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Výzva č. 10/2015 

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 dle podmínek 

Národního programu Životní prostředí (dále jen „Výzva“).  

 

1. Oblast podpory 

Prioritní oblast:   1.  Voda   

Podoblast podpory:    1. 4  Preventivní opatření  

 

Významným problémem současné krajiny je její snížená retenční schopnost. Snížená schopnost 

krajiny zadržovat vodu se negativně projevuje v souvislosti s výskytem extrémních klimatických jevů, 

zejména povodní a sucha. Evropská legislativa se zaměřuje na podporu udržitelného užívání vod 

a přispívá ke zmírnění následků těchto přírodních jevů.  

Jedním z opatření, s cílem zabránit negativním důsledkům povodní a sucha je podpora opatření 

pro zpomalení povrchového odtoku z povodí ve formě vytváření a obnovy vodních prvků v krajině 

s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně doprovodních opatření, např. litorálních zón, tůní, 

revitalizace přítoku apod. (jedná se o malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom 

k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží).  Právní předpisy v ČR na úseku ochrany 

před povodněmi přímo vyplývají ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon). Touto výzvou není dotčeno ustanovení výše zmíněných předpisů. 

 

2. Cíle oblasti podpory 

Cílem Výzvy je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně citlivých opatření včetně 

umožnění budování bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží s přihlédnutím k zájmům 

ochrany přírody.  

Cíle prioritní oblasti je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy 

a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody). Dalším cílem je podpora zachycování 

vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob. 
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3. Podporované aktivity 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené v souladu s podporovanou aktivitou Programu:  

 1. 4. A – Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků. 

 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 vybudování nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží; 

 vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně 

doprovodních opatření, např. litorálních zón, tůní, revitalizace přítoku apod. (jedná se o malé 

vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb,  

který neoslabí ekologické funkce nádrží) 

 

4. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:  

 fyzické osoby nepodnikající. 

 

5. Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

6. Forma a výše podpory 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 6 mil. Kč.  

Minimální výše podpory v případě vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační 

a retenční funkcí na jeden projekt činí 1 mil. Kč.  

Maximální procentní míra podpory na jeden projekt činí v případě: 

 opatření k realizaci nových nebo obnově zaniklých malých vodních nádrží a rybníků 60 % 

z celkových způsobilých výdajů,1  

 opatření k rekonstrukci a revitalizaci malých vodních nádrží a rybníků 50 % z celkových 

způsobilých výdajů,  

 v případě budování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na malých vodních nádržích 

85 % z celkových způsobilých výdajů.2 

                                                           
1
 V případě, kdy je malá vodní nádrž realizována na pozemcích, které nebyly vedeny v katastru nemovitostí jako druh 

pozemku vodní plocha nebo byly vedeny jako druh pozemku vodní plocha, ale dlouhodobě takto nebyly využívány. Tuto 

skutečnost žadatel doloží (vyjádřením vodoprávního úřadu, informací z katastru nemovitostí, fotodokumentací).  

2
 V takovém případě žadatel nemůže podat zároveň žádost o dotaci na rekonstrukci a revitalizaci identické nádrže. 
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Podpora je 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 finančních prostředků (dále jen 

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

„Smlouva“). 

 

7. Specifická kritéria přijatelnosti 

V případě realizace opatření vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční 

funkcí: 

 Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické 

stability). 

 V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce 

ekosystémů a v případě existence negativních vlivů jsou navržena dostatečná opatření 

k jejich eliminaci či minimalizaci. 

 Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ nebo v území soustavy Natura 2000, není v rozporu 

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

2000. 

 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem 

pozemkových úprav.  

 Realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde 

k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště chráněných nebo 

ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

 Náklady akce, které přesahují 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle 

Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody 

a krajiny.  

 Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % 

dle Katalogu cen stavebních prací. 

 Žadatel musí být vlastníkem nebo nájemcem pozemku a předmětu podpory, který se na něm 

bude realizovat (nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo 

nájmu, např. právo hospodaření), nebo musí disponovat souhlasem vlastníka pozemku 

s realizací opatření, v případě nájmu nebo souhlasu vlastníka, musí být vlastníkem dotčených 

pozemků fyzická osoba nepodnikající. 
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8. Termíny Výzvy 

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

Zahájení příjmu Žádostí:   28. prosince 2015 

Ukončení příjmu Žádostí:   29. dubna 2016 ve 14:00 

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování. 

 

9. Kritéria pro hodnocení projektů 

Hodnotící kritéria 

Žádosti budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti hodnoceny na základě těchto hodnotících 

kritérií: 

a) 1. Přínos pro biodiverzitu, retenční schopnost krajiny a prevenci proti suchu 

1. Přínos projektu Počet bodů 

Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro posílení biodiverzity v rámci 
lokality a zvýšení ekosystémové diverzity v širším měřítku (za „výrazný přínos“ se 
považují záměry s kladným vlivem na druhy rostlin a živočichů uvedené v Červených 
seznamech* v kategorii RE (EX), CR a EN*, nebo zvláště chráněné druhy rostlina a 
živočichů uvedených ve vyhlášce 395/1992 Sb. v kategorii kriticky nebo silně 
ohrožené anebo předměty ochrany v EVL a PO). 

20 

Realizací záměru lze očekávat přínos pro biodiverzitu v rámci lokality. 10 

Realizace záměru je z hlediska přínosu pro biodiverzitu indiferentní. 0 

* Procházka F. [ed.] (2001):Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 
v roce 2000). - Příroda, Praha 18:1-166 
Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České 
republiky. Obratlovci – Příroda, Praha, 22: 1-184 
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České 
republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 
Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic. Preslia, 
Praha, 75: 193 – 222). 
Holec J. & Beran M.[eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – 
Příroda, Praha, 24: 1-282. 
 

2. Poměr objemu vody v nádrži při Hn a celkové vodní plochy při Hn Počet bodů 

je menší než 1 15 

je roven 1 - 2 5 

je více než 2 0 
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3. Celkový objem zadržené vody při Hmax Počet bodů 

je větší než 15 tis. m3 15 

7,5 – 15 tis. m3 10 

je menší než 7,5 tis. m3 0 

 

2. Typ opatření, přiměřenost výdajů a kvalita zpracování záměru 

1. Typ opatření  Počet bodů 

Obnova a výstavba vodních nádrží, kde součástí záměru je revitalizace toku v délce 
min. 200 metrů (do čehož se nepočítá úsek v délce rybníka) a součástí záměru je 
realizace tůní o celkové velikosti min. 10 % z plochy hladiny vodní nádrže při hladině 
normální. 

15 

Obnova a výstavba vodních nádrží, kde součástí záměru je revitalizace toku v délce 
min. 200 metrů (do čehož se nepočítá úsek v ploše nádrže) a/nebo úprava náhonů 
přírodě blízkým způsobem. 

10 

Obnova a výstavba vodních nádrží, jejichž zátopová plocha bude přírodního nebo 
přírodě blízkého charakteru, kde součástí záměru je výstavba nebo obnova realizace 
tůní o celkové velikosti min. 10 % z plochy hladiny nádrže při hladině normální. 

5 

2. Litorální zóna  

Součástí záměru je litorální zóna o celkové velikosti min. 20 % z plochy vodní nádrže 
při hladině normální. 

10 

Součástí záměru je litorální zóna o celkové velikosti min. 10 % z plochy vodní nádrže 
při hladině normální. 

5 

Součástí záměru není litorální zóna o celkové velikosti min. 10 % z plochy vodní 
nádrže při hladině normální. 

0 

3. Přiměřenost výdajů Počet bodů 

Výdaje na realizaci projektu dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, dosahují 
maximálně 85 % Katalogu cen stavebních prací.  

15 

Výdaje na realizace projektu dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, dosahují 
maximálně 100 % Katalogu cen stavebních prací.  

5 



                                                                             

 
6/16 

 

Výdaje na realizaci projektu přesahují 150% Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny 
zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny. 3 

0 

4. Kvalita zpracování záměru  Počet bodů 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory (tzn. 
zadržení vody v krajině a předcházení povodňovým škodám i negativním důsledkům 
sucha s přihlédnutím k zájmu ochrany přírody a krajiny) a využívá nejlepší dostupné 
metody a znalosti. 

10 

Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.: majetkoprávních 
vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení. 

5 

Projekt je nevhodně navržen. 
0 

(zamítnutí) 

 

b) Budování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží 

1. Kategorie vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu Počet bodů 

Vodní dílo III. kategorie. 30 

Vodní dílo IV. kategorie – významné vodní dílo. 

Pozn.: Viz seznam významných vodních děl IV. kategorie vedený Ministerstvem 

zemědělství. 

25 

Vodní dílo IV. kategorie – ostatní. 15 

2. Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla při povodních Počet bodů 

Bezpečnostní přeliv bude navržen na požadovanou míru bezpečnosti vodního díla 

při povodních. 

Pozn.: Viz ČSN 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, 

tabulka – Požadovaná míra bezpečnosti pro návrh a posuzování vodního díla a vyhl. 

590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla. 

10 

Bezpečnostní přeliv nebude navržen na požadovanou míru bezpečnosti vodního díla 

při povodních. 

0 

(zamítnutí) 

                                                           
3
 Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně následující podmínky: 

- projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané lokalitě 
- opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu z hlediska technického 

a technologického“ a minimálně 20 bodů v kritériu „Přínos projektu“ a 20 bodů v kritériu „Typ opatření“. 

- zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály 
odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně 
nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory. 
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3. Stav bezpečnostního přelivu Počet bodů 

Vodní nádrž nemá bezpečnostní přeliv. 10 

Bude zvýšena kapacita stávajícího bezpečnostního přelivu. 5 

 
 

1. Hledisko přiměřenosti nákladů Počet bodů 

Náklady nepřesahují 85 % dle Katalogu cen stavebních prací. 25 

Náklady přesahují 85 % dle Katalogu cen stavebních prací, ale zároveň nepřesahují 

100 % dle Katalogu cen stavebních prací. 
10 

Náklady přesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací. 
0 

(zamítnutí) 

*Náklady obvyklých opatření jsou zveřejněny spolu s výzvou. 

2. Stavební připravenost projektu Počet bodů 

Projekty se stavebním povolením. 5 

Projekty s územním rozhodnutím či souhlasem. 1 

3. Kvalita zpracování záměru z technického hlediska (vhodnost navrženého řešení 

ve srovnání s nejlepším možným postupem) 
Počet bodů 

Záměr je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory (tzn.  

předcházení povodňovým škodám s přihlédnutím k zájmu ochrany přírody a 

krajiny). 

20 

Záměr je vhodně navržen, ale z důvodu např. vlastnických poměrů není zvoleno 

optimální řešení. 
10 

Záměr je nevhodně navržen, má významné nedostatky technického řešení omezující 

příznivé efekty, kterých by bylo možné v daných podmínkách dosáhnout. 

0 

(zamítnutí) 

 

Budou podpořeny projekty maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy. 

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 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na základě požadavku žadatele 

o poskytnutí podpory. 
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10. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Program je alokováno celkem 50 000 000,- Kč.  

 

11. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2018.  

 

12. 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. 

Způsobilé výdaje jsou4: 

 přímé realizační výdaje:  

o stavební práce,  

o zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti 

podpory, 

o výdaje na odstranění dřevin a následné ošetření proti jejich nežádoucímu zmlazování, 

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

nezbytné k založení nové zeleně, příp. k revitalizaci zeleně stávající (důvodem bude 

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

budou vždy podloženy dendrologickým průzkumem. 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, 

 vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí, eliminace 

odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu 

provizorní komunikace – 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, apod.), 

 projektová dokumentace do výše max. 5 % z celkových způsobilých výdajů, 

 výdaje na technický nebo autorský dozor, do výše max. 6 % z celkových způsobilých výdajů 

 vedlejší rozpočtové výdaje do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů 

(včetně nezbytných geodetických prací),. 

 

 

 

                                                           
4
 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.  
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Výdaje musí splňovat obecná kritéria pro způsobilost výdajů:  

 výdaje musí být vždy skutečně, účelně, efektivně oprávněně a nezbytně vynaložené, 

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

a před ukončením projektu), nejdříve však po dni akceptace Žádosti, s výjimkou projektové 

přípravy, která je v rámci této Výzvy způsobilým výdajem. 

 

13. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí do ukončení příjmu 

Žádostí (viz. čl. 8). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce v předepsaném formátu a předpokládaný 

rozpočet bude uveden v CZK.  

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. 4. A – Výzva č. 10 a musí být 

opatřena platným elektronickým podpisem.  

Příjem Žádostí končí 29. dubna 2016 ve 14:00 hod. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv 

datum předání poštovního razítka nebo odeslání. 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 (Microsoft Word, 

Excel, případně Open Office).  

 

 

 

Název žadatele 
Adresa žadatele 
IČO žadatele 
 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 1. 4. A Environmentálně citlivá 
obnova a údržba vodních ploch a toků 

 
 

Státní fond životního prostředí ČR  
Odbor realizace Národního programu  

                                                                       Olbrachtova 2006/9  
140 00 Praha 4  
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14. Sledované indikátory 

Přehled všech indikátorů sledovaných v podoblasti podpory 1. 4. A – Environmentálně citlivá obnova 

a údržba vodních ploch a toků je uveden v následující tabulce: 

 

Název indikátoru Měrná jednotka 

Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných vodních děl 

sloužících povodňové ochraně 

počet  

Počet lokalit, kde byla obnovena/podpořena retenční a 

ekostabilizační funkce vodních prvků krajiny 

počet 

Celková vodní plocha při Hn ha 

Úprava vodních toků bm 

Celkový objem zadržené vody při Hmax m3 

 

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

těchto indikátorů může dojít ke krácení podpory.  

 

15. Podmínky Výzvy 

15.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

15.1.1 Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory. Pokud žadatel není vlastníkem předmětu 

podpory, musí mít vyřešený majetkoprávní vztah  k dotčenému pozemku (např. nájemní), 

přičemž vlastník předmětu podpory musí být stejným typem subjektu jako oprávněný 

příjemce podpory definovaný čl. 4 této Výzvy.  

15.1.2 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2018 a na základě 

řádně uzavřené Smlouvy, přičemž podklady ke Smlouvě musí být doloženy do 12 měsíců od 

vydání Rozhodnutí.  

15.1.3 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti o poskytnutí 

podpory. 

15.1.4 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný projekt.  

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

či dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění. 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 veřejných zakázkách dle aktuálních pokynů pro zadávání veřejných 
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zakázek (www.sfzp.cz sekce Národní program Životní prostředí - Dokumenty ke stažení – 

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek). 

15.1.6 Výši a strukturu financování předmětu podpory může Fond posoudit v rámci podání Žádosti 

a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních prostředků.  

15.1.7 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 10 let od  ukončení 

realizace projektu. 

15.1.8 Nádrže budované a obnovované v rámci této podpory slouží primárně k zajištění povodňové 

ochrany, akumulace a retence vody a nesmějí být využívány k intenzivnímu 

či polointenzivnímu chovu ryb a drůbeže. V případě vzniku důvodného podezření na porušení 

této podmínky na základě stanovení kvality vody v nádrži příjemce podpory provede slovení 

veškeré rybí obsádky za účasti zástupce poskytovatele dotace. 

15.1.9 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní 

předpis, nelze podporu poskytnout. 

15.1.10 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. 

15.1.11 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. 

15.1.12 Na dotaci není právní nárok. 

 

15.2 Čerpání podpory 

15.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků v měně 

CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

15.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu výdajů bezprostředně souvisejících s projektem.  

Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou 

uvedeny v čl. 12 této Výzvy. 

15.2.3 Podporu nelze poskytnout na již ukončené projekty. 

15.2.4 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 bodě 6. této Výzvy s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit 
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v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření. 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.  

15.2.5 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.   

15.2.6 Dotace Fond uvolňuje procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, 

zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uvolní Fond až po konečném 

přiznání dotace v rámci ZVA, které Fond provede na základě příjemcem podpory 

předložených podkladů k ZVA v termínu stanoveném Smlouvou. 

15.2.7 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění finančních 

prostředků (Příloha č. 4) včetně příloh uvedených v čl. 15.3.c).  Žádosti o uvolnění finančních 

prostředků předkládá příjemce podpory společně s monitorovací zprávou (přesahuje-li doba 

realizace 6 měsíců) nebo průběžně za období 3 měsíců 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. 

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

 

15.3 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 (aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem 

z internetové aplikace). V případě, že žadatelem o podporu není vlastník dotčeného 

pozemku, doloží žadatel nájemní smlouvou nebo písemný souhlas vlastníka s realizací 

opatření na jeho pozemku a zajištěním udržitelnosti, přičemž vlastníkem pozemku smí 

být pouze typ subjektu v souladu s oprávněnými příjemci podpory dle čl. 4 této Výzvy.  

 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 (např. územní rozhodnutí, stavební povolení 

či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, rozhodnutí o nakládání 

s vodami, souhlas orgánů památkové péče, stanovisko orgánu ochrany přírody, zda 

navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, závazné stanovisko k zásahu 

do významného krajinného prvku; stanovisko, zda záměr může mít významný vliv 

na lokality soustavy Natura 2000 (stanovisko dle § 45i), výjimka ze zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
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podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, povolení 

ke kácení atd.). V případě, že je pro daný druh opatření vyžadováno územní rozhodnutí 

i stavební povolení, stačí k žádosti doložit územní rozhodnutí. Rozhodnutí vydaná 

ve správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci. 

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

dokládá soulad s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem 

pozemkových úprav pro opatření, která nepodléhají vydání územního rozhodnutí ani 

stavebního povolení. 

 Stanovisko orgánu ochrany přírody – pro opatření na území zvláště chráněných území 

a lokalit soustavy Natura 2000 je nutno doložit vyjádření příslušného orgánu ochrany 

přírody z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, souhrnu doporučeného opatření 

a plnění cílů ochrany k zachování předmětu ochrany 

 Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového 

rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. v platném znění – projektová 

dokumentace se předkládá v konečném stupni přípravy pro daný typ projektu, který 

umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, 

průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. 

Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy 

vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace a oceněný výkaz výměr. 

 

Pro akce, které nevyžadují úkon stavebního úřadu (vydání územního rozhodnutí, 

územního souhlasu, stavebního povolení ani ohlášení stavby dle zákona č.183/2006 Sb. 

v platném znění) se předkládá projektová dokumentace jednoznačně specifikující 

navržené aktivity tak, aby umožnila posouzení opatření a posouzení možnosti 

poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, 

ekonomického a ekologického hlediska. Součástí projektové dokumentace je oceněný 

položkový výkaz výměr a mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující 

identifikaci rozsahu opatření. 

Součástí dokumentace předkládané žádosti bude vždy: 

 V případě opatření budování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů 

vodních nádrží projekt musí obsahovat posudek pro zařazení vodního díla 

z hlediska technickobezpečnostního dohledu vypracovaný k tomu 

oprávněnou osobou. 

 Porovnání oceněného výkazu výměr k nákladům obvyklých opatření 

a katalogu cen stavebních prací vyjádřené v procentech nákladů obvyklých 

opatření a katalogu cen stavebních prací. 

V případě, že je ocenění položkového výkazu výměr nákladnější – vzhledem 

k Nákladům obvyklých opatření do 150 % nebo Katalogu cen stavebních prací do 100 % 
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(tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) –, je třeba nákladnější ocenění 

zdůvodnit: 

o Náklady akce, které přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 

nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny 

zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny. 

o Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 

nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací. 

V případě realizace opatření vytváření a obnova vodních prvků v krajině 

s ekostabilizační a retenční funkcí součástí dokumentace předkládané žádosti dále 

bude: 

i) popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření, 

vč. fotodokumentace a biologického posouzení (nemusí být v rozsahu 

biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou); 

ii) zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení 

přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být 

zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn); 

iii) posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření 

na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci 

(např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření 

dočasných záchranných refugií během realizace apod.); 

 Stanovisko příslušného správce vodního toku dle § 54 zákona č. 254/2001 Sb., 

 o vodách (vodní zákon), pokud projekt nepodléhá vydání stavebního povolení. 

 Doklad o tom, že se jedná o opatření konkrétně obsažené v Plánu oblasti povodí nebo 

Plánu pro zvládání povodňových rizik nebo Plánu dílčího povodí. Pokud se o takové 

opatření nejedná, tento doklad se nepředkládá. 

 Odborný posudek, který zpracuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

 

b) Ke Smlouvě  

 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, 

 Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele a o způsobu jednání 

žadatele. 

 Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném 

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 (viz čl. 15.1.3.).  
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 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). 

 

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; 

 Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů. 

 

d) K  ZVA 

• Formulář ZVA (Příloha č. 5); 

• 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. 

 

15.4 Změny projektu 

15.4.1 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.  

15.4.2 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.  

 

15.5 Publicita 

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

za finančním příspěvkem Fondu. 

15.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou za účelem 

prezentace projektů podpořených z NPŽP. 

15.5.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá rozhodnutí 

příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity musí být označen 
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povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí 

České republiky.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz 

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

15.5.4 V rámci této Výzvy je příjemce podpory povinen použít následující nástroje publicity: 

a) Informační tabule – příjemce podpory umístí v místě realizace projektu informační 

tabuli s plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu (viz výše) a to alespoň 

25% z celkové plochy informační tabule. Informační tabule bude umístěna 

na viditelném a veřejnosti přístupném místě. Příjemce podpory je povinen umístit 

informační tabuli bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu. Minimální 

velikost informační tabule je 400 x 300 mm. 5 

 

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 osobou pro tuto Výzvu je: 

Ing. Magda Růžičková, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 

994 118, e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz 

Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: 

michal.slezak@sfzp.cz 

 

17. Přílohy 

1. Formulář žádosti o poskytnutí podpory 

2. Formulář Monitorovací zprávy 

3. Žádost o uvolnění finančních prostředků 

4. Přehled čerpání 

5. ZVA 

6.  Náklady obvyklých opatření 

 

 

V Praze dne: 22. prosince 2015                                                                              Mgr. Richard Brabec 

                                                                                                              ministr 

 

                                                           
5
 Výdaje na publicitu projektu jsou způsobilým výdajem, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu. 
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