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 dodatek č. 2

ke směrnici MŽp č. 6/2010
o poskytování finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí české republiky

Směrnice MŽP č. 6/2010 ze dne 30. dubna 2010 č.j. 1900/M/10, 36827/eNV/10 se upravuje takto:

I. Vydává se nový text Příloh IV, které jsou přílohou tohoto dodatku.
II. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem životního prostředí.

Odborný gestor: odbor ekonomických nástrojů
Zpracovatel: Ing. Pavel Nejedlý

Příloha:  Přílohy IV „Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu  
životního prostředí ČR“ v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné od  14. září 2010

Mgr. pavel drobil, v.r.
ministr životního prostředí
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přílohy iV

„směrnice Ministerstva životního prostředí 
o poskytování finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí čr“ v rámci programu  

podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné od 14. září 2010

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

Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány směrnicí  Ministerstva životního pro-
středí o poskytování finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí české republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků (regionem národního parku se 
rozumí správní území obcí, jejichž alespoň část správního území leží v národním parku) stanoví v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy IV ke Směrnici o poskytování finančních pro-
středků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy IV“).

postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP 
ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu podpory obcí leží-
cích v regionech národních parků (dále jen „Program“), podané před termínem zahájení realizace opatření, budou akceptovány. 
Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fon-
du. Podporu nelze poskytnout na již ukončenou akci.
Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR a těchto jejích Příloh IV se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno dodavate-
li staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. U nestavebních akcí se za termín zahájení považuje den 
uzavření smlouvy o dílo. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas  podle pří-
slušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, resp. datum z předávacího protokolu  o ukončení akce. Pro posouze-
ní, zda je podpora poskytována na dosud neukončenou akci, je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře. Nákla-
dy na výrobu informačních tabulí, které musí být instalovány  na všechny investiční akce financované Fondem, budou započí-
távány do uznatelných nákladů.
Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů a technické úrovně řešení, a to v kaž-
dé složce životního prostředí dle kritérií uvedených v pokynech pro žadatele. 

Všechny takto vyhodnocené žádosti budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu  
k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků 
z Fondu (dále jen „Rozhodnutí“). Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému ře-
šení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu v případě, že nebyly projednány již na předchozích dvou Radách Fondu. Po třetím 
projednání žádosti Radou Fondu, kdy na akci nebylo vydáno kladné rozhodnutí, obdrží žádost automaticky záporné rozhodnutí.

Žádosti o podporu podle příloh iV  přijímá Fond v termínech, které budou vyhlašovány v jednotlivých  výzvách. Ve vý-
zvách budou upřesněny požadavky na předkládané žádosti, požadované doklady a výše finanční alokace. 
Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopadů 
do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení finančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh IV.
Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu podpo-
ry, finančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory.

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

přílohy:
příloha č. iV.1: Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu 
příloha č. iV.2: Program podpory obcí ležících v regionech národních parků 

V praze dne 14. září 2010
Mgr. pavel drobil, v.r.

ministr životního prostředí
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příloha č. iV.1

Zásady pro poskytoVání Finančních prostředků
Ze státního Fondu ŽiVotního prostředí čr

článek i

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

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

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

4. Typy žadatelů o podporu

a -  právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:

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

•	 správy NP
•	 občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění),
•	 územní samosprávné celky;
•	 svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;
•	 právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace  

a organizační složky);
•	 ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními  

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

e – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající)

p -  fyzické osoby podnikající

•	 pouze v rámci opatření IV. 2. D. jsou oprávněnými žadateli i fyzické osoby podnikající při splnění podmínky 
umístění podnikání a realizace opatření v regionu NP a splnění podmínek veřejné podpory. 

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

5. Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona   č. 215/2004 Sb., o úpra-
vě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění. Výsledek posouzení uvede v podkladech pro jednání Rady 
Fondu a pro rozhodnutí ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení výjimky s evropskou komisí, upozorní na 
tuto skutečnost Ministerstvo životního prostředí, které dá podnět k řízení. Doba potřebná k řízení o povolení výjimky se ne-
započítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec /2/ Směrnice Ministerstva životního prostředí.

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

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

9. V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, které je možné financovat z Operačního programu Život-
ní prostředí nebo z dalších operačních programů (tato podmínka neplatí v případě vyššího kofinancování v podprogramu 
IV.4).

článek ii

1. Formy finanční podpory

Finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální limit celkové podpory/maximální limit 
dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky podpory, uvedené v  tabul-
ce Maximálních limitů celkové podpory v Příloze č. IV.2 podle vyhlášených programů s tím, že stanovené limity podpory může 
Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření.

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

2. podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace  v procentuálním vyjádření ze zákla-
du pro výpočet podpory uvedené v  tabulce Maximálních limitů celkové podpory v Příloze č. IV.2 podle vyhlášených programů.

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

Fond má právo navrhnout změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu 
podpor. Návrh změny požadovaného poměru a výše dotace vychází z  technicko-ekonomické analýzy předloženého opatření.  
O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše dotace (tento postup se uplatňuje průběžně  
u každé žádosti o platbu), zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dota-
ce v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel předkládá v termínu podle smlouvy.

3. Změny podmínek

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

4. souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková výše 
podpory ze státního rozpočtu a Fondu převýší 90 % základu pro stanovení podpory. Souběh podpor z Fondu a evropských fon-
dů se řídí pravidly příslušných Operačních programů.

5. Změna příjemce podpory

V případech, kdy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto změ-
nu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o poskyt-
nutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že 
tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. 
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6. termíny realizace akce

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

7. Zadávací řízení  

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

8. publicita

Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách Fon-
du (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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příloha č.  iV.2

prograM podpory obcí leŽících V regionech národních parků

cílem programu je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků.  

podpora v rámci programu je poskytována na realizaci opatření v regionech np v následujících 4  podprogramech:

iV.1. neinvestiční podpora environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a poradenství

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

předmět podpory:

a) podpora provozu a činnosti environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center na území NP  
a popř. návštěvnických center zaměřených na environmentální problematiku 

b) podpora činností (certifikovaných) průvodců na území NP 

c) podpora pobytových akcí zaměřených na poznávání přírody v NP 

d) rozvoj ekoporadenských služeb na území NP pro šetrnější hospodaření a podnikání (ekoinovace).

iV.2. podpora opatření malého rozsahu

 iV.2.a. Údržba a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury

cílem tohoto opatření je zkvalitňovat a rozvíjet návštěvnickou infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného ces-
tovního ruchu v regionu.

předmětem podpory je:

výroba, instalace, údržba nebo odstranění nefunkčních informačních tabulí, jejichž funkcí je informovat o přírodních hodno-
tách daného území, dále tabulí a směrovek usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního naučného vybavení stezek a informač-
ních míst v terénu (neinvestičního charakteru), údržba, oprava nebo budování bariér, zábradlí, lávek a jiných zařízení, usměr-
ňujících pohyb návštěvníků, vyjma cest, obnova autobusových zastávek v rámci podpory ekologické veřejné dopravy (Zelené 
autobusy) - malé informační body, návaznost na záchytná parkoviště, instalace zařízení určených pro výběr dobrovolných pří-
spěvků obcím regionu NP.

  iV.2.b.  opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících 
v předmětných územích

cílem tohoto opatření je zlepšení stavu krajiny zejména prostřednictvím odstranění nepovolených skládek a odstranění nevy-
užívaných staveb a dalších zátěží z předmětného území.

předmětem podpory je odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a odstraňování zbytků nefunkčních technických 
zařízení, objektů apod. Konečné přiznání dotace (ZVA) bude podmíněno uskutečněným výmazem stavby z katastru nemovi-
tostí.
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  iV.2.c. revitalizace sídelní zeleně

cílem opatření je udržitelný rozvoj sídel prostřednictvím zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního charak-
teru v zastavěných územích, výsadba vegetace na místě odstraněných starých zátěží a likvidace invazních nebo geograficky ne-
původních druhů rostlin. 

předmětem podpory je:

•	 obnova a zakládání parkové a uliční zeleně, stromořadí a další nelesní zeleně za použití geograficky původních druhů  
(na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci),

•	 obnova nebo vytváření vegetačního krytu s přírodě blízkým charakterem na místě odstraněných staveb a zařízení, zátěže apod.,

•	 likvidace nebo redukce rostlin patřících ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, 

•	 ošetření památných a významných stromů a stromořadí.

 iV.2.d. čištění odpadních vod 

cílem opatření je realizace opatření sloužící k čištění odpadních vod vedoucí k zásadnímu snížení znečištění a eutrofizace po-
vrchových vod.

předmětem podpory je:

•	 výstavba, intenzifikace nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod v kategorii do 500 eO jako součásti komplexního 
 řešení zneškodňování odpadních vod v dané lokalitě včetně vegetačních čistíren odpadních vod, 

•	 výstavba souvisejících stokových systémů,

•	 výstavba kanalizačních přípojek nad 100 m délky (za předpokladu posouzení variantního řešení – domovní ČOV).

iV.3. podpora energetické soběstačnosti obcí v regionu np

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

předmětem podpory je:

•	 nákup peletovací linky na zpracování biomasy z ploch (bezlesí i lesa), které jsou součástí evropsky významných loka-
lit (eVL) v rámci Natury 2000, 

•	 investice do revitalizace nevyužívaných objektů bývalých zemědělských objektů, pil, místní výroby pro zpracování či 
skladování biomasy z ploch (bezlesí i lesa), které jsou součástí eVL v rámci Natury 2000, 

•	 nákup drobného strojního zařízení a technologií pro zpracování biomasy za výše uvedeným účelem.

iV.4. navýšení podpory z Fondu při kofinancování projektů z opŽp

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

předmětem podpory je příspěvek ve výši maximálně 5 % uznatelných nákladů ke schválenému projektu OPŽP. Na návrh řídí-
cího výboru OPŽP a po projednání Radou Fondu může ministr rozhodnout o následující struktuře financování projektu: eRDF 
(FS) 85 %, Fond (SR) (kofinancování OPŽP 5 % + Národní program 5 %) a 5 % příjemce podpory (obce ležící v regionu NP). 
Obcím ležícím v regionu NP může tak být z Fondu poskytnuta tato další podpora a příjemce podpory by se podílel finanční spo-
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luúčastí ve výši minimálně 5 % uznatelných nákladů.

Maximální limity celkové podpory a dotace

číslo programu název programu typ žadatele
Max. limit

% podpora/%dotace
ze základu pro výpočet podpory

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

A
70/701)

min. 300 tis. kč a max. 1,5 mil. 
kč na 1 akci 

IV.2.A Údržba a budování technických zařízení nebo 
drobných objektů návštěvnické infrastruktury A 70/701)

max. 250 tis. kč na 1 akci 

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

A 70/701)

max. 500 tis. kč na 1 akci 

IV.2.C Revitalizace sídelní zeleně A 70/701)

max. 250 tis. kč na 1 akci

IV.2.D Čištění odpadních vod

A 70/701)

max. 4 000 tis. kč na 1 akci3)

E 70/701)

max. 4 000 tis. kč na 1 akci3)

P 70/701)

max. 4 000 tis. kč na 1 akci3)4)

IV.3 Podpora energetické soběstačnosti obcí v regionu  
NP A 70/70

max. 5 mil. kč na 1 akci 

IV.4 Navýšení podpory z Fondu při kofinancování 
projektů z OPŽP A 5/52)

max. 3 mil. kč na 1 akci 

celková roční alokace na program 50 000 000,-kč

1) Na opatření realizovaná na území NP je podpora formou nevratné dotace poskytována až do výše 90 %  
celkových uznatelných nákladů

2)  Pro obce ležící  celým svým katastrálním územím v NP na opatření realizovaná na území NP je podpora formou nevratné  
dotace poskytována až do výše 5 % ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP, v ostatních případech  
do výše 3 % ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP

3)  Podpora výstavby malých kořenových ČOV je poskytována v max. výši 4 000 tis. Kč, ostatních podopatření max. ve výši  
500 tis. Kč

4) maximálně do výše de minimis při splnění podmínek dané veřejnou podporou

iV.1. neinvestiční podpora environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství

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

•	 ekologická relevance (přínos projektu, vazba na strategické dokumenty a sítě v eVVO)

•	 Metodologie (odborná úroveň projektu)

•	 Udržitelnost

•	 Provozní a odborná kapacita žadatele

•	 Rozpočet a efektivita nákladů

•	 Územní příslušnost k NP
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Výše podpory: 

Na opatření realizovaná na území NP do 90 % celkových uznatelných nákladů, v ostatních případech max. 70 % celkových 
uznatelných nákladů.

Max. 1,5 mil. Kč na 1akci a min. 300  tis. Kč na 1akci.

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

•	 obecně prospěšné společnosti (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění zá-
konů, v platném znění);

•	 správy NP;
•	 občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění), pokud doloží spolupráci (na před-

kládaném projektu) s příslušnou obcí partnerskou smlouvou
•	 územní samosprávné celky; 
•	 svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění); 
•	 právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky); 
•	 ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně 

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

iV.2. podpora opatření malého rozsahu

kritéria pro výběr projektů k podpoře:

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

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

Výše podpory u všech projektů:
Na opatření realizovaná na území NP do 90 % celkových uznatelných nákladů, v ostatních případech max. 70 % celkových 
uznatelných nákladů.

oprávněnými žadateli jsou:
•	 územní samosprávné celky (obce)
•	 obecně prospěšné společnosti
•	 občanská sdružení (pouze IV.2.B a IV.2.C)
•	 ostatní žadatelé typu A pouze s podmínkou, že se na projektu podílejí i obce
•	 žadatelé typu e (pouze IV.2.D)
•	 fyzické osoby podnikající (pouze IV.2.D)

 nezbytné doklady pro poskytnutí podpory:

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

prostředků v rámci Programu,
•	 zdůvodnění akce, popis přínosů akce z hlediska cílů Programu,
•	 lokalizace akce: kraj, okres, obec, katastrální území, pozemek (p.p.č.), 
•	 popis současného stavu
•	 časový harmonogram akce
•	 projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu.
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Pro opatření zaměřená na údržbu a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury jsou po-
žadovány následující přílohy:

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

kumentace doplněný o grafické znázornění majetkoprávních poměrů dotčené lokality (výplně ploch + legenda)
•	 rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými 

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

•	 výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“), pokud to ze zákona vyplývá,
•	 v případě, že žadatel o podporu není vlastníkem, doložit nájemní smlouvou nebo souhlas vlastníka pozemku s realiza-

cí opatření, na kterých bude akce realizována nebo které jsou akcí dotčeny,
•	 vyjádření místně a věcně příslušné správy národního parku, 
•	 další relevantní podklady a doklady na vyžádání správce Programu, které se v průběhu projednávání akce stanou ne-

zbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace). 

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

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

dokumentace doplněný o grafické znázornění majetkoprávních poměrů dotčené lokality (výplně ploch + legenda)
•	 rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými 

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

•	 výjimky dle ZOPK, pokud to ze zákona vyplývá,
•	  v případě, že žadatel o podporu není vlastníkem, doložit nájemní smlouvu nebo souhlas vlastníka pozemku s realiza-

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

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

zbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace). 

u projektů zaměřených na odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu je nutné navíc doložit:
•	 Snímek z katastrální mapy se zákresem skládky doplněný o grafické znázornění majetkoprávních poměrů dotčené  

lokality (výplně ploch + legenda)
•	 Prohlášení žadatele stvrzující, že podnikl kroky včetně místního šetření za účelem identifikace původce skládky, a to 

s negativním výsledkem
•	 Stanovisko obce s rozšířenou působností stvrzující, že tento orgán podnikl místní šetření za účelem identifikace původ-

ce skládky, a to s negativním výsledkem
•	 V odůvodněném případě hydrogeologický průzkum
•	 U staveb – doklad o původci stavby

u projektů zaměřených na čištění odpadních vod (podopatření d):

•	 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového roz-
počtu - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho re-
alizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska; Struktura a členění rozpočtu 
bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části pro-
jektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té 
míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby (např. hloubka výkopu, úpravy povrchů apod.). Před-
ložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.
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•	 U ČOV stanovisko projektanta, zda navržené řešení zajistí vypouštění odpadních vod v souladu s platnou legislativou eU 
i ČR (zejména s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), a to i v mimovegetačních (zimních) pod-
mínkách. Případně postačí, pokud je toto stanovisko dostatečně odborně podpořeno a vyjádřeno v samotné projektové do-
kumentaci.

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

•	 Stanovisko správy NP
•	 Stanovisko obce - jako přílohu stanoviska připojit Koncepci zneškodňování odpadních vod v obci včetně přehledné situ-

ace v dostatečném rozlišení. V případě, že není zpracována, připojit alespoň citace příslušných pasáží místních rozvojo-
vých dokumentů. 

•	 V případě žadatelů typu P prohlášení o výši přijaté podpory jako doklad o splnění podmínky dané veřejnou podporou (max. 
do výše de minimis). 

iV.3. podpora energetické soběstačnosti obcí v regionu np

Výše podpory:

Max. 5 mil. Kč na 1akci.
Max. 70 % celkových uznatelných nákladů.

oprávněnými žadateli jsou:
•	 územní samosprávné celky (obce) a jejich svazky
•	 správy NP
•	 právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky)

nezbytné doklady pro poskytnutí podpory:

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

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

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

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

cifikací finančních potřeb a zdrojů úhrady, včetně roku následujícího po roce dokončení,
•	 disponibilita navržených zdrojů financování,
•	 projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu,
•	 výjimky dle ZOPK, pokud to ze zákona vyplývá,
•	 v případě, že žadatel o podporu není vlastníkem, doložit souhlas vlastníka pozemku s realizací opatření, na kterých 

bude akce realizována nebo které jsou akcí dotčeny,
•	 v případě použití §68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  orgán ochrany přírody do-

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

zbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace).

doklady nezbytné k uzavření smlouvy
•	 identifikace vybraného zhotovitele akce, základní dokumentace k zadání, průběhu a výsledkům provedených zadáva-

cích řízení na dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (u podli-
mitních zakázek podle § 12 zákona se postupem podle tohoto zákona musí řídit všichni žadatelé), tj. alespoň doložení 
výzvy potřebnému počtu zájemců, protokol z otvírání obálek, protokol o hodnocení nabídek výběrovou komisí a roz-
hodnutí o vybrané  nabídce, případně zdůvodnění jeho neprovedení.
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iV.4. navýšení podpory z Fondu při kofinancování projektů z opŽp

oprávněnými žadateli jsou:

•	 územní samosprávné celky (obce) a jejich svazky ležící na území regionu  NP
•	 obecně prospěšné společnosti (se sídlem v regionu NP)
•	 ostatní žadatelé pouze s podmínkou, že se na projektu podílejí i obce (se sídlem v regionu NP). 

Výše podpory: 

Max. 3 mil. Kč na 1 akci.

Pro obce ležící celým svým katastrálním územím v NP na opatření realizovaná na území NP je podpora formou nevratné dota-
ce poskytována až do výše 5 % ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP, v ostatních případech do výše 
3 % ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP.

nezbytné doklady pro poskytnutí podpory: shodné s žádostí OPŽP.
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13.
Jednací řád

rady státního fondu životního prostředí české republiky

článek 1
Základní ustanovení

Rada Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Rada“) je poradním orgánem ministra životního prostředí. 
Státní fond životního prostředí České republiky byl zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostře-
dí České republiky. V souladu s § 1 odst. 6 zákona č. 388/1991 Sb. v platném znění a článkem 3 bodem 3 statutu Státního fon-
du životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) se vydává tento jednací řád.

článek 2 
Úkoly rady

Rada projednává na svých zasedáních otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu, zejména:

1. posuzuje

1.1 koncepci užití finančních prostředků Fondu,

1.2 roční rozpočet příjmů a výdajů Fondu,

1.3 systém navržených opatření a jejich zabezpečení Fondem,

1.4 návrhy na poskytnutí finanční podpory z Fondu;

2. projednané materiály opatřuje svým stanoviskem a doporučením pro ministra životního prostředí; 

3. vyjadřuje se k návrhům (opatřením) na poskytnutí podpory, včetně jejich výše, a to i v případech, kdy výjimečně nebylo 
možno žádost projednat před vydáním rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory;

4. při posuzování předložených materiálů vychází ze zásad ochrany a péče o životní prostředí.

článek 3
členství v radě

1. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Členové Rady jsou jmenováni na dobu vo-
lebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; členství v Radě však definitivně zaniká až jmenová-
ním nové Rady.

2. Členy Rady jsou:

2.1 osm členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2.2 dva členové Senátu Parlamentu České republiky,

2.3 zástupce Ministerstva životního prostředí, 
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2.4 zástupce Ministerstva financí,

2.5 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

2.6 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu,

2.7 zástupce Asociace krajů ČR,

2.8 zástupce Svazu měst a obcí,

2.9 zástupce nevládních neziskových organizací.

článek 4 
příprava zasedání rady

1. Rada zasedá podle potřeby na základě rozhodnutí předsedy Rady.

2. Za přípravu zasedání odpovídá Fond, který také připravuje materiály pro jednání Rady.

3. Program zasedání Rady navrhuje předseda Rady. Členové Rady mohou předsedovi předložit svůj vlastní iniciativní návrh 
na projednání potřebných témat. K návrhu programu se vyjadřují a jeho rozšíření schvalují členové Rady.

4. Členové Rady jsou povinni se každého zasedání Rady zúčastnit, v případě neúčasti se omluvit před termínem zasedání.

5. Pozvánky na zasedání jsou zasílány tak, aby je členové Rady obdrželi nejméně  7 dní před stanoveným termínem zasedá-
ní. Uvedená lhůta se nepoužije při přijetí usnesení mimo zasedání podle článku 5, odst. 6.

článek 5
Jednání rady

1. jednání Rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen Rady.

2. Rada je způsobilá jednat a usnášet se hlasováním na doporučeních k projednávaným materiálům při účasti nadpoloviční 
většiny členů Rady.

3. Nemůže-li se člen Rady Fondu ze závažných důvodů zúčastnit jednání, může na zasedání za sebe vyslat svého zástupce 
s písemným plným zmocněním.

4. V případě potřeby je Rada oprávněna si vyžádat dílčí stanoviska odborných pracovníků nebo jejich účast při projednávání.

5. Doporučení, stanoviska a návrhy Rady předkládá Fond ministrovi životního prostředí. V případě rovnosti hlasů předloží 
obě stanoviska. 

6. Rada může v rámci Programu Zelená úsporám přijímat usnesení i mimo zasedání. V takovém případě osoba, která je jinak 
oprávněna svolat zasedání Rady, předloží návrh usnesení Rady členům Rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají 
členové Rady učinit písemné vyjádření prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud se v této lhůtě k návrhu usnesení člen 
Rady Fondu nevyjádří, je to považováno, že se hlasování nezúčastnil. Hlasování je platné zúčastní-li se nadpoloviční po-
čet členů Rady Fondu (je usnášeníschopná). K přijetí dokumentu je potřeba nadpoloviční počet souhlasných hlasů. Osoba, 
která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům Rady. Zaslání návrhu usnesení Rady 
i vyjádření členů Rady k návrhu usnesení může být provedeno faxem a/nebo e-mailem.

7. Z každého jednání Rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo jím pověřený člen Rady.
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článek 6
Závěrečné ustanovení

1. Zrušuje se jednací řád účinný od 20. května 2010.

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu ministra.

V Praze 14. září 2010 

Mgr. pavel drobil, v.r.
ministr životního prostředí
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Metodické pokyny

7.
Metodický pokyn

kterým se vydává seznam zdrojů, které budou součástí místních regulačních řádů zpracovaných v souladu  
s § 8, odst. 5 zákona č. 86/2002 sb., ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stanoví krajům 
a obcím povinnost v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) vydat svým nařízením regulační řád pro jejich území. 
Účelem této povinnosti je prostřednictvím efektivních opatření zajistit snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, které 
překračují zvláštní imisní limity, a/nebo zabránit jejich dalšímu zvýšení. 

Tento metodický pokyn obsahuje především indikativní seznam stacionárních zdrojů, které je vhodné regulovat v rámci místních 
regulačních řádů zpracovaných v souladu s § 8 odst. 5 zákona (Tabulka 1) a dále seznam obcí, pro jejichž území mohou být 
s vysokou pravděpodobností vyhlašovány signály upozornění a regulace v případě vzniku smogové situace podle § 8, odst. 1 
zákona (Tabulka 2). jeho předmětem je rovněž konkretizace pravidel pro zpracování místních regulačních řádů.

pravidla pro zpracování místních regulačních řádů

A. Územní hledisko

V souladu se zásadou účelnosti právní regulace a se zohledněním nejistoty metod vyhodnocení kvality ovzduší by neplnilo 
svůj účel zpracování regulačního řádu na území, kde jsou vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen „OZKO“) 
pouze na velmi malé části území, případně tam, kde se nenachází žádný zdroj znečišťování ovzduší vhodný k regulaci ve smyslu 
zákona a vyhlášky. Místní regulační řády proto nemusí být obcemi zpracovávány tehdy, pokud:

- území jejich obce nebylo za poslední tři roky (tj. 2006, 2007, 2008) vyhlášeno alespoň dvakrát jako OZKO minimálně 
na 10 % jejich území a současně musí platit, že 

- území této obce bylo identifikováno jako území, kde s vysokou pravděpodobností bude docházet k překračování 
zvláštních imisních limitů. Seznam těchto obcí je uveden v Tabulce 2. Na území obcí, které jsou uvedeny v Tabulce 2 
budou vyhlašovány signály upozornění a regulace v souladu s vyhláškou č. 553/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

B. Existence významného stacionárního zdroje

Místní regulační řády zpracují pouze obce, na jejichž území existuje stacionární zdroj s významným vlivem na kvalitu ovzduší. 
V případě, že určitý zdroj ovlivňuje kvalitu ovzduší na území obcí, pod které katastrálně nespadá, nemusí ovlivněné obce (bez 
zdroje) místní regulační řád zpracovávat. V těchto případech by měl být zdroj zahrnut do krajského regulačního řádu.
Indikativní seznam obcí, na jejichž území se nacházejí významné stacionární zdroje a které zpracují místní regulační řády pro 
tyto stacionární zdroje, je uveden v Tabulce 1. Tato tabulka dále obsahuje reprezentativní měřicí stanice, podle nichž se bude 
řídit vyhlašování signálů upozornění a regulace pro území příslušných obcí (v působnosti příslušných zdrojů).
Obce, které zpracují místní regulační řády pro zdroje uvedené v Tabulce 1 zároveň zajišťují předávání informací o vyhlášení 
signálů upozornění či regulace v souladu s vyhláškou č. 553/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obcím, které jsou ovlivněné 
příslušnými zdroji (viz poslední sloupec Tabulky 1). 
Obce, které zpracují místní regulační řády, do těchto regulačních řádů  vždy zahrnou i seznam obcí, které jsou příslušnými zdroji 
pouze ovlivněny (avšak žádné zdroje neregulují) a budou jim předávány  informace o vyhlášení signálů upozornění a regulace. 
Stacionárním zdrojem, který může mít vliv na lokální kvalitu ovzduší, může být kromě zdrojů uvedených v Tabulce 1 také zdroj 
uvedený v programu ke zlepšení kvality ovzduší (místním nebo zpracovaným pro celou zónu/aglomeraci). 
Do místního regulačního řádu však lze zahrnout i zdroj, který není uveden v programu ke zlepšení kvality ovzduší ani v seznamu 
podle Tabulky 1, avšak má (dle zkušeností orgánu ochrany ovzduší) významný vliv na lokální kvalitu ovzduší. Zahrnutí těchto 
zdrojů do místního regulačního řádu je možné konzultovat s ČHMÚ. 
V případě, že obec splňuje z územního hlediska podmínky pro zpracování místního regulačního řádu (viz bod A.), avšak na jejím 
území neleží žádný významný zdroj znečišťování ovzduší, který má prokazatelný vliv na kvalitu ovzduší v jeho nejbližším okolí 
(resp. v lokálním měřítku), nemusí tato obec místní regulační řád zpracovávat. 
Stejně tak nemusí být místní regulační řád zpracován v případě, že na území obce nelze regulovat mobilní zdroje podle bodu 4 
přílohy č. 3 vyhlášky. 

ing. Jan kužel, v.r.
odbor ochrany ovzduší
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tabulka 1 seznam stacionárních zdrojů, které je vhodné regulovat v rámci místních regulačních řádů podle § 8, odst. 5 
zákona č. 86/2002 sb. o ochraně ovzduší

Moravskoslezský kraj

IDF 
provozovny

Název provozovny Obec Reprezentativní 
stanice

Ovlivněné obce

674730061 Slévárna šedé litiny  
SKS Krnov

Krnov TOVK Krnov

707030161 BONATRANS GROUP a.s. 
Bohumín

Bohumín TBOM TORV Bohumín, Dolní Lutyně, Orlová, 
Ostrava, Rychvald

713760361 Ostravské opravny a strojírny, 
s.r.o.

Ostrava TOFF TOPR Ostrava

714070131 VÍTKOVICE POWER 
ENGINEERING a.s.,  
NS 822 a 830

Ostrava TBOM THAR 
TOFF TOPR 
TORV TOZR

Bohumín, Děhylov, Havířov, 
Hlučín, Klimkovice, Krmelín, 
Ludgeřovice, Ostrava, Paskov, 
Petřvald, Rychvald, Řepiště, 
Šenov, Šilheřovice, Václavovice, 
Vratimov

714070691 Vítkovické slévárny spol. s r.o. 
- slévárna železných kovů

Ostrava TOFF TOPR 
TOZR

Ostrava, Vratimov

714070821 Vítkovické slévárny spol. s r.o. 
- divize Slévárna barevných 
kovů

Ostrava TBOM THAR 
TOFF TOPR 
TORV TOZR

Bohumín, Hlučín, Krmelín, 
Ludgeřovice, Ostrava, Paskov, 
Petřvald, Rychvald, Řepiště, 
Šenov, Václavovice, Vratimov

714071031 VÍTKOVICE POWER 
ENGINEERING a.s. - ENVI

Ostrava TOFF TOZR Ostrava

714220611 ArcelorMittal Ostrava a.s. – 
závod 2 Servis

Ostrava TBOM TFMI 
THAR TOFF 
TOPR TORV 
TOZR

Havířov, Ostrava, Paskov, 
Petřvald, Řepiště, Šenov, 
Václavovice, Vratimov

764110171 KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. 
s r.o. - výroba vápna

Ženklava TSTD Kopřivnice, Lichnov, Rybí, 
Štramberk, Závišice, Ženklava

764110181 KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. 
s r.o. - technologie mletí

Ženklava TSTD Bartošovice, Bordovice, Frenštát 
pod Radhoštěm, Fryčovice, 
Hodslavice, Hostašovice, 
Hukvaldy, Kateřinice, Kopřivnice, 
Kozlovice, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Kunín, Lichnov, 
Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, 
Příbor, Rybí, Sedlnice, Skotnice, 
Starý Jičín, Šenov u Nového 
Jičína, Štramberk, Tichá, 
Trojanovice, Valašské Meziříčí, 
Veřovice, Zašová, Závišice, 
Zubří, Ženklava, Životice u 
Nového Jičína

770890591 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
- Válcovna drátů a jemných 
profilů

Třinec 
Staré 
Město

TTRO Třinec, Vendryně

770890611 Slévárny Třinec a.s. Třinec TCTN TTRO Bystřice, Český Těšín, Hrádek, 
Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, 
Třinec, Vělopolí, Vendryně
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635170691 Beskyd spol. s r.o. - Frýdlant 
nad Ostravicí

Frýdlant 
nad 
Ostravicí

TFMI Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, 
Malenovice, Metylovice, 
Ostravice, Pstruží

659620931 Starojicko, a.s. - středisko 
Jičina

Starý Jičín TSTD Bartošovice, Bernartice nad 
Odrou, Hodslavice, Hostašovice, 
Hustopeče nad Bečvou, 
Choryně, Jeseník nad Odrou, 
Kunín, Lešná, Mankovice, 
Milotice nad Bečvou, Mořkov, 
Nový Jičín, Polom, Rybí, Starý 
Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov 
u Nového Jičína, Štramberk, 
Valašské Meziříčí, Veřovice, 
Vražné, Zašová, Ženklava, 
Životice u Nového Jičína

663820131 ArcelorMittal Tubular Products 
Karviná a.s. - Karviná

Karviná TBOM THAR 
TKAR TORV 
TVER

Albrechtice, Dětmarovice, Dolní 
Lutyně, Doubrava, Havířov, 
Horní Suchá, Karviná, Orlová, 
Petrovice u Karviné, Rychvald, 
Stonava

669390191 TATRA, a.s. - technologický 
provoz

Kopřivnice TSTD Hukvaldy, Kopřivnice, Kopřivnice, 
Kozlovice, Lichnov, Nový 
Jičín, Příbor, Rybí, Sedlnice, 
Štramberk, Tichá, Závišice, 
Ženklava

669390571 Tafonco a. s. Kopřivnice TSTD Bordovice, Frenštát pod 
Radhoštěm, Hukvaldy, 
Kateřinice, Kopřivnice, Kozlovice, 
Lichnov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, 
Sedlnice, Skotnice, Štramberk, 
Tichá, Veřovice, Závišice, 
Ženklava

Olomoucký kraj

IDF 
provozovny

Název provozovny Obec Reprezentativní 
stanice

Ovlivněné obce

734710091 PRECHEZA a.s. Přerov MPRR MPST 
ZZLN

Černotín, Hranice, Přerov, 
Teplice nad Bečvou

647680111 Cement Hranice, akciová 
společnost

Hranice MPRR Bělotín, Černotín, Hranice, 
Špičky

Ústecký kraj

IDF 
provozovny

Název provozovny Obec Reprezentativní 
stanice

Ovlivněné obce

692750241 Silnice Group a.s. Měcholupy UTUS Blšany, Holedeč, Libořice, 
Měcholupy, Žatec

749210541 Gumotex Automotive, s.r.o. - 
Most-Velebudice

Most UMOM Bečov, Korozluky, Lišnice, Most, 
Obrnice, Polerady
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tabulka 2 seznam obcí, pro jejichž území mohou být vyhlašovány signály upozornění a regulace v případě vzniku 
smogové situace podle § 8, odst. 1 zákona č. 86/2002 sb. o ochraně ovzduší

Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Olomoucký kraj

Albrechtice Bečov Bělotín

Bartošovice Blšany Černotín

Bernartice nad Odrou Holedeč Hranice

Bohumín Korozluky Kroměříž

Bordovice Libořice Špičky

Bystřice Lišnice Teplice nad Bečvou

Čeladná Měcholupy  

Český Těšín Most  

Děhylov Obrnice  

Dětmarovice Polerady  

Dolní Lutyně Žatec  

Doubrava   

Frenštát pod Radhoštěm   

Fryčovice   

Frýdlant nad Ostravicí   

Havířov   

Hlučín   

Hodslavice   

Horní Suchá   

Hostašovice   

Hrádek   

Hukvaldy   

Hustopeče nad Bečvou   

Choryně   

Jeseník nad Odrou   

Karviná   

Kateřinice   

Klimkovice   

Kopřivnice   

Kozlovice   

Krmelín   

Krnov   

Kunčice pod Ondřejníkem   

Kunín   

Lešná   
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Lichnov   

Ludgeřovice   

Malenovice   

Mankovice   

Metylovice   

Milotice nad Bečvou   

Mořkov   

Mošnov   

Nový Jičín   

Orlová   

Ostrava   

Ostravice   

Paskov   

Petrovice u Karviné   

Petřvald   

Polom   

Příbor   

Pstruží   

Ropice   

Rybí   

Rychvald   

Řeka   

Řepiště   

Sedlnice   

Skotnice   

Smilovice   

Starý Jičín   

Stonava   

Střítež   

Suchdol nad Odrou   

Šenov   

Šenov u Nového Jičína   

Šilheřovice   

Štramberk   

Tichá   

Trojanovice   

Třinec   

Václavovice   
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Valašské Meziříčí   

Vělopolí   

Vendryně   

Veřovice   

Vratimov   

Vražné   

Zašová   

Závišice   

Zubří   

Ženklava   

Životice u Nového Jičína   



22

sdělení

11.
sdělení

odboru zvláště chráněných částí přírody MŽp o zajištění zpracování souhrnu doporučených opatření  
pro ptačí oblast českolipsko – dokeské pískovce a mokřady

V souladu s ustanovením § 45e odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
zajistilo MŽP zpracování Souhrnu doporučených opatření pro Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady (zřízena 
nařízením vlády č. 598 ze dne 27. října 2004). Souhrn doporučených opatření byl zpracován za účelem zachování populací 
druhů, které jsou předmětem ochrany této ptačí oblasti, v příznivém stavu z hlediska ochrany. Celé znění uvedeného dokumentu 
včetně příloh je uveřejněno na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (Příroda a krajina//Natura 2000/Ptačí 
oblasti).

rndr. alena Vopálková, v. r.
ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody 
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12.
sdělení

odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících stanic pro účely  
ústředního regulačního řádu – aktualizace sdělení vydaného ve Věstníku MŽp č. 2/2010

Za účelem naplnění ustanovení podle bodu 1.  přílohy č. 1 vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., 
kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování 
včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady vypracování a provozování regulačních řádů a způsob  
a rozsah zpřístupňování informací veřejnosti, zveřejňuje ministerstvo životního prostředí aktualizovaný seznam měřících stanic 
reprezentativních pro vymezené území a provozovny za účelem provádění ústředního regulačního řádu.

Platnost sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících stanic pro účely ústředního 
regulačního řádu, vydaného Věstníkem MŽP č. 2/2010, se tímto ruší.

ing. Jan kužel, v.r.
odbor ochrany ovzduší
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sledované 
látky kraj

reprezentativní 
stanice kód, klasifikace přiřazení zdroji

NO2, SO2 Karlovarský kraj Cheb KCHMA předměstská pozaďová

Sokolovská uhelná, a.s., 
zpracovatelská část Vřesová 
ČeZ, elektrárna Tisová

NO2, SO2 Karlovarský kraj Sokolov KSOMA, předměstská pozaďová

Sokolovská uhelná, a.s., 
zpracovatelská část Vřesová 
ČeZ, elektrárna Tisová

PM10 Liberecký kraj Česká Lípa LCLMA, městská pozaďová Mondi Štětí, a.s. 
Lafarage Cement, a.s. 
Lovochemie, a.s.

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Děčín UDCMA, městská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Chomutov UCHMA, městská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Krupka UKRU, venkovská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
UNIPeTROL, výroba 
močoviny 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,
PM10

Ústecký kraj Litoměřice ULTTA, městská pozaďová Mondi Štětí, a.s. 
Lafarage Cement, a.s. 
Lovochemie, a.s 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Lom ULOMA, venkovská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
UNIPeTROL, výroba 
močoviny 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice



25

sledované 
látky kraj

reprezentativní 
stanice kód, klasifikace přiřazení zdroji

NO2, SO2 Karlovarský kraj Cheb KCHMA předměstská pozaďová

Sokolovská uhelná, a.s., 
zpracovatelská část Vřesová 
ČeZ, elektrárna Tisová

NO2, SO2 Karlovarský kraj Sokolov KSOMA, předměstská pozaďová

Sokolovská uhelná, a.s., 
zpracovatelská část Vřesová 
ČeZ, elektrárna Tisová

PM10 Liberecký kraj Česká Lípa LCLMA, městská pozaďová Mondi Štětí, a.s. 
Lafarage Cement, a.s. 
Lovochemie, a.s.

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Děčín UDCMA, městská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Chomutov UCHMA, městská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Krupka UKRU, venkovská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
UNIPeTROL, výroba 
močoviny 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,
PM10

Ústecký kraj Litoměřice ULTTA, městská pozaďová Mondi Štětí, a.s. 
Lafarage Cement, a.s. 
Lovochemie, a.s 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Lom ULOMA, venkovská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
UNIPeTROL, výroba 
močoviny 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

sledované 
látky kraj

reprezentativní 
stanice kód, klasifikace přiřazení zdroji

NO2,
PM10

Ústecký kraj Most UMOMA, městská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
UNIPeTROL, výroba 
močoviny 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Teplice UTeMA, městská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Tušimice 2 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
UNIPeTROL, výroba 
močoviny 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Tušimice UTUSA, venkovská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 1 
ČeZ, elektrárna Prunéřov 2 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
UNIPeTROL, výroba 
močoviny 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10

Ústecký kraj Ústí nad Labem - 
Kočkov

UULKA, předměstská pozaďová AGC Flat Glass Czech, a.s. 
Lovochemie, a.s 
ČeZ, elektrárna Počerady 
ČeZ, elektrárna Ledvice 
UNIPeTROL Teplárna T700 
UNIPeTROL Teplárna T200 
UNIPeTROL, výroba 
močoviny 
United energy, Teplárna 
Komořany 
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Bohumín TBOMA, předměstská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s. 
(závod 4, závod 12) 
 Dalkia ČR, elektrárna 
Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
ČeZ, elektrárna Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice
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sledované 
látky kraj

reprezentativní 
stanice kód, klasifikace přiřazení zdroji

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Český Těšín TCTNA, městská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s. 
(závod 4, závod 12) 
 Dalkia ČR, elektrárna 
Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
ČeZ, elektrárna Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Frýdek-Místek TFMIA, předměstská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
(závod 4, závod 12) 
 Dalkia ČR, elektrárna 
Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
ČeZ, elektrárna Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Havířov THARA, městská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
(závod 4, závod 12) 
Dalkia ČR, elektrárna 
Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
ČeZ, elektrárna Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Karviná TKARA, městská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
(závod 4, závod 12) 
Dalkia ČR, elektrárna 
Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
ČeZ, elektrárna Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Orlová TORVA, městská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
(závod 4, závod 12) Dalkia 
ČR, elektrárna Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
 ČeZ, elektrárna 
Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Ostrava - Fifejdy TOFFA, městská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
(závod 4, závod 12)
Dalkia ČR, elektrárna 
Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
ČeZ, elektrárna Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice 

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Ostrava -Zábřeh TOZRA, městská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
(závod 4, závod 12)
Dalkia ČR, elektrárna 
Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
ČeZ, elektrárna Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice 

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Studénka TSTDA, venkovská pozaďová Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
(závod 4, závod 12) 
 Dalkia ČR, elektrárna 
Třebovice 
Dalkia ČR, Teplárna Karviná 
ČeZ, elektrárna Dětmarovice 
ČeZ, energetika Vítkovice
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sledované 
látky kraj

reprezentativní 
stanice kód, klasifikace přiřazení zdroji

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Třinec - Kanada TTRK. městská pozaďová  
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa 
eNeRGeTIKA Třinec, 
Teplárna 

PM10 Moravskoslezský 
kraj

Třinec - Kosmos TTROA. městská pozaďová  
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa 
eNeRGeTIKA Třinec, 
Teplárna 

PM10 Středočeský kraj Mladá Boleslav SMBOA, městská pozaďová

ČeZ, elektrárna Mělník II, III  
energotrans, elektrárna 
Mělník I

PM10 Pardubický kraj Pardubice - Dukla ePAU, městská pozaďová Synthesia, a.s.,  
Holcim, a.s.,  
PARAMO, a.s. 
International Power, 
elektrárna Opatovice 
ČeZ, elektrárna Chvaletice
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