkaz o majetku a závazcích /aktiva a pasiva/ za poslední účetní období (aktuální výkaz),
d) výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz příjmů a výdajů za minulé účetní období (poslední uzavřený rok),
e) výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz příjmů a výdajů za poslední účetní období (aktuální výkaz)
f) zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu)
g) daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem
h) zajištění zdrojů žadatele,nutno doložit:

• čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů + informaci o zdrojích, ze kterých bude projekt financován, popř. 
doložit aktuální výpis z účtu

• komentář k zajištění vratných, popř. nevratných zdrojů + doložení relevantních dokladů, např. předběžného pří-
slibu bankovního úvěru, popř. prohlášení banky o ochotě jednat o poskytnutí bankovního úvěru, nebo doložení 
jiného zdroje financování (např. potvrzení o předpokládaném financování z krajského či jiného rozpočtu nebo 
od jiného subjektu),

i) předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek - viz. Příloha č. I.6

UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, popř. aktu-
alizovat náležitosti žádosti.
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Příloha č. I.7 – 5  Prohlášení o bezdlužnosti

PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI VŮČI VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 
A ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM

Osoba, která prohlášení vydává: 

Jméno/Název:  ............................................................................................................................................................   

Adresa/ Sídlo:  ............................................................................................................................................................   

Kontakt tel.:  ...................................................................   e-mail:  ............................................................................

IČ/DIČ:  ......................................................................................................................................................................   

Název projektu:  .........................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

Název a číslo programu:  ............................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

Prohlašuji, že ke dni  ............................................. (datum podání žádosti o projekt) nemám žádné závazky vůči orgá-
nům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční 
závazky z jiných projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu, veřejných rozpočtů, státních fondů, ze strukturálních 
fondů EU nebo Fondu soudržnosti EU vůči orgánům, které prostředky poskytují.

V  ......................................................  dne: ................................................................

Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu1:  ..................................................

Podpis:  ..............................................

1) Je-li žádajícím subjektem právnická osoba
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Příloha č. I.8

ODBORNÝ POSUDEK

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

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

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

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

nosti 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;
h) Čestné prohlášení o nepodjatosti a o neposkytování informací třetím osobám o posuzovaném projektu.

Odborný posudek pro potřebu Fondu se pro akce, u nichž se provádí hodnocení podle Zákona č. 100/2001 Sb., v  plat-
ném 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).

3. Odborný posudek který u dílčího programu 3.1.6. zpracovává Odbor zvláště chráněných částí přírody 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 fi-

nanční podporou z Fondu.

V případě zvláště chráněných území bude součástí rovněž stanovisko, zda je opatření součástí schváleného plánu péče 
o zvláště chráněné území.
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Příloha č. I.9

PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ 
PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Článek I

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR AKCÍ

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

Program 3.1. Program péče o přírodní prostředí

Dílčí program 3.1.6.

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích 

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

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

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, ve znění pozdějších předpisů, Agentuře ochrany přírody a krajiny České repub-
liky, Správě Národního parku České Švýcarsko, Správě Krkonošského národního parku, Správě Národního 
parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správě Národního parku Podyjí.

3. Pokud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci vyhlášených programů Ministerstva 
životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj atd., nesmí podat žádost o poskytnutí 
podpory z Fondu na totéž opatření.

Článek III

POSTUP A POTŘEBNÉ DOKLADY PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, UZAVŘENÍ 
SMLOUVY A ZÁVĚREČNÉM VYHODNOCENÍ AKCE

1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle Přílohy 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 k jednotlivým pozemkům zahrnutým do žádosti v dílčím programu 3.1.6. budou doloženy a rozvedeny ve formuláři 
„List žadatele“, který bude obsahovat (vzor Formuláře je zveřejněn na internetových stránkách Fondu www.sfzp.cz):

a) úplné identifikační údaje žadatele: 
• název organizace;
• adresa;

b) údaje o vykupovaném pozemku:
• katastrální území,
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• číslo parcely,
• výměra, 
• druh a způsob využití pozemku,
• popis pozemku s ohledem na stupeň ochrany a význam z hlediska ochrany přírody a krajiny,

c) identifikační údaje prodávajícího:
• příjmení a jméno nebo název subjektu;
• adresa;

d) výpočet ceny,
e) čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na realizaci opatření žádný další nárok na podporu z prostředků stát-

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

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

3. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci 
Programu péče o přírodní prostředí, dílčího programu 3.1.6., (upřesnění Přílohy I.5 Směrnice MŽP o poskytování 
finančních prostředků ze SFŽP ČR pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí):

• 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.

• Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníka 
pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním s Fondem byla zaměst-
nancem dané organizace);

• Předběžný seznam pozemků, které jsou plánovány k výkupu. V případě, že vykupovaný pozemek nebyl uveden 
v předběžném schváleném seznamu pozemků určených k výkupu, je nutné doložit souhlasné stanovisko odboru 
zvláště chráněných částí přírody MŽP s výkupem tohoto pozemku.

• Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy (originál nebo ověřená kopie). 
• Odborný posudek, ve kterém je doporučena realizace akce s podporou Fondu ve smyslu článku 3, odst. 2 Směrnice 

MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR - jeho obsah je pro opatření v rámci Programu péče o přírodní 
prostředí stanoven v Příloze I.8.

• Seznam příloh.

4. Způsob uvolnění finančních prostředků na krytí jednotlivých kupních smluv podle dílčího programu 3.1.6.:

• Finanční prostředky SFŽP ČR uvolňuje na základě předložení kupní smlouvy, uzavřené organizací, po jejím vkladu 
do katastru nemovitostí, dle mechanismu stanoveného rozhodnutím ministra životního prostředí. 

• Kupní smlouvu, po jejím vkladu do katastru nemovitostí, předkládají ředitelé organizací řediteli odboru zvláště chrá-
něných částí přírody MŽP (odbor 620).

• Odsouhlasenou kupní smlouvu s žádostí o uvolnění potřebných finančních prostředků adresovanou řediteli SFŽP ČR, 
zasílá dopisem ředitel odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP (odbor 620). 

5. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro závěrečné vyhodnocení akce podle dílčího programu 
3.1.6. jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA):

• seznam vykoupených pozemků,
• kopie výpisů z katastru nemovitostí,
• kopie znaleckých posudků,
• kopie kupních smluv, včetně schvalovacích doložek MŽP,
• kopie odborného posudku odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP,
• kopie smlouvy, včetně kopie registrace žádosti.

Článek IV

ODBORNÝ POSUDEK

1. Odborný posudek, který pro opatření dílčího programu 3.1.6. zpracovává odbor zvláště chráněných částí přírody 
MŽP, bude vycházet z osnovy uvedené v Příloze 1.8. (bod 3.).
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Článek V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výši a procento podpory navrhuje Fond podle zásad stanovených v Příloze 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 v průběhu realizace akce a po dobu 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce uplatnit postih vůči 
příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory, zejména při 
realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na stav životního prostředí v lokalitě, při 
finančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné 
způsoby a pod.

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

4. Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí platí v plném 
rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích příloh na dané období, 
pokud nejsou upravena touto Přílohou I.9 Směrnice.

5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošského 
národního parku, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Národního parku Podyjí 
mohou mezi sebou převádět právo hospodaření k pozemkům vykoupených na základě dílčího programu 3.1.6. Tyto 
organizace ale nemohou převést právo hospodaření k uvedeným pozemků na jinou státní organizaci po dobu deseti 
let od vykoupení pozemku. Vykoupené pozemky na základě dílčího programu 3.1.6. rovněž nelze po dobu deseti let 
od vykoupení pozemku zcizit nebo pronajmout za účelem podnikání, nevztahuje-li se na nakládání s nimi přísnější 
omezení podle zvláštních předpisů. 
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Příloha č. I.10

NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA

1) Podle zásad této přílohy je žadatel (příjemce podpory) při zadání zakázky povinen postupovat v případě, že se jedná 
o zakázku, pro kterou je stanovena jen obecná povinnost dodržet zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace, a v případě, že není povinen při zadání zakázky postupovat podle zákona o veřejných zakázkách.

2) Zadavatel postupující podle této přílohy musí při zadání zakázky dodržet vždy zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace.

3) U zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce, u kterých předpokládaná hodnota (bez DPH) činí alespoň 20 mil. 
Kč, je zadavatel povinen použít stejné postupy, jaké jsou určeny pro veřejného zadavatele v rámci otevřeného řízení 
(§ 21, odst. 1 písm. a) zákonem o veřejných zakázkách.

4) Minimální náležitosti zadání zakázky, jejíž předpokládaná hodnota (bez DPH) činí alespoň 200 000 Kč a nedo-
sahuje 800 000 Kč.
Zahájení zadávacího řízení:

• V regionálním tisku (alespoň dva týdny před termínem pro podání nabídek) bude zveřejněna informace o zakázce 
s lhůtou pro podání nabídky a s odkazem na to, jak je možno získat podrobné informace o zakázce (zadávacích 
podmínkách) nebo

• budou osloveni alespoň tři uchazeči, kteří mají předpoklady pro splnění dané zakázky. Zadavatel přijme a zařadí 
do výběru i nabídku uchazeče, který se přihlásil, resp. podal zadavateli nabídku v termínu pro podání nabídek, 
i když nebyl zadavatelem vyzván.

Další náležitosti:
• Zadavatel zveřejní informaci o zakázce i na úřední desce (alespoň dva týdny před termínem pro podání nabí-

dek) – platí pouze pro obce a kraje.
• Informace o zakázce mohou být zveřejněny na internetové stránce zadavatele (nepovinné).
• Pokud oslovení uchazečů (inzerát, informace o zakáce zveřejněné na úřední desce, případně informace na inter-

netové stánce) neobsahuje podmínky zakázky je třeba, aby obsahovalo informaci o tom, jak je možno podrobnou 
informaci o zakázce (zadávacích podmínkách) získat. Pokud v informaci o zakázce (podmínkách) není popsán 
způsob hodnocení nabídek, má se za to, že jediným hodnotícím kriteriem je nabídková cena.

• Každému uchazeči budou poskytnuty stejně hodnotné informace o zakázce (zadávacích podmínkách).
• Podmínky zakázky nebudou v průběhu zadání zakázky (od lhůty k podání zakázky až po výběr nejvhodnější 

nabídky) měněny.
• Způsob výběru dodavatele z předložených nabídek bude doložen písemným záznamem z hodnocení s podpisy 

osob, které rozhodovaly o výběru. 
• Zadavatel výsledek výběru nejvhodnější nabídky oznámí všem neúspěšným uchazečům, přičemž toto oznámení 

musí obsahovat: 
a) označení vybraného uchazeče,
b) zdůvodnění, ze kterého je patrné, že byl vybrán uchazeč, který nejlépe splnil stanovené podmínky,
c) informaci o tom, že proti výsledku je možno podat námitku.

• Zadavatel Fondu buď potvrdí, že proti výsledku výběrového řízení nebyly podány žádné námitky, nebo (pokud 
byly námitky podány) sdělí, jak byly tyto námitky vyřešeny.

• Zadavatel Fondu písemně prohlásí, že mu není známo, že by cena obvyklá v místě plnění (při zabezpečení srov-
natelné kvality) byla nižší, než cena zadané zakázky.

5) Minimální náležitosti zadání zakázky, jejíž předpokládaná hodnota (bez DPH) činí alespoň 800 000 Kč a nedo-
sahuje výše uvedené v bodu 3.
Zahájení zadávacího řízení:

• Stejným způsobem jako v případě zakázky dle bodu 4. (200 000 Kč - 800 000 Kč).
Další náležitosti:

• Stejným způsobem jako v případě zakázky dle bodu 4. (200 000 Kč - 800 000 Kč) a navíc:
• Výběr nejvýhodnější nabídky provede minimálně tříčlenná komise jmenovaná zadavatelem, přičemž členové této komise 

nesmí být podjati vůči některému z uchazečů nebo mít osobní zájem na zadání zakázky některému z uchazečů.

6) Minimální náležitosti zadání zakázky, jejíž předpokládaná hodnota (bez DPH) nedosahuje 200 000 Kč.
• Zadavatel osloví jednoho uchazeče, který má předpoklad pro splnění dané zakázky. 
• Sjednaná cena nesmí být vyšší než cena obvyklá v místě plnění, ledaže by zadání zakázky jinému dodavateli 

za nižší cenu znamenalo nežádoucí snížení kvality plnění. 
• Zadavatel Fondu písemně prohlásí, že mu není známo, že by cena obvyklá v místě plnění (při zabezpečení srov-

natelné kvality) byla nižší, než cena zadané zakázky.
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Příloha č. I.11

ADRESÁŔ

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      
http://www.sfzp.cz
e - mail: kancelar@sfzp.cz

KRAJ ADRESA PSČ MĚSTO ZÁSTUPCE TELEFON/FAX

PRAHA Kaplanova 1931/1 148 00 PRAHA 11 - 
CHODOV Mgr. Martin KUBICA 267 994 515

PLZEŇSKÝ Kopeckého Sady 11 360 32 PLZEŇ
Ing. Ivo SLOVÁČEK 378 033 910 378 033 909

Ing. Petr FLEIŠMAN 378 033 909 378 033 909

PRAHA Kaplanova 1931/1 148 00 PRAHA 11 - 
CHODOV Ing. Zdeňka VÍCHOVÁ 267 994 350 267 994 502

ÚSTECKÝ W. Churchilla 4 400 01 ÚSTÍ NAD 
LABEM

Ing. Jana CHOUTKOVÁ 475 205 598 475 205 598

Ing. Lucie LÉSKOVÁ 475 205 598 475 205 598

KARLOVARSKÝ Majakovského 
707/29 360 05 KARLOVY 

VARY

Ing. Věra JEŽKOVÁ 353 408 407 353 408 407

Ing. Lenka LÁSKOVÁ 353 408 409 353 408 409

JIHOČESKÝ Mánesova 3a 371 87 ČESKÉ  
BUDĚJOVICE

Dr. Blanka VELTRUBSKÁ 386 351 995 386 351 995

Ing. Štěpánka POKORNÁ 386 351 995 386 351 995

LIBERECKÝ Dr. E. Beneše 26 460 01 LIBEREC 3
Ing. Michal MACHAČNÝ 485 244334 485 244 334

Ing. Miloslava WEDLICHOVÁ 485 244 334 485 244 334

KRÁLOVÉHRADECKÝ Sušilova 1528 500 02 HRADEC  
KRÁLOVÉ

Ing. Drahomír RYCHECKÝ 495 426 361 495 426 361

Ing. Robert MÜLLER 495 426 360 495 426 361

PARDUBICKÝ Smilova 307 500 03 PARDUBICE
Bc. Dita HEŘMANSKÁ 466 610 609

RNDr. Jitka DOSOUDILOVÁ 466 265 420

STŘEDOČESKÝ Kaplanova 1931/1 148 00 PRAHA 11 - 
CHODOV

Ing. Ondřej HAMÁČEK 267 994 366 267 994 502

Ing. Veronika MARŠÁLKOVÁ 267 994 201 267 994 502

VYSOČINA Havlíčkova 111 586 02 JIHLAVA
Ing. Jan PAVLAS, Ph.D. 567 213 855 567 213 855

Ing. Kateřina DUŇKOVÁ 567 213 855 567 213 855

MORAVSKOSLEZSKÝ Českobratrská 7 702 00 OSTRAVA
RNDr. Martina BREUEROVÁ 596 138 314 596 110 713

Ing. Alena MATYÁŠKOVÁ 596 138 314  596 110 713

OLOMOUCKÝ Wellnerova 7 779 00 OLOMOUC
Ing. Petr ŹERNÍČEK 585 244 616 585 244 616

Ing. Jana PRÁŠILOVÁ 585 244 616 585 244 616

ZLÍNSKÝ Vavrečkova 5262 760 01 ZLÍN
Ing. Radka MACHOVÁ 577 522 275 577 222 762

Ing. Miroslav ZMEŠKAL 577 522 275 577 222 762

JIHOMORAVSKÝ Šumavská 31 612 54 BRNO
Ing. Monika ŠPAČKOVÁ 549 133 431 549 133 431

Ing. Ján SOLČÁNY 549 133 429  549 133 431
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ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství
Na břehu 267, 190 00 Praha 9
Tel: 283 891 564
e-mail: public@cizp.cz

Česká inspekce životního prostředí , Oblastní inspektorát 
Praha
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Tel.: 266 793 331

Česká inspekce životního prostředí , Oblastní inspektorát 
České Budějovice
Dr. Stejskala 6, 370 21 České Budějovice
Tel.: 386 109 111 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát 
Plzeň
Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň
Tel.: 377 236 783, fax: 377 236 289

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
Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
Tel.: 485 340 711

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát 
Hradec Králové
Resslova 1229, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 773 111, fax: 49 611 175

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát 
Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 428 096, 569 496 111

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát 
Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Tel.:545 545 111

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát 
Olomouc
Tovární 41, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 243 429, 585 243 410, fax: 58 524 34 10

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát 
Ostrava
Valchářská 15, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 134 111

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY 
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39, 140 00  Praha 4
Tel.: 241 082 219, 220, fax: 241 082 999

SPRÁVY CHKO AOPK ČR

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

SCHKO Český kras
267 18 Karlštejn I/85
Tel.: 311 681 023, 311 681 713, fax: 311 681 713 

SCHKO Kokořínsko
Česká ul. 149, 276 01 Mělník
Tel.: 315 728 061, fax: 315 728 077

SCHKO Křivoklátsko
270 24 Zbečno 5
Tel.: 313 251 178, fax: 313 554 810

SCHKO Blanský les
Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 301 031, fax: 380 301 049

SCHKO Třeboňsko
Valy 121, 379 91 Třeboň
Tel.: 384 701 011, fax: 384 701 017

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.: 416 574 611, fax: 416 574 998

SCHKO Jizerské hory
U jezu 10, 460 01 Liberec
Tel.: 482 428 997, Nadace 48/ 613 10 91
fax: 482 428 998

SCHKO Labské pískovce
Teplická 424/69, 405 02 Děčín
Tel.: 412 518 278, fax: 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, 487 763 260 
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SCHKO Broumovsko
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 549 020-33
fax: 491 549 034

SCHKO Český les
nám. Republiky 110, 348 61 Přimda
Tel.: 374 796 243

SCHKO Český ráj
Dvořákova 294, 511 01 Turnov
Tel.: 481 322 292, 481 321 900
fax: 481 321 540

SCHKO Orlické hory
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 539 541
fax: 494 539 540

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.: 516 428 880
fax: 516 410 525

SCHKO Pálava
náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.: 519 510 585
fax: 519 511 130 

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

SCHKO Jeseníky
Šumperská 93, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 458 659, fax: 584 458 646  
detašované pracoviště: 793 36 Malá Morávka 27
Tel.: 554 273 140

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

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

STŘEDISKA AOPK ČR 

Středisko Brno
Kotlářská 51, 657 20 Brno, tel. 549 210 226

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

Středisko Havlíčkův Brod
Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 429 494

Středisko Hradec Králové
Pražská 155, 500 04 Hradec Králové
tel. 495 823 247

Středisko Karlovy Vary
Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353 398 201

Středisko Liberec
tř. 1. máje 97/25, 460 01 Liberec
tel. 485 228 282

Středisko Olomouc
Lafayettova 13, 772 00 Olomouc
tel 585 229 873

Středisko Ostrava
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz
tel. 596 133 673

Středisko Pardubice
Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 581

Středisko Plzeň
Malá 9, 304 01 Plzeň, tel. 373 300 060

Středisko Praha a Střední Čechy
U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5 – Košíře
tel. 251 101 686

Středisko Ústí nad Labem
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 220 525

Středisko Zlín
Štefánikova 167, 760 30 Zlín, tel. 576 011 628

SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKŮ

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



29

Správa NP Podyjí
Na vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
Tel.: 515 226 722, fax: 515 282 240

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
Tel.: 412 354 050

ODBORY VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY 
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Odbor výkonu státní správy MŽP  
pro středočeskou oblast
Podskalská 19, 128 00 Praha 2
Tel.: 221 982 401, fax: 224 920 674

Odbor výkonu státní správy MŽP  
pro českobudějovickou oblast
Mánesova 3, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 722 443, fax: 387 722 364

Odbor výkonu státní správy MŽP  
pro plzeňskou oblast
Purkyňova 27, 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
Chomutov tel. 475 212 080, fax: 475 241 462

Odbor výkonu státní správy MŽP  
pro libereckou oblast
Třída I. máje 26, 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
Mezírka 1, 602 00 Brno
Tel.: 549 438 261, fax: 549 438 280

Odbor výkonu státní správy MŽP  
pro olomouckou oblast
tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Tel.:585 510 248, fax: 585 415 174

Odbor výkonu státní správy MŽP  
pro ostravskou oblast
Čs. legií 5, 702 00 Ostrava 
Tel.: 596 118 887, fax: 596 118 798

CENTRUM INOVACÍ A ROZVOJE

Centrum inovací a rozvoje
Dittrichova 6, 120 00 Praha 2
Tel: 224 920 265, fax: 224 912 490 
e- mail: org@cpc.cz, christianova@cpc.cz
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1 ÚVOD

Metodický návod byl vydán k upřesnění vybraných ustanovení týkajících se biologicky rozložitelných odpadů (dále jen 
„bioodpady“) ve stávajících právních předpisech, zejména pak v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, 
ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a   o změně vyhlášky č. 294/
2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), dále 
jen vyhláška č. 341/2008 Sb., v zákoně č. 156/1998 o hnojivech, v platném znění a v Nařízení (ES) č. 1774/2002, kterým 
se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. 

Ve vztahu k zákonu o odpadech metodický návod vysvětluje především požadavky na provoz komunitních kompostáren podle  
§ 10a zákona o odpadech a malých zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona o odpadech. Metodický návod dále uvádí požadavky 
zákona o hnojivech vztahující se k uvádění kompostů a digestátů do oběhu. V metodickém návodu jsou také uvedeny základní 
požadavky na provoz zařízení na zpracování BRO v případech, kdy jsou zpracovávány vedlejší živočišné produkty (VŽP). 

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY



31

1.1  Oblast použití 

Metodický pokyn je určen pro potřeby krajských úřadů a dalších orgánů veřejné správy, provozovatele zařízení na zpra-
cování BRO, respektive i zařízení na výrobu zeleného kompostu (komunitní kompostování) a resortní kontrolní orgány. 

2 POJMY A DEFINICE 

a) kompostováním - aerobní proces, při němž se činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje 
využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup – kompost,

b) anaerobní digescí - řízený a kontrolovatelný mikrobiální mezofilní nebo termofilní rozklad organických látek bez 
přístupu vzduchu v zařízení bioplynové stanice za vzniku bioplynu, digestátu nebo rekultivačního digestátu,

c) bioplynovou stanicí - samostatná technologie zpracování bioodpadů využívající procesu anaerobní digesce za úče-
lem produkce bioplynu, digestátu nebo rekultivačního digestátu,

d) hygienizací - způsob úpravy bioodpadu, který vede k redukci počtu patogenních organismů, které mohou způsobit 
onemocnění člověka nebo zvířat pod stanovenou mez, 

e) komunitním kompostováním - systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad 
na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost,

f) nerozložitelnými příměsmi - látky, které se při procesu kompostování nemohou měnit (zejména kameny, stavební 
odpad, kovové předměty, plasty a sklo),

g) odběrem vzorku - stanovený postup výběru nebo tvorby vzorku podle požadavku plánu vzorkování zahrnující čin-
nosti  související s vyjmutím nebo skládáním vzorku,

h) plánem vzorkování - souhrn všech informací vztahujících se ke konkrétnímu vzorkování, 
i) programem zkoušení - celkový postup zkoušení od prvního kroku, ve kterém jsou stanoveny cíle programu, 

až do posledního kroku, ve kterém jsou porovnávány dosažené výsledky s cíli,
j) rekultivačním digestátem - stabilizovaný výstup z anaerobního zpracování bioodpadů, určený pro udržení nebo 

zlepšení vlastností půdy, použitelný mimo zemědělskou a lesní půdu,
k) rekultivačním kompostem - stabilizovaný výstup z aerobního zpracování bioodpadů v zařízení k využívání biood-

padů, určený pro udržení nebo zlepšení vlastností půdy, použitelný mimo zemědělskou a lesní půdu,
l) stabilizovaným bioodpadem - upravený odpad vznikající při biologické úpravě bioodpadů, splňující požadavky stanovené 

vyhláškou č. 341/2008 Sb., který je možno uložit na skládku podle zvláštního právního předpisu1) nebo energeticky využít
m) veřejnou zelení - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce
n) vzorkováním - činnosti zahrnuté v programu zkoušení a související s přípravou a zpracováním plánu vzorkování, s vlast-

ním odběrem vzorku a dalším nakládáním se vzorkem a činnosti související se zpracováním příslušné dokumentace, 
o) výrobní šarží kompostu - definované množství kompostu z jedné zakládky mající po skončení kompostovacího 

procesu shodné jakostní znaky, 
p) výstupem ze zařízení k využívání bioodpadů - výrobky, které splňují požadavky zvláštních právních předpisů2), 

výrobky, které splňují požadavky vyhlášky č. 341/2008 Sb. a odpady, které již nejsou považovány za bioodpady, 
q) vytříděným kuchyňským odpadem z kuchyní, jídelen a stravoven - odpad pouze rostlinného charakteru (napří-

klad zbytky zeleniny a ovoce), který nepřišel do kontaktu se surovinami živočišného původu (například se syrovým 
masem, syrovými produkty rybolovu, syrovými vejci nebo syrovým mlékem),

r) využitelným bioodpadem - bioodpad, který lze po úpravě nebo zpracování v zařízeních k využívání bioodpadů dále využít,
s) zakládkou - směs bioodpadů a dalších složek, založených podle skladby stanovené schváleným provozním řádem 

kompostování ve stejném termínu do jedné či více hromad,
t) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků
u) zemědělským odpadem živočišného původu - výkaly a moč zvířat včetně znečištěné slámy nevyužitelné ke hno-

jení nebo zpracování na organická hnojiva.

3 VYBRANÉ POVINNOSTI ZÁKONA Č. 185/2001 SB. O ODPADECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

3.1   Malá zařízení

3.1.1  Úvod
a) Malá zařízení jsou zařízení na využití vybraných biologicky rozložitelných odpadů, provozovaná na základě klad-

ného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 79 odst. 4 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a v souladu se zvláštními právními předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, v souladu 

1) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady.

2) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhlášky: 273/1998 SB o odběrech a chemických rozborech hnojiv.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
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s nimiž je zařízení zřízeno a provozováno. Malé zařízení zpracovává využitelné biologicky rozložitelné odpady pro 
jednu zakládku v množství nepřekračující 10 tun těchto odpadů; roční množství biooodpadů zpracovávaných malým 
zařízením nesmí přesáhnout 150 tun. Vzor žádosti o vyjádření obecního úřadu s rozšířenou působností je uvedena 
v příloze tohoto metodického návodu (příloha č. 2). 

b) Výstupy ze zařízení jsou hodnoceny na základě prováděných kontrol podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 341/2008 Sb. 
a dle výsledků rozborů je určeno jejich využití. Vzhledem k tomu, že malá zařízení nemusí být vybavena váhou, lze 
údaj o hmotnosti bioodapadů stanovit na základě odborného odhadu (hmotnost nákladu automobilu, objemu odpadů 
a přepočtu dle objemové hmotnosti apod.).

c) V případě provozování malého zařízení se doporučuje vést evidenci odpadů v provozním deníku. 

3.1.2  Požadavky na kontrolu výstupů z „malého zařízení“ z hlediska účinnosti hygienizace
V malém zařízení mohou být zpracovány pouze materiály rostlinného původu definované v seznamu B přílohy č. 1 

vyhlášky a další suroviny či odpady rostlinného původu nebo materiály, které prokazatelně zlepšují kvalitu procesu kom-
postování a kvalitu výsledného kompostu (nekontaminovaná zemina, přípravky k úpravě pH apod.). 

Pokud jsou výstupy z malého zařízení využity k zakládání nebo k údržbě veřejné zeleně v obci, z jejichž katastrálního 
území bioodpady zpracovávané v malém zařízení pocházejí, není nutné provádět kontrolu hygienizace. Je však nutné 
zabezpečit správný teplotní režim dle tab. 2.1. přílohy č. 2 vyhlášky. 

Výstupy z malého zařízení, které nejsou uváděny na trh nebo do oběhu podle jiných právních předpisů a které jsou pou-
žívány mimo lesnickou a zemědělskou půdu k zakládání nebo k údržbě veřejné zeleně v obci, z jejichž katastrálního území 
bioodpady zpracovávané v malém zařízení pocházejí, se nezařazují do skupin podle přílohy č. 6 odst. 2 vyhlášky. 

3.2   Komunitní kompostování - předcházení vzniku odpadů

3.2.1  Úvod
a) Komunitní kompostování (dle §10a zákona o odpadech) je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby 

zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Jedná se o způsob předchá-
zení vzniku odpadů, při kterém není nutné vést evidenci použitých materiálů. Zařízení se nezřizuje ve smyslu zákona  
č. 185/2001 Sb. o odpadech a není tedy zařízením pro nakládání s odpady ve smyslu § 14. Povinnosti vyplývající 
ze zákona o odpadech se na tato zařízení nevztahují. Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro 
předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob 
využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Vzor obecně závazné vyhlášky, který 
vydalo ministerstvo vnitra, je uveden v příloze č. 1 tohoto metodického návodu. Tímto způsobem lze zpracovat pouze 
rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce. Produktem komunitního kompostování je výhradně 
zelený kompost, který může být využit k údržbě a obnově veřejné zeleně obce. Jiné využití zeleného kompostu 
je možné pouze za splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy (zákona o hnojivech). Především je 
nutné provést registraci u ÚKZÚZ a splnit všechny požadavky vyplývající ze zákona o hnojivech a jeho prováděcích 
právních předpisů.

b) Každá komunitní kompostárna by měla mít určenu odpovědnou osobu, která zodpovídá zejména za: 
1. správný průběh procesu aerobního kompostování, včetně správné surovinové skladby, správné vlhkosti a struk-

tury kompostovaného materiálu
2. pořádek na komunitní kompostárně a v přilehlém okolí
3. správné využití zeleného kompostu

3.2.2  Doporučené využití zeleného kompostu
a) Před zavedením komunitního kompostování se doporučuje provést výpočet produkce kompostu a ověřit dostatečné 

plochy k aplikaci zeleného kompostu za účelem údržby a obnovy veřejné zeleně. 
b) Zelený kompost k údržbě veřejné zeleně obce se doporučuje používat v dávkách do 30 tun původní hmoty/ha  

(3 kg/m2) a tuto aplikaci opakovat nejdříve za tři roky od předchozí aplikace. 
c) Při zapravení do půdního profilu o hloubce 5 – 10 cm může být jednorázová dávka až 100 tun původní hmoty/ha. 

Další dávku lze provést nejdříve za osm let.
d) Při zapravení do půdního profilu o hloubce větší než 10 cm může být jednorázová dávka až 200 tun původní hmoty/ha. 

Další dávku lze provést nejdříve za deset let. 
e) Doporučují se však dávky nižší, neboť tyto hraniční dávky budou více stimulovat růst zeleně a množství určené 

ke zpracování bude narůstat.

3.3  Vybraná ustanovení vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

3.3.1  Odpady a suroviny, které je možno v zařízení k využívání bioodpadů zpracovat
Seznam bioodpadů využitelných v malém zařízení podle § 33b odst. 1 písmene a) zákona o odpadech definuje písmeno 

B přílohy 1 vyhlášky č. 341/2008 Sb. Tento seznam je konečný a k uvedeným odpadům je možné přidávat pouze další 
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suroviny či materiály nebo  odpady, které prokazatelně zlepšují kvalitu procesu kompostování a/nebo kvalitu výsledného 
kompostu (nekontaminovaná zemina, přípravky k úpravě pH apod.).

Seznam odpadů, které je možné zpracovat v ostatních zařízení, s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 
písm. a) zákona o odpadech je stanoven v příloze č. 1 A vyhlášky. V takto definovaných zařízeních je možné též zpra-
covávat vedlejší živočišné produkty v souladu s jiným právním předpisem3 a materiály nebo odpady, které prokazatelně 
zlepšují kvalitu procesu a/nebo kvalitu výsledného výstupu/výstupů (např. nekontaminovaná zemina, přípravky k úpravě 
pH apod.). 

  
3.3.2  Kontrola způsobů biologického zpracování bioodpadů z hlediska účinnosti hygienizace vnesenými indiká-

torovými mikroorganismy (ověřování procesu) podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. 
a) U zařízení zpracovávajících bioodpady musí probíhat pravidelná kontrola způsobů biologického zpracování biood-

padů z hlediska účinnosti hygienizace v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky písm. D (splnění kritéria pro počty KTJ 
indikátorových organismů ve výstupu ze zařízení).

b) Kontrola účinnosti hygienizace (technologického procesu zpracování bioodpadu v zařízeních) vnesenými indiká-
torovými mikroorganismy se provádí v případech, kdy jsou na zařízení zpracovány materiály označeny ve sloupci 
„Zvláštní způsoby nakládání“ přílohy č. 1 vyhlášky- Seznamu využitelných bioodpadů písm. A indexem 2, ostatní 
materiály, u kterých se předpokládá kontaminace patogenními činiteli a vedlejší živočišné produkty, které však musí 
být zpracovány podle jiného právního předpisu3. 

c) Mezi tyto materiály např. patří: 
19 08 05: Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 09 01: Pevné odpady z primárního čištění (z česlí, filtrů)
20 03 04: Kal ze septiků a žump
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (pokud pochází ze stravovacích zařízení, restaurací 

a jídelen)
d) Mezi tyto materiály např. nepatří: 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (pokud pochází ze separovaného sběru z domácností 
a pokud se jedná o matriál rostlinného původu, který neobsahuje vedlejší živočišné produkty)

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků)
20 03 02 Odpad z tržišť

e) Případy, kdy se kontrola vnesenými indikátorovými mikroorganizmy výstupů z těchto zařízení provádí, definuje 
vyhláška v příloze č. 5, písm. A 8. 

f) Test vnesenými indikátorovými mikroorganismy podle přílohy č. 2 bodu D vyhlášky se do doby vydání jednotných 
metodik tohoto testu nevyžaduje.

3.3.3 Zařazování výstupů skupiny 3 (stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad) a skupiny č. 4 (odpady biolo-
gicky nerozložitelné) podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb.

Výstupy, které jsou zařazeny do skupiny 3 (stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad)  podle přílohy č. 5, tabulky 
5.1. vyhlášky č. 341/2008 Sb. Sb. se zařazují jako odpady katalogového číslo 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený 
pod číslem 19 03 04*. Takto zařazené výstupy již nejsou považovány za biologicky rozložitelné odpady. Další nakládání 
s těmito odpady se řídí podmínkami stanovenými v zákoně o odpadech. 

3.3.4 Stanovení stability rekultivačního digestátu při technologii anaerobní digesce s dobou zdržení kratší než 
30 dní

V příloze č. 2 část C. odst. (2) písmene a) vyhlášky č. 341/2008 Sb. jsou stanoveny požadavky na ověřování biolo-
gické stability rekultivačního digestátu při celkové době anaerobní fermentace kratší než 30 dnů. V těchto případech 
se za „ověřenou stabilitu“ rekultivačního digestátu nebo digestát považuje materiál, který podle normy ČSN ISO 11734 
nepřesáhne hodnotu 60 Nl zbytkového bioplynu/kg sušiny při době trvání testu 30 dnů4.

3.3.5. Opatření k provádění kontroly zápachu
Mezi opatření k provádění kontroly zápachu podle přílohy č. 4 odstavce 1 písm. d) se rozumí: pravidelný a častý úklid, 

kontrola funkčnosti všech technologických částí, které mohou mít vliv na biologický proces a kontrola provozních para-
metrů jaký je např. teplota ve fermentoru, pH apod.

V případě, že je zařízení vybaveno vzduchotechnikou a systémem čištění odpadních plynů, je nutné kontro-
lovat také správnou funkci vzduchotechniky a čištění odpadních plynů, respektive pravidelně vyměňovat náplň  
biofiltrů. 

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. 10. 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočiš-
ných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Jedná se o předběžně stanovenou hodnotu, která bude upřesněna na základě hodnot získaných z ověřování provozů vybraných bioplynových stanic. 
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4 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ PRO KOMPOSTÁRNY A BIOPLYNOVÉ STANICE 
ZPRACOVÁVAJÍCÍ VŽP VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY  
Č. 1774/2002/ES ZE DNE 3. 10. 2002, KTERÝM SE STANOVÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ 
SE VEDLEJŠÍCH ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ, KTERÉ NEJSOU URČENY K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

4.1  Úvod

Kompostárny a bioplynové stanice, které přijímají biologicky rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení č. 
1774/2002/ES musí splňovat některé zvláštní požadavky. Tyto požadavky, uvedené v odstavci 4.2. metodického návodu, 
platí pro zařízení, která zpracovávají alespoň jeden z druhů bioodpadů uvedených v tab. 1. respektive i jiných materiálů, 
pokud obsahují vedlejší živočišné produkty (VŽP). Zařízení, která zpracovávají materiály charakteru VŽP musí mít pro 
nakládání s nimi souhlas Krajské veterinární správy podle zákona č. 166/1999 o veterinární péči ve znění pozdějších 
předpisů. Krajská veterinární správa vydává závazné posudky pro územní, stavební a kolaudační řízení a osvědčuje spl-
nění požadavků a podmínek stanovených pro zacházení s vedlejšími živočišnými produkty.

Úplný výčet VŽP je uveden v článcích 4, 5 a 6 Nařízení 1774/2002 v platném znění.

Tabulka 1: Příklady biologicky rozložitelných odpadů, které podléhají nařízení 1774/2002/ES
Zvláštní 
způsoby 

nakládání
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů5)

 02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

16 02 01 06
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované 
odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

1 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
1 02 02 01 Kaly z praní a z čištění
1 02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
1 02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu
1 02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
1 04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 
1 19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
17 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
1 20 01 25 Jedlý olej a tuk

 
4.2  Požadavky na vybavení a provoz zařízení k využívání bioodpadů, využívající odpady, které podléhají přímo použi-

telného předpisu Evropských společenství (Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 1774/2002)

4.2.1  Požadavky na vybavení zařízení a provoz
Zařízení, které zpracovává odpady charakteru VŽP musí být v souladu s citovaným nařízením ES vybaveno:

a) Technologickými prostředky, které zajistí dostatečnou dezintegraci materiálu na částice o maximální velikosti 12 mm 
před vstupem do jednotky.

b) Sanitační jednotkou nebo uzavřeným aerobním boxem, vakem či zakrytým prostorem, kde dojde působením topného 
media (zejména u anaerobních technologií) nebo samozáhřevem (zejména u aerobních technologií) k zahřátí na tep-
loty alespoň 70 °C a zároveň zdržení každé částice minimálně 1 hodinu.

c) Vhodným bezpečnostním systémem, bránícím nedostatečnému ohřevu.
d) Vybavením ke sledování a stálému záznamu teploty.
e) V případě, že se v blízkosti vyskytují hospodářská zvířata, vhodným opatřením k zabránění jejich vstupu, dále musí 

být zařízení na využití určených bioodpadů odděleno od krmiva a podestýlky hospodářských zvířat.

5) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

6) Pouze pokud není určeno k hnojení nebo výrobě hnojiv, viz. příloha č. 3
7) Do těchto kategorii může být zařazen vytříděný kuchyňský odpad z kuchyní, jídelen a stravoven definovaný v odstavci 2 písm. q) metodického 

návodu, na který se povinnosti nařízení 1774/2002 nevztahují, neboť neobsahují živočišné produkty. Jedná se o materiály rostlinného původu.
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f) Technickými prostředky na čištění a desinfekci vozidel, kontejnerů a nádob sloužících na přepravu bioodpadů na vý-
jezdu ze zařízení, např. tlakovým oplachem s možností dávkování desinfekčního prostředku.

g) Místem určeným k provádění čištění a desinfekce s vyspádovanou plochou do zvláštní jímky.
h) Vhodnými prostředky na čištění všech částí provozu.

Dále musí být zařízení provozováno tak, aby byly splněny tyto požadavky:
a) Vedlejší živočišné produkty musí být zpracovány co nejdříve po dodání. Do zpracování musí být vedlejší živočišné 

produkty správně skladovány. 
b) Kontejnery, nádoby a dopravní prostředky používané k přepravě nezpracovaných materiálů musí být ve vyhrazeném 

prostoru očištěny. Tento prostor musí být umístěn a konstruován tak, aby se zabránilo nebezpečí kontaminace zpra-
covaných produktů. 

c) Odpadní vody pocházející z nečisté části musí být upraveny způsobem zaručujícím zneškodnění pokud možno všech 
patogenů. Zvláštní požadavky na úpravu odpadních vod ze zpracovatelských závodů mohou být stanoveny postupem 
podle čl. 33 odst. 2 Nařízení č. 1774/2002.

d) Musí být přijata systematická ochranná opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu a jiným škůdcům. K tomuto účelu 
musí být používán doložený program hubení škůdců. 

e) Pro všechny části provozů musí být zavedeny a doloženy čisticí postupy. K čištění musí být k dispozici vhodné vyba-
vení a čisticí prostředky. 

f) Hygienický dohled musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Rozvrh a výsledky kontrol musí být 
doloženy a uchovávány po dobu nejméně dvou let. 

g) Vybavení a zařízení musí být udržovány v dobrém stavu a měřící zařízení musí být v pravidelných intervalech kalibrována. 
h) Se zpracovanými produkty se musí manipulovat a musí být skladovány způsobem bránícím rekontaminaci. 

Osoby se musí pohybovat na zařízení takovým způsobem, aby bylo zabráněno rekontaminaci upravených výstupů. 

4.2.2  Požadavky na obsah provozního řádu
V provozním řádu zařízení, které zpracovává odpady charakteru VŽP musí být v souladu s citovaným nařízením ES 

kromě údajů uvedených v příloze č. 4 vyhlášky definováno: 
a) Způsob přijímání a skladování bioodpadů, který má zajistit jejich co nejrychlejší zpracování a minimalizovat úniky látek 

způsobujících zápach před samotným zpracováním. Zpracování bioodpadů by mělo být zahájeno nejpozději do 48 hodin 
od jejich přivezení ke zpracování. Zejména v letním období roku se doporučuje tuto dobu výrazně zkrátit.

b) Postup k soustavným preventivní opatřením proti ptákům, hlodavcům, hmyzu a jiným škůdcům. K tomuto účelu musí 
být prováděn zdokumentovaný program hubení škůdců.

c) Zásady údržby a očisty zařízení. Očistu míst a technologických celků zařízení znečištěných bioodpady je nutné pro-
vádět nejméně dvakrát týdně. Program údržby a očisty zařízení musí být dokumentován.

d) Opatření, která stanoví takový způsob nakládání s kompostem/rekultivačním kompostem, digestátem či rekultivačním 
digestátem zabraňující rekontaminaci neošetřenými vstupními materiály.

e) Sledování systému analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (mezi kritické body patří: velikost částic, teplota 
a minimální doba zpracování, kontrola měřidel a jejich kalibrace, dekontaminace, sterilizace). 

f) Způsob zpracování bioodpadů zajišťující, že projdou během úpravy požadovaným teplotním režimem.

4.2.3  Požadavky na kvalitu výstupů
Reprezentativní vzorky odebrané z digestátu nebo kompostu (příp. rekultivačního digestátu nebo rekultivačního kom-

postu) v průběhu nebo ihned po zpracování v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí za účelem sledování 
zpracování splňovat tyto normy:

Escherichia coli: : n = 5, c = 1, m = 1 000 KTJ , M = 5 000 KTJ v 1 g reprezentativního vzorku

Nebo

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000 KTJ, M = 5 000 KTJ v 1 g reprezentativního vzorku

a

reprezentativní vzorky odebrané z digestátu nebo kompostu v průběhu nebo při vyskladnění v zařízení na výrobu 
bioplynu nebo kompostování musí splňovat tyto normy:

Salmonella: nepřítomnost v 25 g reprezentativního vzorku

n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
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kde:
n   =   počet vzorků, které mají být testovány;
m  =  prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud počet bakterií ve všech vzorcích 

není vyšší než m;
M  =   nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud je počet bakterií v jednom nebo 

více vzorcích vyšší nebo roven M;
c    =   počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M; celý vzorek je považován za přijatelný, pokud ostatní 

vzorky mají počet bakterií nižší nebo roven m.

Stanovení výše uvedených mikroorganismů se provádí pomocí norem citovaných ve vyhlášce 341/2008 Sb.

4.2.4  Zvláštní ustanovení
Požadavky stanovené v odstavci 4.2.1. se nevztahují na:

a) zařízení, která zpracovávají pouze bioodpady již ošetřené dle výše uvedených požadavků v jiném zařízení (výstupy 
těchto zařízení však musí také splňovat požadavky na hodnocení přítomnosti patogenních organismů stanovené 
v bodě 4.2.3 .) Jedná se například o výstup z bioplynové stanice (digestát, rekultivační digestát), který je dále zpra-
cováván na kompostárně. 

b) zařízení, kde je účinnost hygienizace ověřena pomocí validačního testu vnesenými indikátorovými mikroorganismy 
podle přílohy 2 písmene D vyhlášky, je možné provozovat i s jiným technologickým vybavením než uvádí 4.2.1. 
písmena a – c, pokud zároveň výstupy splňují požadavky na kvalitu výstupů podle bodu 4.2.3.

c) výstupy zařazené do skupiny 3 nebo 4 podle přílohy 6 vyhlášky, jsou-li uloženy na skládce v souladu s jinými práv-
ními předpisy8.

5 POSTUP ODBĚRU VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACÍ VYBRANÝCH RIZIKOVÝCH LÁTEK, 
PRVKŮ A JAKOSTI KOMPOSTŮ A DIGESTÁTŮ

a) V případě odebírání vzorků kompostů a digestátů pro registraci ve smyslu zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, se od-
běr vzorků provádí podle vyhlášky o odběrech a chemických rozborech hnojiv9. 

b) V případě rekultivačních digestátů, rekultivačních kompostů a stabilizovaného bioodpadu pro zařazení podle 
vyhlášky se odběr vzorků provádí podle ČSN 14899 (Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy 
programu vzorkování a jeho použití) v souladu s přílohou č. 7 a č. 8 vyhlášky.

c) Odběr vzorků provádí pouze kvalifikovaná, nezávislá osoba. 
d) Při vzorkování musí být důsledně zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování. (ČSN 14899 Charakterizace odpadů 

– Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití).
e) V případě odběru vzorků pro hodnocení mikrobiálních ukazatelů je třeba odebírat a uchovávat vzorky tak, aby nedo-

šlo k druhotné kontaminaci. 

6 VYSVĚTLENÍ VZTAHU A PŮSOBNOSTI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Předmětem vyhlášky č. 341/2008 Sb. je úprava podrobností nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen 
bioodpady) v kompostárnách a bioplynových stanicích. Kompostárny jsou v závislosti na množství a druhu v nich zpra-
covávaných bioodpadů rozděleny na malá zařízení a zařízení s vyšší kapacitou než je stanoveno v § 33b odst. 1 zákona 
o odpadech. Malá zařízení jsou zařízeními určenými k nakládání s odpady, ale k jejich provozování je postačující kladné 
vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností a to z důvodu zpracování pouze nerizikových rostlinných mate-
riálů. Zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 zákona jsou zařízeními provozovanými na základě 
souhlasu krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Komunitní kompostárny podle § 10a zákona o odpadech 
nejsou zařízením k nakládání s odpady. Proto vyhláška č. 341/2008 Sb. požadavky na jejich provoz nestanoví. Přesto je 
nutné, aby při jejich provozu nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními 
předpisy (§10a odst. 3 zákona o odpadech). Na zařízení ke komunitnímu kompostování (předcházení vzniku odpadů) 
se nevztahuje zákon o odpadech a jeho prováděcí právní předpisy).

Pokud jsou výstupy ze zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) a b) zákona o odpadech určeny k aplikaci na jinou než 
zemědělskou a lesní půdu, jsou požadavky na jejich složení, kvalitu a hodnocení stanoveny ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. 
včetně četnosti kontroly výstupů. Kontrolu kvality výstupů provádí ČIŽP10. Kontrolu provozu provádí ČIŽP, příslušná 
obec s rozšířenou působností a krajský úřad. 

8)   Vyhláška 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

9)   Vyhláška 273/1998 SB o odběrech a chemických rozborech hnojiv
10) Na základě zákona 185/2001 Sb. § 76 ze dne 15. května 2001   o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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V případech, že jsou výstupy ze zařízení určeny k aplikaci na zemědělskou a lesní půdu, jsou požadavky a kriteria pro 
jejich hodnocení stanovena v zákoně o hnojivech11 ve znění pozdějších předpisů a hlavně v jeho prováděcích předpisech. 
Kontrolu kvality výstupů provádí ÚKZÚZ a kontrolu provozu ČIŽP, příslušná ORP a krajský úřad.

Jsou-li v zařízení na biologické zpracování bioodpadů zpracovány též vedlejší živočišné produkty podle přímo použitel-
ného předpisu Evropských společenství12 (vyjma hnoje určeného k přímému hnojení nebo výrobě hnojiv) provádí kontrolu 
procesu a výstupů spolu s ČIŽP krajská veterinární správa. Tyto podmínky jsou blíže specifikovány v odstavci 4. O tom, 
zda jsou materiály zpracovávané v zařízení na biologické zpracování bioodpadů považovány za vedlejší živočišné produkty 
rozhoduje Krajská veterinární správa (KVS) ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění. 

Substráty, které jsou vyrobeny na bázi rekultivačních kompostů a rekultivačních digestátů přidáním dalších surovin 
nebo směsi, určené především pro malospotřebitele pro pěstování pokojových rostlin, na zahrádky a zemědělskou půdu 
jsou netypová hnojiva, musí splňovat kriteria stanovená v zákoně o hnojivech.

Substráty, které jsou vyrobeny na bázi rekultivačních kompostů a rekultivačních digestátů přidáním dalších surovin 
nebo směsi, určené především pro malospotřebitele a jsou určeny pro rekultivace (tedy na nezemědělskou a lesní půdu) 
musí být zařazovány v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky včetně značení. 

7 POUŽITÉ PODKLADY, SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY

a) ČSN EN ISO 11734 „Jakost vod – Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek kalem 
z anaerobní stabilizace – Metoda stanovení produkce bioplynu“.

b) ČSN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití.
c) Vyhláška MZe č. 91/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způ-

sobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
d) Zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 

a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
e) Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv 

273/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
f) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
g) Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleněna území obce (příloha č. 1). 
h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 kterým se stanoví hygienická pravi-

dla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.
i) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění.
j) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
k) Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č.294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) .

l) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
m) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM ZKRATEK

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČSN Česká státní norma
ES Evropské společenství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
MZd Ministerstvo zdravotnictví
Mze Ministerstvo zemědělství
Nl Normované litry zbytkového bioplynu (litr bioplynu za normálního tlaku a teploty)
ORP Obec s rozšířenou působností
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VŽP Vedlejší živočišné produkty
KVS Krajská veterinární správa
KTJ Kolonie tvořící jednotku

11) 156/1998 ve znění pozdějších předpisů 
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. 10. 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živo-

čišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 1

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování 
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

OBEC ...................................
Obecně závazná vyhláška
obce ...................................

č. ........... / ........... ,

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Zastupitelstvo obce ....................... se na svém zasedání dne ................................ usnesením č. ............................
usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od .............................. do ............................lze

Var. I a) předávat pověřené osobě provádějící pojízdný sběr vždy .............................. v měsíci

Var. II b) odkládat do kontejnerů přistavených v jednotlivých částech obce vyjmenovaných v příloze této vyhlášky

Var. III c) předávat v komunitní kompostárně v .............................. (uvést místo)

(Lze použít všechny varianty společně nebo i další v obci vhodné)

Čl. 2
Způsob využití zeleného kompostu

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ..............................

Podpis         Podpis
          
....................................................................     ..............................................................
              Titul, jméno, příjmení       Titul, jméno, příjmení
                    místostarosta                 starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 2

Doporučený obsah žádosti o vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností  
k provozu malého zařízení

Žádost o vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností k provozu malého zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) 
zákona obsahuje:

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, 
bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) adresu pozemku, na němž bude malé zařízení umístěno, včetně pozemkového parcelního čísla a názvu katastrálního 

území a doložení právního vztahu žadatele k tomuto pozemku, 
d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 
e) kopii podnikatelského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
f) název a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících,
g) popis technologického způsobu biologického zpracování odpadů v malém zařízení, které bude provozováno mini-

málně podle bodu uvedeného v části B odst. 1 přílohy č. 2, 
h) seznam bioodpadů podle § 3, se kterými bude v malém zařízení nakládáno,
i) opatření pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí podle zvláštních právních předpisů13), 
j) návrh obsahu provozního deníku podle přílohy č. 6.

 

13)   Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, 
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodli-
vých následků.
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Příloha č. 3

Společné sdělení odborů rostlinných komodit a odboru živočišných komodit  
Ministerstva zemědělství a odboru odpadů Ministerstva životního prostředí  

ve věci vyjasnění komodity „hnůj“

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví, že pokud jsou zvířecí trus, moč, hnůj a kejda, 
soustřeďované odděleně a zpracované mimo místo vzniku, přímo aplikovány na zemědělskou půdu za účelem hnojení 
v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ve znění pozdějších předpisů), pří-
padně jsou-li dále zpracovávány jako organické hnojivo a následně aplikovány na zemědělskou půdu, nejedná se v tomto 
případě o odpad, ale o hnojivo a je třeba dále postupovat podle příslušných předpisů resortu zemědělství.

Odpadem se látky stávají pokud je naplněna dikce § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých 
dalších zákonů, ze které vyplývá, že odpadem se rozumí předměty a látky, kterých se jejich držitel zbavuje, zamýšlí 
zbavit nebo musí zbavit.

Evropský soudní dvůr rozhodl v několika případech, že výrobní reziduum nemusí být vždy odpadem a zároveň stano-
vil podmínky, za kterých výrobní reziduum odpadem není. Na základě dosavadní judikatury Evropského soudního dvora 
Evropská komise vydala dne 21.2.2007 pod číslem KOM(2007)59 sdělení Radě a Evropskému parlamentu o interpre-
tačním sdělení o odpadech a vedlejších produktech. Toto sdělení obsahuje podrobný výklad podmínek i s příklady. Má 
charakter nezávazných pokynů.

K problematice klasifikace komodity „hnůj“ se váže rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě C-416/02 
v rámci řízení o porušení smlouvy vedené Evropskou komisí proti Španělsku. Podle tohoto rozhodnutí nemusí být 
za odpad považována kejda, pokud je používána jako půdní hnojivo v rámci legální praxe hnojení na řádně vymezených 
pozemcích, a to i na jiných pozemcích, než jsou pozemky subjektu, který tuto kejdu vyprodukoval, a pokud je sklado-
vána pouze pro potřeby tohoto hnojení. Kejda je v tomto případě považována za vedlejší produkt. 

Většina rozhodování, zda jde o odpad či o vedlejší produkt, musí být provedena individuálně s přihlédnutím ke všem 
okolnostem, přičemž je třeba vzít ohled na cíle směrnice o odpadech a potřebu zajistit, aby tyto cíle nebyly zkráceny.
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Příloha č. 4

Společné stanovisko odboru vodovodů a kanalizací MZe a odboru ochrany vod a odboru 
odpadů MŽP k používání kuchyňských drtičů

Drtiče odpadů jsou zařízení na likvidaci kuchyňského a potravinářského odpadu vznikajícího především při přípravě 
jídel (včetně zbytků těchto jídel i potravin) a při dalším kuchyňském provozu. Potenciální použití drtičů se netýká pouze 
jednotlivých domácností, ale i sektoru služeb (veřejné stravování – restaurace, vyvařovny, závodní jídelny, hotely a re-
kreační zařízení, koleje a menzy).

Kuchyňský odpad není běžnou součástí odpadních vod použitých v obytných nebo jiných stavbách a může způsobit 
vážné problémy při odvádění odpadních vod kanalizační sítí zvláště v městech a obcích s malým spádem terénu, a při 
čištění těchto vod v případech, kdy čistírna odpadních vod nemá zvýšenou kapacitu z hlediska látkového zatížení. 

Odpadní vody při používání drtičů vyžadují k odstranění většího množství organických látek (jsou látkově více zatíženy) 
větší množství kyslíku a to zvyšuje spotřebu elektrické energie v čistírnách odpadních vod. Současně dochází i k navýšení 
množství kalů. Četnější potřeba proplachů kanalizační sítě, vyšší spotřeba elektrické energie a zvýšené množství kalů k vy-
užití, v případě, že nejsou nadlimitně znečištěny (nepřípustnými látkami), nebo jejich likvidaci, výrazně zvyšuje náklady 
na provoz kanalizační sítě a čistíren odpadních vod. Důsledkem vyšších nákladů je vyšší cena za stočné.  

Subjekt, který si pořídí a nainstaluje drtič kuchyňských odpadů, v případě, že je odběratelem dle § 2 odst. 5 zákona 
o vodovodech a kanalizacích14, je vázán zvláštními právními předpisy15. Pokud je subjekt nájemníkem (tedy spotřebite-
lem), má odpovědnost vůči vlastníku nemovitosti (tedy odběrateli). 

Provozovatel kanalizace má právo přerušit odvádění odpadních vod odběrateli v případě, že se dopustí neoprávněného 
vypouštění, tedy vypouštění v rozporu s podmínkami stanovenými v kanalizačním řádu. Kanalizační řád pracuje s pojmem 
ekvivalentní obyvatel- populační ekvivalent, což je míra znečištění vyjádřená organickým biologicky odbouratelným zatí-
žením s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 60 g /den. Pokud odběratel a/nebo spotřebitel vypouští do kanalizace 
odpadní vodu obohacenou o drcený organický odpad, neodpovídá zatížení odpadní vody populačnímu ekvivalentu a je 
nutné, aby tato skutečnost byla uvedena ve smlouvě mezi odběratelem a vlastníkem, popřípadě provozovatelem kanalizace. 
Ve smlouvě se pak uvede, pokud je to vůbec možné ze spádových důvodů u kanalizace a vzhledem ke kapacitě čistírny 
odpadních vod, jiná jakost vypouštěných odpadních vod a s tím i spojená možnost navýšení ceny pro stočné, pokud je pro 
tyto případy kalkulována nebo koeficient navýšení množství z důvodu jiné jakosti. Instalace drtičů odpadu u odběratele 
bez souhlasu vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace (včetně úpravy smlouvy) je neoprávněným vypouštěním podle  
§ 10 odst. 2 písm. a) a b) právního předpisu19 . Při neoprávněném vypouštění se fyzická osoba jako odběratel dopouští pře-
stupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Právnická osoba a podnikající osoba jako odběratel 
se dopouští správního deliktu za který mu může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Nájemník nebo vlastník bytové nebo nebytové jednotky (spotřebitel) se musí před instalací drtiče organického odpadu 
informovat u vlastníka nemovitosti (odběratele), popřípadě provozovatele kanalizace, zda v daném místě je možné 
zatěžovat odpadní vody více než stanovuje kanalizační řád. Drtič kuchyňských odpadů může být nainstalován pouze 
v případě, že subjekt získá souhlas provozovatele kanalizace a upraví v tom smyslu smlouvu.

V Kanalizačním řádu některých provozovatelů kanalizací (např. Pražské vodovody a kanalizace a.s.), v seznamu látek, 
které nejsou odpadními vodami a nesmí vniknout do stokové sítě, je uvedena položka: „pevné odpady včetně kuchyň-
ských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“. V takovýchto případech 
platí úplný zákaz kuchyňské zdrtky vypouštět do odpadních vod.

Kuchyňský odpad zůstává i po jeho rozdrcení nadále odpadem. Kuchyňský odpad se zařazuje dle Katalogu odpadů16) 
jako katalogové číslo 20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. S tímto odpadem je nutno nakládat 
v souladu s požadavky zákona o odpadech17. Ten stanoví v § 17 povinnost fyzických osob odkládat komunální (tedy 
i kuchyňský) odpad na místa k tomu obcí určená. § 16 stanoví povinnosti původců odpadu. Jednou z povinností je 
vzniklý odpad, který původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Z výše uve-
deného vyplývá, že odpady lze předávat do zařízení k tomu určeným, tedy do takových zařízení, které mají platný sou-
hlas od místně příslušného KÚ včetně provozního řádu. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady specifikuje možné způsoby zpracování bioodpadů, kterými jsou pouze řízené a kontrolované procesy aerobní 
nebo anaerobní mikrobiální biochemické přeměny, probíhající v zařízeních touto vyhláškou stanovených. Kanalizace 
není zařízením určeným k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech. 

Je třeba také upozornit na skutečnost, že kuchyňské odpady živočišného původu se zařazují také jako materiál kategorie 3 
dle Nařízení 1774/2002/ES a v souladu s tímto nařízením se musí s tímto materiálem také nakládat (článek 6 odst. 2). 

14 ) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
15 ) vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
16) vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, v platném znění
17) zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění
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Příloha č. 5

Seznam bioodpadů využitelných na zařízeních zpracovávajících bioodpady včetně příkladů

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů

02
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby 
a zpracování(stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad)  potravin 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

02 01 01 Kaly z praní a z čištění

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv

Například: posekaná tráva, zkažená nemořená osiva

02 01 06
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně 
a zpracovávané mimo místo vzniku 

02 01 07 Odpady z lesnictví

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01 Kaly z praní a z čištění

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

Například: zkažené potraviny živočišného původu, kousky rohů, zvířecí srst, peří

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03
Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy 
a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasnič-
ného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

Například: spadané ovoce, odpady ze zeleniny a ovoce, obilí, droždí, tabákové odpady

02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 Odpady z výroby cukru

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy

02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

Například: nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování 
odpadní vody z procesů potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06  Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

Například: droždí

02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a ka-
kaa)

02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

Například: pivovarské mláto, odpadní kvasnice
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02 07 02 Odpad z destilace lihovin

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

03 01  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 Odpadní kůra a korek

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03 Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru  a lepenky

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09 Odpadní kaustifikační kal

03 03 10
Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové 
vrstvy z mechanického třídění

03 03 11 Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka

04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 02 Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 

04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken

15
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 
jinak neurčené

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

Například: zkažená krmiva, zbytky krmiv, zkažená nemořená osiva

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 Dřevo

19
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpad-
ních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu 

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
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19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02 Kaly z čiření vody

19 09 03 Kaly z dekarbonizace

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01 Papír a lepenka

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů) , včetně složek z odděleného sběru 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01 Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 25 Jedlý olej a tuk

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

Například: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křo-
viny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku 
nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady kromě trávy a části keřů 
z okrajů silnic

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 02 Odpad z tržišť

Například: květiny, ovoce, zelenina

20 03 04 Kal ze septiků a žump

20 03 07 Objemný odpad
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19.  
SDĚLENÍ 

odboru odpadů o vydání Metodiky pro stanovení kyselinové neutralizační 
kapacity v odpadech 

 

Tato metodika popisuje postup stanovení kyselinové neutralizační kapacity v odpadech, jejíž vyhodnocení je 
požadováno podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Postup uvedený v této metodice se používá pro vyhodnocení možné mísitelnosti odpadů při ukládání na skládkách.

Metodika je uvedena v elektronické podobě na www stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského  
T. G. Masaryka -  Centra pro hospodaření s odpady (http://ceho.vuv.cz/).

 

 RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., v.r.
 ředitelka odboru odpadů

SDĚLENÍ
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20.  
SDĚLENÍ 

 

odboru péče o krajinu  Ministerstva životního prostředí k udělování  
autorizací podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, v platném znění, pro účely provádění biologického hodnocení  
ve smyslu § 67 cit. zákona a zveřejnění seznamu autorizovaných osob

Zákonem č. 218/2004 Sb. byl s účinností od 28. 4. 2004 novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(dále jen „zákon“). Touto novelou byl mimo jiné v ustanovení § 45i odst. 3 zákona zaveden institut zvláštní autorizace 
k provádění posouzení podle § 45i zákona a k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona. Podmínky pro 
získání autorizace, její prodloužení a odnětí upravuje vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny, která nabyla účinnosti dne 13. 8. 2004. Základním předpokladem pro získání autorizace je 
bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a vykonání zkoušky odborné způsobilosti.  Autorizaci 
uděluje a odnímá Ministerstvo životního prostředí. Autorizace je udělována na dobu 5 let a je možno ji opakovaně 
prodloužit o dalších 5 let. Podmínkou prodloužení autorizace je podání písemné žádosti o její prodloužení, a to alespoň 
6 měsíců před skončením platnosti stávající autorizace.

 

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

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

Mgr. Marek Banaš
Obránců míru 4
792 01 Bruntál
tel: 605 567 905
e-mail: marekban@centrum.cz
 
Mgr. Pavel Bauer
Balbínova 382
261 01 Příbram II

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

RNDr. Petr Blahník
Spořilovská 137, 503 41 Hradec Králové

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

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

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

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

RNDr. Oldřich Bušek
Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary

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

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

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

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

Mgr. Jana Dandová
Boženy Němcové 109
294 71 Benátky nad Jizerou
tel: 733 100 135, e-mail: ekobroskynka@email.cz

Doc. Paedr. Jan Farkač, CSc.
Španielova 1286, 163 00 Praha 6-Řepy
e-mail: farkac@fle.czu.cz

RNDr. Lenka Filipová
Malý Koloredov 561
738 02 Frýdek-Místek

Seznam autorizovaných osob, které získaly autorizaci podle § 45i zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

pro účely provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona v období 
od 3. 5. 2005 do 4. 11. 2008

Kontaktní údaje autorizovaných osob jsou zveřejňovány na základě podkladů, které držitelé autorizace osobně  
poskytují Ministerstvu životního prostředí.
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Ing. Aleš Friedrich
Záhřebská 885/31, 120 00 Praha 2
tel: 603 297 343
e-mail: ales.friedrich@seznam.cz

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

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

Mgr. Adriana Havlíčková
Vrbětice 13, 763 24 Vlachovice
pracoviště:
Správa CHKO Blaník
257 06 Louňovice pod Blaníkem
tel: 603 986 144
e-mail: hadriana@email.cz

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

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

Mgr. Eva Chvojková
Jesenická 33, 323 23 Plzeň

RNDr. Josef Chytil
Pod platanem 26, 692 01 Mikulov

Ing. Pavel Jaroš
Hoření 11
400 11 Ústí nad Labem

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

Ing. Boleslav Jelínek
Pavlíkova 220/5, 664 44 Ořechov
Kontakt : AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
tel: 545 241 842 
e-mail: boleslav.jelinek@ageris.cz

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

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

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

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.
Náměstí Osvobození 36/43
783 35 Horka nad Moravou
tel: 604 243 068,  
e-mail: kost@prfnw.upol.cz  
v.kostkan@seznam.cz

Mgr. David Kouřil
783 22 Cholina 8
tel: 777 338 385
e-mail: d.kouril@hbh.cz

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

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

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

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

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

Ing. Darek Lacina
Ondráčkova 199/556
628 00 Brno

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
Vojtova 3, 639 00 Brno
tel: 608 624 949
e-mail: laznickav@seznam.cz
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Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Korunní 74
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

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

Mgr. Filip Lysák
Cyrilov 6, 594 61 Bory
tel: 736 265 061
e-mail: filip.lysak@tiscali.cz

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

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

Ing. Pavel Majer
17. listopadu 35 
400 10 Ústí nad Labem

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

Ing. Lukáš Marek
Heyrovského 20, 635 00 Brno
tel: 737 637 298 
e-mail: lukas@marekt-email.cz

Mgr. Jaromír Maštera
Slavíčkova 22, 586 02 Jihlava
tel: 732 877 955 
e-mail: jaromir.mastera@email.cz

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

Mgr. Vladimír Melichar
Pod Strání 45, 362 63 Dalovice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Lenka Pomališová
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460 01 Liberec
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RNDr. Milan Růžička, 
Kollárova 25, 533 53 
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Tel. 466 411 094, GSM 608 520 079
e-mail: hmota@volny.cz

Doc. Ing. Barbara Stalmachová
Na Najmanské 57
710 00 Ostrava 2

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

Mgr. Tomáš Šikula
Šumavská 34, 602 00 Brno

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

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

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

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

Mgr. Daniel Vařecha
Sokolí 394
725 29 Ostrava – Petřkovice

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

RNDr. Jiří Veselý
Vrchlického 92 
533 45 Čeperka
Tel. 731 184 723

Mgr. Richard Višňák, PhD.
Mlýnská 271
471 27 Stráž pod Ralskem

Ing. Jiří Vojar
K Horoměřicům 1185 H03
165 00 Praha 6 - Suchdol

Mgr. Ondřej Volf
Francouzská 80/6
120 00 Praha 2

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

Mgr. Vladimír Vrabec
Na Magistrále 768
280 02 Kolín II
tel: 721 023 208
e-mail: vrabec.bio@tiscali.cz

RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.
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e-mail: vyhnalek@eiaservis.cz

Mgr. Martin Waldhauser
Petrovice 136
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e-mail: martin.irena@tiscali.cz
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21.  
SDĚLENÍ 

 

odboru odpadů MŽP ke zpracování seznamů zařízení obsahujících PCB,  
která nepodléhají evidenci

K povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon“) v § 27 odst. 9

Toto sdělení slouží ke sjednocení postupu v období do vydání novely vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s poly-
chlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenyl-
metanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci 
větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), která na základě zmocnění § 27 odst. 10 písm. e) zákona stanoví náležitosti 
seznamů zařízení obsahující PCB a nepodléhající evidenci.

URČENO:

•  Vlastníkům, popřípadě provozovatelům zařízení obsahujících PCB a nepodléhajících evidenci

Jedná se o zařízení podle § 26 písm. b) zákona, obsahující méně než 5 litrů kapalin s obsahem PCB, přičemž toto sdě-
lení je určeno všem, jejichž zařízení PCB obsahují, ať již byl tento fakt zjištěn jakkoli (např. ze štítku, od výrobce, pro-
hlášením vlastníka nebo provozovatele atd.).

A. Seznamy zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které jsou vlastníky, popřípadě provozovateli zařízení obsa-
hujících PCB, která nepodléhají evidenci, jsou dle § 27 odst. 9 zákona povinny vypracovat seznamy těchto zařízení, 
stanovit časové lhůty pro vyřazení těchto zařízení z užívání a pro jejich odstranění, předat vyhotovené seznamy do 31. 
prosince 2008 ministerstvu a postupovat podle nich.

Tyto seznamy budou předkládány na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a. tohoto sdělení. Podrobný 
návod na vyplnění je uveden v příloze č. 1.b. tohoto sdělení.

B. Organizační pokyny

1. Formuláře ve formátu MS Excel a návody na jejich vyplnění ve formátu MS Word jsou umístěny ke stažení na interne-
tových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/AIS/web.nsf/pages/PCB) a Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T.G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce – Centra pro hospodaření s odpady (dále jen „VÚV 
T.G.M., v.v.i – CeHO“) (http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB/ PCT).

2. Formuláře vyplněné v souladu s návodem se zpracovávají a zasílají pouze v elektronické podobě, a to na e-mailo-
vou adresu Vaclav.Svorc@mzp.cz a kopií na inventarizacepcb@vuv.cz.

3. Další informace poskytuje odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (Vaclav.Svorc@mzp.cz, tel: 267 122 616) 
nebo VÚV T.G.M.,v.v.i - CeHO (centrumodpadu@vuv.cz, Katerina_Polakova@vuv.cz, tel.: 220 197 381).

C. Přílohy

Příloha č. 1.a. – SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci, podle 
§ 27 odst. 9 zákona

Příloha č. 1.b. – Způsob vyplňování formuláře „SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), 
která nepodléhají evidenci, podle § 27 odst. 9 zákona“
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LIST Č. 2

LIST Č. 1
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Příloha č. 1.b. sdělení odboru odpadů MŽP ke zpracování seznamů zařízení 
obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci

Způsob vyplňování formuláře „SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají 
evidenci, podle § 27 odst. 9 zákona“

Zákon – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

LIST Č. 1 - SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci, podle § 27 
odst. 9 zákona – identifikace subjektu

Obsahuje identifikační údaje vlastníka (držitele) nebo provozovatele zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), 
která nepodléhají evidenci.
Seznam zasílá – křížkem (znakem X) se označí správná možnost. Pokud je vlastník (držitel) totožný s provozovatelem, 
zaškrtne se pouze „vlastník (držitel).“

Subjekt - uvede se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

IČ - uvede se identifikační číslo organizace (pokud bylo přiděleno). Když má organizace IČ o méně než osmi číslicích, 
doplní se zleva nuly na celkový počet míst.

Obec, okres – uvede se název obce (okresu), kde firma sídlí.

Kód obce, okresu - uvede se kód obce či okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle Číselníku obcí České 
republiky (klasifikace územních statistických jednotek každoročně vydávaná Českým statistickým úřadem). Číselníky 
městských částí, správních obvodů atp. jsou pro potřeby této evidence PCB irelevantní (např. kód obce Praha je 554782 
a to pro všechny městské části (obvody), kód okresu Hlavní město Praha je CZ0100).

Ulice, PSČ, telefon, e-mail - uvede se přesná a úplná adresa a kontakt.

Pověřená osoba – zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB.

Za správnost – údajů ručí a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele) nebo provozovatele.

LIST Č. 2 - SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci, podle § 27 
odst. 9 zákona – seznam zařízení

Obsahuje seznam zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci. Rozumí se zařízení, 
s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahující provozní kapalinu s obsahem PCB, např. olejové transformátory, 
kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační 
kapalinou, hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou 
(duplikátory, obalovny silniční drti a podobně).

IČ subjektu – viz. LIST Č. 1

Zařízení – zařízení s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahující provozní kapalinu s obsahem PCB (§ 26 písm. b) 
zákona). 

Mateřské zařízení – zařízení, na které se nevztahuje vedení evidence podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, 
a to takové, které obsahuje jedno nebo více dílčích zařízení (§ 26 písm. b) zákona) s objemem náplně menším než 5 litrů 
a obsahujících provozní kapalinu s obsahem PCB.

Samostatná nebo dílčí zařízení jsou:

1. samostatná zařízení s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahující provozní kapalinu s obsahem PCB (§ 26 písm. b) 
zákona),

2. dílčí zařízení (§ 27 odst. 6 zákona) s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahující provozní kapalinu s obsahem 
PCB, která jsou:
a) technologicky spojená v jednom zařízení mateřském (nejčastěji kondenzátory v kondenzátorové baterii, motoru 

nebo rozvaděčové skříni), nebo
b) součástí jiného zařízení (např. zářivky ve veřejném osvětlení).

Počet samostatných nebo dílčích zařízení – uvede se počet takovýchto zařízení jednoho druhu, která plánuje vlastník 
(držitel) nebo provozovatel vyřadit ve stejném termínu a odstranit stejným způsobem.

Kód – uvede se kód druhu zařízení nebo způsobu výskytu PCB podle následující tabulky.
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Objekt: Kód:
Elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou:

Výkonový transformátor 10
Tlumivka (indukční cívka s jádrem) 11

Reaktor (indukční cívka bez jádra) 12

Transformátor elektrofiltru (odlučovač) 13

Průchodka 14
Přepínač odboček (v transformátoru) 15
Přístrojový (měřící) transformátor napětí (PTN) 16

Přístrojový (měřící) transformátor proudu (PTP) 17

Přístrojový (měřící) transformátor kombinovaný (PTK) – napětí + proud 18

Kondenzátor s kapalným dielektrikem (DZ) 20

Kondenzátorová baterie (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) 
s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů

21

Motor (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, který obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem 
o objemu náplně méně než 5 litrů

22

Rozvaděčová skříň (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným 
dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů

23

Vypínač 25
Rezistor (rotorový spouštěč) 26
Ostatní elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou 30

Ostatní zařízení:
Hydraulické důlní zařízení 40
Vakuové čerpadlo 50
Průmyslové zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna silniční drti apod.) 60

Jiné ostatní zařízení 70
(MZ) – Mateřské zařízení
(DZ) – Dílčí zařízení

Upřesnění druhu zařízení (platí pro kódy 30 a 70) – uvede se druh zařízení, na které nelze použít jiný kód.

Počet mateřských zařízení – uvede se počet mateřských zařízení, ve kterých se dílčí zařízení nacházejí. U samostatných 
zařízení se tato položka nevyplňuje.

Množství kapaliny s PCB [kg] – uvede se celkové množství provozní kapaliny s obsahem PCB ve všech dílčích nebo 
samostatných zařízeních, které se získá součtem, v kilogramech. V případě, že údaj o množství kapaliny není znám, 
uvede se celková hmotnost všech těchto zařízení.

N / Z – uvede se „N“ (hmotnost provozní kapaliny s obsahem PCB ) nebo „Z“ (hmotnost zařízení).

Nakládání – informace o nakládání se zařízeními obsahujícími PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají 
evidenci.

Plánovaný termín vyřazení – uvede se předpokládaný termín, ke kterému plánuje vlastník (držitel) nebo provozovatel 
zařízení vyřadit z provozu ve formátu mm.rrrr.

Kód – uvede se dvojmístný resp. trojmístný kód nakládání podle následující tabulky, číslice se vpisují zprava, aniž by 
se zleva doplňovaly nuly na celkový počet tří míst.

Kód způsobu nakládání: Způsob nakládání:
OSV Předání oprávněné osobě k vývozu za účelem odstranění
N3 Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně
D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem 

jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod 
označením D1 až D12

D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

D10 Spalování na pevnině
D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod 

označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před 
shromážděním potřebného množství)

Plánovaný termín odstranění – uvede se předpokládaný termín, ke kterému plánuje vlastník (držitel) nebo provozovatel 
zařízení odstranit nebo předat oprávněné osobě k nakládání ve formátu mm.rrrr.
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22.  
SDĚLENÍ 

 

odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, poplatky za vypouštěné 
znečištění do vodních toků  § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  

a změně některých zákonů (vodní zákon),   a § 7 vyhlášky č. 293/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů – oprávněné laboratoře a měřicí skupiny

Odborná způsobilost pro oprávněné laboratoře a měřicí skupiny 

Aktuální stav subjektů vyhovujících požadavku zákona lze vyhledat na webových stránkách Českého institutu pro 
akreditaci, o.p.s. (ČIA), Výzkumného ústavu vodohospodářského (VÚV T.G.M.)  a Úřadu pro technickou normalizaci, 
měření a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Rozsah využitelných dovedností laboratoří je uveden v příloze k Osvědčení 
o akreditaci nebo Osvědčení o správné činnosti laboratoře.

A. Laboratoře, které mají platné osvědčení o akreditaci pro rozbory odpadních vod, které vydal  Český institut pro akre-
ditaci ČIA (oprávněné laboratoře dle § 92 vodního zákona):   
http://www.cai.cz/default.aspx?id=10&scopeId=9 , vyhledat „odpadní + vody“

B. Laboratoře, které mají platné osvědčení o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod, které vydal  VÚV 
T.G.M., Středisko pro posuzování  laboratoří ASLAB (oprávněné laboratoře dle § 92 vodního zákona):
 http://aslab.vuv.cz/Dokumenty/Pzl/opravneni.pdf

C. Subjekty autorizované ÚNMZ podle § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.,  
k výkonu úředního měření průtoku vypouštěných odpadních vod, měřicí skupiny podle § 92 vodního zákona:
https://ams.cmi.cz/index.php?menu=1&kategorie=2&id_oboru=4

D. Osoby z jiných členských států Evropské unie:
Podle § 126b vodního zákona rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách a rozbory 

pro účely kontroly správnosti sledování znečištěných odpadních vod a kontrolu správnosti sledování a měření objemu 
vypouštěných odpadních vod (§ 92) mohou na území České republiky  (Čl. 49 a 50 Smlouvy o založení Evropského 
společenství) provádět rovněž osoby usazené v jiných členských státech Evropské unie, pokud prokáží, že jsou stát-
ními příslušníky členských států Evropské unie a jsou oprávněny k provozování činností uvedených v § 92 vodního 
zákona podle právních předpisů jiných členských států Evropské unie. Doklady o splnění výše uvedených podmínek  
jsou tyto osoby povinny předložit Ministerstvu životního prostředí.

 Ing. Veronika Jáglová v.r.
 ředitelka odboru ochrany vod
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OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP  
s čtvrtletníkem EIA – IPPC – SEA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2009 zasílejte na adresu

SEVT, a. s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 800 Kč.
Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. 
Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete e-mail na adresu faq@env.cz a v něm 

uveďte periodikum, které chcete dostávat, zákaznické číslo, které máte 
přiděleno od SEVT, a abonentní adresu.
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