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SMĚRNICE A DODATKY 

 

Výzva č. 17/2017 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen 

„Program“).  

Číslo Výzvy 17/2017 

Prioritní oblast 1. Voda 

Podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod 

Podporované aktivity  1. 3. B Domovní čistírny odpadních vod 

Cíle Výzvy 

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a 

podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace 

soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do 

kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či 

ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí 

ke stokové síti zakončené ČOV. 

Oprávnění příjemci 

podpory   

Obce;  

Dobrovolné svazky obcí; 

Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a 

městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; 

Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění. 

Termíny Výzvy  
Žádosti je možné podat v období od 16. 10. 2017 do 30. 6. 2019, 

nejpozději však do vyčerpání alokace. 

Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021. 

Výše podpory  

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu: 

 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč; 

 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč; 

 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč. 

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího 

zařízení činí 10 tis. Kč. 

Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace 

monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových 

způsobilých výdajů. 

Alokace 200 mil. Kč 

Verze 23. 2. 2016 

20162016  
20152015 
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1. Popis podporovaných aktivit 

V rámci této Výzvy je podporována aktivita 1. 3. B Domovní čistírny odpadních vod. 

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod 

v podobě DČOV do kapacity 50 EO
1
 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení 

(zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány 

za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska 

možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. 

V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na:  

a) realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c 

nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení 

vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních, 

b) realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, 

hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele 

(dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém 

monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP 

ČR 

 

2. Cíle Výzvy 

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod 

z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to 

v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení 

nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. 

 

3. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty: 

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

 Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění; 

 Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty; 

 Spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a jejichž hlavní 

činnosti jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy (např.: provozování 

vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.). 

                                                      
1
 Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na 

ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 

18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které 

neslouží k dosahování zisku. 
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4. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s Programem, v souladu s touto Výzvou a dále za podmínek stanovených 

v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen 

„Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

(dále jen „Smlouva“). 

a) Maximální výše podpory na realizaci jedné DČOV činí: 

o kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč; 

o kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč; 

o kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč. 

b) Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. 

Kč, minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích 

zařízení činí 50 tis. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

V případě naplnění definičních znaků veřejné podpory bude v rámci této Výzvy poskytována 

podpora v režimu pravidel pro veřejnou podporu, jejíž podmínky upravuje Směrnice MŽP 

č. 4/2015. 

 

5. Termíny Výzvy 

Termín pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této Výzvy: 

 

Zahájení příjmu Žádostí: 16. 10. 2017 

Ukončení příjmu Žádostí: 30. 6. 2019 ve 14 hodin, nejpozději však do 

vyčerpání alokace. 

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování. 

Žádosti budou podpořeny maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy. V případě 

překročení alokace bude o podpoře Žádosti rozhodovat datum přijetí na Fond. 

 

6. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Výzvu je alokováno celkem 200 mil. Kč.  

 

7. Období realizace 

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021. 

 

8. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Veškeré výdaje musí být realizovány 
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bezhotovostním převodem a prokázány bankovním výpisem. Výdaje musí být skutečně, 

účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období 

realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před dokončením projektu), nejdříve však po dni 

akceptace Žádosti, s výjimkou výdajů na projektovou přípravu, které mohou být uznány 

způsobilými výdaji, pokud vznikly a byly uhrazeny nejdříve po dni vyhlášení této Výzvy. 

Daň z přidané hodnoty (DPH) může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění 

nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 

Způsobilé jsou výdaje na: 

a) Náklady na realizaci zařízení DČOV zahrnující: 

i. Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV 

s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu 

s požadavky vodoprávního úřadu a zároveň v souladu s podmínkami dle 

kapitoly 1 této Výzvy; 

ii. Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující: 

 Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro  instalaci 

a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody
2
, 

odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných 

odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV 

včetně příslušného jištění a případného samostatného měření); 

 Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV 

provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených 

neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných 

DČOV na tento systém; 

 Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele; 

iii. Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu 

(nevztahuje se na povinnost kontroly jakosti vypouštěné odpadní vody dle 

povolení dle § 38 vodního zákona), pro zajištění udržitelnosti projektu (po 

dobu 10 let od ukončení realizace projektu) příjemcem podpory budou-li 

součástí pořizovací ceny DČOV. Nebudou-li tyto výdaje zahrnuty do ceny 

za pořízení DČOV, jejich úhradu zajistí žadatel z vlastních prostředků; 

b) Náklady na realizaci monitorovacího zařízení: 

i. Nákup monitorovacího zařízení; 

ii. Instalaci a zprovoznění monitorovacího zařízení; 

c) Náklady na projektovou přípravu 
3
(maximálně však do 10 % z celkových způsobilých 

výdajů), např.: 

i. Projektová dokumentace; 

ii. Zadávací dokumentace; 

iii. Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 

4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015; 

                                                      
2
 Mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, která je k DČOV připojena. 

3
 Výdaje musí být vzniklé a uhrazené žadatelem z jeho bankovního účtu. 
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iv. Odborný posudek ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. v případě 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních – v případě aktivity 1. 3. B a). 

d) Publicitu projektu dle čl. 13.5 této Výzvy, maximálně však 5 tis. Kč (bez DPH).  

 

9. Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

10. Způsob podání Žádostí  

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí do 

ukončení příjmu Žádostí dle čl. 5. Žádost bude zpracovaná v českém jazyce v předepsaném 

formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč.  

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do 

podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením: 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 1. 3. B – Výzva 

č. 17/2017 a musí být opatřena platným elektronickým podpisem žadatele. V případě 

územně samosprávných celků musí být žádost opatřena platným elektronickým 

podpisem statutárního zástupce. V odůvodněných případech může být žádost podepsána 

osobou zmocněnou na základě speciální plné moci, která je v případě územně samosprávných 

celků rovněž schválena kompetentním orgánem. 

Příjem Žádostí končí 30. 6. 2019 ve 14 hod., nejpozději však do vyčerpání alokace. 

Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo 

jiným způsobem doručené Žádosti nebudou přijaty do dalšího administrativního 

procesu. 

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu, včetně příloh a zároveň 

elektronicky na datovém nosiči. Elektronická verze Žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (Microsoft Word, PDF, Excel, případně Open Office). 

 

Jméno a příjmení žadatele 

Adresa žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 1. 3. B Domácí čistírny 

odpadních vod  

 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národního programu  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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11. Administrace Žádostí 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní. Žádosti budou administrovány průběžně, 

a to v pořadí v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny budou pouze úplné a formálně 

správné Žádosti, které splní požadavky dané Směrnicí MŽP č. 4/2015, Programem a touto 

Výzvou, maximálně však do výše disponibilní alokace Výzvy (rozhoduje datum přijetí 

na Žádosti na Fond).  

Žádosti podléhají kontrole úplnosti a formální správnosti a poté kontrole přijatelnosti. 

Kontrolou přijatelnosti se rozumí posouzení věcné správnosti a vyhodnocení splnění 

podmínek Programu a Výzvy. Je-li Žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná 

z hlediska splnění podmínek pro přijetí Žádosti, je akceptována. O akceptaci Žádosti je 

žadatel Fondem písemně informován.  

Administrace Žádostí, které nebudou v souladu s podmínkami Programu a Výzvy, bude 

ukončena. 

Žádosti, které byly akceptovány a budou kryty disponibilní alokací Výzvy, budou následně 

předloženy k projednání Radě Fondu a k vydání Rozhodnutí. 

 

12. Sledované indikátory 

Přehled závazných indikátorů je uveden v následující tabulce. Žadatel předloží v žádosti výčet 

závazných indikátorů, které jsou v rámci předkládaného projektu relevantní.  

Název indikátoru Měrná jednotka 

Počet realizovaných čistíren odpadních vod (pouze pro aktivitu 1. 3. B a) ks 

Počet bytových jednotek, které budou připojeny k nově realizované DČOV 

(pouze pro aktivitu 1.3.B a) 

ks 

Počet dalších budov (mimo budovy užívané k trvalému rodinnému bydlení), 

které budou připojeny k nově realizované DČOV (pouze pro aktivitu 1. 3. B 

a) 

ks 

Celková kapacita nově realizovaných DČOV (pouze pro aktivitu 1. 3. B a) Počet EO 

Počet realizovaných monitorovacích zařízení (pouze pro aktivitu 1. 3. B b) ks 

 

Plnění vybraných indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné, v případě 

odchylky oproti uvedené hodnotě indikátoru, dojde ke krácení podpory. 

 

13. Podmínky Výzvy 

13.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

13.1.1 Příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených 

DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je 

zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném 
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čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, 

a to minimálně po celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této Výzvě, Příjemce 

podpory uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, 

smluvní vztah (konkrétní forma smluvního vztahu podléhá rozhodnutí příjemce 

podpory) vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu 

podpory. 

13.1.2 Příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých povolení 

k nakládání s vodami vztahujícímu se k předmětu podpory. 

13.1.3 V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či 

v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních 

vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové 

jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část 

bytových jednotek v domě nejsou podporovány. 

13.1.4 V případě realizace DČOV musí navržená soustava řešit napojení minimálně 30 % 

z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této 

podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné 

bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny 

ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění 

odpadních vod. Volba řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být 

zdůvodněna v odborném posudku (dle vzoru v Příloze č. 2). 

13.1.5 Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních 

jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV. 

13.1.6 Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu 

o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. 

následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti (viz čl. 13.1.21). 

Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování 

naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné 

výsledky provedených rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány) a případných revizí. 

Bude-li zjištěno neplnění deklarovaných technických parametrů uvedených 

v Žádosti, bude příjemce podpory vyzván k nápravě a k předložení aktualizované 

zprávy o provozu DČOV ve lhůtě stanovené Fondem. Opakovaného neplnění 

technických parametrů DČOV bude považováno za porušení podmínek Výzvy dle čl. 

13.1.24.   

13.1.7 Řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska 

výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle strategických 

dokumentů: PRVKÚK
4
), což žadatel prokáže předložením stanoviska příslušného 

krajského úřadu s doporučením k realizaci daného projektu
5
, viz čl. 13.3 a). Pro 

                                                      
4
 Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky 

5
 Příslušný krajský úřad může v odůvodněných případech doporučit realizaci takového projektu, který je 

v rozporu s PRVKÚK (např.: PRVKÚK není aktuální, bude aktualizován apod.) 
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účely této Výzvy je za řešené území považováno území celé obce či prostorově 

oddělené části obce.  

13.1.8 Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod, případně jejich 

monitoring z budovy, která je užívána k trvalému rodinnému bydlení (tj. zejména 

rodinný nebo bytový dům) a budovy ve vlastnictví dané obce, která není užívána za 

účelem dosahování zisku.  

13.1.9 Za rodinný dům pro účely Výzvy je považována stavba pro bydlení, ve které dle 

§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři 

samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Za rodinný dům je pro účely Výzvy považován také bytový dům, v němž jsou 

nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje 

definici pro byt, a trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci s nejvýše dvěma 

nadzemními a jedním podzemním podlažím a podkrovím. Za rodinný dům se pro 

účely Výzvy nepovažují rodinné domy, které jsou užívány v rozporu s účelem 

„trvalého rodinného bydlení“ (penziony, kanceláře, apod.). Stavby určené např. pro 

krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely Výzvy za rodinný dům 

nepovažují, a to ani v případě, že zde má vlastník nemovitosti trvalé bydliště. 

13.1.10 Za bytový dům je pro účely této Výzvy považována stavba pro bydlení, která má 

čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena 

a užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které 

jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační 

ubytování apod.). 

13.1.11 Byt je pro účely Výzvy definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou 

částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Bytem je 

tedy pouze takový prostor, který byl stavebním úřadem „určen“ k bydlení, tj. takový, 

který byl zkolaudován jako bytová jednotka.    

13.1.12 Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti 

zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou 

rekreaci (je-li využívána vlastníkem trvale, viz čl. 13.1.9), objekt k bydlení nebo 

zemědělská usedlost, popř. musí být v době podání Žádosti požádáno o změnu 

v katastru v souladu s uvedeným; toto ustanovení neplatí u objektů, jež jsou 

ve vlastnictví příslušné obce. 

13.1.13 Žadatel odpovídá za to, že právo nakládat s nemovitostí dotčenou realizací projektu, 

není jejímu vlastníkovi omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není 

nařízena exekuce či příkaz k prodeji objektu, ke kterému je napojen předmět 

podpory, není předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení (blíže viz 

Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – 
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Zajištění věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu 

předmětu podpory nejsou na závadu. 

13.1.14 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti. 

13.1.15 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí a na základě řádně uzavřené 

Smlouvy. 

13.1.16 Podklady ke Smlouvě dle čl. 13.3 písm. b) musí být doloženy nejpozději do termínu 

uvedeného v akceptaci Žádosti. 

13.1.17 V případě, že žadatelem o podporu je územně samosprávný celek, musí mít pro 

potřeby Programu dle zákona č. 501/2012 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

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

a některé další zákony zřízen bankovní účet u České národní banky. 

13.1.18 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný 

projekt. 

13.1.19 Každý žadatel může v rámci této Výzvy podat pouze jednu Žádost. 

13.1.20 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb či dodávek 

postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V zájmu 

zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou Fondem stanoveny 

zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, a to i nad rámec 

stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázek dle aktuálních pokynů pro 

zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní 

program Životní prostředí - Dokumenty ke stažení - Pokyny pro zadávání veřejných 

zakázek. Specifické povinnosti relevantní pouze pro OPŽP 2014 – 2020 se na 

žadatele o poskytnutí podpory v rámci NPŽP nevztahují, např.: požadavky na 

označení výzvy k podání nabídky nebo oznámení výběrového řízení (popřípadě 

samostatné zadávací dokumentace) symbolem EU (vlajkou) spolu s odkazem na EU, 

odkazem na fond EU a odkazem na OPŽP, aj. 

13.1.21 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 10 

let od dokončení realizace projektu. 

13.1.22 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontroly 

podporovaného opatření na místě realizace (na základě smluvního vztahu 

s uživatelem) včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem 

případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí lhůty udržitelnosti 

projektu; tím není dotčena povinnost majitele DČOV podle § 59 písm. k) vodního 

zákona. 

13.1.23 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný 

právní předpis, nelze podporu poskytnout. 

13.1.24 Pokud příjemce podpory neplní podmínky stanovené touto Výzvou, Rozhodnutím 

a Smlouvou, má příjemce podpory povinnost vrátit Fondu poskytnutou podporu či 

její část ve lhůtě stanovené Fondem. Dle Smlouvy mají finanční prostředky 
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poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování čerpaných prostředků 

provedeného Fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), 

které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává. 

13.1.25 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby 

definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních předpisů 

nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup 

v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy. 

13.1.26 Na dotaci není právní nárok. 

 

13.2 Čerpání podpory 

13.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků 

v  Kč na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě, a to na základě řádně 

doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů dle čl. 13.3 písm. b). 

13.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů. Výdaje musí být 

v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny 

v čl. 8 této Výzvy. 

13.2.3 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové 

podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně 

maximální pevné částky podpory uvedené v čl. 4 této Výzvy. O potenciální změnu 

bude upravena i výše vlastních zdrojů. V tomto procentuálním vyjádření je podpora 

uvolňována Fondem na bankovní účet příjemce podpory dle náležitostí stanovených 

Smlouvou. 

13.2.4 Finanční prostředky uvolňuje Fond po ukončení realizace projektu na základě 

předložené Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4), včetně příloh 

uvedených v čl. 13.3 písm. c), a to nejpozději do 90 kalendářních dnů od ukončení 

realizace projektu. K Žádosti o uvolnění finančních prostředků z Fondu musí 

příjemce podpory předložit pouze uhrazené faktury, jejichž proplacení prokáže 

doložením bankovních výpisů. 

13.2.5 Fond je oprávněn uvolňovat finanční prostředky pouze na způsobilé výdaje.  

 

13.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v originále nebo úředně ověřené 

kopii dokumentů, není-li stanoveno jinak.  

a) K Žádosti: 

 Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1); 

 Soupis parcel dotčených realizací projektu; 

 Výpis z katastru nemovitostí z internetové aplikace 
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(nazhlizenidokn.cuzk.cz); 

 Souhlas vlastníků nemovitostí, dotčených realizací projektu, včetně přesné 

identifikace nemovitosti, kde bude umístěn předmět podpory (Příloha č. 3); 

 Stanovisko krajského úřadu, zda projekt není v rozporu s PRVKÚK. Je-li 

projekt v rozporu s PRVKÚK, může krajský úřad v odůvodněných 

případech doporučit jeho realizaci (PRVKÚK není aktuální, bude 

aktualizován apod.); 

 Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. 

čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace 

a položkového rozpočtu dle požadované struktury (Příloha č. 2), 

zpracovaný osobou s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, pro obor: „stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství“, případně pro obor „vodohospodářské stavby“. 

b) K uzavření Smlouvy:  

 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele, v případě územně 

samosprávných celků se doklad o zřízení účtu nedokládá; 

 Kopie povolení (případně doklad o projednání) příslušného vodoprávního 

úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a povolení k vypouštění 

odpadních vod k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému 

nakládání dle § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.); 

musí být opatřeno doložkou nabytí právní moci (pouze pro podporovanou 

aktivitu 1.3.B – a); 

 Kopie provozního řádu DČOV (pokud nebyl předložen jako příloha 

k ohlášení); 

 Kopie dokumentace k zadávacímu řízení (dle čl. 13.1.20) vč. platné 

smlouvy s dodavatelem stavby vč. položkového rozpočtu a/nebo faktury 

za dodávku a realizaci DČOV a souvisejících objektů, včetně činnosti 

pracovníka dohledu); 

 V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových kopie dokladu 

o skutečnosti, že použitá DČOV je výrobek označený CE podle zvláštního 

právního předpisu (§ 11 a 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně s doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (pouze pro podporovanou aktivitu 1.3.B – a); 

 V případě DČOV dle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. (na ohlášení) kopie 

ohlášení stavby s podacím razítkem příslušného vodoprávního úřadu, 

přičemž je žadatel vždy povinen Fondu oznámit případné výhrady 

vodoprávního úřadu k ohlášení stavby. 
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c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků: 

 Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4); 

 Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 5); 

 Kopie faktur a ostatních účetních dokladů; 

 Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů; 

 Finanční a platební kalendář (Příloha č. 6). 

d) K ZVA: 

(1) Formulář ZVA (Příloha č. 7); 

(2) Protokol o uvedení DČOV/monitorovacího zařízení do trvalého provozu; 

(3) Fotodokumentace DČOV (pouze pro podporovanou aktivitu 1.3.B – a); 

(4) Kopie kolaudačního souhlasu v případě, že realizace opatření probíhá 

v režimu stavebního povolení (pouze pro podporovanou aktivitu 1.3.B – 

a); 

(5) Soulad projektu s PRVKÚK – týká se pouze těch projektů, které byly v 

rozporu s PRVKÚK ke dni podání Žádosti a jejichž realizaci doporučil 

příslušný krajský úřad; 

(6) Případně další dokumenty definované ve Smlouvě. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu 

projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 

13.4 Změny projektu 

13.4.1 Příjemce podpory je povinen bezodkladně oznámit Fondu jakékoliv změny 

(identifikačních a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace 

projektu, skutečností a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení 

Žádosti do konce doby udržitelnosti projektu. Budou-li změny realizovány bez 

předchozího odsouhlasení Fondem a dojde-li v důsledku změny k nesplnění 

podmínek Výzvy, nebude podpora poskytnuta, resp. žadatel může ztratit nárok na její 

poskytnutí.  

13.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu 

a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne.  

13.4.3 V případě, že dojde ke změně vlastnického práva k předmětu podpory po vydání 

Rozhodnutí a Smlouvy (např. z důvodu zániku spolku) až do konce doby 

udržitelnosti, je příjemce podpory povinen právně relevantním způsobem zavázat 

nového vlastníka k plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí a Smlouvě. 

V případě, že tak neučiní, je povinen bezodkladně vrátit Fondu poskytnutou podporu 

v plné výši. 
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13.5 Publicita 

13.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl 

realizován za finanční spoluúčasti Fondu. 

13.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou 

osobou za účelem prezentace projektů podpořených z Programu. 

13.5.3 Každý nástroj k naplnění povinné publicity musí být označen povinným sdělením: 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České 

republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ a logem Fondu 

a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz na webové stránky www.sfzp.cz 

a www.mzp.cz, není-li stanoveno jinak. 

13.5.4 Žadatelé, resp. příjemci podpory jsou povinni umístit na vhodném veřejně 

dostupném místě pamětní desku obsahující povinné sdělení (viz výše), loga MŽP 

a Fondu, úplný název projektu, celkové způsobilé výdaje projektu, výši příspěvku 

Fondu, výši příspěvku žadatele a termín zahájení a ukončení realizace projektu. 

Příjemce podpory je povinen umístit pouze jednu pamětní desku bezprostředně po 

ukončení fyzické realizace projektu, a to souhrnně za všechna realizovaná opatření 

v rámci jedné Žádosti. Minimální velikost pamětní desky je 400 x 300 mm. Podklady 

pro výrobu pamětní desky budou žadateli na jeho žádost zpracovány Samostatným 

oddělením komunikace SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz. 

 

14. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na 

telefonním čísle 800 260 500, případně prostřednictvím e-mailové adresy: dotazy@sfzp.cz. 

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou: 

 Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz 

 Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz 

 

Přílohy: 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory 

2. Struktura odborného posudku 

3. Formulář Souhlas s realizací projektu 

4. Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

5. Formulář Přehled čerpání 

6. Finanční a platební kalendář 

7. Formulář ZVA 

 

V Praze dne:  12. 10. 2017 Mgr. Richard Brabec 

 ministr

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
mailto:eva.stanglova@sfzp.cz
mailto:dotazy@sfzp.cz
mailto:%20romana.rajnysova@sfzp.cz
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  Výzva č. 18/2017 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen 

„Program“).  

Číslo výzvy 18/2017 

Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích 

Podoblast 5. 4. Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Podporované aktivity 

5. 4. A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně 

doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a 

realizace opatření  k zajištění podmínek pro existenci volně 

žijících živočichů v  sídlech. 

Cíle Výzvy  

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu 

zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její 

funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak 

v původní zástavbě a rovněž zakládání a obnova ploch 

izolační zeleně za účelem snížení koncentrací znečišťujících 

látek v ovzduší. 

Oprávnění příjemci 

podpory 

Všechny fyzické a právnické osoby, včetně organizačních 

složek státu. 

Termíny Výzvy 
Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat od 16. 10. 

2017 do 30. 3. 2018. 

Období realizace 
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 

2022. 

Výše podpory 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí: 

 Obce do 500 obyvatel (včetně) 2 mil. Kč.  

 Obce nad 500 obyvatel činí 150 tis. Kč.  

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % 

z celkových způsobilých výdajů.  

Alokace 50 mil. Kč 
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1. Popis podporovaných aktivit 

Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou Programu 5. 4. A - 

Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého 

charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů 

v sídlech.  

 

Typy podporovaných aktivit:  

 zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého 

charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.); 

 opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech 

(realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.); 

 zakládání a obnova ploch izolační zeleně
1
, tj. souvislých pásových porostů stromů 

a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti; 

 doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám: 

- pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře; 

- přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova 

a budování cest, pěšin a mostků. 

V rámci revitalizovaných ploch zeleně bude prioritně podporována výsadba geograficky 

původních a stanoviště vhodných druhů dřevin
2
, zakládání trávníků s přihlédnutím k daným 

ekologickým podmínkám, revitalizace drobných vodních či mokřadních stanovišť a realizace 

dalších opatření, která pozitivně ovlivní imisní situaci obcí zachytáváním prašnosti a/nebo 

vývoj biologické rozmanitosti (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění 

ptáků, zvyšování nabídky zdrojů nektaru pro hmyz apod.), dále mobiliář úzce související 

s předmětem podpory. Výsadbu nepůvodních druhů s invazním potenciálem není možné 

podpořit. 

 

2. Cíl Výzvy  

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků 

ve městech a obcích (jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě) a zvyšování 

její funkční kvality, která je dána charakterem ploch (variabilitou biotopů, druhovou 

skladbou, odolností druhů, apod.), jejich velikostí a spojitostí jak v rámci sídla, tak ve vazbě 

na okolní krajinu. 

Dalším cílem je snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v obcích výsadbou izolační 

zeleně. 

3. Oprávnění příjemci podpory 

                                                      
1
 Realizace izolační zeleně musí být navržena v souladu s Přílohou č. 12 Požadavky na výsadbu izolační zeleně. 

2
 Seznam nejčastěji vysazovaných a dostupných geograficky původních a stanovištně vhodných druhů dřevin 

a seznam nepůvodních druhů s invazním potenciálem jsou uvedeny v příloze č. 8 Výzvy. Prioritizované staré 

a krajové odrůdy ovocných stromů jsou uvedené v seznamu Standardu AOPK ČR (Řada C02 003) dostupném 

na webových stránkách AOPK ČR (http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/). 

http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/
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O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny fyzické a právnické osoby, 

včetně organizačních složek státu.  

 

4. Forma a výše podpory 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.  

Celkově poskytnutá podpora v rámci této Výzvy připadající na jednoho žadatele nesmí 

přesáhnout 2 mil. Kč v případě obcí do 500 obyvatel (včetně), respektive 150 tis. Kč u obcí 

nad 500 obyvatel.  

Podpora bude poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s Programem, v souladu s touto Výzvou a dále za podmínek stanovených 

v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory (dále jen „Rozhodnutí“) 

a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 

„Smlouva“). 

V případě naplnění definičních znaků veřejné podpory bude v rámci této Výzvy poskytována 

podpora v režimu pravidel pro veřejnou podporu, jejíž podmínky upravuje Směrnice MŽP 

č. 4/2015. 

 

5. Termíny Výzvy  

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této 

Výzvy:  

Zahájení příjmu žádostí o podporu:   16. 10. 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:   30. 3. 2018 ve 14:00 

 

6. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč.  

 

7. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2022. 

 

8. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně, 

efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené v přímé souvislosti s realizací předmětu podpory 

a musí být vzniklé a uhrazené v období realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před 

dokončením projektu), nejdříve však po dni akceptace Žádosti o poskytnutí dotace, 

s výjimkou projektové přípravy, která je v rámci této Výzvy způsobilým výdajem. 
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Daň z přidané hodnoty (DPH) může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění 

nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 

 

A. Způsobilé výdaje na projektovou přípravu a zajištění autorského a technického dozoru 

a další související výdaje (maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů): 

a) výdaje na zadávací dokumentaci k realizaci podporovaného opatření dle 

příslušného zákona o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu 

s aktuálními pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na 

www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – 

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek, včetně výdajů na organizaci zadávacího 

řízení; 

b) výdaje na projektovou dokumentaci včetně souvisejících průzkumných prací 

a nezbytných podkladových studií a analýz (zpracování dendrologického 

a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů, zejména 

fytocenologického, entomologického a ornitologického průzkumu či průzkumu 

netopýrů); 

c) výdaje na zpracování či aktualizaci studií systému sídelní zeleně dle Osnovy 

a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně
3
. 

B. Způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu této Výzvy jsou: 

a) výdaje přímo související s cílem Výzvy a předmětem podpory  této Výzvy; 

b) výdaje na služby či dodávky a stavební práce přímo související s výsadbou dřevin 

a na dokončovací péči
4
; 

c) výdaje na rozvojovou péči
5
 (nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb), 

a to za předpokladu, že tyto výdaje budou součástí ceny zakázky na výdaje dle 

bodu b); 

d) výdaje na výsadbu, ochranu dřevin a ošetření stávajících dřevin (výchovný, 

zdravotní a bezpečnostní řez, stabilizační opatření); 

e) výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů a na 

podporu biodiverzity v sídlech (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, 

podpora hnízdění ptáků, zajištění bezpečnosti ponechaných doupných stromů či 

torz dřevin, apod.); 

f) kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně 

nezbytné k založení nové zeleně, případně k revitalizaci stávající zeleně (důvodem 

bude zejména špatný zdravotní stav dřevin, rizikovost vůči okolí). Důvody kácení 

budou vždy podloženy dendrologickým průzkumem a v případě, že z pokácené 

dřevní hmoty vznikne příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace. 

Poskytovatel dotace o tento příjem sníží způsobilé výdaje projektu; 
                                                      
3

K dispozici např. pod tímto odkazem http://www.opzp.cz/dokumenty/download/424-1-

Studie%20syst%C3%A9mu%20s%C3%ADdeln%C3%AD%20zelen%C4%9B.pdf 
4
 Jedná se o specifickou následnou péči. Dokončovací péče je prováděna od provedení výsadby do okamžiku 

předání díla a jeho převzetí zadavatelem. 
5
 Jedná se o specifickou následnou péči. Rozvojová péče probíhá od okamžiku převzetí díla zadavatelem 

do dosažení plné funkčnosti stromu. Patří sem zejména zálivka, výchovný řez, kontrola a odstranění kotvicích 

prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, ochrana před vlivem mrazu, 

doplňování. 

http://www.sfzp.cz/
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/424-1-Studie%20syst%C3%A9mu%20s%C3%ADdeln%C3%AD%20zelen%C4%9B.pdf
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/424-1-Studie%20syst%C3%A9mu%20s%C3%ADdeln%C3%AD%20zelen%C4%9B.pdf
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g) frézování a jiné způsoby likvidace pařezů jsou způsobilým výdajem pouze 

v případě, že prokazatelně souvisí s kácením dřevin v rámci jednoho projektu; 

h) výdaje spojené se založením trvalkových záhonů a ploch trávníků, odpovídajících 

podmínkám stanoviště a účelu využití (upřednostňování travobylinných směsí 

domácího původu). 

C. Způsobilé výdaje související s podporovanou aktivitou Výzvy (maximálně do výše 40 

% celkových způsobilých výdajů): 

a) výdaje na demolici stávajících nefunkčních zařízení ve veřejných prostranstvích 

a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným prostředím, výdaje na 

přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné (např. 

štěrkové trávníky, zatravňovací dlaždice), rekonstrukce a realizace propustných 

a polopropustných cest a pěšin z přírodních materiálů (např. štěrk, kámen, mlat, 

písek), mostků, propustí, chodníků, včetně terénních úprav; 

b) výdaje na obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě 

blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní, mokřadů, 

průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží 

na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných 

s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál 

sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody); 

c) výdaje na opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané 

a regenerované zeleně, a to včetně nezbytných přímo souvisejících technických 

opatření, o vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka 

inženýrských sítí).; 

d) výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře
6
 (výše 

podpory u těchto opatření je maximálně do výše 20 % celkových způsobilých 

výdajů); 

D. Způsobilé výdaje související s  publicitou projektu dle čl. 14.5 této Výzvy, maximálně 

však 5 % z celkových způsobilých výdajů.  

 

9. Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty
7
 budou realizovány na území České republiky. 

 

10. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí do 

ukončení příjmu Žádostí (viz čl. 5 této Výzvy). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce 

v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč.  

                                                      
6
 Např.: informační cedule a interaktivní panely (včetně hmyzích hotelů) za účelem zajištění pozitivního přístupu 

veřejnosti k realizovanému opatření, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná pítka, zahrazovací 

sloupky, žardiniéry, stromové mříže, psí záchody aj. 
7
 Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit financovaných z programu, které směřují k dosažení předem 

stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle 

zvolené strategie a s daným rozpočtem.  
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Žádost je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do 

podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením:  

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 5. 4. – Výzva 

č. 18/2017 a musí být opatřena platným elektronickým podpisem žadatele. V případě 

územně samosprávných celků musí být žádost opatřena platným elektronickým 

podpisem statutárního zástupce. V odůvodněných případech může být žádost podepsána 

osobou zmocněnou na základě speciální plné moci, která je v případě územně samosprávných 

celků rovněž schválena kompetentním orgánem.  

Příjem Žádostí končí 30. března 2018 ve 14:00. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv 

datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené Žádosti 

nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.  

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň 

elektronicky na datovém nosiči. Elektronická verze Žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (Microsoft Word, Excel, PDF, případně Open Office). 

 

11. Administrace žádosti 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní. Žádosti předložené Fondu podléhají kontrole 

úplnosti, formální správnosti a přijatelnosti.  

Žadatel předloží k Žádosti o poskytnutí podpory (viz příloha č. 1 Výzvy) odborný posudek, 

jehož zpracování si zajistí
8
 (struktura odborného posudku viz příloha č. 2 Výzvy).  

Je-li Žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek 

Výzvy, je akceptována a postoupena do procesu hodnocení Fondem dle výběrových kritérií 

(viz čl. 13 této Výzvy). 

Žádosti, které splní podmínky Programu a Výzvy, budou na základě hodnocení seřazeny dle 

průměrného bodového zisku, přičemž podpořeny mohou být Žádosti, které v rámci hodnocení 

získaly 50 a více bodů. Žádosti, které získají dostatečný počet bodů v rámci hodnocení 

                                                      
8
 Odborný posudek je zpracován místně příslušným regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR (viz http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/). 

Název žadatele 

Adresa žadatele 

IČ žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory do NPŽP podoblast podpory 5.4 Zlepšení funkčního stavu 

zeleně ve městech a obcích 

 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národních programů  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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a budou kryty disponibilní alokací Výzvy, budou následně předloženy k projednání Radě 

Fondu a k vydání Rozhodnutí. 

Administrace Žádostí, které nebudou v souladu s podmínkami Programu a Výzvy, bude 

ukončena. 

 

12. Sledované indikátory 

Přehled závazných indikátorů je uveden v následující tabulce. Žadatel předloží v žádosti výčet 

závazných indikátorů, které jsou v rámci předkládaného projektu relevantní (je vyžadován 

minimálně jeden indikátor).  

Přehled závazných indikátorů Měrná jednotka 

Velikost zelených ploch, kde byla realizována opatření
9
 m

2
 

Počet vysazených dřevin ks 

Počet ošetřených stromů ks 

Počet vodních prvků ks 

Počet realizovaných opatření k zajištění podmínek pro 

existenci volně žijících živočichů 

ks 

Plocha izolační zeleně m
2 

 

Plnění vybraných indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné, v případě 

odchylky oproti uvedené hodnotě indikátoru, může dojít ke krácení podpory. 

 

13. Kritéria pro hodnocení Žádosti 

13.1 Výběrová kritéria 

Žádosti budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti předloženy na základě těchto 

výběrových kritérií: 

 

I. Ekologická relevance Max. 50b. 

1. Přínos pro životní prostředí v obci Počet bodů 

Záměrem je vytvoření nových ploch a prvků zeleně výsadbou dřevin. 20 

Záměrem je obnova stávající plochy nebo prvku zeleně spolu s výsadbou 

dřevin. 
10 

Ostatní přijatelné projekty. 0 

                                                      
9
  Plochu dotčenou realizací určuje projektant, uvádí se v PD jako řešená plocha. Příklad: při výsadbě 3 stromů, 

jde o polygon kolem celé skupiny 3 stromů. Pokud dochází k rozptýleným výsadbám na celé ploše, která 

pozitivně ovlivňuje celou plochu, projektant označí celou plochu. Pokud dochází k výsadbám na dvou menších 

ploškách  celé lokality, projektant vyhodnotí, jak velké území ploch zásah ovlivní a vyznačí na lokalitě dva 

polygony. Pokud vyhodnotí, že výsadba na dvou plochách pozitivně ovlivní celou lokalitu, označí celou lokalitu 

jako jednu plochu. 
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2. Adaptace na změnu klimatu Počet bodů 

Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos z hlediska adaptace na změnu 

klimatu, tzn. součástí opatření je přeměna zpevněných ploch na nezpevněné, 

umožňující zasakování srážkových vod (např. založením trávníků na místě 

původně zpevněné plochy) nebo založení či obnova drobných vodních prvků 

(vodních toků, mokřadů, tůní, povodňových průlehů apod.) 

15 

Záměr přispívá k adaptaci na změnu klimatu, tzn., realizací výsadeb zeleně 

dojde (v budoucnu) k zastínění veřejných prostranství
10

. 
10 

Ostatní přijatelné projekty. 0 

 

3. Výsadba izolační zeleně
11

 Počet bodů 

Ucelená část projektu řeší výsadbu izolační zeleně a je realizována na území 

obce s překročeným imisním limitem pro suspendované částice PM10 (viz 

Příloha č. 11). 

10 

Ucelená část projektu řeší výsadbu izolační zeleně a je realizována na území 

obce, ve které není překročen imisní limit pro suspendované částice PM10. 
5 

Ostatní přijatelné projekty. 0 

 

4. Komplexnost řešení a koncepční přístup  Počet bodů 

Opatření naplňuje existující komplexní záměr nebo plán či koncepci rozvoje a 

postupné obnovy sídelní zeleně (např. jako součást koncepce rozvoje a 

obnovy veřejných prostranství) nebo se jedná o opatření, které je realizováno 

v obci do 500 obyvatel. 

5 

Opatření nevychází z existujícího komplexního záměru nebo plánu či 

koncepce rozvoje a postupné obnovy sídelní zeleně (např. jako součást 

koncepce rozvoje a obnovy veřejných prostranství) nebo ze studie systémů 

sídelní zeleně. 

0 

 

II. Technická kritéria Max. 50b. 

1. Srozumitelnost a přehlednost projektu Počet bodů 

Struktura projektu včetně rozpočtu je jasně definována, jednotlivé aktivity 

projektu jsou jasně stanoveny (činnosti, včetně kvantifikace a návazného 

rozpočtu). 

10 

Struktura projektu a/nebo rozpočtu není zcela přehledná, jednotlivé aktivity 

projektu jsou srozumitelné či pouze s dílčími nedostatky (činnosti, včetně 
5 

                                                      
10

 Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 

prostoru. 
11

 Výsadbou izolační zeleně se rozumí výsadba provedena dle Přílohy č. 12. 
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kvantifikace a návazného rozpočtu). 

Struktura projektu není dostatečně popsána, popis způsobu realizace 

jednotlivých aktivit vykazuje výraznější nedostatky, aktivity jsou popsány 

natolik nedostatečně, že nelze vysledovat vazbu mezi činnostmi v rámci 

aktivit a významnou částí položek rozpočtu. 

0 

       2. Vyhodnocení navrženého řešení (vhodnost navrženého řešení, zvolené 

druhy dřevin, typ sazenic/osiva, náročnost následné péče - udržitelnost 

výsledků projektu) 

Počet bodů 

Záměr je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory. 20 

Záměr je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů není zvoleno optimální 

řešení. 
10 

Záměr naplňuje cíle předmětu podpory, ale není zvoleno optimální řešení a 

plně využito podmínek řešeného území. 
0 

Záměr je nevhodně navržen (v záměru je hrubá chyba snižující přínos akce). 0* 

 

            

3. Hledisko přiměřenosti nákladů (náklady, které nemají položku 

v Nákladech obvyklých opatření MŽP, uvedených v příloze č. 10, 

budou posuzovány dle Katalogu cen stavebních prací). 

Počet bodů 

Náklady do 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP a do 85 % Katalogu 

cen stavebních prací. 
20 

Náklady na úrovni 100 - 150 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření 

MŽP a do 100 % Katalogu cen stavebních prací. 
5 

Náklady na úrovni 150 - 200 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření 

MŽP a do 100 % Katalogu cen stavebních prací. 
0 

Náklady nad úrovní 200 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření 

MŽP a nad 100 % Katalogu cen stavebních prací. 
0* 

*
 V případě dosažení těchto výsledku daných kritérií, bude Žádost vyřazena z další 

administrace.  

 

14. Podmínky Výzvy  

14.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

14.1.1 Projekt musí obsahovat dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území 

(biodiverzity a ekologické stability). 

14.1.2 Projekt musí obsahovat dostatečné zhodnocení vlivu průběhu realizace opatření 

na biodiverzitu a funkce ekosystémů, v případě existence negativních vlivů musí 

být navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci. 
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14.1.3 Míra zpracování projektové dokumentace musí umožnit posouzení navrhovaného 

opatření a být dostatečným podkladem pro realizaci i následnou kontrolu. 

14.1.4 Předmět podpory realizovaný ve zvláště chráněném území (dále jen „ZCHÚ“), 

nebo jeho ochranném pásmu nebo v území soustavy Natura 2000, není v rozporu 

s plánem péče o ZCHÚ ani se souhrnem doporučených opatření pro území 

soustavy Natura 2000. 

14.1.5 Předmět podpory nesmí být v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo 

schválenými pozemkovými úpravami. 

14.1.6 Předmět podpory nesmí způsobit svojí realizací významný pokles biodiverzity 

v lokalitě a zároveň kvůli němu nesmí dojít k nevratnému negativnímu ovlivnění 

nebo zásahu do biotopů zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin 

a živočichů. 

14.1.7 Předmět podpory musí být realizován na plochách, které jsou nebo budou 

součástí veřejné zeleně, která je přístupná každému bez omezení (např. zeleň na 

veřejných prostranstvích dle § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích) nebo součástí 

zeleně na jiných plochách, přičemž i tato zeleň musí být alespoň omezeně 

přístupná veřejnosti (např. zeleň na plochách občanského vybavení dle § 2, odst. 

1, písm. k, bod 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon).  

14.1.8 Projekt musí být současně realizován více jak z 50 %, uvnitř zastavěného území 

obce nebo na zastavitelných plochách. Podmínky 14.1.7 a 14.1.8 se nevztahují na 

podporované opatření „zakládání a obnova ploch izolační zeleně“. 

14.1.9 Příjemce podpory musí být vlastníkem nebo nájemcem na pozemku (nebo musí 

prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu), na 

kterém bude zajištěna udržitelnost projektu po dobu nejméně 5 let od ukončení 

realizace projektu, případně musí disponovat smlouvou s vlastníkem pozemku, 

ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací projektu na jeho pozemku a umožní 

příjemci podpory zajištění udržitelnosti projektu, následnou péči a údržbu 

realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu (dle 

charakteru projektu může Fond dobu udržitelnosti upravit smlouvou).  

14.1.10 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti 

o poskytnutí podpory. 

14.1.11 Podklady ke Smlouvě dle čl. 14.3 písm. b) musí být doloženy nejpozději do 

termínu uvedeného v Rozhodnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců od vydání 

Rozhodnutí). 

14.1.12 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí a na základě řádně uzavřené 

Smlouvy. 

14.1.13 V případě, že žadatelem o podporu je územně samosprávný celek, musí mít pro 

potřeby Programu dle zákona č. 501/2012 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
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pozdějších předpisů, a některé další zákony zřízen bankovní účet u České 

národní banky. 

14.1.14 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb či 

dodávek postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou 

Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, 

a to i nad rámec stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázek dle aktuálních 

pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, 

sekce Národní program Životní prostředí - Dokumenty ke stažení - Pokyny pro 

zadávání veřejných zakázek. Specifické povinnosti relevantní pouze pro OPŽP 

2014 - 2020 se na žadatele o poskytnutí podpory v rámci NPŽP nevztahují, např.: 

požadavky na označení výzvy k podání nabídky nebo oznámení výběrového 

řízení (popřípadě samostatné zadávací dokumentace) symbolem EU (vlajkou) 

spolu s odkazem na EU, odkazem na fond EU a odkazem na OPŽP, aj. 

14.1.15 Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit 

v rámci podání Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími 

poskytovateli finančních prostředků.  

14.1.16 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové 

evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce 

podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně 

identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je 

povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný 

žadatel musí být registrován v České republice. 

14.1.17 Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen umožnit provádět kontrolu 

realizovaných opatření na místě realizace, včetně kontroly souvisejících 

dokumentů, osobám pověřeným Fondem, případně jiným příslušným kontrolním 

orgánům, a to do uplynutí lhůty 5 let od ukončení realizace projektu. 

14.1.18 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný 

právní předpis, nelze podporu poskytnout. 

14.1.19 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, 

aby ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle 

Smlouvy mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do 

vyúčtování čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného 

vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky 

definitivně přiznává. 

14.1.20 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA 

a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních 

předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit 

přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy. 
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14.1.21 Podpora může být žadateli poskytnuta pouze v případě, že žadatel nemá žádné 

závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, 

Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy, a v případě, že žadatel má 

právo nakládat s pozemky, na kterých bude provedena podporovaná aktivita 

(dále jen „pozemky“) v plném rozsahu a nejsou omezeny, např. soudcovskou či 

exekutorskou zástavou, není na ně nařízena exekuce či příkaz k prodeji pozemků 

a nejsou předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení. Zástavy 

z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu pozemků nejsou na závadu. 

14.1.22 Podpora nemůže být žadateli přiznána na kompenzační, náhradní nebo nápravná 

opatření uložená zákonem nebo rozhodnutím orgánu státní správy s výjimkou 

náhradních výsadeb uložených za kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu 

na revitalizaci zeleně.  

14.1.23 Na dotaci není právní nárok. 

 

14.2 Čerpání podpory 

14.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků 

v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

14.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů bezprostředně 

souvisejících s projektem. Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy 

a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 8 této Výzvy. 

14.2.3 Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly ukončeny před podáním Žádosti. 

14.2.4 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace. 

14.2.5 Finanční prostředky uvolňuje Fond průběžně na základě předložených Žádostí 

o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 5) včetně příloh uvedených v čl. 14.3 

bod c). Žádosti o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory 

průběžně (nejméně však v tříměsíčním intervalu) od zahájení realizace projektu. 

K žádosti o platbu může příjemce podpory předložit i neuhrazené faktury, jejich 

proplacení prokáže doložením relevantních dokumentů do 10 dnů od uvolnění 

finančních prostředků. 

14.2.6 Fond je oprávněn uvolňovat pouze finanční prostředky na způsobilé výdaje. 

 

14.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory   

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem: 

a) K Žádosti 

 Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1). 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně 

jiný doklad o vlastnictví. V případě, že žadatelem o podporu není vlastník 
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dotčeného pozemku, doloží žadatel nájemní smlouvou nebo písemný souhlas 

vlastníka s realizací opatření na jeho pozemku a zajištěním udržitelnosti. 

Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem 

z internetové aplikace (nahlizenidokn.cuzk.cz). 

 Mapový výsek a textová část územního plánu dokládající naplnění podmínky 

14.1.7. 

 Odborný posudek zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České 

republiky (dále jen „AOPK ČR“). 

O odborný posudek je nutné si požádat na příslušném regionálním pracovišti 

AOPK ČR v dostatečném předstihu, nejpozději však do 28. února 2018 

(struktura odborného posudku viz Příloha č. 2). 

 Stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) – 

stanovisko dokládá, že opatření není v rozporu s územně plánovací dokumentací 

nebo schváleným plánem pozemkových úprav pro opatření, která nepodléhají 

vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení. 

 Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového 

rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
12

 v platném 

znění (pokud realizace opatření podléhá řízení stavebního úřadu). Rozsah 

projektové dokumentace je stanoven přílohou č. 3 k této Výzvě. 

 Porovnání oceněného výkazu výměr k nákladům obvyklých opatření 

a katalogu cen stavebních prací vyjádřené v procentech nákladů obvyklých 

opatření a katalogu cen stavebních prací. (Pouze v případě, že prováděná 

opatření nemají položku v nákladech obvyklých opatření MŽP.) 

 Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánu ochrany přírody 

- požadovaná, pokud jsou pro daný typ opatření relevantní, příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy
13

. Jedná se o: 

o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,  

o stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na lokality soustavy 

Natura 2000 (stanovisko dle § 45i odst. 1),  

o výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

o povolení ke kácení.  

- Pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 

2000 je nutno doložit vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody (není 

třeba, pokud je orgánem ochrany přírody AOPK ČR), že opatření není 

v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření 

a plněním cílů ochrany k zachování předmětu ochrany. V době podání 

žádosti o podporu musí být plán/zásady péče či souhrn doporučených 

opatření platný. 

                                                      
12

 https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63138&nr=499~2F2006&rpp=15#local-content 
13

 Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřena doložkou právní moci 
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 Dokument prokazující naplnění plánu či rozvoje koncepce a postupné 

obnovy sídelní zeleně. (Pouze u obcí nad 500 obyvatel.)  

 Čestné prohlášení, že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla 

rozhodnutím orgánu správy uložena jako kompenzační, náhradní nebo nápravná. 

Náhradní výsadby uložené za kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu na 

revitalizaci zeleně se nepovažují za kompenzační, náhradní nebo nápravná. 

b) Ke Smlouvě 

 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, v případě územně samosprávných 

celků se doklad o zřízení účtu nedokládá. 

 Doklady prokazující dodržení příslušného zákona o veřejných zakázkách 

v aktuálním znění (na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu 

apod.), případně dodržení podmínek pro zadávání veřejných zakázek 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů a nespadajících do režimu zákona.
 14

  

 Veškeré smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu a finančního 

harmonogramu, kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském 

a technickém dozoru (pokud žadatel žádá o podporu na technický nebo 

autorský dozor), smlouvy na zpracování projektové dokumentace, případně 

další dokumenty projektové přípravy (resp. objednávka a faktura). 

 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH. 

 Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy 

požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy, pokud již nebyly 

předloženy k Žádosti (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí 

o nakládání s vodami, souhlas orgánů památkové péče, 

stanovisko příslušného úřadu EIA, zda navrhované opatření bude vyžadovat 

provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, atd.). 

V případě, že je pro daný druh opatření vyžadováno územní rozhodnutí 

i stavební povolení, je potřeba již k žádosti doložit stavební povolení. 

Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřena doložkou právní moci. 

 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 7), 

v případě, že žadatel naplní znaky veřejné podpory. 

c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

 Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 5); 

 Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 4) opatřený vlastnoručním podpisem 

příjemce podpory; 

 Finanční a platební kalendář (Příloha č. 9) 

                                                      
14

 https://www.sfzp.cz/sekce/819/pokyny-pro-zadavani-verejnych-zakazek/ 
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 Kopie faktur a ostatních účetních dokladů; 

 Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů. 

d) K ZVA 

 Formulář ZVA (Příloha č. 6); 

 a další dokumenty definované ve Smlouvě. 

 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu 

projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 

14.4 Změny projektu 

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních 

a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností 

a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA. 

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu 

a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá 

vždy souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či 

k uplatnění smluvních sankcí. 

 

14.5 Publicita 

14.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl 

realizován za finanční spoluúčasti Fondu. 

14.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou 

za účelem prezentace projektů podpořených z Programu. 

14.5.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity 

musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí
15

, 

zejména musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován 

Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná 

o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz. V rámci této Výzvy je 

příjemcům podpory doporučeno použít následující nástroje publicity: internet – 

příjemce podpory vytvoří webové stránky projektu nebo rozšíří stávající webové 

stránky o zprávy týkající se realizovaného projektu včetně informace o spoluúčasti 

Fondu  

14.5.4 U projektů, kde výše celkových způsobilých přímých realizačních výdajů překračuje 

500 tis. Kč, jsou žadatelé, resp. příjemci podpory povinni umístit v místě realizace 

projektu také pamětní desku obsahující povinné sdělení (viz výše), loga MŽP a SFŽP 

ČR, úplný název projektu, celkové způsobilé výdaje projektu, výši příspěvku SFŽP 

                                                      
15

 Grafický manuál Národního programu Životní prostředí je k dispozici na www.sfzp.cz sekce Národní program 

Životní prostředí - Dokumenty ke stažení – Obecné dokumenty. 
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ČR, výši příspěvku žadatele a termín začátku a ukončení realizace akce. Příjemce 

podpory je povinen umístit pamětní desku na viditelném a veřejnosti dobře 

přístupném místě nejpozději do 3 měsíců od ukončení fyzické realizace projektu. 

Minimální velikost pamětní desky je 400 x 300 mm. Podklady pro výrobu pamětní 

desky budou žadateli na jeho žádost zpracovány Samostatným oddělením 

komunikace SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz.  

 

15. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na 

bezplatném telefonním čísle 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00), případně 

prostřednictvím e-mailové adresy: dotazy@sfzp.cz.  

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou: 

Ing. Romana Rajnyšová, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz, vedoucí Oddělení I, 

tel.: +420 267 994 159 

Ing. Michal Slezák, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz, ředitel Odboru realizace Národních 

programů, Státní fond životního prostředí ČR 

 

Přílohy: 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory; 

2. Struktura odborného posudku; 

3. Rozsah projektové dokumentace; 

4. Formulář Přehled čerpání; 

5. Žádost o uvolnění finančních prostředků; 

6. Formulář ZVA; 

7. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis; 

8. Seznam nejčastěji vysazovaných a dostupných geograficky původních a stanovištně 

vhodných druhů dřevin a seznam nepůvodních druhů s invazním potenciálem; 

9. Finanční a platební kalendář; 

10. Náklady obvyklých opatření MŽP; 

11. Seznam obcí s překročeným imisním limitem pro suspendované částice PM10; 

12. Požadavky na výsadbu izolační zeleně. 

 

 

 

V Praze dne 12. 10. 2017             Mgr. Richard Brabec 

ministr 

mailto:eva.stanglova@sfzp.cz
mailto:dotazy@sfzp.cz
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
mailto:michal.slezak@sfzp.cz
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Výzva č. 19/2017 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen 

„Program“).  

 

Číslo Výzvy 19/2017 

Prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích 

Podoblast 5. 4. Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Podporované aktivity  5. 4. B – Pozitivní motivace obcí v soutěžích 

Cíle Výzvy 
Cílem Výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, 

péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.  

Oprávnění příjemci 

podpory   

Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola 

soutěže Vesnice roku).  

Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola 

soutěže). 

Termíny Výzvy  Žádosti je možné podat v období od 23. 10. 2017 do 3. 4. 2018. 

Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021. 

Výše podpory  

Maximální výše podpory na jeden projekt  a pro obec oceněnou 

titulem Zelená stuha činí 400 tis. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou 

titulem Zelená stuha ČR činí 700 tis. Kč. 

Alokace 5,5 mil. Kč 
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1. Popis podporovaných aktivit 

V rámci této Výzvy je podporována aktivita 5. 4. B – Pozitivní motivace obcí v soutěžích.  

Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního 

prostředí na území obcí:  

a) zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,  

b) jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, 

obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, 

pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností 

rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného 

technického vybavení, 

c) revitalizace vodních toků a vodních ploch (včetně jejich tvorby), 

d) demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných 

prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským 

prostředím, 

e) realizace projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  

Primárně budou podporovány projekty na zastavěné a zastavitelné území obcí. Přijatelné jsou 

i projekty na opatření mimo zastavěné území obce, avšak za předpokladu, že budou plnit 

funkci veřejné zeleně, funkci rekreační a osvětovou a ekostabilizační funkce v krajině. 

 

2. Cíle Výzvy 

Cílem Výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní 

prostředí v malých obcích.  

 

3. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků  Fondu mohou žádat následující subjekty: 

Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku).  

Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže). 

V rámci této Výzvy jsou oprávněnými příjemci výše uvedené obce oceněné v roce 2017. 

 

4. Forma a výše podpory 

Podpora bude poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou a 

dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 

podpory (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“).  

Maximální výše podpory  na jeden projekt a obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 

400 tis. Kč. 
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Maximální výše podpory  na jeden projekt a obec oceněnou titulem Zelená stuha ČR činí 

700 tis. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

5. Termíny Výzvy 

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této 

Výzvy: 

Zahájení příjmu Žádostí:  23. října 2017 

Ukončení příjmu Žádostí   3. dubna 2018 ve 14 hodin 

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování. 

 

6. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Výzvu je alokováno celkem 5,5 mil. Kč.  

 

7. Období realizace 

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021. 

 

8. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Veškeré výdaje musí být realizovány 

bezhotovostním převodem a prokázány bankovním výpisem. Výdaje musí být skutečně, 

účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období 

realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před dokončením projektu), nejdříve však po dni 

akceptace Žádosti. 

Daň z přidané hodnoty (DPH) může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění 

nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 

Za způsobilé výdaje lze považovat: 

 výdaje na projektovou dokumentaci včetně souvisejících průzkumných prací 

a nezbytných podkladových studií a analýz (zpracování dendrologického 

a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů, zejména 

fytocenologického, entomologického a ornitologického průzkumu či průzkumu 

netopýrů, atd.); 

 výdaje na zadávací dokumentaci k realizaci podporovaného opatření včetně výdajů 

na organizaci zadávacího řízení; 

 výše uvedené výdaje na projektovou přípravu jsou způsobilé maximálně do 10 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu. 
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Způsobilými výdaji jsou dále stavební práce, zemědělské, lesnické, zahradnické a související 

služby zajišťující splnění cílů daného předmětu podpory, zejména: 

- výdaje na výsadbu dřevin, dokončovací práce a povýsadbové práce v rámci realizace 

záměru nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb, ochranu, ošetření 

stávajících dřevin, likvidace nežádoucích rostlin, výdaje spojené se založením 

trávníků, přičemž do způsobilých výdajů nelze zahrnout výdaje na založení trávníku 

travními koberci; 

- kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné 

k založení nové zeleně, případně k revitalizaci stávající zeleně (důvodem bude 

zejména špatný zdravotní stav dřevin, rizikovost vůči okolí, zásadní kompoziční 

nevhodnost stávajících dřevin, uvolňování perspektivnějších jedinců). Důvody kácení 

budou vždy podloženy dendrologickým průzkumem a v případě, že z pokácené dřevní 

hmoty vznikne příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace. 

Poskytovatel dotace o tento příjem sníží způsobilé výdaje projektu. Frézování a jiné 

způsoby likvidace pařezů jsou způsobilým výdajem pouze v případě, že prokazatelně 

souvisí s kácením dřevin v rámci projektu; 

- výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na projekt včetně vyvolaných investic; 

- výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů a na 

podporu biodiverzity v sídlech (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora 

hnízdění ptáků, zajištění bezpečnosti ponechaných doupných stromů či torz dřevin, 

apod.); 

- výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné (např. 

štěrkové trávníky, zatravňovací dlaždice), rekonstrukce a realizace propustných 

a polopropustných cest a pěšin, výstavbu či rekonstrukci drobných stavebních objektů, 

pořízení a instalace mobiliáře;  

- pořízení technického vybavení nezbytného pro péči o veřejnou zeleň; 

- výdaje na úpravu vodních toků a vodních ploch ve smyslu přírodě blízkých opatření, 

obnovu břehových porostů, stavební objekty ke hrazení či rozdělení průtoku, 

rekonstrukci hrází atp.; 

- výdaje na odstranění nefunkčních technických zařízení, výdaje na sanaci 

nepovolených skládek, výdaje na odstranění nevyužívaných staveb, pokud na tato 

opatření navazuje rekultivace veřejných prostranství v souladu s daným venkovským 

prostředím;  

- výdaje na realizaci projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (výdaje 

na tvorbu publikací, poradenství v oblasti EVVO, realizaci seminářů, konferencí, 

tvorbu map a průvodců, tvorbu webových stránek, průvodcovské služby, pobytové 

akce atp.) v případě, že jsou do projektu zapojeny děti, mládež, místní obyvatelstvo 

a další cílové skupiny; 

- osobní výdaje u projektů, které není možné zajistit dodavatelsky efektivněji 

a hospodárněji v rozsahu: hrubé mzdy (včetně odvodů sociálního a zdravotního 

pojištění), dohody o pracovní činnosti, v případě prací prováděných vlastními 

kapacitami na základě řádných účetních dokladů – zejména mzdové doklady (výkaz 

odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence), výdaje na 
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cestovné související s projektem (služební automobil, veřejné dopravní prostředky) 

pouze pro osoby podílející se na realizaci projektu, jízdné musí být prokázáno 

jízdenkami, cestovními příkazy a výpisem z knihy jízd 

 

Podpora se nevztahuje na demolice bez rekultivace veřejných prostranství. Výdaje 

na doprovodná technická opatření (komunikace, drobné stavební objekty a parkový 

mobiliář) nesmí překročit 30 % z požadované výše podpory. 

 

9. Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky a to pouze na 

plochách: 

- které jsou v územním plánu obce vymezeny jako plochy veřejných prostranství 

(Vyhláška 501/2006 Sb., § 7) v zastavěném území obce a zastavitelných plochách; 

- které byly u obcí bez územního plánu k 1. září 1966 vymezeny jako zastavěné území 

obce, jsou vyznačeny v mapách evidence nemovitostí a slouží jako plochy veřejných 

prostranství; 

- které jsou v katastru obce a mají sloužit veřejnosti pro rekreaci, volný čas a osvětu 

a vzdělávání či vedou ke zvýšení ekostabilizačních funkcí v krajině. 

 

10. Způsob podání Žádostí  

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí do 

ukončení příjmu Žádostí dle čl. 5. Žádost bude zpracovaná v českém jazyce v předepsaném 

formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč.  

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do 

podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením: 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 5. 4. B – Výzva 

č. 19/2017 a musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce. 

Jméno a příjmení žadatele 

Adresa žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 5. 4. B – Pozitivní motivace 

obcí v soutěžích 

 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národních programů  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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Příjem Žádostí končí 3. 4. 2018 ve 14 hodin nebo vyčerpáním dostupné alokace. Rozhoduje 

datum doručení na Fond, nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným 

způsobem doručené Žádosti nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu. 

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu, včetně příloh a zároveň 

elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze Žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (PDF, Microsoft Word, Excel, případně Open Office). 

 

11. Administrace žádosti 

Žadatel předloží k Žádosti o poskytnutí podpory odborný posudek, jehož zpracování zajistí 

Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP, v případě projektů environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty Odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP. Žádost 

o vypracování odborného posudku musí být na MŽP doručena nejpozději do 2. 3. 2018. 

Žádosti o podporu (dále jen „Žádost“) budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti 

hodnoceny a následně předloženy k projednání na Radě Fondu. Podpořeny budou projekty 

maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy. 

 

12. Sledované indikátory 

Přehled indikátorů sledovaných v podoblasti podpory 5. 4. B je uveden v následující tabulce: 

Ukazatel Přínosy 

Zakládání a péče  

o vegetační prvky 

Celková plocha zakládané nebo regenerované zeleně (ha) 

Celková délka zakládaného nebo regenerovaného stromořadí (m) 

Celkový počet vysazovaných dřevin (ks) 

Celkový počet ošetřených dřevin (ks) 

Celková plocha vysazovaných křovin (m
2
) 

Celkový počet kácených dřevin (ks) 

Celková plocha likvidace nežádoucích rostlin (m
2
) 

Celkový počet drobných stavebních objektů (ks) 

Celková délka liniových stavebních objektů - zdí apod. (bm) 

Celkový počet založených trvalkových záhonů (ks) 

Celková délka pěších komunikací (bm) 

Celkový počet objektů mobiliáře (ks) 

Celkový počet pořízeného technického vybavení (ks) 

Jiné objekty 

Revitalizace 

povrchových vod 

tekoucích a stojatých 

Úprava vodních toků (bm) 

Obnova břehových porostů (ks) 

Stavební objekty ke hrazení či rozdělení průtoku (ks) 

Obnovená volná vodní plocha zdrží (m
2
) 
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Rekonstrukce hrází (m
3
 zemních prací) 

Rekonstrukce hrází (m
3
 nového materiálu) 

Rekonstruované hradící prvky hrází (ks) 

Jiné technické parametry 

Odstranění dřívějších 

negativních zásahů  

Celková plocha území, na němž budou realizována opatření 

k odstranění negativních zásahů (ha) 

Celková plocha odstraněných nefunkčních technických zařízení 

(m
2
) 

Celková délka odstraněných liniových nefunkčních technických 

zařízení (m) 

Odstranění drobných 

nepovolených skládek 

Celková plocha sanovaných drobných nepovolených skládek (m
2
) 

Celkový počet sanovaných nepovolených skládek (ks) 

Odstranění 

nepoužívaných staveb 

Celková plocha odstraněných nevyužívaných staveb (m
2
) 

Celkový počet odstraněných nevyužívaných staveb (ks) 

Publikace Rozsah, počet výtisků, cílová skupina, jazyková mutace 

Poradenské hodiny Cílová skupina, zaměření 

Semináře, konference Počet dní, cílová skupina 

Mapy, průvodce, 

webové stránky 

Počet výtisků, jazykové mutace 

Průvodcovská služba Cílová skupina, jazykové mutace 

Pobytové akce Cílová skupina, zaměření 

Jiné aktivity Cílová skupina 

 

Plnění indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné, v případě neplnění 

těchto indikátorů může dojít ke krácení podpory. 

 

13. Podmínky Výzvy 

13.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

13.1.1 Navrhovaná opatření musí být v souladu s daným venkovským prostředím 

a realizace těchto opatření a projektů musí vést ke zlepšení celkového stavu 

veřejných prostranství a přírodních prvků zeleně v obci tak, aby byl zachován či 

obnoven celkový ráz venkova. 

13.1.2 V případě realizace environmentálních vzdělávacích projektů je podmínkou, aby 

realizované projekty vedly k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do 

environmentálních aktivit, případně k péči o zeleň, přírodní prvky a celkový obraz 

obce.  

13.1.3 Příjemce podpory musí být vlastníkem nebo nájemcem na pozemku (nebo musí 

prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu), na kterém 

bude zajištěna udržitelnost projektu po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace 
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projektu, případně musí disponovat smlouvou s vlastníkem pozemku, ve které 

vlastník vyjádří souhlas s realizací projektu na jeho pozemku a umožní příjemci 

podpory zajištění udržitelnosti projektu, následnou péči a údržbu realizovaného 

opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu (dle charakteru 

projektu může Fond dobu udržitelnosti upravit Smlouvou). 

13.1.4 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí a na základě řádně uzavřené 

Smlouvy.  

13.1.5 Podklady ke Smlouvě dle čl. 13.3 písm. b) musí být doloženy nejpozději do termínu 

uvedeného v Rozhodnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců od vydání Rozhodnutí). 

13.1.6 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti. 

13.1.7 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný 

projekt.  

13.1.8 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních 

prací či dodávek postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v aktuálním znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných 

prostředků jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru 

dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázek dle 

aktuálních pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na 

www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – 

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Specifické povinnosti relevantní pouze pro 

OPŽP 2014 - 2020 se na žadatele o poskytnutí podpory v rámci NPŽP nevztahují, 

např.: požadavky na označení výzvy k podání nabídky nebo oznámení výběrového 

řízení (popřípadě samostatné zadávací dokumentace) symbolem EU (vlajkou) spolu 

s odkazem na EU, odkazem na fond EU a odkazem na OPŽP, aj. 

13.1.9 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové 

evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce 

podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat 

od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést 

analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být 

registrován v České republice. 

13.1.10 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit uskutečnění kontrol provedení 

opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám 

pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to do 

uplynutí lhůty udržitelnosti projektu, případně také kontrolu provedení na místě 

a zajištění udržitelnosti tam, kde je to relevantní, a to do uplynutí doby 5 let od 

ukončení realizace projektu. 

13.1.11 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný 

právní předpis, nelze podporu poskytnout.  

13.1.12 Pokud příjemce podpory neplní podmínky stanovené touto Výzvou, Rozhodnutím 

a Smlouvou, má příjemce podpory povinnost vrátit Fondu poskytnutou podporu či 

http://www.sfzp.cz/
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její část ve lhůtě stanovenou Fondem. Dle Smlouvy mají finanční prostředky 

poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování čerpaných prostředků 

provedeného Fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), 

které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává. 

13.1.13 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby 

definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních předpisů 

nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup 

v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy. 

13.1.14 Na dotaci není právní nárok. 

 

13.2 Čerpání podpory 

13.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků 

v  Kč na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě, a to na základě řádně 

doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů dle čl. 13.3 písm. c). 

13.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů. Výdaje musí být 

v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny 

v čl. 8 této Výzvy. 

13.2.3 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové 

podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně 

maximální pevné částky podpory uvedené v čl. 4 této Výzvy. O potenciální změnu 

bude upravena i výše vlastních zdrojů. V tomto procentuálním vyjádření je podpora 

uvolňována Fondem na bankovní účet příjemce podpory dle náležitostí stanovených 

Smlouvou. 

13.2.4 Finanční prostředky uvolňuje Fond po ukončení realizace projektu na základě 

předložené Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 3), včetně příloh 

uvedených v čl. 13.3 písm. c), a to nejpozději do 90 kalendářních dnů od ukončení 

realizace projektu. K Žádosti o uvolnění finančních prostředků z Fondu musí 

příjemce podpory předložit pouze uhrazené faktury, jejichž proplacení prokáže 

doložením bankovních výpisů. 

13.2.5 Fond je oprávněn uvolňovat finanční prostředky pouze na způsobilé výdaje.  

 

13.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v originále nebo úředně ověřené 

kopii dokumentů, není-li stanoveno jinak.  

a) K Žádosti: 

 formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1); 

 zákres situace (lokalit) do katastrální mapy; 
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 odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., ve kterém je 

doporučena realizace projektu s podporou Fondu zpracovaný Odborem obecné 

ochrany přírody a krajiny MŽP, v případě projektů environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty Odborem finančních a dobrovolných nástrojů MŽP. Žádost 

o vypracování odborného posudku musí být na MŽP doručena nejpozději do 2. 3. 

2018. Odborný posudek bude vycházet z této osnovy: 

a) Obecné údaje 

b) Adresát a účel posudku 

c) Základní charakteristika stavby, opatření (dále opatření), výdaje na realizaci, 

období realizace, požadavek na Fond 

d) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska 

ochrany životního prostředí, posouzení možnosti aplikace nejlepších 

dostupných technik a postupů a jejich preference vůči klasickým řešením 

a posouzení výše výdajů na realizaci opatření 

e) Posouzení, zda opatření navržená opatření budou prováděna v souladu s daným 

venkovským prostředím a realizace opatření a projektů vedou ke zlepšení 

celkového stavu veřejných prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci tak, 

aby byl zachován, či obnoven celkový ráz venkova 

f) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení. 

b) K uzavření Smlouvy:  

 projektová dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření 

a posouzení možnosti poskytnutí podpory z Fondu na jeho realizaci, průběžnou 

a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska (prováděcí 

projekt včetně položkového rozpočtu). Pokud vzniká demolicí stávajících funkčně 

a esteticky závadných zařízení reálné popř. potenciální riziko kontaminace 

horninového prostředí, povrchových či podzemních vod, je nutné, aby součástí 

projektové dokumentace bylo odborné stanovisko věcně příslušného odboru 

Ministerstva životního prostředí ČR; 

 zákres situace do katastrální mapy, který odpovídá přehledné situaci v projektové 

dokumentaci a je vypracován zpracovatelem projektové dokumentace. Zákres situace 

do katastrální mapy bude doplněn o grafické znázornění majetkoprávních poměrů 

lokality (výplně ploch + legenda). Může být součástí projektové dokumentace; 

 rozhodnutí orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní 

správy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně 

příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí 

či stavebního povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu 

do významného krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka 

ze zákona o ochraně přírody a krajiny, povolení ke kácení atd.). Rozhodnutí vydaná 
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ve správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci; 

 souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu, pokud je relevantní;  

 kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, v případě územních a samosprávných celků je 

vyžadována kopie smlouvy o vedení účtu u ČNB; 

 kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. Smlouvy o dílo; 

 aktualizace harmonogramu realizace projektu a aktualizovaný položkový rozpočet, 

včetně rozdělení výdajů na investiční a neinvestiční část. 

c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků: 

 formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 3); 

 formulář Přehled čerpání (Příloha č. 4) opatřený vlastnoručním podpisem příjemce 

podpory; 

 formulář Finančně platebního kalendáře (Příloha č. 2) 

 Výkaz práce v rámci projektu, je-li relevantní (Příloha č. 5); 

 kopie faktur a ostatních účetních dokladů; 

 kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů. 

d) K  ZVA 

 formulář ZVA (Příloha č. 6); 

 a další dokumenty definované ve Smlouvě. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu 

projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 

13.4 Změny projektu 

13.4.1 Příjemce podpory je povinen bezodkladně oznámit Fondu jakékoliv změny 

(identifikačních a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace 

projektu, skutečností a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení 

Žádosti do konce doby udržitelnosti projektu. Budou-li změny realizovány bez 

předchozího odsouhlasení Fondem a dojde-li v důsledku změny k nesplnění 

podmínek Výzvy, nebude podpora poskytnuta, resp. žadatel může ztratit nárok na její 

poskytnutí.  

13.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu 

a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne.  

13.4.3 V případě, že dojde ke změně vlastnického práva k předmětu podpory po vydání 

Rozhodnutí a Smlouvy (např. z důvodu zániku spolku) až do konce doby 

udržitelnosti, je příjemce podpory povinen právně relevantním způsobem zavázat 

nového vlastníka k plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí a Smlouvě. 
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V případě, že tak neučiní, je povinen bezodkladně vrátit Fondu poskytnutou podporu 

v plné výši. 

 

13.5 Publicita 

13.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl 

realizován za finanční spoluúčasti Fondu. 

13.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou 

osobou za účelem prezentace projektů podpořených z Programu. 

13.5.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity 

musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí
1
, 

zejména musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován 

Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná 

o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz. 

13.5.4 Žadatelé, resp. příjemci podpory jsou povinni umístit na vhodném veřejně 

dostupném místě pamětní desku obsahující povinné sdělení (viz výše), loga MŽP 

a Fondu, úplný název projektu, celkové způsobilé výdaje projektu, výši příspěvku 

Fondu, výši příspěvku žadatele a termín zahájení a ukončení realizace projektu. 

Příjemce podpory je povinen umístit pouze jednu pamětní desku bezprostředně po 

ukončení fyzické realizace projektu, a to souhrnně za všechna realizovaná opatření 

v rámci jedné Žádosti. Minimální velikost pamětní desky je 400 x 300 mm. Podklady 

pro výrobu pamětní desky budou žadateli na jeho žádost zpracovány Samostatným 

oddělením komunikace SFŽP ČR, kontaktní osoba Eva Štanglová, e-mail: 

eva.stanglova@sfzp.cz. 

 

14. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra, a to na bezplatném 

telefonním čísle 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00), případně prostřednictvím       

e- mailové adresy: dotazy@sfzp.cz. 

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou: 

 Ing. Lucie Pavlíčková, tel.: 267 994 658, e-mail: lucie.pavlickova@sfzp.cz 

 Bc. Lenka Vinterová, tel.: 267 994 422, e-mail: lenka.vinterova@sfzp.cz 

 

 

15. Přílohy: 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory 

                                                      
1
 Grafický manuál Národního programu Životní prostředí je k dispozici na www.sfzp.cz sekce Národní program 

Životní prostředí - Dokumenty ke stažení – Obecné dokumenty. 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
mailto:eva.stanglova@sfzp.cz
mailto:dotazy@sfzp.cz
mailto:magda.ruzickova@sfzp.cz
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2. Formulář Finančně platebního kalendáře  

3. Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

4. Formulář Přehled čerpání 

5. Výkaz práce v rámci projektu 

6. Formulář ZVA 

 

 

V Praze dne:      . října 2017 Mgr. Richard Brabec 

 ministr 
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Výzva č. 20/2017 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále 

jen „Program“).  

 

Číslo Výzvy 20/2017 

Prioritní oblast 1. Voda 

Podoblast 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod 

Podporované aktivity  1.3.A Likvidace nepotřebných vrtů 

Cíle Výzvy 

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, 

které představují riziko ohrožení životního prostředí, především 

jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života 

obyvatel  

Oprávnění příjemci 

podpory   

Státní příspěvkové organizace 

Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje 

Termíny Výzvy  
Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2017 do 20. 12. 2019 

nebo do vyčerpání alokace. 

Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2022. 

Výše podpory  
Maximální výše podpory činí 90 % z celkových způsobilých 

výdajů. 

Alokace 20 mil. Kč 
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1. Popis podporovaných aktivit 

V rámci této Výzvy jsou podpořeny následující aktivity: 

 1.3.A Likvidace nepotřebných vrtů  

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky: 

- jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody, 

- nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,  

- nejsou již ani jinak využitelné a  

- představují riziko ohrožení životního prostředí. 

 

2. Cíl Výzvy 

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologockých vrtů, které představují riziko 

ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení 

zdraví či života obyvatel (dále jen „nepotřebné vrty“). 

 

3. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty: 

 Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné 

vrty,  

a dále 

 Obce
1
, dobrovolné svazky obcí

2
 a kraje

3
 

- na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a 

- na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž 

původce není znám nebo neexistuje. 

 

4. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s  Programem, v souladu s touto Výzvou a dále za podmínek 

stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků 

(dále jen „Rozhodnutí“), ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace 

může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy. 

 

 

                                                      
1
 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

2
 dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění 

3
 dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
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5. Termíny Výzvy 

Termín pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této Výzvy: 

Zahájení příjmu Žádostí: 1. 11. 2017 

Ukončení příjmu Žádostí: 20. 12. 2019 v 14:00 nebo vyčerpáním alokace 

 

6. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Výzvu je alokováno celkem 20 mil. Kč. 

 

7. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2022. 

 

8. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně, 

efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období realizace 

projektu (tj. po zahájení projektu a před dokončením projektu), nejdříve však po dni 

akceptace Žádosti, s výjimkou výdajů na projektovou přípravu, které mohou být uznány 

způsobilými výdaji, pokud vznikly a byly uhrazeny nejdříve po dni vyhlášení této Výzvy. 

Daň z přidané hodnoty (DPH) může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění 

nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 

Způsobilé jsou výdaje na: 

 projektovou přípravu, včetně vypracování odborného posudku, přípravy a realizace 

zadávacího řízení a vypracování projektu geologických prací. 

Výdaje na projektovou přípravu budou hrazeny pouze do výše maximálně  

- 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů v případě projektů, 

jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil Kč a 

- 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů u ostatních 

projektů. 

 vlastní likvidaci vrtů, tj. 

 geologické činnosti bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména řízení 

a vyhodnocení prací a dále vypracování protokolu o likvidaci vrtu, 

 technické práce bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména: 

- otevření zhlaví vrtu, odříznutí zhlaví vrtu, 

- kalibrace vrtu, měření hladiny podzemní vody, 

- zásyp vrtu inertním materiálem (písek, štěrk) v daném hloubkovém 

intervalu, 

- betonáž úsťového mostku, 

- obkopání vrtu v potřebném hloubkovém intervalu, 
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- zásyp výkopu, úklid okolí vrtu, likvidace odpadu, 

- vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. výdaje 

na výstavbu provizorní komunikace
4
). 

 

9. Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

10. Způsob podání Žádosti 

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí 

do ukončení příjmu Žádostí dle čl. 5. Žádost bude zpracovaná v českém jazyce 

v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč. 

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně 

do podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením: 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 1.3.A – Výzva 

č. 20/2017 a musí být opatřena platným elektronickým podpisem žadatele. V případě 

územně samosprávných celků musí být žádost opatřena platným elektronickým 

podpisem statutárního zástupce. V odůvodněných případech může být žádost podepsána 

osobou zmocněnou na základě speciální plné moci, která je v případě územně samosprávných 

celků rovněž schválena kompetentním orgánem. 

Příjem Žádostí končí 20. 12. 2019 ve 14 hodin nebo vyčerpáním dostupné alokace. Rozhoduje 

datum doručení na Fond, nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným 

způsobem doručené Žádosti nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu. 

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu, včetně příloh a zároveň 

elektronicky na datovém nosiči. Elektronická verze Žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (Microsoft Word, Excel, PDF, případně Open Office). 

 

                                                      
4
 V případě budování provizorních komunikací v rámci staveniště ze silničních panelů, se za způsobilé výdaje 

považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů.  

Název žadatele 

Adresa žadatele 

IČ žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 1. 3. A Likvidace 

nepotřebných vrtů. 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národních programů  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4 
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11. Administrace Žádostí 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Žádosti budou administrovány průběžně, 

a to v pořadí v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny budou pouze úplné a formálně 

správné žádosti, které splní požadavky dané Směrnicí MŽP č. 4/2015, Programem a touto 

Výzvou, a to maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy (rozhoduje datum přijetí Žádosti 

na Fond). 

Je-li Žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek 

Výzvy, je akceptována. O akceptaci Žádosti je žadatel písemně informován. 

Administrace Žádostí, které nebudou v souladu s podmínkami Programu a Výzvy, bude 

ukončena. 

Žádosti, které byly akceptovány a budou kryty disponibilní alokací Výzvy, budou následně 

předloženy k projednání Radě Fondu a k vydání Rozhodnutí. 

 

12. Sledované indikátory 

Přehled závazných indikátorů sledovaných v podoblasti podpory 1.3.A je uveden 

v následující tabulce: 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Počet zlikvidovaných mělkých vrtů do 30 m hloubky ks 

Počet zlikvidovaných hlubokých vrtů nad 30 m hloubky ks 

 

Výběr konkrétních indikátorů u projektu závisí na typu realizovaných opatření, přičemž 

plnění indikátorů je pro žadatele závazné. 

 

13. Podmínky Výzvy 

13.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

13.1.1 V rámci této Výzvy budou podpořeny takové vrty, které byly vybudovány za účelem 

průzkumu, jímání či monitorování podzemní vody, nejsou nyní z hlediska svého 

původního účelu již potřebné a nejsou ani jinak využitelné a představují riziko pro 

životní prostředí, zejména pro jakost či množství podzemních vod nebo zdraví či 

život obyvatel. 

13.1.2 Likvidace musí probíhat v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, 

provádění a vyhodnocování geologických prací, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyhláškou č. 239/1998  Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních 

pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
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způsobem, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k metodicky platné 

vyhlášce ČGÚ č. 8/1985 Sb.  

13.1.3  V rámci jednoho předkládaného projektu může být řešena jak likvidace jednoho 

nepotřebného vrtu, tak i likvidace více vrtů. 

13.1.4  Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí a na základě řádně uzavřené 

Smlouvy.  

13.1.5  Podklady ke Smlouvě dle čl. 13. 3. b) musí být doloženy nejpozději do termínu 

uvedeného v Rozhodnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců od vydání Rozhodnutí). 

13.1.6  Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti. 

13.1.7  Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný 

projekt.  

13.1.8 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních 

prací či dodávek postupovat podle příslušného zákona o zadávání veřejných 

zakázkách, v platném znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných 

prostředků jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru 

dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázkách dle 

aktuálních pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny 

na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – 

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Specifické povinnosti relevantní pouze pro 

OPŽP 2014 - 2020 se na žadatele o poskytnutí podpory v rámci NPŽP nevztahují, 

např.: požadavky na označení výzvy k podání nabídky nebo oznámení výběrového 

řízení (popřípadě samostatné zadávací dokumentace) symbolem EU (vlajkou) spolu 

s odkazem na EU, odkazem na fond EU a odkazem na OPŽP, aj. 

13.1.9  Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci 

podání Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli 

finančních prostředků.  

13.1.10 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové 

evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce 

podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat 

od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést 

analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být 

registrován v České republice. 

13.1.11  Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontrolu provedení 

opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám 

pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to do 

uplynutí lhůty 5 let od uzavření Smlouvy. 

13.1.12  Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný 

právní předpis, nelze podporu poskytnout. 

http://www.sfzp.cz/
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13.1.13 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby 

ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy 

mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování 

čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce 

(dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává. 

13.1.14  V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA 

a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních 

předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit 

přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy.  

13.1.15 V případě, že žadatelem o podporu je územně samosprávný celek, musí mít pro 

potřeby Programu dle zákona č. 501/2012 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

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

a některé další zákony zřízen bankovní účet u České národní banky. 

13.1.16 Na podporu není právní nárok. 

 

13.2 Čerpání podpory 

13.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků 

v Kč na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě, a to na základě řádně 

doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů dle čl. 13.3 písm. b). 

13.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu. Výdaje musí 

být v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou 

uvedeny v čl. 8 této Výzvy. 

13.2.3 Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly ukončeny před podáním Žádosti. 

13.2.4 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximálního limitu celkové 

podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, tj. z celkových 

způsobilých výdajů, s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit 

v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření, úvěrové 

a popřípadě ekonomické způsobilosti žadatele. O potenciální změnu bude upravena 

i výše vlastních zdrojů. V tomto procentuálním vyjádření je podpora uvolňována 

Fondem na bankovní účet příjemce podpory dle náležitostí stanovených Smlouvou. 

13.2.5 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění 

finančních prostředků (Příloha č. 4) včetně příloh uvedených v čl. 13.3 bod c). 

Žádosti o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory průběžně 

za období 3 měsíců od zahájení realizace projektu. K Žádosti o uvolnění finančních 

prostředků z Fondu musí příjemce podpory předložit pouze uhrazené faktury, jejichž 

proplacení prokáže doložením bankovních výpisů. 

13.2.6 Fond je oprávněn uvolňovat finanční prostředky pouze na způsobilé výdaje. 
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13.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v originále nebo úředně ověřené 

kopii dokumentů, není-li stanoveno jinak. 

a) K Žádosti 

 Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1); 

 Dokument dokazující vlastnictví či správu předmětu likvidace (vrtu) 

nebo doložení, že vlastník, či původce vrtu není znám nebo neexistuje; 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí týkající se pozemku, na němž se 

nachází předmět podpory (stačí výpis z www.nazhlizenidokn.cuzk.cz); 

 Písemnou dohodu o přístupu na pozemek a o provádění prací 

v souvislosti s likvidací vrtu, dle § 14 zákona č. 62/1988 Sb., 

s vlastníkem pozemku, případně nájemcem pozemku, pokud není možné 

vlastníka zjistit; 

 Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., 

resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, který vypracuje osoba, která je 

držitelem osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie dle § 3 

zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, v platném znění. 

Odborný posudek musí být vypracován dle osnovy uvedené v Příloze č. 2. 

b) Ke Smlouvě  

• Projekt geologických prací, který musí zpracovat odborně způsobilá 

osoba podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 

pozdějších předpisu, a v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb., 

o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. smlouvy o dílo; 

 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, v případě územně 

samosprávných celků se doklad o zřízení účtu nedokládá; 

 Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele 

a o způsobu jednání žadatele. 

c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

 Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 3); 

 Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 4) opatřený vlastnoručním 

podpisem příjemce podpory; 

 Kopie faktur a ostatních účetních dokladů; 

 Protokol o likvidaci vrtu dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. (závazná struktura 
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viz Příloha č. 7); 

 Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních 

dokladů; 

 Finanční a platební kalendář (Příloha č. 6); 

 Protokol o předání pozemku majiteli/uživateli (Příloha č. 9). 

d) K závěrečnému vyhodnocení akce (dále jen ZVA) 

 Formulář ZVA (Příloha č. 5); 

 Závěrečnou zprávu o projektu (Příloha č. 8); 

 a další dokumenty definované ve Smlouvě. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu 

projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 

14. Změny projektu 

14.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních 

a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností 

a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení Žádosti do ZVA. Budou-li 

změny realizovány bez předchozího odsouhlasení Fondem a dojde-li v důsledku 

změny k nesplnění podmínek Výzvy, nebude podpora poskytnuta, resp. žadatel může 

ztratit nárok na její poskytnutí. 

14.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu 

a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne.  

14.3 V případě, že dojde ke změně vlastnického práva k předmětu podpory po vydání 

Rozhodnutí a Smlouvy (např. z důvodu zániku spolku) až do konce doby udržitelnosti, 

je příjemce podpory povinen právně relevantním způsobem zavázat nového vlastníka 

k plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí a Smlouvě. V případě, že tak neučiní, 

je povinen bezodkladně vrátit Fondu poskytnutou podporu v plné výši. 

 

15. Publicita 

15.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován 

za finanční spoluúčasti Fondu. 

15.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou 

osobou za účelem prezentace projektů podpořených z Programu. 

15.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity 

musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním 

fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního 
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prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněna o odkaz na 

webové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz, není-li stanoveno jinak. 

15.4 V rámci této Výzvy jsou příjemci podpory povinni informovat o realizaci projektu 

prostřednictvím stávajících webových stránek, které budou rozšířeny o zprávy týkající 

se realizovaného projektu. Tyto stránky či zprávy na nich uveřejněné musí obsahovat 

povinné sdělení (bod 15.3. této Výzvy). 

 

16. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na 

telefonním čísle 800 260 500, případně prostřednictvím e-mailové adresy: dotazy@sfzp.cz 

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou: 

Ing. Michal Slezák, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 469, ředitel Odboru 

realizace Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR 

Ing. Romana Rajnyšová, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 159, vedoucí 

Oddělení I 

 

Přílohy 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory; 

2. Závazná struktura odborného posudku; 

3. Žádost o uvolnění finančních prostředků; 

4. Formulář Přehled čerpání; 

5. Formulář ZVA; 

6. Finanční a platební kalendář; 

7. Struktura protokolu o likvidaci vrtu; 

8. Struktura závěrečné zprávy o projektu; 

9. Protokol o předání pozemku. 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 12.  října 2017 Mgr. Richard Brabec 

 ministr 

 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz
mailto:michal.slezak@sfzp.cz
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
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SDĚLENÍ 

 

Sdělení 

odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění 

zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti 

 

V souladu s ustanovením § 45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů 

doporučených opatření pro následující evropsky významné lokality: 

 

Babínský rybník, Bílé potoky, Bílé stráně u Litoměřic, Binov - Bobří soutěska, Borecké 

rybníky, Labe – Hostinné, Losinský potok, Loučeň - hotel Jivák, Modřické rameno, Na Pilské 

šachtě, Nové hory, Olše, Polichno, Polichno - Pod duby, Sázava, Trkmanské louky, Běšický 

chochol, Hrdibořické rybníky, Kateřina – mokřad, Krásný Dvůr, Lomnický velký rybník, 

Malý Horusický rybník, Rybník Vočert a Lazy, Štičí rybník, Třtěnské stráně, Údolí 

Podbradeckého potoka, U sedmi rybníků, V Morávkách, Veltrusy, Vrch Milá, Anenské údolí, 

Bezděkovský lom, Bohdalov, Bonětice, Buky u Vysokého Chvojna, Housina, Chrudimka, 

Kaňon Ohře, Lichnice – Kaňkovy hory, Matyáš, Mokřad pod Terezínskou pevností, 

Osoblažský výběžek, Pocinovice, Poodří, Rabí, Rašeliniště Kapličky, Smradovna, Sokolí 

potok, Soos, Šumické rybníky, Věteřovská vrchovina, Vlkonice, Vrbenské rybníky, Zlobice, 

Andělské schody, Březinka, Černý Orel, Dolní a Prostřední Svrčov, Halín, Horní Ploučnice, 

Hrachoviště, Hůrka u Hranic, Jižní svahy Hádů, Kamenec, Karlické údolí, Kladruby nad 

Labem, Kozínek, Malý Kosíř, Milovický les, Miroslavské kopce, Načeratický kopec, 

Náměšťská obora, Panský vrch, Pod Kamenným vrchem, Podmolí – strouha, Rankovický 

triangl, Rybníky u Lovětína, Rybníky u Rudolce, Ryšovy, Skalky u Havraníků, Skalky 

u Sedlece, Stolová hora, Stráně nad Chomutovkou, Střední Povltaví u Drbákova, Suchdolský 

rybník, Svatý kopeček u Mikulova, Šáchovec, Tok, Velký a Malý Tisý, Vlárský průsmyk 

a Vůznice. 

 

V souladu s ustanovením § 45e odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů 

doporučených opatření pro  Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská a Ptačí oblast 

Východní Krušné hory (aktualizace stávajících souhrnů doporučených opatření). 

 

Souhrny doporučených opatření byly zpracovány za účelem zachování nebo zlepšení 

dochovaného stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech. 

Uvedené dokumenty včetně příloh jsou uveřejněny na Portálu veřejné správy a internetových 

stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/).  
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Ing. Jan Šíma, v. r. 

    ředitel odboru druhové ochrany  

         a implementace mezinárodních závazků 



 

 

55 
55 

55 

55 

55 

Sdělení 

 

odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných 

údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů 

 

 

Na základě přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Ministerstvo 

životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku MŽP číselníky pro ohlašování údajů souhrnné 

provozní evidence za rok 2017 (ohlašování v roce 2018). Číselníky jsou uvedeny podle 

označení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

 

 

Zařazení stacionárního zdroje podle zákona (k položce č. 2 tabulky 1.2.) 

KOD 
TEXT 

1.1.a. 
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 

MW včetně 

1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW 

1.2.a. 
Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně 

1.2.b. 
Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu nad 5 MW 

1.3.a. 
Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 

0,3 MW do 5 MW včetně 

1.3.b. 
Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 

5 MW 

1.4.a. 
Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém 

jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW 

1.4.b. 
Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém 

jmenovitém příkonu nad 5 MW 

2.1. Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách 

11.a. 

Ostatní spalovací stacionární zdroje, jejichž roční emise překračují některou z hodnot 

uvedených  pod kódy 11.1. až 11.9. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší (nepřímé procesní ohřevy, apod.) 

 

Druh topeniště (k položce č. 11 tabulky 1.2.) 

KOD TEXT 

111 pásový rošt 

112 pásový rošt s pohazovačem 

113 přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty 

114 pevný rošt 

115 granulační topeniště 
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116 tavící topeniště 

117 cyklónové topeniště 

118 fluidní topeniště 

121 olejové topeniště 

131 plynové topeniště 

132 plynová turbína s jednoduchým cyklem 

134 pístový spalovací motor plynový (zážehový nebo dvoupalivový vznětový) 

136 pístový spalovací motor dieselový (s výjimkou dvoupalivových) 

138 plynová turbína s kombinovaným cyklem 

141 kombinované topeniště práškové - rošt 

142 kombinované topeniště práškové - olej 

143 kombinované topeniště práškové - plyn 

144 kombinované topeniště roštové - olej 

145 kombinované topeniště roštové - plyn 

151 kombinované topeniště plyn - olej 

152 teplovzdušný přímotopný spalovací stacionární zdroj 

153 sálavý přímotopný spalovací stacionární zdroj 

160 

spalovací stacionární zdroj (bez přímého kontaktu) spadající pod kódy 11.1. až 11.4. 

přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který souvisí s provozem 

stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší pod kódy 1.1. až 9.24. 

161 

jiný spalovací stacionární zdroj bez přímého kontaktu spadající pod kódy 11.1. až 

11.4. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neuvedený pod kódem 

160 

 

Druhy paliva nebo odpadu (k položce č. 17 tabulky 1.2.) 

KOD TEXT 

101 hnědé uhlí tříděné 

102 hnědé uhlí prachové 

103 černé uhlí tříděné 

104 černé uhlí prachové 

105 proplástek 

106 lignit 

107 koks 

108 výlisky z uhlí 

109 dřevní biomasa 

110 bylinná biomasa (sláma, apod.) 

111 jiný druh biomasy 

112 výlisky z biomasy 

113 dřevotříska, překližka, dřevovláknitá deska nebo jiné lepené dřevo 

114 biomasa odpadní 

115 rašelina 

116 pevný zbytek z destilace a zpracování surové ropy 
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117 směsi uhlí 

199 jiné pevné palivo 

201 topné oleje vysokosirné (obsah síry více než 1 %) 
*)

 

202 topné oleje nízkosirné (obsah síry více než 0,1% a max. do 1 % vč.) 
*)

 

203 plynové oleje pro topení (obsah síry max. do 0,1 % vč.) 
*)

 

204 nafta 
*)

 

205 kapalná biopaliva 
*)

 

206 pyrolýzní olej 
*)

 

207 kapalný zbytek z destilace a zpracování surové ropy 
*)

 

208 nekomerční kapalné zbytky z chemické výroby pro vlastní spotřebu 
*)

 

299 jiné kapalné palivo 
*)

 

301 zemní plyn 
*)

 

302 propan, butan a jejich směsi 
*)

 

303 generátorový plyn, vč. produktů zplyňování rafinérských zbytků, apod. 
*)

 

304 vysokopecní plyn 
*)

 

305 koksárenský plyn 
*)

 

306 bioplyn 
*)

 

307 vodík 
*)

 

308 degazační plyn 
*)

 

309 skládkový plyn 
*)

 

310 kalový plyn 
*)

 

311 jiné plyny z ocelářského průmyslu (např. konvertorový plyn) 
*)

 

312 zkapalněný zemní plyn 
*)

 

313 zkapalněný ropný plyn 
*)

 

314 rafinérský topný plyn, plyn ze zplyňování rafinérských zbytků 
*)

 

315 pyrolýzní plyn 
*)

 

399 jiné plynné palivo 
*)

 

401 odpad 

*) použije se rovněž v případě zjednodušeného ohlašování podle bodu 1 obecných pokynů uvedených v příloze 

č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

 

Znečišťující látky (k položce č. 20 tabulky 1.2., k položce č. 14 tabulky 1.3., k položce 13 

tabulky č. 1.4. a k položkám č. 4-12 tabulky 1.5.) 

KOD Název 

AN32 plynné anorganické sloučeniny, bod 3.2
*)

 

AN33 plynné anorganické sloučeniny, bod 3.3
*)

 

ANBR brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako bromovodík (HBr) 

ANCL 
chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako 

chlorovodík (HCl) 

ANF fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako fluorovodík (HF) 

ANKY silné anorganické kyseliny (kromě HCl) vyjádřené jako H+ 

ARSN arsan (arsenovodík) 

As arsen 
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AZB azbest 

BaP benzo(a)pyren 

BbF benzo(b)fluoranten 

Be berylium 

BENZ benzen 

BkF benzo(k)fluoranten 

Cd kadmium 

Co kobalt (Co) 

CO oxid uhelnatý (CO) 

CO2 oxid uhličitý 

CS2 sirouhlík 

Cr chrom (bez šestimocného chromu) 

Cr6 šestimocný chrom 

Cu měď 

EKAR estery kyseliny akrylové jmenovitě jinde neuvedené 

FOSF fosfan 

FOSG karbonyldichlorid (fosgen) 

H2SO4 kyselina sírová 

Hg rtuť 

CH4 methan 

CHLK chlorkyan 

IndP indeno(1,2,3-c,d)pyren 

KYAN kyanidy 

KYAV kyanovodík 

Mn mangan 

NH3 amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH3) 

Ni nikl 

NO2 oxid dusičitý (NO2) 

NOx oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) 

O101 2-naftylamin 

O201 1,2-dibromethan 

O202 buta-1,3-dien 

O203 akrylonitril 

O205 epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan) 

O206 oxiran (epoxyethan) 

O207 hydrazin 

O208 2-methyloxiran (1,2-epoxypropan) 

O209 vinylchlorid (chlorethen) 

O301 N-nitrosodimethylamin 

O302 1,2-dichlorethan (ethylendichlorid) 

O303 toluidiny (2-methylanilin, 3-methylanilin a 4-methyanilin) 

O304 tetrachlormethan 

O305 trichlormethan (chloroform) 
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O306 1,1-dichlorethylen (vinylidenchlorid) 

O307 benzylchlorid 

O308 tetrachlorethylen 

O309 trichlorethylen 

O310 1,2-dichlorethylen 

O311 acetaldehyd (ethanal) 

O312 kyselina akrylová (kyselina propenová) 

O313 ethylakrylát, methylakrylát 

O314 diethylamin 

O315 dimethylamin 

O316 methylamin 

O317 formaldehyd (methanal) 

O318 kyselina mravenčí 

O319 3-nitrotoluen 

O320 4-nitrotoluen 

O321 pyridin 

O323 1,1,2,2-tetrachlorethan 

O324 anilin 

O325 2-aminoethan-1-ol (kolamin) 

O326 fenol 

O327 fenylhydrazin 

O328 kresoly (hydroxyderiváty toluenu) 

O329 thioly (merkaptany) 

O330 nitrobenzen 

O331 tetrachlorethan 

O332 2-nitrofenol 

O333 3-nitrofenol 

O334 4-nitrofenol 

O335 nitrokresoly 

O336 nitrosloučeniny jmenovitě jinde neuvedené 

O337 sulfidy (thioethery) 

O401 1,4-dichlorbenzen 

O402 benzaldehyd 

O403 butylaldehyd (butanal) 

O404 ethylbenzen 

O405 2-furaldehyd (furfural) 

O406 chlorbenzen 

O407 2-chlor-butadien (chloropren) 

O408 isopropylbenzen (kumen) 

O409 methylacetát 

O410 methylmethakrylát 

O411 kyselina octová 

O412 styren 
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O413 toluen 

O414 vinylacetát 

O415 xyleny (dimethylbenzeny) 

O416 naftalen 

O417 2-methylnaftalen 

O418 1-methylnaftalen 

O419 2-chlorpropan 

O501 dichlormethan (methylenchlorid) 

O502 chlorethan (ethylchlorid) 

O503 butan-2-on (ethylmethylketon) 

O504 propan-2-on (aceton, dimethylketon) 

O505 butylacetát 

O506 ethylacetát 

O507 ethan-1,2-diol (ethylenglykol) 

O508 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon 

O509 bifenyl 

O510 difenylether 

O511 diisopropylether 

O512 N-methyl-2-pyrrolidon (N-methyl-γ-butyrolaktam)  

O513 4-methylpentan-2-ol 

O514 estery kyseliny benzoové 

O515 
alifatické a aromatické ethery, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů 

uhlíku v molekule 9 a nižším 

O516 
alifatické aldehydy, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů uhlíku v 

molekule 8 a nižším 

O517 alkylalkoholy s počtem atomů uhlíku v molekule 6 a nižším 

O518 alkany s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším s výjimkou methanu 

O519 
alkeny, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a 

nižším 

O601 
těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) podle 

bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní limity v bodech 4.1. až 4.5.
*)

 

O602 

nehalogenované organické látky nespadající pod VOC vyjádřené jako celkový 

organický uhlík (TOC) podle bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní limity 

v bodech 4.1. až 4.5.
*)

 

O603 

halogenované organické látky nespadající pod VOC vyjádřené jako celkový 

organický uhlík (TOC) podle bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní limity 

v bodech 4.1. až 4.5.
*)

 

ODP1 skupina kovů 1 (evidovaných u tepelného zpracování odpadu) - kadmium, thallium 

ODP2 
skupina kovů 2 (evidovaných u tepelného zpracování odpadu) - antimon, arsen, 

olovo, chrom, kobalt, měď, mangan, nikl, vanad 

OR02 organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.2.
*)

 

OR03 organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.3.
*)

 

OR04 organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.4.
*)
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OR05 organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.5.
*)

 

OR4B organické sloučeniny uvedené pod bodem 4. - druhá skupina znečišťujících látek
**)

 

OR4C organické sloučeniny uvedené pod bodem 4. - třetí skupina znečišťujících látek
**)

 

OR5A organické sloučeniny uvedené pod bodem 5. - první skupina znečišťujících látek
**)

 

OR5B organické sloučeniny uvedené pod bodem 5. - druhá skupina znečišťujících látek
**)

 

OR6A organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - první skupina znečišťujících látek
**)

 

OR6B organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - druhá skupina znečišťujících látek
**)

 

OR6C organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - třetí skupina znečišťujících látek
**)

 

OR7A organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - první skupina znečišťujících látek
**)

 

OR7B organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - druhá skupina znečišťujících látek
**)

 

OR7C organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - třetí skupina znečišťujících látek
**)

 

OR7D organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - čtvrtá skupina znečišťujících látek
**)

 

ORBR organické sloučeniny bromu vyjádřené jako brom (Br) 

ORCL organické sloučeniny chloru vyjádřené jako chlor (Cl) 

ORF 
organické sloučeniny fluoru vyjádřené jako F (s výjimkou regulovaných látek a látek 

ovlivňujících klimatický systém Země) 

PAH polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 

Pb olovo 

PCB polychlorované bifenyly (PCB) 

PCD polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) 

PENT pentan 

PHCB hexachlorbenzen 

PHCH hexachlorcyklohexan 

PM10 suspendované částice PM10 

PO04 chlorované persistentní organické sloučeniny jinde neuvedené 

PR01 skupina prvků podle bodu 2.1.
*)

 

PR02 skupina prvků podle bodu 2.2.
*)

 

PR03 skupina prvků podle bodu 2.3.
*)

 

PTCB trichlorbenzen 

PTCF tetrachlorfenol 

Sb antimon 

Se selen 

SIRA sloučeniny síry 

SKL1 
těžké kovy (evidované u výroby skla) skupina 1 (olovo, antimon, mangan, vanad, 

cín, měď) 

SKL2 
těžké kovy (evidované u výroby skla) skupina 2 (kobalt, nikl, chrom, arsen, 

kadmium, selen) 

Sn cín 

SO2 oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) 

STIB stiban 

SULF sulfan 

Te tellur 

Tl thallium 
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TOC organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 

TZL tuhé znečišťující látky (TZL) 

V vanad 

VOC těkavé organické látky (VOC) 

Zn zinek 

9999 jiné znečišťující látky a jejich směsi výše neuvedené 

*) skupina znečišťujících látek uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. 

**) skupina znečišťujících látek uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. 

 

Zařazení stacionárního zdroje podle zákona (k položce 2 tabulky 1.3.)
 *)

 

KOD TEXT 

2.2. 
Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu 

větší než 25 000 t 

2.3. 

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě 

rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného 

odpadu ročně 

2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení 

2.5. 

Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků 

z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC 

včetně 

2.6. 

Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících 

odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 

m
3
/den 

2.7. 
Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních 

obyvatel 

3.1.a. 
Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené 

o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW 

3.1.b. 
Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené 

o jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW 

3.2. Rozmrazovny s přímým ohřevem 

3.3. Třídění a jiná studená úprava uhlí 

3.4. Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení) 

3.5.1. Otop koksárenských baterií 

3.5.2. Příprava uhelné vsázky 

3.5.3. Koksování 

3.5.4. Vytlačování koksu 

3.5.5. Třídění koksu 

3.5.6. Chlazení koksu 

3.6. 
Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba 

energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních plynů 

3.7. Výroba bioplynu 

4.1.1. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Příprava vsázky 

4.1.2. Spékací pásy aglomerace 

4.1.3. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Manipulace se 
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spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění 

4.1.4. Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace) 

4.2.1. Výroba železa - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem 

4.2.2. Odlévání (vysoká pec) 

4.2.3. Ohřívače větru 

4.3.1. Výroba oceli - Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou 

4.3.2. Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem 

4.3.3. Kyslíkové konvertory 

4.3.4. Výroba oceli - Elektrické obloukové pece 

4.3.5. Výroba oceli - Pánvové pece 

4.3.6. Výroba oceli - Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem nad 2,5 t/hod 

4.4.a. 
Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování 

o projektovaném výkonu do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu 

4.4.b. 
Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování 

o projektovaném výkonu nad 10 t zpracované oceli za hodinu 

4.5.a. 
Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným tepelným 

výkonem 1 MW- 5 MW včetně 

4.5.b. 
Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným tepelným 

výkonem nad 5 MW 

4.6.1. 
Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava a manipulace se vsázkou nebo 

produktem 

4.6.2. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Žíhací a sušící pece 

4.6.3. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické obloukové peci 

4.6.4. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické indukční peci 

4.6.5. Kuplovny 

4.6.6. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích – kapalná paliva 

4.6.7. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích – plynná paliva 

4.7. Metalurgie neželezných kovů - Úprava rud neželezných kovů 

4.8.1. 
Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace 

a výroba odlitků - Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem 

4.8.2. Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů 

4.9. Elektrolytická výroba hliníku 

4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin 

4.11. Zpracování hliníku válcováním 

4.12.a. 
Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování 

s objemem lázně do 30 m
3
 včetně, procesy bez použití lázní 

4.12.b. 
Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování 

s objemem lázně nad 30 m
3
 

4.13. 
Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je 

vyšší než 100 kW 

4.14. 
Svařování kovových materiálů, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo vyšší 

než 1000 kVA 

4.15. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s projektovaným výkonem 
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menším než 1 t pokovené oceli za hodinu včetně 

4.16. 
Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů – procesní vany s projektovaným 

výkonem větším než 1 t pokovené oceli za hodinu 

4.17. Žárové pokovování zinkem 

5.1.1. 

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců a zpracování 

produktů odsíření - Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování 

a expedice 

5.1.2. Výroba cementářského slínku v rotačních pecích 

5.1.3. Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu 

5.1.4. Výroba vápna v rotačních pecích 

5.1.5. Výroba vápna v šachtových a jiných pecích 

5.1.6. Pece pro zpracování produktů odsíření 

5.1.7. Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v rotačních pecích 

5.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest 

5.3. 
Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla 

pro bižuterní zpracování 

5.4. Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv 

5.5. 

Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů 

nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o projektované kapacitě vyšší než 5 t 

zpracované skleněné suroviny ročně 

5.6. Chemické leštění skla 

5.7. Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. 

5.8. Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích 

5.9. Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv 

5.10.a. 

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, 

žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném 

výkonu od 5 do 75 t/den včetně 

5.10.b. 

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, 

žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném 

výkonu větší než 75 t/den 

5.11. 

Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava 

a zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 

25 m
3
/den 

5.12.a. 
Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot 

o projektovaném výkonu vyšším než 25 m
3
/den - přemísťující se zařízení 

5.12.b. 
Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot 

o projektovaném výkonu vyšším než 25 m
3
/den - ostatní zařízení 

5.13. 

Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování, především těžba, 

vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší 

než 25 m
3
/den 

5.14.a. 
Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů - 

přemísťující se zařízení 

5.14.b. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů - ostatní 
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zařízení 

6.1. Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu 

6.2. 
Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu (1-chlor-2-

propenu) 

6.3. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu 

6.4. Výroba polyvinylchloridu 

6.5.a. 

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby 

syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové 

projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou 

spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší 

6.5.b. 
Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové 

projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok 

6.6. Výroba a zpracování viskózy 

6.7. Výroba gumárenských pomocných přípravků 

6.8. Zpracování dehtu 

6.9. Výroba expandovaného polystyrenu 

6.10. Výroba acetylenu mokrou metodou 

6.11. Výroba chloru 

6.12. Výroba kyseliny chlorovodíkové 

6.13. Výroba síry (Clausův proces) 

6.14. Výroba kapalného oxidu siřičitého 

6.15. Výroba kyseliny sírové 

6.16. Výroba amoniaku 

6.17. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí 

6.18. Výroba hnojiv 

6.19. Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů 

6.20.a. Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí menší 10 t včetně 

6.20.b. Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí větší než 10 t 

6.21. Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého 

6.22. Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého 

6.23. Výroba ostatních pigmentů 

6.24. Ropná rafinerie, výroba a zpracování petrochemických výrobků 

6.25. 

Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek 

o objemu nad 1000 m
3
 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče nad 10 000 

m
3
 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) 

7.1. Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně 

7.2. 
Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin 

o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší 

7.3. 
Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin 

o projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší 

7.4. 
Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 

200 t denně (v průměru za rok) 

7.5. Pražírny kávy o projektovaném výkonu větším než 1 t/den 
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7.6. Udírny s projektovaným výkonem na zpracování více než 1000 kg výrobků denně 

7.7. 
Průmyslové zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené v bodu 7.8., o roční spotřebě 

materiálu větší než 150 m
3
 včetně 

7.8. Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek 

7.9. Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny 

7.10. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 7.9. 

7.11.a. 
Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; 

technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně 

7.11.b. 
Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; 

technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita větší než 10 t/den 

7.12.a. 
Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je 

menší než 12 t hotových výrobků denně včetně 

7.12.b. 
Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší 

než 12 t hotových výrobků denně 

7.13. Výroba dřevěného uhlí 

7.14. 
Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu 

vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů 

7.15. Krematoria 

7.16. Veterinární asanační zařízení 

7.17. Regenerace a aktivace katalysátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě 

9.1. Ofset s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.2. 
Publikační hlubotisk s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 

t/rok 

9.3. 
Jiné tiskařské činnosti s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 

t/rok 

9.4. Knihtisk s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.5. 

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, 

které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, 

s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,01 t/rok; odmašťování 

a čištění povrchů s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány 

jako halogenované, s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,1 t/rok  

9.6. 

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, 

které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.7. Chemické čištění 

9.8. 

Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod 

činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.9. 
Nátěry dřevěných povrchů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 

0,6 t/rok 

9.10. 

Přestříkávání vozidel – opravárenství s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,5 t/rok a nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel 

s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 tun/rok 
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9.11. Nanášení práškových plastů 

9.12. Nátěry kůže s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.13. Nátěry pásů a svitků 

9.14. 
Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel od 15 tun/rok 

9.15. 
Navalování navíjených drátů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 

od 0,6 t/rok 

9.16. 
Nanášení adhezivních materiálů s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.17. Impregnace dřeva s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.18. 
Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 

od 0,6 t/rok 

9.19. 

Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic 

s obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6 

t/rok 

9.20. 
Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev s projektovanou 

spotřebou organických rozpouštědel od 10 t/rok 

9.21. Výroba obuvi s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.22. Výroba farmaceutických směsí 

9.23. 
Zpracování kaučuku, výroba pryže s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 5 t/rok 

9.24. Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů 

10.1. Terminály na skladování benzinu 

10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu 

11.b. 
Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), 

jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v bodech 11.1. až 11.9. 

*) zařazení vybraných zdrojů uvedeno včetně názvu skupiny   

 

Označení sektoru (k položce č. 3 tabulky 1.3.) 

KOD TEXT 

1A1a Veřejná energetika a výroba tepla (pouze rozmrazovny) 

1A1b Rafinérie ropy 

1A1c Zpracování uhlí (brikety, koks, zplyňování) 

1A2a Železo a ocel 

1A2b Neželezné kovy 

1A2c Chemické produkty 

1A2d Buničina, papír a tisk 

1A2e Potraviny, nápoje a tabák 

1A2f 
Minerální nekovové výrobky - cement, vápno, sklo, cihly, keramika, asfaltové směsi 

(lze upřesnit v položce 4a) 

1A2gviii Ostatní výroby výše neuvedené (lze upřesnit v položce 4a) 

1B1a Těžba, skladování a prodej uhlí 

1B1b Briketárny, koksování, apod. - fugitivní emise 
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1B1c Jiné fugitivní emise z těžby a úpravy paliv (výroba dřevěného uhlí, apod.) 

1B2ai Průzkum, těžba, 1. stupeň zpracování a doprava ropy 

1B2aiv Zpracování ropy, odsíření, skladování a manipulace, aj. 

1B2av Distribuce (terminály, čerpací stanice) 

1B2b Průzkum, těžba, 1. stupeň zpracování a doprava zemního plynu 

1B2c 
Plyny a páry z těžby a výrobních zařízení (zpracování ropy, apod.) - odfuky a 

spalování na flérách 

2A1 Výroba cementu - skladování a manipulace se surovinami a produkty 

2A2 Výroba vápna - skladování a manipulace se surovinami a produkty 

2A5a Těžba nerostných surovin (mimo uhlí), např. kamenolomy 

2A5b Stavby a demolice (recyklační linky stavebních hmot, apod.) 

2A5c Skladování, manipulace a doprava - ostatní minerální nekovové výrobky 

2A6 
Jiné zpracování nerostných surovin - žáruvzdorné materiály, apod. (lze upřesnit v 

položce 4a) 

2B1 Výroba amoniaku 

2B2 Výroba kyseliny dusičné 

2B3 Výroba kyseliny adipové 

2B5 Výroba karbidů 

2B6 Výroba oxidu titaničitého 

2B7 Výroba sody 

2B10a Ostatní chemické procesy (lze upřesnit v položce 4a) 

2B10b Skladování, manipulace a doprava chemických výrobků (lze upřesnit v položce 4a) 

2C1 Výroba železa a oceli 

2C2 Výroba slitin 

2C3 Výroba hliníku 

2C4 Výroba hořčíku 

2C5 Výroba olova 

2C6 Výroba zinku 

2C7a Výroba mědi 

2C7b Výroba niklu 

2C7c 
Výroby dalších kovů a jiné procesy (povrchové úpravy kovů a 

plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů) 

2C7d Skladování, manipulace a doprava kovových výrobků 

2D 
Použití organických rozpouštědel (nátěrové hmoty, odmašťování, chemické 

produkty, apod.) 

2D3b Výroba asfaltových směsí a jejich použití 

2D3c Výroba asfaltových krytin a jejich použití 

2H1 Buničina a papír 

2H2 Potraviny a nápoje 

2I Zpracování dřeva 

2J Výrobky s obsahem persistentních organických sloučenin 

2K 
Použití výrobků s obsahem persistentních organických sloučenin a těžkých kovů 

(elektrická zařízení apod.) 
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2L 
Ostatní procesy výše neuvedené (např. povrchové úpravy kovů a plastů jiné než 

v 2C7c, veterinární asanační zařízení, vydělávání kůží, aj.) 

5A Ukládání pevných odpadů - skládkování 

5B1 Kompostování 

5B2 Výroba bioplynu 

5C1bv Krematoria 

5D1 Čistírny odpadních vod - komunální 

5D2 Čistírny odpadních vod - průmyslové 

5D3 Jiné nakládání s odpadními vodami 

5E Jiné nakládání s odpady - sanační zařízení, kaly (lze upřesnit v položce 4a) 

 

Název stacionárního zdroje (k položce č. 4 tabulky 1.3.) 

KOD TEXT 

Souhrnné 

vyplnění 

údajů
*)

 

8.0.0. 
Ostatní stacionární zdroje jinde neuvedené (kódy 11.1. - 11.9. přílohy č. 

2 k zák. č. 201/2012 Sb.) 
 

8.1.0. 
Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou 

kapacitu větší než 25 000 t (kód 2.2. přílohy č. 2) 
X 

8.1.1. 

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované 

kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 

150 tun zpracovaného odpadu ročně (kód 2.3. přílohy č. 2) 

X 

8.1.2. Biodegradační a solidifikační zařízení (kód 2.4. přílohy č. 2) X 

8.1.3. 

Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků 

z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším 

než 1 t VOC včetně (kód 2.5. přílohy č. 2) 

X 

8.1.4. 

Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií 

produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele 

v množství větším než 50 m
3
/den (kód 2.6. přílohy č. 2) 

X 

8.1.5. 
Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více 

ekvivalentních obyvatel (kód 2.7. přílohy č. 2) 
X 

8.2.0.a. 

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde 

neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW  

(kód 3.1. přílohy č. 2) 

X 

8.2.0.b. 

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde 

neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW (kód 3.1. přílohy 

č. 2) 

X 

8.2.1. Rozmrazovny s přímým procením ohřevem (kód 3.2. přílohy č. 2) X 

8.2.2.1. Třídění a jiná studená úprava uhlí (kód 3.3. přílohy č. 2) X 

8.2.2.2. 
Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)  

(kód 3.4. přílohy č. 2) 
 

8.2.3.1. Výroba koksu - Otop koksárenských baterií (kód 3.5.1. přílohy č. 2)  

8.2.3.2. Výroba koksu - Příprava uhelné vsázky (kód 3.5.2. přílohy č. 2)  
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8.2.3.3. Výroba koksu - Vytlačování koksu (kód 3.5.4. přílohy č. 2)  

8.2.3.4. Výroba koksu - Třídění koksu (kód 3.5.5. přílohy č. 2) X 

8.2.3.5. Výroba koksu - Chlazení koksu (kód 3.5.6. přílohy č. 2)  

8.2.3.6. Výroba koksu - Koksování (kód 3.5.3. přílohy č. 2)  

8.2.4.1. 

Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních 

olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) 

a syntézních plynů (kód 3.6. přílohy č. 2) 

X 

8.2.4.2. Výroba bioplynu (kód 3.7. přílohy č. 2) X 

8.3.1.1. 
Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Příprava 

vsázky (kód 4.1.1. přílohy č. 2) 
X 

8.3.1.2. 
Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Spékací 

pásy aglomerace (kód 4.1.2. přílohy č. 2) 
 

8.3.1.3. 

Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - 

Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění (kód 

4.1.3. přílohy č. 2) 

 

8.3.1.4. 
Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Peletizační 

provozy (drcení, sušení, peletizace) (kód 4.1.4. přílohy č. 2) 
 

8.3.2.1. 
Výroba železa - Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (kód 

4.2.1. přílohy č. 2) 
X 

8.3.2.2. Výroba železa - Odlévání (vysoká pec) (kód 4.2.2. přílohy č. 2)  

8.3.2.3. Výroba železa - Ohřívače větru (kód 4.2.3. přílohy č. 2)  

8.3.3.1. 
Výroba oceli - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem  

(kód 4.3.1. přílohy č. 2) 
X 

8.3.3.2. 
Výroba oceli - Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (kód 4.3.2. 

přílohy č. 2) 
 

8.3.3.3. Výroba oceli - Kyslíkové konvertory (kód 4.3.3. přílohy č. 2)  

8.3.3.4. Výroba oceli - Elektrické obloukové pece (kód 4.3.4. přílohy č. 2)  

8.3.3.5. Výroba oceli - Pánvové pece (kód 4.3.5. přílohy č. 2)  

8.3.3.6. 
Výroba oceli - Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem nad 

2,5 t/hod (kód 4.3.6. přílohy č. 2) 
 

8.3.4.1.a. 

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné 

zpracování o projektovaném výkonu do 10 t včetně zpracované oceli za 

hodinu (kód 4.4. přílohy č. 2) 

X 

8.3.4.1.b. 

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné 

zpracování o projektovaném výkonu nad 10 t zpracované oceli za 

hodinu (kód 4.4. přílohy č. 2) 

X 

8.3.4.2.a. 
Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným 

tepelným výkonem 1 MW - 5 MW včetně (kód 4.5. přílohy č. 2) 
X 

8.3.4.2.b. 
Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným 

tepelným výkonem nad 5 MW (kód 4.5. přílohy č. 2) 
X 

8.3.5.1. 
Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava a manipulace se 

vsázkou nebo produktem (kód 4.6.1. přílohy č. 2) 
X 

8.3.5.2. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Žíhací a sušící pece (kód X 
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4.6.2. přílohy č. 2) 

8.3.5.3. 
Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické obloukové 

peci (kód 4.6.3. přílohy č. 2) 
 

8.3.5.4. 
Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické indukční 

peci (kód 4.6.4. přílohy č. 2) 
X 

8.3.5.5. 
Slévárny železných kovů (slitin železa) - Kuplovny (kód 4.6.5. přílohy 

č. 2) 
 

8.3.5.6. 
Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích - 

kapalná paliva (kód 4.6.6. přílohy č. 2) 
 

8.3.5.7. 
Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích - 

plynná paliva (kód 4.6.7. přílohy č. 2) 
 

8.3.6.1. Úprava rud neželezných kovů (kód 4.7. přílohy č. 2) X 

8.3.7.1. 

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 

přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Doprava a 

manipulace se surovinou nebo produktem (bod 4.8.1. přílohy č. 2) 

X 

8.3.7.2. 

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 

přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Pecní agregáty pro 

výrobu neželezných kovů (bod 4.8.2. přílohy č. 2) 

 

8.3.7.3. 

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 

přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Elektrolytická výroba 

hliníku (bod 4.9. přílohy č. 2) 

 

8.3.7.4. 

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 

přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Tavení a odlévání 

neželezných kovů a jejich slitin (bod 4.10. přílohy č. 2) 

 

8.3.7.5. 

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 

přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Zpracování hliníku 

válcováním (bod 4.11. přílohy č. 2) 

X 

8.3.8.1. 

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich 

zpracování s projektovaným objemem lázně do 30 m
3
 včetně, procesy 

bez použití lázní (kód 4.12.. přílohy č. 2) 

X 

8.3.8.2. 

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich 

zpracování s projektovaným objemem lázně nad 30 m
3
 (kód 4.12. 

přílohy č. 2) 

 

8.3.8.3. 

Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový 

projektovaný elektrický příkon je vyšší než 100 kW (kód 4.13. přílohy 

č. 2) 

X 

8.3.8.4. 
Svařování kovových materiálů, jejichž celkový projektovaný elektrický 

příkon je roven nebo vyšší 1000 kVA (kód 4.14. přílohy č. 2) 
X 

8.3.8.5. 

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s projektovaným 

výkonem menším než 1 tuna pokovené oceli za hodinu včetně (kód 

4.15. přílohy č. 2) 

X 

8.3.8.6. 

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany s 

projektovaným výkonem větším než 1 tuna pokovené oceli za hodinu  

(kód 4.16. přílohy č. 2) 
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8.3.8.7. Žárové pokovování zinkem (kód 4.17. přílohy č. 2) X 

8.4.1.1. 

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 

zpracování produktů odsíření - Manipulace se surovinou a výrobkem, 

včetně skladování a expedice (kód 5.1.1. přílohy č. 2) 

X 

8.4.1.2. 

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 

zpracování produktů odsíření - Výroba cementářského slínku v 

rotačních pecích (kód 5.1.2. přílohy č. 2) 

 

8.4.1.3. 

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 

zpracování produktů odsíření - Ostatní technologická zařízení pro 

výrobu cementu (kód 5.1.3. přílohy č. 2) 

X 

8.4.1.4. 

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 

zpracování produktů odsíření - Výroba vápna v rotačních pecích  

(kód 5.1.4. přílohy č. 2) 

 

8.4.1.5. 

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 

zpracování produktů odsíření - Výroba vápna v šachtových a jiných 

pecích (kód 5.1.5. přílohy č. 2) 

 

8.4.1.6. 

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 

zpracování produktů odsíření - Pece pro zpracování produktů odsíření  

(kód 5.1.6. přílohy č. 2) 

 

8.4.1.7. 

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 

zpracování produktů odsíření - Úprava a zušlechťování žáruvzdorných 

jílovců a kaolínů v rotačních pecích (kód 5.1.7. přílohy č. 2) 

 

8.4.1.8. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest (kód 5.2. přílohy č. 2) X 

8.4.2.1. 

Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích 

frita skla pro bižuterní zpracování o projektované kapacitě tavení vyšší 

než 150 t/rok (kód 5.3. přílohy č. 2) 

 

8.4.2.2. 

Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích 

frit a skla pro bižuterní zpracování o projektované kapacitě tavení nižší 

než 150 t/rok včetně (kód 5.3. přílohy č. 2) 

X 

8.4.2.3. 
Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv  

(kód 5.4. přílohy č. 2) 
X 

8.4.2.4. 

Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení 

z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o projektované 

kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně (kód 5.5. 

přílohy č. 2) 

X 

8.4.2.5. Chemické leštění skla (kód 5.6. přílohy č. 2) X 

8.4.3.1. 
Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, 

křemence apod. (kód 5.7. přílohy č. 2) 
 

8.4.3.2. 
Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích (kód 5.8. přílohy č. 

2) 
 

8.4.3.3. 
Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv  

(kód 5.9. přílohy č. 2) 
X 

8.4.4.1.a. 
Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových 

tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo 
X 
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porcelánu o projektovaném výkonu od 5 do 75 t/den včetně (kód 5.10. 

přílohy č. 2) 

8.4.4.1.b. 

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových 

tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo 

porcelánu o projektovaném výkonu větším než 75 t/den (kód 5.10. 

přílohy č. 2) 

 

8.4.5.1. 

Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, 

těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého 

o projektovaném výkonu vyšším než 25 m
3
/den (kód 5.11. přílohy č. 2) 

X 

8.4.5.2.a. 

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot 

o projektovaném výkonu vyšším než 25 m
3
/den (kód 5.12. přílohy č. 2) 

- přemisťující se zařízení 

X
1)

 

8.4.5.2.b. 

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot 

o projektovaném výkonu vyšším než 25 m
3
/den (kód 5.12. přílohy č. 2) 

- ostatní zařízení 

X 

8.4.5.3. 

Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování, 

především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava, 

o projektované kapacitě vyšší než 25 m
3
/den (kód 5.13. přílohy č. 2) 

X 

8.4.6.a. 
Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů  

(kód 5.14. přílohy č. 2) - přemisťující se zařízení 
X

1)
 

8.4.6.b. 
Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů  

(kód 5.14. přílohy č. 2) - ostatní zařízení 
X 

8.5.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu (kód 6.1. přílohy č. 2) X 

8.5.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu (kód 6.3. přílohy č. 2) X 

8.5.1.3. Výroba polyvinylchloridu (kód 6.4. přílohy č. 2) X 

8.5.1.4.a. 

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, 

s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod 

jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok 

nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 

t za rok nebo větší (kód 6.5. přílohy č. 2) 

X 

8.5.1.4.b. 

Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o 

celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok (kód 6.5. přílohy 

č. 2) 

X 

8.5.1.5. Výroba a zpracování viskózy (kód 6.6. přílohy č. 2)  

8.5.1.6. Výroba gumárenských pomocných přípravků (kód 6.7. přílohy č. 2) X 

8.5.1.7. Výroba expandovaného polystyrénu (kód 6.9. přílohy č. 2) X 

8.5.1.8. Výroba acetylenu mokrou metodou (kód 6.10. přílohy č. 2) X 

8.5.1.9. 
Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu (1-

chlor-2-propenu) (kód 6.2. přílohy č. 2) 
X 

8.5.1.10. Zpracování dehtu (kód 6.8. přílohy č. 2) X 

8.5.2.1. Výroba chloru  (kód 6.11. přílohy č. 2) X 

8.5.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové (kód 6.12. přílohy č. 2) X 

8.5.2.3. Výroba síry (Clausův proces) (kód 6.13. přílohy č. 2)  
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8.5.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého (kód 6.14. přílohy č. 2) X 

8.5.2.5. Výroba kyseliny sírové (kód 6.15. přílohy č. 2) X 

8.5.2.6. Výroba amoniaku (kód 6.16. přílohy č. 2) X 

8.5.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí (kód 6.17. přílohy č. 2) X 

8.5.2.8. Výroba hnojiv (kód 6.18. přílohy č. 2) X 

8.5.2.9. Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.21. přílohy č. 2)  

8.5.2.10. Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.22. přílohy č. 2)  

8.5.2.11. Výroba ostatních pigmentů (kód 6.23. přílohy č. 2) X 

8.5.2.12. 
Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů (kód 6.19. 

přílohy č. 2) 
X 

8.5.2.13.a

. 

Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí menší 10 t včetně  

(kód 6.20. přílohy č. 2) 
X 

8.5.2.13.b

. 

Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí větší než 10 t  

(kód 6.20. přílohy č. 2) 
X 

8.5.3.1. 
Ropná rafinérie, výroba a zpracování petrochemických výrobků  

(kód 6.24. přílohy č. 2) 
X 

8.5.3.2. 

Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických 

látek o objemu nad 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem 

výtoče nad 10 000 m
3
 a manipulace (není určeno pro automobilové 

benziny)(kód 6.25. přílohy č. 2) 

X 

8.6.1. Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně (kód 7.1. přílohy č. 2) X 

8.6.2. 

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin 

z rostlinných surovin o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků 

denně a vyšší (kód 7.2. přílohy č. 2) 

X 

8.6.3. 

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin 

z živočišných surovin o projektované kapacitě 50 t hotových výrobků 

denně a vyšší (kód 7.3. přílohy č. 2) 

X 

8.6.3.1. 
Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného 

mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) (kód 7.4. přílohy č. 2) 
X 

8.6.4. 
Pražírny kávy o projektovaném výkonu větším než 1 t/den  

(kód 7.5. přílohy č. 2) 
X 

8.6.5. 
Udírny s projektovaným výkonem na zpracování více než 1000 kg 

výrobků denně (kód 7.6. přílohy č. 2) 
X 

8.6.6. 

Průmyslové zpracování dřeva o projektované roční spotřebě materiálu 

větší než 150 m
3
 včetně nespadající pod bod 6.7. přílohy č. 8 k vyhl. 

415/2012 Sb. (kód 7.7. přílohy č. 2) 

X 

8.6.7.1. 
Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek (kód 7.8. 

přílohy č. 2) 
X 

8.6.7.2. 
Sušení třísek a dřevních vláken při zpracování dřeva o projektované 

roční spotřebě materiálu větší než 150 m
3
 včetně (kód 7.7. přílohy č. 2) 

X 

8.6.7.3. 

Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek - sušení třísek a 

dřevních vláken při zpracování dřeva o projektované roční kapacitě 

větší než 150 m
3
 včetně (kód 7.8. přílohy č. 2) 
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8.6.8. 
Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny (kód 7.9. 

přílohy č. 2) 
 

8.6.9. 
Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.8. přílohy č. 8 k 

vyhl. 415/2012 Sb. (kód 7.10. přílohy č. 2) 
X 

8.6.10.a. 

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken 

nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 

t/den do 10 t/den včetně (kód 7.11. přílohy č. 2) 

X 

8.6.10.b. 

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken 

nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší 

než 10 t/den (kód 7.11. přílohy č. 2) 

X 

8.6.11.a. 

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská 

kapacita je menší než 12 t hotových výrobků denně včetně (kód 7.12. 

přílohy č. 2) 

X 

8.6.11.b. 

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská 

kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně (kód 7.12. přílohy č. 

2) 

X 

8.6.12. 

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo 

elektrografitu vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých 

materiálů (kód 7.14. přílohy č. 2) 

X 

8.6.13. Krematoria (kód 7.15. přílohy č. 2) X 

8.6.14. Veterinární asanační zařízení (kód 7.16. přílohy č. 2) X 

8.6.15. 
Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní 

vrstvě (kód 7.17. přílohy č. 2) 
X 

8.6.16. Výroba dřevěného uhlí (kód 7.13. přílohy č. 2) X 

5.1.1. 
Polygrafie - Ofset s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  

od 0,6 t/rok (kód 9.1. přílohy č. 2) 
X 

5.1.2. 
Polygrafie - Publikační hlubotisk s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.2. přílohy č. 2) 
X 

5.1.3. 
Polygrafie - Jiné tiskařské činnosti s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.3. přílohy č. 2) 
X 

5.1.4. 
Polygrafie - Knihtisk s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.4. přílohy č. 2) 
X 

5.2.1. 

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých org. 

látek dle § 21 písm. a) vyhl. 415/2012 Sb. s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel od 0,01 t/rok a dle § 21 písm. b) vyhlášky č. 

415/2012 Sb. s projektovanou spotřebou organických. rozpouštědel  od 

0,1 t/rok (kód 9.5. přílohy č. 2) 

 

5.2.2. 

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých 

organických látek, které nejsou uvedeny pod bodem 2.1. přílohy č. 5 k 

vyhl. č. 415/2012 Sb., s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.6. přílohy č. 2) 

X 

5.3. Chemické čištění (kód 9.7. přílohy č. 2) X 

5.4.1. 
Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-

li pod činnosti uvedené v podbodech 4.2. až 4.7. přílohy č. 5 k vyhl. č. 
X 



 

 

76 

415/2012 Sb., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 

od 0,6 t/rok (kód 9.8. přílohy č. 2) 

5.4.2. 
Nátěry dřevěných povrchů s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.9. přílohy č. 2) 
X 

5.4.3. 

Přestříkávání vozidel – opravárenství s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel od 0,5 t/rok a nátěry při výrobě nových 

silničních a kolejových vozidel s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel menší než 15 tun/rok (kód 9.10. přílohy č. 2) 

X 

5.4.4. Nanášení práškových plastů (kód 9.11. přílohy č. 2) X 

5.4.5. 
Nátěry kůže s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 

0,6 t/rok (kód 9.12. přílohy č. 2) 
X 

5.4.6. Nátěry pásů a svitků (kód 9.13. přílohy č. 2) X 

5.4.7. 

Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel 

s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 15 tun/rok (kód 

9.14. přílohy č. 2) 

X 

5.5. 
Navalování navíjených drátů s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.15. přílohy č. 2) 
X 

5.6. 
Nanášení adhezivních materiálů s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.16. přílohy č. 2) 
X 

5.7. 
Impregnace dřeva s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  

od 0,6 t/rok (kód 9.17. přílohy č. 2) 
X 

5.8. 
Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.18. přílohy č. 2) 
X 

5.9. 

Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových 

pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých 

organických látek od 0,6 t/rok (kód 9.19. přílohy č. 2) 

X 

5.10. 

Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev 

s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 10 t/rok (kód 

9.20. přílohy č. 2) 

X 

5.11. 
Výroba obuvi s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 

0,6 t/rok (kód 9.21. přílohy č. 2) 
X 

5.12. Výroba farmaceutických směsí (kód 9.22. přílohy č. 2) X 

5.13. 
Zpracování kaučuku, výroba pryže s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel od 5 t/rok (kód 9.23. přílohy č. 2) 
X 

5.14. 
Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných 

olejů (kód 9.24. přílohy č. 2) 
X 

6.1.1. 
Terminály na skladování benzinu (automobilového) (kód 10.1. přílohy 

č. 2) 
X 

6.1.2. 
Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu 

(automobilového) (kód 10.2. přílohy č. 2) 
X 

*) v souladu s ustanovením uvedeným ve vysvětlivkách k vyplnění údajů souhrnné provozní evidence jiných 

stacionárních zdrojů (bod 1.3. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) lze u zdrojů označených „X“ 

náležejících pod stejný kód uplatnit souhrnné vyplnění údajů 

1) Pokyny pro ohlášení za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech, zveřejňuje 

provozovatel ISPOP na internetových stránkách www.ispop.cz 
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Druh výrobku (k položce č. 12 tabulky 1.3.)
 *)

 

KOD 
TEXT 

 Zpracování paliv 

101 Koks 

 Průmyslová výroba a zpracování kovů 

201 Aglomerát 

202 Surové železo 

203 Ocel 

204 Litina 

205 Ocelolitina 

206 Feroslitiny 

207 Jiné slitiny 

 Výroba neželezných kovů 

211 Olovo ze sekundární výroby 

212 Zinek ze sekundární výroby 

213 Měď ze sekundární výroby 

214 Hliník ze sekundární výroby 

215 Hořčík ze sekundární výroby 

216 Nikl ze sekundární výroby 

217 Jiné neželezné kovy 

 Výroba nekovových minerálních produktů 

301 Cementářský slínek 

302 Vápno 

303 Obalované živičné směsi 

304 Asfaltové izolační materiály 

305 Kámen a kamenivo – pro zdroje zařazené pod kód 5.11. přílohy č. 2 k zákonu 

306 Stavební hmoty a beton – pro zdroje zařazené pod kód 5.12. přílohy č. 2 k zákonu 

307 
Rudy a nerudné suroviny (např. písky) – pro zdroje zařazené pod kód 5.13. přílohy č. 2 

k zákonu 

308 Uhlí a jiná paliva – pro zdroje zařazené pod kód 5.13. přílohy č. 2 k zákonu 

 Výroba skla, vláken a dalších nekovových minerálních výrobků 

311 Sklo (s výjimkou olovnatého skla) 

312 Olovnaté sklo 

313 Skleněná a minerální vlákna 

314 Krytinové tašky, cihly, žáruvzd. tvárnice, obkladačky, kamenina, porcelán, aj. 

 Chemický průmysl 

401 Amoniak 

402 Kyselina dusičná 

403 Kyselina adipová 

404 Karbidy 

405 Kyselina sírová 

406 Soda 
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407 Oxid titaničitý 

408 Jiné chemické výrobky 

*)
 
podrobnosti k ohlašovaným údajům zveřejňuje provozovatel ISPOP na internetových stránkách www.ispop.cz 

 

 

Časový režim vypouštění emisí (k položce č. 9 tabulky 1.4.) 

časové období denní režim (hod) týdenní režim roční režim 

časový úsek 

6
 -

 1
6
 

1
4
 -

 2
4
 

2
0
 -

 8
 

p
ra

co
v
n
í 

d
n
y

 

so
b
o
ta

 

n
ed

ěl
e 

1
5
.1

2
. 
- 

1
5
.4

. 

1
5
.3

. 
- 

1
5
.7

. 

1
5
.6

. 
- 

1
5
.1

0
. 

1
5
.9

. 
- 

1
5
.1

. 

                      

 

Kódy pro vyplnění jednotlivých pozic:       

    

0 - v daném časovém období nebyly v označených časových úsecích emise vypouštěny vůbec, 

nebo byly emise v časových úsecích označeném kódem "0" vypuštěny v množství 

nepřesahující pro: 

roční režim   10 % ročních emisí 

týdenní režim     5 % týdenních emisí pro každý den v týdnu 

denní režim   10 % denních emisí 

          

1 – v ostatních případech         

  

 

Druh technologie ke snižování emisí (k položce č. 11 tabulky 1.4.) 

KOD TEXT 

 FILTRY 

11 F - s vláknitou vrstvou s automatickým oklepem 

12 F - s vláknitou vrstvou 

13 F - ze slinutých porézních vrstev 

14 F - se zrnitou vrstvou 

 ELEKTRICKÉ ODLUČOVAČE 

21 E - suchý 

22 E - mokrý 

 SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 

31 S - vírový jednočlánkový (cyklon) 

32 S - multicyklon 

33 S - žaluziový 

 MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 

41 M - rozprašovací 

42 M - pěnový 

http://www.ispop.cz/
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43 M - vírový 

44 M - hladinový 

45 M - proudový 

46 M - rotační 

47 M - kondenzační 

 ODSIŘOVÁNÍ 

51  mokré metody 

52  polosuché metody 

53  adsorpční metody 

54  katalytické metody 

59  jiné odsiřovací metody 

 DENITRIFIKACE 

61  SCR - selektivní katalytická redukce 

62  SNCR - selektivní nekatalytická redukce 

69  jiné denitrifikační metody 

 JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ 

71 absorpce plynů 

72 absorpce plynů nízkoteplotní 

73 absorpce plynů s chemickou reakcí 

74 adsorpce plynů 

75 nízkoteplotní kondenzace 

76 spalování plynů v plameni (termické) 

77 spalování plynů katalytické 

78 biologická degradace – biofiltry, biopračky 

79 zpětný odvod par 

80 vícestupňové čištění (např. 4D filtr) 

 

Jednotky emisního limitu 

KOD TEXT 

1 mg/m
3
 

2 kg/m
3
 

3 g/h 

4 g/kg  

5 g/t 

6 kg/t 

7 g/m
2
 

8 
% (podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel, 

příloha č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) 

9 
% (sloučeniny síry vyjádřené jako elementární síra, příloha č. 8 vyhlášky č. 415/2012 

Sb., výroba síry 5.2.3.) 

10 stupeň odsíření v % 

11 ng TEQ PCDD-F/m
3
 

12 ng TEQ PCB/m
3
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13 ng/m
3
 

14 mg/ks výrobku (vč. párových výrobků) 

15 mg/GJ tepla v palivu 

16 % obj. 

17 % hm. 

18 μg/t produkce 

19 g/km produkce 

20 μg/t paliva 

99 jiná jednotka 

 

Jednotky koncentrace BAT 

KOD TEXT 

1 mg/m
3
 

2 kg/m
3
 

3 g/h 

4 g/kg  

5 g/t 

6 kg/t 

7 g/m
2
 

8 
% - podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních org. rozpouštědel, příloha  

č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

9 
% - sloučeniny síry vyjádřené jako elementární síra, příloha č. 8 vyhlášky č. 415/2012 

Sb., výroba síry 5.2.3. 

10 ng/m
3
 

99 jiná jednotka 

 

Jednotky hmotnostní koncentrace 

KOD TEXT 

1 mg/m
3
 

2 μg/m
3
 

3 ng/m
3
 

 

Jednotky měrné výrobní emise 

KOD TEXT 

1 mg/kg paliva (g/t paliva) 

2 g/kg paliva (kg/t paliva) 

3 kg/kg paliva 

4 mg/tis.m
3
 plynného paliva (g/mil. m

3
 plynného paliva) 

5 g/tis. m
3
 plynného paliva (kg/mil. m

3
 plynného paliva) 

6 kg/tis. m
3
 plynného paliva 

7 mg/GJ paliva 

8 g/GJ paliva 

9 kg/GJ paliva 
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10 mg/kg produkce (g/t produkce) 

11 g/kg produkce (kg/t produkce) 

12 kg/kg produkce 

13 ng/kg suroviny nebo odpadu 

14 mg/kg suroviny nebo odpadu (g/t suroviny nebo odpadu) 

15 g/kg suroviny nebo odpadu (kg/t suroviny nebo odpadu) 

16 kg/kg suroviny nebo odpadu 

17 g/kg použitých rozpouštědel 

18 mg/m
2
 plochy 

19 g/m
2
 plochy 

22 μg/t paliva 

23 μg/mil. m
3
 paliva 

24 μg/GJ paliva 

25 ng/t suroviny nebo odpadu 

26 g/ks výrobku (vč. párových výrobků) 

27 g VOC/m
3
 pohonných hmot 

28 g TZL/t zpracovaného kameniva 

30 g/GJ vyrobeného tepla 

31 μg/GJ vyrobeného tepla 

32 g/kWh vyrobené elektrické energie 

33 mg/m
3
 produkce 

34 g/m
3
 produkce 

35 g/km 

36 µg/t produkce 

37 mg/l 

99 jiná jednotka 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Kurt Dědič, v. r. 

  ředitel odboru ochrany ovzduší 

 

 


