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Úvodem
Letošní rok je rokem vstupu do Evropské unie, což se výrazně projevuje na možnostech čerpání podpor hlavně ze strany pro-

gramů Evropské unie. Od 1. května 2004 formálně skončilo poskytování podpor z programu ISPA a bude možné čerpat finanční pro-
středky na realizaci environmentálních investic z Kohezního fondu a Strukturálních fondů a předpokládá se i plné zapojení do progra-
mu LIFE a dalších programů. Naproti tomu tuzemské podpory zaměřené na ochranu životního prostředí jsou co do struktury v roce
2004 bez větších změn oproti předchozímu roku.

Podpory jsou v letošním roce obdobně jako v předcházejícím roce zaměřeny na plnění závazků České republiky v souvislosti se
vstupem do Evropské unie, a to zejména tam, kde jsou sjednána přechodná období, tzn. v oblasti výstavby čistíren odpadních vod
u měst a obcí nad 2000 ekvivalentních obyvatel a nakládání s odpady, resp. recyklace odpadů, ale i v dalších, neméně důležitých ob-
lastech, jakými jsou například ochrana klimatu, ochrana přírody a krajiny, výchova a osvěta.

Publikace Ministerstva životního prostředí a Českého ekologického ústavu jako každoročně seznamuje co nejširší veřejnost s pod-
porami, které je možno získat při realizaci investičních a neinvestičních opatření zlepšujících životní prostředí. Struktura publikace je za-
měřena nejen na podpory z veřejných rozpočtů, ale i na dostupné zahraniční finanční prostředky, případně další možné zdroje finan-
cování. Podpory jsou členěny podle jednotlivých ministerstev, která odpovídají za jejich poskytování, případně podle dalších subjektů,
které podpory poskytují. Vedle vyjmenovaných titulů existuje řada dalších, které nejsou přímo zaměřeny na ochranu životní prostředí,
ale přesto realizace podporovaných akcí významně přispívá k jeho zlepšování. Tyto však již nejsou obsaženy v publikaci.

Nejdůležitějším finančním zdrojem poskytujícím podpory z veřejných rozpočtů je Státní fond životního prostředí České republiky,
který je, s ohledem na své příjmy (tvořené zejména z poplatků za znečišťování životního prostředí) a účelové zaměření výdajů na ak-
ce zlepšující kvalitu životního prostředí, dlouhodobě stabilním mimorozpočtovým zdrojem. Existence Státního fondu životního prostředí
České republiky je jedním ze základních předpokladů naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a 6. akčního programu Evrop-
ské unie. Významné jsou i podpory ze státního rozpočtu, i když jejich výše meziročně kolísá v závislosti na výši schválených výdajů
v daném rozpočtovém roce. Financování opatření na odstranění starých ekologických zátěží je již tradičně zajišťováno převážně z Fon-
du národního majetku. Zahraniční finanční zdroje představují významnou finanční pomoc, která urychluje realizaci cílů Státní politiky ži-
votního prostředí, a jsou významnou pomocí při naplnění úkolů vyplývajících z členství v Evropské unii.

Publikace se člení jako každým rokem do třech částí. V prvé jsou uvedeny tuzemské podpory, ve druhé zahraniční finanční zdro-
je a závěrečná kapitola je zaměřena na důležité adresy a informační zdroje. Struktura tuzemských podpor je členěna podle působnosti
jednotlivých ministerstev. Již šestým rokem je vyhlašován Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů ener-
gie, který nelze nalézt samostatně v uvedené struktuře, neboť je obsažen průřezově ve více resortech. Především je zahrnut v pro-
gramech Státního fondu životního prostředí České republiky a České energetické agentury a dále v programech Ministerstva země-
dělství, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy.

Pro praktické využití publikace slouží uvedení kontaktů na instituce a osoby zodpovídající za poskytování příslušných podpor, kde
je možné získat podrobnější informace. Kromě toho je možno průběžně zasílat Vaše případné náměty na zkvalitnění této publikace na
adresu odboru ekonomiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí, aby mohla co nejlépe sloužit nejširší veřejnosti.

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
ředitel odboru ekonomiky životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí
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1. Státní fond životního prostředí
České republiky

Předmět a účel programu

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen
„Fond“) je specificky zaměřenou institucí, která je významným fi-
nančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně
a zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých slož-
kách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění
závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životní-
ho prostředí, členství v Evropské unie a k uskutečňování Státní
politiky životního prostředí.

Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena záko-
nem č. 388/1991 Sb., na který navazují prováděcí předpisy –
Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva
životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu
a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování
podpory pro příslušné období.

Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťo-
vání nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí,
ze splátek poskytnutých půjček a jejich úroků a výnosů z ulože-
ných disponibilních prostředků na termínovaných vkladech.
O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona
ministr životního prostředí na základě doporučení poradního or-
gánu – Rady Fondu.

Podpora z Fondu je směrována v souladu s Národním pro-
gramem přípravy České republiky na vstup do EU, se závazky
vyplývajícími z mezinárodních úmluv a Státní politikou životního
prostředí, především do oblasti ochrany vod, ovzduší, nakládání
s odpady a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. Formu a za-
měření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekologických
a ekonomických podmínek Přílohy. Podporu nelze poskytnout na
již ukončené akce.

Kancelář Fondu zajišťuje veškerou agendu související s čin-
ností Fondu. Je to zejména konzultační a poradenská činnost,
příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů
pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra, následně pak
smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ru-
čení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků
příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití
prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých pro-
středků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnos-
ti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení
a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro po-
skytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel.

Podmínky přístupu k podpoře

CÍLE PROGRAMŮ A KRITÉRIA PODPOR
Žádosti se předkládají Fondu průběžně na předepsaných

formulářích, případně na nosičích informací. Postup a nezbytné
doklady, které jsou předkládány spolu s žádostí, jsou uvedeny

v přílohách Směrnice. K žádosti se podle § 4 odst. 3 zákona při-
kládá odborný posudek, specifikace posudku je rovněž uvedena
v přílohách. Fond nehradí žadatelům náklady spojené s vypra-
cováním a předložením žádosti.

Fond posoudí žádost z hlediska kompletnosti, registrová-
na bude pouze kompletní žádost. Fond písemně informuje ža-
datele o zaregistrování jeho žádosti nebo o důvodech nezare-
gistrování.
Pro další projednávání podané žádosti o podporu, je rozhodu-
jící:
a) míra snížení negativního vlivu na životní prostředí,
b) ekologická a technicko-ekonomická úroveň navrhovaného

opatření ve srovnání s dosažitelnou špičkovou úrovní,
c) soulad se Státní politikou životního prostředí, členstvím v EU

a se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv,
d) požadavky legislativy EU a jejich plnění navrhovaným opat-

řením,
e) efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativních

dopadů na životní prostředí,
f) význam pro ochranu přírodního bohatství, zlepšení ekologic-

ké stability krajiny a stavu jejích přírodních složek,
g) regionální hodnocení (vazba na využití stávajících kapacit,

priority regionálních politik),
h) vyhodnocení ekonomických parametrů žadatele,
i) projektová a investorská připravenost žadatele k provedení

opatření a doba jeho realizace,
j) u výchovných či vzdělávacích projektů – zaměření na publi-

kační činnost za účelem zvýšení informovanosti, rozšíření
zkušeností z demonstračních projektů a přenos zkušeností
ze zahraničí.
Podpora z Fondu je poskytována v rámci jednotlivých vy-

hlášených programů, a to formou dotace, půjčky (případně
kombinace dotace a půjčky) nebo příspěvku na částečnou
úhradu úroků. V každém z programů je prováděn samostatný
výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny
technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou vyme-
zeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory
z Fondu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU
A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským

účelům, zejména
• obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb.,

o obecně prospěšných společnostech a o změně a dopl-
nění zákonů, v platném znění),

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

• územní samosprávné celky,
• občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování

občanů, v platném znění) a církve,
• svazky obcí [dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-

ní zřízení), v platném znění],
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• právnické osoby založené nebo zřízené územními samo-
správnými celky (příspěvkové organizace a organizační
složky),

• další organizace, které budou postaveny na stejnou úro-
veň obecně závazným právním předpisem,

P – podnikatelské subjekty, zejména 
• obchodní společnosti,
• státní podniky,
• družstva,
• fyzické osoby – podnikatelé,

E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající).

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE FOND
PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

1. Oblast ochrany vod
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření
v rámci následujících programů:

1.1. Program – Střední zdroje
Opatření u zdrojů znečištění velikosti 2 000 až 10 000 ekvi-

valentních obyvatel, u nichž dosud není vybudována čistírna od-
padních vod, nebo kde bude stávající čistírna odpadních vod roz-
šířena nebo rekonstruována na kapacitu uvedené velikosti (vzta-
huje se i na vybudování veřejné části kanalizace).

1.2. Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo
opatření u zdrojů znečištění na území národních parků
(NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO) a jejich
ochranných pásem
Opatření u komunálních zdrojů znečištění do 2000 ekviva-

lentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné
vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních mine-
rálních vod, nebo na území národních parků a chráněných kra-
jinných oblastí a jejich ochranných pásem.

1.4. Program – Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce
stávajících obecních čistíren odpadních vod
Opatření u obecních čistíren odpadních vod formou rozší-

ření kapacity, intenzifikace čistírenského provozu nebo rekon-
strukce ČOV na kapacitu velikosti 10 000 až 50 000 ekvivalent-
ních obyvatel. Stanovená výše ekvivalentních obyvatel předsta-
vuje přiváděné znečištění splaškovými odpadními vodami.

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů
Opatření u zdrojů znečištění, kde se na vybudovanou ka-

nalizaci (týká se oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace),
jejíž součástí je kapacitně vyhovující čistírna odpadních vod, při-
pojuje další zdroj znečištění velikosti od 300 do 10 000 ekviva-
lentních obyvatel.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v ob-
lasti ochrany vod jsou stanovena takto:
a) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci

opatření, požadované celkové podpory z Fondu a podpory
požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstraně-

ného přepočteného znečištění, které se stanoví z hodnot od-
straněného znečištění BSK5, CHSK- Cr, NL, N, P,

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

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

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

e) úroveň technického řešení, udělení známky „Ekologicky še-
trný výrobek“,

f) zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a komple-
tace systému likvidace odpadních vod.

2. Oblast ochrany ovzduší
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření
v rámci těchto programů:

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

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

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

ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění, v případech, kdy je zdroj provozován
za účelem dodávky tepla pro vytápění a TUV pro školy, mateř-
ské školy, zdravotnická zařízení, veřejně správní budovy, domo-
vy důchodců, ústavy mentálně a tělesně postižených osob a dal-
ší zařízení s charitativní činností. Podmínkou zařazení do pro-
gramu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě pa-
liv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spa-
lování. Podpora se vztahuje i na přípojky zajišťující dodávky zem-
ního plynu pro rekonstruované zdroje tepla a případné rozvody
centrálním zásobováním teplem (CZT) včetně převáděcích a vý-
měníkových stanic. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena
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energetickým auditem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospoda-
ření energií, v platném znění a vyhláškou MPO ze dne 14. červ-
na 2001 č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náleži-
tostí energetického auditu, v platném znění.

2.2. Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve
smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší
Cílem programu je snížení emisí látek znečišťujících ovzdu-

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

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

2.5. Program snížení emisí těkavých organických sloučenin 
Cílem programu je snížení znečišťování ovzduší emisemi

těkavých organických sloučenin z činností a zařízení technolo-
gických procesů používajících organická rozpouštědla, definova-
ných v § 4 zákona č. 86/2000 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění.
Jedná se např. o opatření u těchto technologií a činností:
• technologie nanášení nátěrových hmot,
• polygrafie,
• čištění povrchů,
• chemické čištění, 
• nátěry vozidel,
• jiné nátěry jako kůže, kovů, plastů, textilu a tkanin, filmu, pa-

píru, dřevěných povrchů, navíjených drátů…,
• impregnace dřeva,
• laminování dřeva a plastů,
• výroba nátěrových hmot, přípravků, laků a tiskařských barev

a adheziv,
• výroba farmaceutických produktů,
• extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků.

Podporovány budou zejména technologie a zařízení uplat-
ňující nízkoemisní techniky a nátěrové hmoty v oblasti jejich
aplikace.

PROGRAM K PLNĚNÍ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU
O LÁTKÁCH POŠKOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU VRSTVU ZEMĚ 

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země
Cílem programu je komplexní zabezpečení zneškodnění re-

gulovaných látek a výrobků, vyřazených z používání s obsahem
regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou
vrstvu Země. Jedná se o látky uvedené v příloze zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

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

Předmětem podpory je komplexní zajištění zneškodnění vý-
robků, především domácích chladících zařízení a hasicích pří-
strojů, vyřazených z používání, s obsahem regulovaných látek
poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země.

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

Pojem komplexní zajištění obsahuje:
1. svoz výrobků vyřazených z používání s obsahem regulova-

ných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu
Země do sběrného místa (sběrné dvory, plochy, budovy,
kontejnery zabezpečené proti zneužití),

2. roztřídění a skladování výrobků vyřazených z používání s ob-
sahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících
ozónovou vrstvu Země zajišťující minimální únik regulova-
ných látek,

3. odsátí regulovaných látek, 
4. odvoz odpadů neobsahujících regulované látky k sešrotování,
5. ekologické zneškodnění látek a výrobků vyřazených z pou-

žívání včetně jejich komponentů obsahujících regulované lát-
ky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu ochra-
ny ozónové vrstvy Země jsou stanovena takto:
a) celkové zneškodnění výrobků vyřazených z používání s ob-

sahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících
ozónovou vrstvu Země, tj.
• sběr a svoz výrobků vyřazených z používání obsahujících

regulované látky
• sběr regulovaných látek,
• zneškodňování regulovaných látek,

b) technické řešení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany ozó-
nové vrstvy Země,

c) množství zneškodněných látek a výrobků vyřazených z pou-
žívání obsahujících regulované látky,

d) finanční náročnost vypočítaná z celkových nákladů a poža-
dované podpory z Fondu

e) splnění kvalifikačních požadavků pro sběr regulovaných lá-
tek a výrobků vyřazených z používání a jejich zneškodnění.
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Žadatelé o podporu musí před uzavřením smlouvy s Fon-
dem doložit počet výrobků vyřazených z používání s obsahem
regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou
vrstvu Země určených k zneškodnění. Technické a organizační
zabezpečení bude provedeno v souladu se zákonem č. 86/2002
Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění a prováděcími předpisy,
zejména vyhláškou MŽP č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví pod-
mínky ochrany ozónové vrstvy Země, v platném znění, zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,
v platném znění, případně s právní úpravou platnou v členských
zemích Evropské unie.

Podpora v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Země je po-
skytována formou:
1. dotace na úhradu nákladů spojených s komplexním řešením

zneškodnění výrobků vyřazených z používání s obsahem re-
gulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou
vrstvu Země,

2. dotace na technické řešení pro komplexní zajištění zneškod-
nění vyřazených chladících zařízení obsahujících regulované
látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

PROGRAM K DOSAŽENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE VZTAHU
K POŽADAVKŮM EVROPSKÉ UNIE

Cílem programu je na základě stanovené kvality ovzduší se
zřetelem k lidskému zdraví a životnímu prostředí připravit pro-
gramy ochrany ovzduší a klimatu Země včetně jejich postupné
realizace. Toho má být dosaženo použitím společných metod
a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzduší a udržo-
váním kvality ovzduší v místech s přijatelným znečištěním a zlep-
šování kvality ovzduší všude tam, kde je nadměrně znečištěno.

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

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

Předmětem podpory je zpracování územního programu pro
snižování emisí a imisí v souladu se zákonem o ochraně ovzdu-
ší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Následná aktualizace pro-
gramu v případě požadavku zadavatele bude prováděna v roč-
ních intervalech do roku 2006 včetně.

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

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

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

Program bude realizován na základě zpracovaných územ-
ních programů snižování emisní a imisní zátěže dle jednotné me-
todiky Fondu ve spolupráci s místně příslušnými orgány, institu-
cemi a obecně prospěšnými organizacemi.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v ob-
lasti ochrany ovzduší (kromě programů 2.6., 2.7.1 a 2.8.)
jsou stanovena takto:
a) úroveň koncentrací hlavních znečišťujících látek v dané loka-

litě,
b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory,

zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového
financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč.
obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou vý-
hodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou
mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny
podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory, 

c) vazba na využití současných kapacit a regionální politiky,
d) preference opatření, která zabezpečí trvalé snížení emisí

znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než odpoví-
dá emisním limitům pro nové zdroje podle prováděcích před-
pisů k zákonu č 86/2002 Sb., v platném znění a provozova-
tel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnění
přísnějších podmínek provozování těchto zdrojů než je legis-
lativně stanoveno, 

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

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

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

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

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

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

2.8. Program posuzování ekologických opatření vedoucích
k významnému snížení skleníkových plynů
Cílem programu je umožnit domácím investorům přímý ne-

bo zprostředkovaný převod dohodnutého množství skutečně re-
alizovaného snížení emisí skleníkových plynů s využitím mecha-
nizmů Kjótského protokolu při realizaci společných projektů
(projektů JI) a stanovit podmínky jeho realizace.
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Opatření navrhovaná k převodu emisních kreditů na zahra-
niční subjekt budou vyhodnocena na základě ekonomických
a ekologických ukazatelů a technické úrovně řešení a musí sou-
časně zajišťovat snížení emisí skleníkových plynů z dané tech-
nologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít.
Opatření, s dostatečnými ekologickými přínosy, které splňuje
podmínku adicionality a je navrhováno ke společné implementa-
ci, může být podpořeno v rámci příslušných investičních progra-
mů Fondu. Předpokladem podpory z Fondu je, že žadatel pro-
kázal nedostatek disponibilních finančních zdrojů, ale je ekono-
micky způsobilý opatření provést.
Přijímány a posuzovány budou projekty JI pouze investičního
charakteru, vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů a sni-
žování ekonomických nákladů, zaměřené zejména na úspory
energie a zvyšování energetické účinnosti z následujících priorit-
ních oblastí:
• vytápění budov ve veřejném sektoru a obytných budovách,

zejména rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší a rozvo-
dů tepla z centrálního zásobování teplem (CZT), zateplová-
ní budov a regulace,

• využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zaří-
zení,

• využívání obnovitelných zdrojů energie,
• budování sběrných systémů skládkového plynu u starých

skládek a jeho energetické využití,
• ekologizace veřejné dopravy.

Předkládány mohou být rovněž projekty JI investičního cha-
rakteru, které obsahují i další zařízení a opatření vedoucí ke sní-
žení emisí skleníkových plynů.

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

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

Kritéria pro výběr akcí k převodu emisních kreditů jsou sta-
novena takto:
• celkové a roční snížení emisí skleníkových plynů,
• požadované množství emisních kreditů určených k prodeji,
• nabízená, případně navrhovaná cena za jednotku redukce

emisí, přičemž cena bude posuzována v souvislosti s vývo-
jem ceny těchto redukcí v mezinárodním kontextu,

• podmínka „dodatečnosti“, tj. takového snížení emisí sklení-
kových plynů z dané technologie, ke kterému by bez reali-
zace projektu nemohlo dojít. Z dalšího řízení budou předem
vyloučeny návrhy projektů, které budou zaměřeny na splně-
ní podmínek daných příslušnými obecně závaznými právní-
mi předpisy České republiky z oblasti životního prostředí,

• soulad s prioritami Státní politiky životního prostředí a s pri-
oritami Státního programu na podporu úspor energie a vyu-
žití obnovitelných zdrojů energie,

• posouzení z hlediska využití „nejlepší dostupné techniky“
v souladu s přijímanou legislativou Evropských společenství,
hodnocená ve vztahu k indikátorům BAT (vážený součet po-
měrů indikátorů charakterizující předmětnou technologii),

• environmentální aspekty projektu – například hospodárné
využívání přírodních zdrojů, recyklace odpadů apod., dolo-
žené exaktně vyjádřenými ekologickými přínosy v jednotli-
vých složkách životního prostředí,

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

• měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci
opatření vztažená na jednotku odstraněné emise skleníko-
vých plynů a jednotku případného jiného odstraněného zne-
čištění,

• energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.

3. Program péče o přírodní prostředí, ochrana
a využívání přírodních zdrojů 
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opat-

ření v rámci následujícího programu:

3.1. Program péče o přírodní prostředí
Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody

a krajiny prováděných nad běžný rámec povinností vymezených
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, lesním zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění a zá-
konem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fon-
du, v platném znění. Opatření jsou podle charakteru zařazena
do dílčích programů:
3.1.1. Zakládání prvků územních systémů ekologické stability

krajiny (ÚSES).
3.1.2. Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků.
3.1.3. Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě

šetrné hospodaření v lesích.
3.1.4. Péče o zamokřená území a vodní plochy.
3.1.5. Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná

území.
3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích.
3.1.7. Realizace schválených záchranných programů.
3.1.8. Program péče o půdu.
3.1.9. Program regenerace urbanizované krajiny.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu péče
o přírodní prostředí jsou stanovena takto:
a) Významem z hlediska ochrany přírody a krajiny.

1. národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní pa-
mátky (NPP), I. zóna chráněných krajinných oblastí
(CHKO), I. a II. zóna národních parků (NP), zvláště chrá-
něné druhy rostlin a živočichů,

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

3. územní systémy ekologické stability,
4. volná krajina a příroda,
5. urbanizované části krajiny.

b) Prioritou akce v rámci kraje.
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3.2. Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny

3.2.1. Program na zpracování krajských koncepcí ochrany
přírody a krajiny

Cílem programu je zpracování krajských koncepcí ochrany
přírody a krajiny v jednotlivých krajích dle členění České repub-
liky účinného od 1. 1. 2000. Koncepce budou zpracovány dle jed-
notné metodiky vydané Ministerstvem životního prostředí a mu-
sí být v souladu se Státní politikou životního prostředí. Splnění
požadavků se dokládá při podání žádosti stanoviskem Minister-
stva životního prostředí a vyjádřením rady kraje.

Příjem žádostí bude ukončen ke dni 30. 6. 2004. Zaregist-
rovány a řešeny budou pouze žádosti s úplnými údaji a doklady,
doručené Fondu do tohoto termínu.

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

Cílem programu je vytvoření plánů opatření nutných ke
zlepšení životního prostředí v obcích na území národních parků
a jejich ochranných pásem. Program je určen pro obce, které
alespoň částí svého katastrálního území leží na území národní-
ho parku, případně ochranného pásma.
Kritéria pro výběr akcí k podpoře jsou stanovena takto:
a) dotčená území národních parků,
b) prioritou akce v rámci kraje.

Plán opatření musí být v souladu s koncepcí ochrany příro-
dy nebo Plánem péče NP.

4. Nakládání s odpady
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření
v rámci následujících programů:

4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek
Cílem programu jsou sanace a rekultivace starých skládek

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

4.2. Program na podporu využití odpadů 
Cílem programu je podpořit zavádění Integrovaných systé-

mů nakládání s odpady na území krajů a obcí, jejichž jednotlivé
prvky přispívají k využívání odpadů a tím ke snížení celkové zá-
těže životního prostředí. Základními prvky integrovaného systé-
mu nakládání s odpady, které budou podporovány, jsou zařízení,
v nichž jsou provozovány činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, např.:
• technologické linky na třídění a úpravu odpadů, 
• zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů,
• zařízení pro biologickou úpravu odpadů – kompostování,

• technologické linky na recyklaci a regeneraci odpadů,
• zařízení na využívání odpadů,
• zařízení a technologické linky na úpravu a využívání elektro-

šrotu (ledničky, PC, TV atp.) a výstavba (zřizování) sběrných
míst a dále sběrných dvorů a překládacích stanic v systému
odděleného sběru různých druhů odpadů.
Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné

k podnikání s odpady, územní samosprávné celky a jimi zřizova-
né příspěvkové organizace nebo organizační složky.

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

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů 4.1.
a 4.2. jsou stanovena takto:
a) měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci

akce, (v Kč/1m2 sanované plochy, popř. v Kč/1m3 pro pro-
gram 4.1, nebo v Kč/1t odpadu/rok pro program 4.2), 

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

c) podíl nenávratné a návratné podpory na celkových nákla-
dech akce (%),

d) priority akce v rámci kraje nebo ČR,
e) úroveň technologického řešení, udělení známky „Ekologicky

šetrný výrobek“,
f) stupeň rizikovosti skládky pro program 4.1., 
g) přínos navrženého zařízení (řešení) z hlediska úspory pri-

márních surovin a energií,
h) stupeň “integrovanosti“ navrženého zařízení (řešení), např.

množství řešených komodit odpadů, velikost svozové oblas-
ti apod.

4.3. Program na podporu zpracování Plánů odpadového
hospodářství krajů
Cílem programu je podpora zpracování Plánu odpadového

hospodářství kraje (dále jen „POH kraje“) pro území jednotlivých
krajů dle členění České republiky platného od 1. 1. 2000. Účelem
programu je sjednotit postup přípravy POK krajů a formy výstupů
vzhledem ke vzájemným vazbám mezi kraji, za účelem optimali-
zace i nové realizace neregionální sítě zařízení pro nakládání s od-
pady směřující k integrovaným systémům hospodaření s odpady.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu 4.3. jsou
stanovena takto:
i) POH kraje bude zpracován v souladu s POH ČR, 
j) POH kraje bude zpracován dle metodiky MŽP,
k) POH kraje bude vycházet z podkladů Krajské koncepce od-

padového hospodářství příslušného kraje, pokud tato byla
zpracována.
Příjemcem podpory jsou kraje. Příjem žádostí o podporu

v programu 4.3 bude ukončen k 30. 6. 2004. Zaregistrovány a ře-
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šeny budou pouze žádosti s úplnými údaji a doklady, doručené
Fondu do tohoto termínu.

4.4. Program na podporu nakládání s autovraky
Cílem programu je podpořit nakládání s autovraky, zejména

při odtahu a svozu opuštěných vozidel do sběrných zařízení
a dále na podporu vybudování systému sběru, zpracování a vy-
užití autovraků.

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

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

Základní typy opatření, která budou podporována:
• technické dovybavení stávajících autovrakovišť na úroveň

požadovanou vyhláškou č. 383/2001 Sb., v platném znění,
• vybavení zpracovatelských zařízení technologickými linkami

na demontáž autovraků, recyklaci a využití autovraků a jejich
dílů,

• vybavení sběrných a zpracovatelských zařízení prostředky
pro svoz autovraků,

• technický rozvoj zařízení pro sběr a zpracování autovraků.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu 4.4. jsou
stanovena takto:
l) dosažení využití autovraků a jejich dílů ve smyslu § 37 bod 8

písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění,
m) priorita akce v rámci kraje a územního regionu,
n) úroveň technologického řešení zpracování autovraků,
o) počet převzatých a zpracovaných autovraků.

Finanční prostředky pro tento program budou tvořeny z po-
platků za dovezené automobily. Program nabývá platnosti v den
schválení novely zákona o odpadech týkající se nakládání s au-
tovraky, pokud příjmem Fondu bude alespoň část z poplatků za
dovezené automobily.

5. Technologie a výroba
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření
v rámci následujících programů:

5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT)
Cílem programu je podpora a stimulace zavádění nejlep-

ších dostupných technik v českém průmyslu. Tento program na-
vazuje na Program čistší produkce a představuje podporu stra-
tegie prevence a integrovaných řešení.

Označení „nejlepší dostupná technika“ (BAT – Best Avai-
lable Technique) je definováno zákonem č. 76/2002 Sb., o inte-
grované prevenci, v platném znění, následně:
• pod pojmem „nejlepší“ se rozumí nejefektivnější technika

z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního pro-
středí jako celku,

• „dostupnou“ se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřít-
ku, jež umožňuje její realizaci v příslušném průmyslovém
oboru za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek se
zřetelem na náklady a přednosti, ať již tato technika je nebo
není v dotyčném členském státě používána či vyráběna, po-
kud je provozovateli vhodně dostupná,

• pod pojmem „technika“ se rozumí jak používaná technolo-
gie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno,
provozováno a vyřazeno z činnosti.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném

znění, definuje podle průmyslových sektorů a kapacity procesů
(případně dalších parametrů), které činnosti pod něj spadají.

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

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

Z tohoto programu bude podporováno:
• inovační opatření technologického rázu, integrovaná do stáva-

jících procesů, jejichž zavedení umožní snížení množství zne-
čištění a současné zvýšení ekonomické efektivity procesu,

• zavádění nových technologií, které budou mít parametry nej-
lepších dostupných technik (BAT).

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu nejlep-
ších dostupných technik jsou stanovena takto:
a) porovnání hodnot všech indikátorů předmětné technologie

s hodnotami indikátorů BAT (základní kriterium pro další po-
suzování žádosti),

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

c) přínos pro životní prostředí vztažený k jednotce rozpočto-
vých nákladů investice (přínos pro životní prostředí je vy-
jádřen v peněžních jednotkách jako rozdíl výše ročních po-
platků za znečišťování životního prostředí mezi BAT
a předmětnou technologií – počítá se na základě indikáto-
rů),

d) ekonomický přínos vztažený k rozpočtovým nákladům in-
vestice (ekonomický přínos je vyjádřen jako čistá roční úspo-
ra na provozních nákladech vzniklých realizací daného opat-
ření),

e) podíl podpory z Fondu na rozpočtových nákladech investice,
f) stupeň zavedení EMS – hodnotí se stupeň zavedení envi-

ronmentálního managementu.

5.2. Program zavádění systému řízení podniků a auditů
z hlediska životního prostředí 
Cílem programu je podpora zavádění systému řízení podni-

ků a auditů z hlediska životního prostředí především v malých
a středních podnicích a dále ve zdravotnictví a službách.
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Podmínkou pro poskytnutí podpory je zavedení a certifikace
systému:
• EMS podle ISO 14 001,
• EMAS,
• EMS podle ISO 14 001 a zároveň EMAS,
• integrovaného systému řízení jakosti podle některé z norem

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

řady ISO 9 000 a EMAS,
• integrovaného systému řízení – kombinace ISO 9 000/ISO

a 14 001/EMAS.
Žadatel se může ucházet o dotaci na:
• zavádění systému (krytí části nákladů na konzultační služby

přímo směřující k zavedení systému a zároveň k certifika-
ci/ověření, tj. krytí části nákladů na certifikaci/ověření pově-
řenou organizací), a to i v případě, že tato služba bude po-
skytnuta několika (pověřenými) subjekty. (K tomu může dojít
zejména v případě certifikace dle některé z norem ISO
a ověřování dle EMAS);

• prokazatelné náklady vzniklé tím, že systém je zaváděn své-
pomocí jedním nebo více zaměstnanci podniky.
Úspěšná certifikace/ověření je podmínkou podpory z Pro-

gramu 5.2. To znamená, že žadatel, který chce pouze zavést
systém bez certifikace/ověření, nemůže dotaci získat.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu EMAS
jsou stanovena takto:
a) měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vzta-

žené na jednotku znečištění (ekologický přínos je vyjádřen
v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za
znečištění životního prostředí),

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

c) regionální priority ochrany životního prostředí.

8. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 

8.1. Program neinvestiční podpory environmentálního
vzdělávání a osvěty
Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizace opat-

ření, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzdělávacích
a osvětových programů a environmentálního poradenství na ce-
lém území České republiky.

8.2. Program investiční podpory environmentálního vzdělávání
a osvěty
Cílem programu je příspěvek na zabezpečení funkční sítě

center a středisek environmentální (ekologické) výchovy a envi-
ronmentálních (ekologických) poraden za účelem plošné do-
stupnosti environmentálního vzdělávání a osvěty a environmen-
tálního poradenství na celém území ČR.

9. PROGRAM NA ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÝCH STRATEGIÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Cílem programu je podpora zpracování krajských strategií udr-

žitelného rozvoje (dále jen strategie) pro území jednotlivých krajů

dle členění ČR platného od 1. 1. 2000. Účelem programu je sjed-
notit postup při zpracování strategie v jednotlivých krajích. Účelem
strategie je integrovat všechny tři rozměry udržitelného rozvoje –
ekonomický, sociální a environmentální do jednoho koncepčního
dokumentu. Strategie bude dále využita i jako strategický materiál
pro čerpání podpory z fondů EU. Program je určen pro kraje.

Druh podpory
• dotace (0 – 100% podle druhu programu),
• půjčka (0 – 80% podle druhu programu, návratnost 5–12 let,

úroková sazba 2 % p.a., odklad max. 2 roky), 
• příspěvky na částečnou úhradu úroků z úvěru (max. 5 % roč-

ně po dobu max. 5 let).
Přesné podmínky, stejně jako maximální hranice podpory

jsou uveřejňovány v Přílohách I „Směrnice Ministerstva životní-
ho prostředí ČR o poskytování finančních prostředků ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR“.

Vazba na další programy
Podpora z Fondu není poskytována na opatření individuál-

ně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková výše
podpory se SR, SFŽP ČR a eventuelních zahraničních zdrojů
převýší 80 % základu pro stanovení podpory.

Doba trvání programu
Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekolo-

gickými podmínkami, rozdílně jsou pro jednotlivé programy vy-
mezeny i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Organizační zabezpečení
Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí. Čin-

nost Fondu je zajišťována prostřednictvím Kanceláře Fondu.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
K 31. 12. 2003 dosáhly celkové příjmy Fondu 3,2 mld. Kč.

Rozhodující část příjmů (60 %) tvořily příjmy z poplatků, pokut za
znečišťování životního prostředí a postihů za neoprávněné pou-
žití prostředků Fondu.

Celkové finanční výdaje dosáhly k 31. 12. 2003 výše 4,76
mld. Kč. 57,8 % celkových výdajů směrovalo do oblasti ochrany
vody.

KONTAKTY:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Pavel Nejedlý, odbor ekonomiky životního prostředí
tel.: 267 122 371, fax: 267 311 014
Pavel_Nejedly@env.cz, www.env.cz

Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/ I, 148 00 Praha 4
tel.: 267 994 300-367, fax: 272 936 597
www.sfzp.cz

Krajská pracoviště SFŽP ČR:
Ing. Luboš Hlavatý – vedoucí odboru krajských pracovišť 
tel.: 495 859 269 (Královéhradecký kraj), 267 994 510 (Praha)
lhlavaty@sfzp.cz
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Kraj Adresa E-mail 
Telefon

Praha 
Ing. Ilona Baťková, vedoucí pro Čechy

Kaplanova 1931/1 
148 00 Praha 11

ibatkova@sfzp.cz
267 994 350

Středočeský 
Ing. Jaroslav Kubín

Kaplanova 1931/1 
148 00 Praha 11

jkubin@sfzp.cz 
267 994 366

Plzeňský 
Ing. Ivo Slováček

Kopeckého sady 11 
306 32 Plzeň

islovacek@sfzp.cz 
378 033 910

Karlovarský 
Ing. Věra Ježková

Bud. „B“ Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary

vjezkova@sfzp.cz 
353 502 498

Ústecký 
Ing. Radimír Šmídek

W. Churchilla 4 
400 01 Ústí nad Labem

rsmidek@sfzp.cz 
475 205 598

Liberecký 
Ing. Miloslava Wedlichová

Náměstí Dr. E. Beneše 26 
460 01 Liberec 3

mwedlichova@sfzp.cz 
485 244 334

Královéhradecký 
Ing. Michal Machačný

Sušilova 1528 
500 02 Hradec Králové

mmachacny@sfzp.cz 
495 859 270

Pardubický 
Ing. Drahomír Rychecký

Štrossova 44 
530 03 Pardubice

drychecky@sfzp.cz 
466 859 156

Jihočeský 
Ing. Pavel Houška

Mánesova 3 
371 03 České Budějovice

phouska@sfzp.cz 
386 351 995 (tel. i fax)

Moravskoslezský 
RNDr. Martina Breuerová, vedoucí pro Moravu

Prokešovo nám. 8 
702 00 Ostrava

mbreuerova@sfzp.cz 
596 282 056

Olomoucký 
Ing. Petr Žerníček

Wellnerova 7 
779 00 Olomouc

pzernicek@sfzp.cz 
585 244 616

Jihomoravský 
Ing. Monika Špačková

Šumavská 31 
612 54 Brno

mspackova@sfzp.cz 
545 566 813

Vysočina 
Ing. Jan Pavlas

Fritzova 4  
586 01 Jihlava 

jpavlas@sfzp.cz 
567 308 723

Zlínský 
Ing. Radka Machová

Třída T. Bati 3792 
769 62 Zlín

rmachova@sfzp.cz 
577 690 486 (tel. i fax) 
P. O. Box 222
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2. Státní program na podporu úspor
energie a využití obnovitelných
zdrojů energie 

Předmět a účel programu
Cílem programů vyhlášených Přílohami II Směrnice Minis-

terstva životního prostředí (dále jen MŽP) o poskytování finanč-
ních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je za-
bezpečení realizace „Státního programu na podporu úspor ener-
gie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004“. V sou-
ladu s meziresortní koordinací „Státního programu na podporu
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie“ (dále jen
Státní program) a v souladu s Národním programem hospodár-
ného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a dru-
hotných zdrojů (dále jen Národní program), podporuje Státní
fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) pouze projekty za-
měřené na využití obnovitelných zdrojů energie. Státní program
je každoročním naplněním cílů Národního programu vyhlašova-
ného pro období čtyř let.

Podmínky přístupu k podpoře
Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na

podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se
předkládají přímo ve formě Žádosti se všemi stanovenými pod-
klady.

CÍLE PROGRAMŮ A KRITÉRIA PODPOR
Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednot-

livých vyhlášených programů. V každém z programů bude pro-
veden samostatný výběr a hodnocení akcí, přičemž vzájemné
porovnávání žádostí o podporu bude prováděno pouze u tech-
nicky a ekonomicky srovnatelných žádostí. Jednotlivé programy
jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdíl-
ně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnu-
tí podpory z Fondu.

Environmentálně šetrným způsobem vytápění nebo výroby
elektrické energie se rozumí vytápění nebo výroba elektrické ener-
gie pomocí moderních technologií využívajících obnovitelných
zdrojů energie. Obnovitelným energetickým zdrojem je využitelný
energetický zdroj, jehož energetický potenciál se obnovuje přírod-
ními procesy. Jedná se zejména o energetický potenciál sluneční-
ho záření, biomasy, vody, větru, horninového prostředí a ovzduší.
Tomuto potenciálu odpovídají technologie, které jsou předmětem
podpory: termosolární systémy pro ohřev vody a pro přitápění, mo-
derní technologie pro energetické využití biomasy všech výkonů,
malé vodní elektrárny, větrné elektrárny a tepelná čerpadla.

TYPY ŽADATELŮ O PODPORU
A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatel-

ským účelům, zejména 
• obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb.,

o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění
zákonů, ve znění pozdějších předpisů), 

• nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů),

• obce a samosprávné celky (kraje),
• občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování ob-

čanů) a církve,
• další organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň

obecně závazným právním předpisem, 
• svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů),
• právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji

(příspěvkové organizace), organizační složky státu mohou
použít nerozpočtované prostředky poskytnuté jinou formou
než jsou dary od tuzemských právnických osob pouze v pří-
padě, že jsou určeny na reprodukci majetku.

Poznámka: Přímé financování činnosti státních příspěvkových
organizací formou dotace nebo příspěvku ze státního fondu zá-
kon č. 218/2000 Sb. neumožňuje.
P – podnikatelské subjekty, bytová družstva, státní podni-

ky,
E – fyzické osoby, včetně fyzických osob podnikajících,

pokud předmět podpory nevyužívají při podnikatelské
činnosti,

MK – nepodnikající bytová družstva a sdružení vlastníků.

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE FOND
PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

A. Podpora investičních projektů na využívání
obnovitelných zdrojů energie

1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů
vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro
fyzické osoby.

Jde výhradně o lokální systémy využívající sluneční energii
nebo energii biomasy (tepelná čerpadla jsou podporována v sa-
mostatném podprogramu 4.A.), zajišťující dodávku tepla a / ne-
bo ohřev vody pro jeden objekt nebo malou skupinu objektů pro
fyzické osoby. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu
rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.
1.A.a. Kotle na biomasu. Podpora bude poskytována pouze na
již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií
stanovených v příloze II.7. a předložení posudku dle přílohy II.6.
Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostřed-
ků budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpo-
ry jsou uvedeny v příloze č. II.7.
1.A.b. Solární systémy na celoroční ohřev vody. Podpora bu-
de poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získá-
ní podpory je splnění kritérií stanovených v příloze II.7. a předlo-
žení posudku dle přílohy II.6. Žádosti neuspokojené z důvodu
nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Po-
drobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.7.
1.A.c. Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vo-
dy. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce.
Podpora se vztahuje i na systémy kombinující různé obnovitelné
zdroje v rámci tohoto programu (kombinace solárního systému
a kotle na biomasu). Podmínkou získání podpory je splnění kri-
térií uvedených v osnově energetického auditu. Žádosti neuspo-
kojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráce-
ny žadatelům.
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Žadatel může v rámci programu 1.A. požádat o podporu
pouze v případě, že systém na který žádá o podporu je již pro-
kazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 9 měsíců od
data uvedení do trvalého provozu.

V rámci programu 1.A. mohou být formou vyššího maxi-
málního limitu podpory zvýhodněni žadatelé o podporu, kteří
hodlají instalovat systém využívající solární sytém či kotel na bi-
omasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zničený po-
vodní v srpnu 2002.

2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů
zásobování energií v obcích a částech obcí

Program se vztahuje jak na výstavbu nových systémů využí-
vajících obnovitelné zdroje, tak na přechod stávajících systémů
využívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje (dále rekon-
strukce). Jde o instalaci systémů využívajících biomasu, solár-
ních systémů a tepelných čerpadel s výjimkou jednotek slouží-
cích k vytápění a přípravě teplé vody v případech, kdy žadatelem
je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A. a 4.A.). Podpora bude
poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků
Fondu na daný rok.

V komunální sféře se jedná zejména o systémy pro zásobo-
vání teplem a teplou vodou využívající biomasu, přičemž se pod-
pora vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Podpora se vztahuje
i na systémy se společnou výrobou tepla a elektrické energie,
slouží-li tento systém pro centrální zásobování teplem, příp. te-
plou vodou, a není-li vhodnější použití podpory v rámci progra-
mu 7.A. Předmětem podpory jsou jak centrální tak i decentrali-
zované systémy využívající obnovitelné zdroje energie nebo je-
jich vzájemná kombinace Podmínkou získání podpory je splnění
kritérií uvedených v osnově energetického auditu. Podpora vý-
stavby systémů CZT se vztahuje na obce nebo jejich části. Ob-
ce by měly i nadále zůstat vlastníky minimálně rozvodných sítí
tepla, ale lépe i vlastníky nebo alespoň spoluvlastníky zdrojo-
vých částí (v kombinaci s producenty biomasy, případně většími
odběrateli). Vlastní chod systému lze pak zajistit prostřednictvím
účelově vytvořených subjektů nebo na komerční bázi. Podpora
může být poskytnuta na projekty kde náklady na přípojku objek-
tu nepřesahují stanovené maximální limity.

V případě decentralizovaných systémů jsou zdroje energie
dotovány v programu 1.A.a. Předmětem podpory v rámci tohoto
programu může být v případě decentralizovaných systémů vý-
stavba centrální výrobny paliv včetně technologické linky Pod-
pora se nevztahuje na tepelná čerpadla, obsahující látky, uvede-
né v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší.

Předmětem podpory mohou být v rámci tohoto programu
i tzv. ostrovní systémy (jedna či několik izolovaných malých ko-
telen s rozvody tepla do nejbližších okolních budov). Za ostrovní
systém je považován systém se zdrojem s minimálním instalo-
vaným výkonem 100 kW a napojením minimálně 5 objektů. Pod-
mínkou pro poskytnutí podpory na ostrovní systémy zásobování
teplem v obci je doporučení tohoto systému v energetickém au-
ditu.

V rámci dílčího programu 2.A budou v případě využívání
energetických rostlin jako paliva přednostně podporovány pro-
jekty na využívání biomasy v lokalitách, kde bude cílevědomé

pěstování energetických rostlin řešit obecné problémy zeměděl-
ství v marginálních podmínkách a výstavba zdroje využívajícího
takto vypěstovanou biomasu vyřeší zásobování teplem oblasti
mimo ekonomický dosah jiných zdrojů.

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů
vytápění a přípravy teplé vody ve školství, zdravotnictví,
v objektech sociální péče a v účelových zařízeních
neziskového sektoru.

Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu vytápění,
včetně přípravy teplé vody zařízeními na využívání obnovitel-
ných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, so-
lární systémy), případně o zavedení těchto zařízení na využití
obnovitelných zdrojů tepla v nově budovaných objektech. Pod-
mínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově
energetického auditu. Podpora bude přednostně poskytována
na objekty, splňující současně platné standardy pro tepelnou
izolaci budov. Podpora bude poskytována v závislosti na obje-
mu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok. Podpora se
nevztahuje na tepelná čerpadla, obsahující látky, uvedené
v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školská
zařízení je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě škol-
ského zařízení.

4.A. Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných
budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.
Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jed-

noho nebo malé skupiny objektů případně v kombinaci s jiným
zdrojem pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného čerpadla
vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, nákla-
dy na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Před-
mětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody
tepla v objektu a otopná tělesa). Podpora bude poskytována
v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na da-
ný rok.

V případě investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově bu-
dovaných objektech je možná kombinace tepelného čerpadla s ji-
ným zdrojem tepla. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný,
jsou základem pro výpočet podpory ve všech případech kombi-
nací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instala-
ci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.).

Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce.
v nichž jsou instalována teplená čerpadla s podporou Fondu mu-
sí splňovat současně platné standardy tepelné ochrany budov.

Podpora se nevztahuje na tepelná čerpadla, obsahující látky,
uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochra-
ně ovzduší.

Žadatel může požádat o podporu pouze v případě, že
systém na který žádá o podporu je již prokazatelně v trvalém
provozu, maximálně však do 9 měsíců od data uvedení do trva-
lého provozu.

V rámci programu 4.A. mohou být formou vyššího maximál-
ního limitu podpory zvýhodněni žadatelé o podporu, kteří hodla-
jí instalovat tepelné čerpadlo v objektu nahrazujícím objekt pro-
kazatelně zničený povodní v srpnu 2002.
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5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren.
Podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren

do 10 MW instalovaného výkonu. Tento program se vztahuje na
všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnika-
telské subjekty, fyzické osoby, právnické osoby). Podmínkou zís-
kání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetické-
ho auditu. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu
rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren.
Tento program se vztahuje na všechny subjekty (obce, roz-

počtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické oso-
by a právnické osoby). Podmínkou získání podpory je splnění kri-
térií uvedených v osnově energetického auditu. Podpora bude
poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků
Fondu na daný rok.

7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou
výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu.

V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek,
kde palivem je biomasa, resp. bioplyn vznikající fermentací ze-
mědělských odpadů a biologicky rozložitelných (tříděných) od-
padů. Dále se jedná např. o systémy s termickým zplyňováním
dřeva, parním kotlem, parní turbínou atd. Podmínkou získání
podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického
auditu. V případě, že energetický audit prokáže efektivitu tako-
vého zařízení, může být podpořena i pouze výroba elektrické
energie (např. ostrovní provozy, záložní zdroje apod.). Podpora
bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných pro-
středků Fondu na daný rok.

V rámci dílčího programu 7.A budou přednostně podporová-
ny projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie v lokali-
tách, kde bude cílevědomé pěstování energetických rostlin řešit
obecné problémy zemědělství v marginálních podmínkách a vý-
stavba zdroje využívajícího takto vypěstovanou biomasu vyřeší
zásobování teplem (případně elektrickou energií) oblasti mimo
ekonomický dosah jiných zdrojů.

V souladu s rozhodnutím Úřadu pro hospodářskou soutěž
může být v případě potřeby podpora poskytnuta i na náklady za
převod technologie na základě získání provozních licencí či pa-
tentovaného nebo nepatentovaného know-how, za předpokladu,
že tato nehmotná aktiva budou využívána výhradně příjemcem
podpory, bude na ně pohlíženo jako na neamortizované statky,
budou zahrnuta do aktiv příjemce podpory a budou používána
příjemcem podpory nejméně po dobu 5 let.

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů
vytápění a přípravy teplé vody v účelových zařízeních.
Jde o instalaci solárních systémů, tepelných čerpadel

a systémů využívajících biomasu s výjimkou jednotek sloužících
k vytápění a přípravy teplé vody v případech, kdy žadatelem je
fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A. a 4.A.). V úvahu přicháze-
jí například veřejné bazény a koupaliště (kapalinové kolektory),
zařízení sportovišť, dále sušičky (především se sezónním provo-
zem s využitím horkovzdušných kolektorů), objekty zemědělské
výroby, využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních
vod, kanalizací a rovněž náhrada spalování fosilních paliv bio-

masou nebo využití nekontaminované biomasy z výroby. Pod-
mínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově
energetického auditu. V případě obytných, kancelářských budov
apod., bude podpora přednostně poskytována na objekty, splňu-
jící současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov Pod-
pora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných
prostředků Fondu na daný rok. Podpora se nevztahuje na tepel-
ná čerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

9.A. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby
elektrické energie ze sluneční energie
Jde o instalace fotovoltaických zařízení připojených k síti

(on grid) o výkonech do 4 kWp pro domácnosti (kategorie fyzic-
ké osoby nepodnikající) a o výkonech do 40 kWp a nebo v pří-
padě integrace do nově stavěné nebo rekonstruované budovy
do 60 kW p pro ostatní žadatele. Při výběru budou preferována
zařízení vyrobená v tuzemsku Podmínkou získání podpory je
splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu. Pod-
pora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných
prostředků Fondu na daný rok.

Investicemi oprávněnými k podpoře jsou investice do po-
zemků, které jsou nezbytné pro splnění cílů ochrany životního
prostředí, investice do budov, továren a zařízení na snížení nebo
úplné odstranění znečištění a poškozování životního prostředí
a investice na úpravu výrobních metod s cílem ochrany životní-
ho prostředí. Podpora může být dále poskytnuta na náklady na
převod technologie na základě získání provozních licencí či pa-
tentovaného nebo nepatentovaného know-how, za předpokladu,
že tato nehmotná aktivita příjemce veřejné podpory a budou uží-
vána v podniku, který obdržel veřejnou podporu, po dobu ne-
jméně 5 let. Pokud budou tato nehmotná aktiva zakoupená od
třetích subjektů, musí být pořízena za tržních podmínek.

Náklady oprávněné k poskytnutí podpory musí být vypočí-
tány bez započtení výhod vzniklých ze zvýšení kapacity, z úspor
nákladů a vedlejší výroby během prvních 5 let existence inves-
tičního projektu.

10.A. Slunce do škol
Jde o instalace fotovoltaických nebo fototermických zaříze-

ní malých výkonů ve školských zařízeních. Účelem tohoto pro-
gramu je především demonstrace možností získávání energie ze
slunečního záření pro žáky a studenty základních a středních
škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu. Podpora bude
poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků
Fondu na daný rok.

Doporučená maximální velikost zařízení je u fotovoltaických
zařízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp u fototermic-
kých zařízení plochou kolektorů 4 m2.

V odůvodněných případech (specializované střední školy
například elektrotechnického, stavebního zaměření, spádové zá-
kladní nebo všeobecné střední školy) budou podporována i foto-
voltaická zařízení většího rozsahu, maximálně však do instalo-
vaného výkonu 1200 Wp.
Fond dodržuje podmínku rovnoměrného rozmístění projektů
v ČR. Při výrobě zařízení pro instalaci budou preferována zaří-
zení vyrobená v tuzemsku. Podmínkou pro získání podpory je
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předložení posudku zpracovaného energetickým konzultačním
a informačním střediskem nebo energetickým auditorem, který
potvrdí následující minimální parametry demonstračního systé-
mu:
• použití certifikovaných fotovoltaických panelů či solárních ko-

lektorů s certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznáva-
ného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola
apod.),

• vhodné umístění panelů či kolektorů (jak z hlediska maxi-
malizace využití slunečního záření, tak z hlediska viditelnos-
ti pro účely demonstrace),

• existenci měřícího zařízení udávajícího okamžitý výkon
systému a množství vyrobené energie a vyvedení těchto
údajů na dostatečně velký a přehledný displej umístěný ve
vstupní hale školy,

• existenci komunikačního adaptéru, umožňujícího napojení
systému a přenos dat na osobní počítač (není součástí
systému),

• u fotovoltaického systému buď autonomní systém s akumu-
látorem elektřiny (včetně zapojení do systému vhodných níz-
konapěťových spotřebičů – například ventilátor, úsporné zá-
řivky), které jsou součástí systému a předmětem podpory,
nebo napojení do elektrické sítě prostřednictvím střídače
měnícího stejnosměrné napětí panelů na střídavé napětí sí-
tě (230 V),

• u fototermického systému budou podporovány standardní
systémy pro přípravu teplé vody,

• modulovou konstrukci zařízení (t. j. možnost dalšího rozšiřo-
vání systému),

• budou podporovány pouze systémy pro celoroční provoz,
což v případě fototermických aplikací znamená realizaci se
zásobníkem uvnitř budovy.
Dále se jedná o instalaci fotovoltaických zařízení pro specia-

lizované vysoké školy za účelem výuky, případně pro vědecko-
výzkumné účely. Maximální instalovaný výkon těchto zařízení je
40 kWp.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školská za-
řízení je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě existence
školského zařízení.

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti
využívání obnovitelných zdrojů energie

1.B. Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství
v rámci celostátní strategické kampaně na podporu
využívání obnovitelných zdrojů energie 
Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu vyu-

žívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s programy envi-
ronmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EOVV). Osvěta může
být zabezpečována školskými úřady, školami všech úrovní, vě-
deckovýzkumnými pracovišti, správami NP a CHKO, regionální-
mi rozvojovými agenturami, regionálními energetickými agentu-
rami, nevládními organizacemi, profesními sdruženími, konzul-
tačními středisky apod., a to například prostřednictvím:
• zabezpečení informační kampaně pro školy (organizování

výstav a soutěží, příprava pomůcek a předmětů využitelných
při přípravě kampaně),

• organizování odborných kursů, seminářů a konferencí nezis-
kového charakteru, které jsou orientovány na cílové skupiny
veřejnosti,

• informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkuše-
ností z demonstračních projektů, přenos poznatků a zkuše-
ností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a ob-
cích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie
atd.).
Podpora bude též poskytována na semináře nebo odborné

vzdělávací kursy zabývající se obnovitelnými zdroji energie, kte-
ré budou pořádat školská zařízení, případně sdružení škol, pro
jiná školská zařízení. Podpora bude poskytována v závislosti na
objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné
úrovně zpracovatele materiálů, resp. pořadatele akcí a prokázá-
ní použitelnosti materiálů, resp. aktivit pro stanovené cíle. Pos-
kytnutí podpory je dále vázáno na prokázání účelu vynaložených
nákladů akce a doložení počtu účastníků, resp. oslovených čle-
nů cílových skupin dané akce.

2.B. Podpora vydávání knižních publikací
Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství,

propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných zdrojů ener-
gie a obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím
publikační činnosti, tj. knižních publikací s vlastním ISBN. Pod-
pora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných
prostředků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovída-
jící odbornosti pro daný typ činnosti, případně možnost přístupu
k potřebnému technickému vybavení a prokázání použitelnosti
publikací pro stanovené cíle.

Druh podpory
• dotace (0 – 100 % podle druhu programu),
• půjčka (0 – 80 % podle druhu programu, doba splatnosti 12

let, úroková sazba 0 – 4 % p.a., odklad max. 2 roky), 
• příspěvky na částečnou úhradu úroků z úvěru (max. 5 % roč-

ně po dobu max. 5 let),
• záruka za úvěr.

Přesné podmínky, stejně jako maximální hranice podpory
jsou uveřejňovány v Přílohách II Směrnice Ministerstva životního
prostředí ČR o poskytování finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR.

U programu 7.A je na základě výnosu Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže maximální výše podpory dána ekvivalen-
tem cca 40 % celkových investičních nákladů akce.

Vazba na další programy
Souběh přímé a nepřímé finanční podpory i souběh ve for-

mě záruky a příspěvku na částečnou úhradu úroku z úvěru je vy-
loučen.

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně
dotovaná ze státního rozpočtu např. prostřednictvím České
energetické agentury, Ministerstva zemědělství nebo Minister-
stva pro místní rozvoj. Podmínkou je, že výše celkové podpory
nepřesáhne maximální výši přímé finanční podpory z Fondu.
Společná podpora z Fondu a státního rozpočtu bude poskytová-
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na pouze žadatelům, kteří současně splní kritéria všech posky-
tovatelů podpory.

Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (napří-
klad opatření k úspoře energie a zároveň instalace zařízení na
využití obnovitelných zdrojů energie), lze na každou z těchto ak-
cí poskytnout prostředky bez výše uvedených omezení.

Součástí Státního programu jsou též programy dalších re-
sortů (program A Ministerstva průmyslu a obchodu je uveden
v kapitole V.). V případě těchto resortních programů (částí C, D,
E, F, G, H) není souběh podpory možný, programy naplňují jed-
notlivé resorty ze svých rozpočtových kapitol.

Doba trvání programu
Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekolo-

gickými podmínkami, rozdílně jsou pro jednotlivé programy vy-
mezeny i možnosti poskytnutí podpory z Fondu. Žádosti je mož-
né podávat průběžně, schvalování podpor probíhá čtyřikrát v ka-
lendářním roce na zasedání Rady Fondu. Čerpání prostředků
není vázáno na kalendářní rok, v němž byly poskytnuty.

Organizační zabezpečení
Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí. Čin-

nost Fondu je zajišťována prostřednictvím Kanceláře Fondu.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
V roce 2003 bylo podpořeno 1 053 projektů v oblasti obno-

vitelných zdrojů energie. Celkové investiční náklady těchto akcí

činí 615,3 mil. Kč. Podpora formou dotace reprezentuje částku
323,6 mil. Kč a formou půjčky 85,2 mil. Kč. Nejnáročnější ve
vztahu k investičním prostředkům je podpora do investic v ko-
munální sféře do centrálního systému zásobování teplem a te-
plou vodou, kde celkové investice na podporu 7 projektů repre-
zentují částku 132 mil. Kč, z toho podpora formou dotace 66
mil. Kč a formou půjčky 39,1 mil. Kč.

Nejvíce projektů bylo realizováno v programu Slunce do
škol, kde bylo vydáno705 kladných rozhodnutí, což představuje
67% ze všech přiznaných podpor. Celkové náklady představují
73,3 mil. Kč a celkové dotace 72,9 mil. Kč.

V programech pro fyzické osoby tj. 1.A. a 4.A. bylo kladně
posouzeno 214 žádostí a celkové náklady činí 40,3 mil. Kč
a podpora formou dotace 12,7 mil. Kč.

KONTAKTY:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 10010 Praha 10
Ing. Martin Kloz, 
odbor ekonomiky životního prostředí
tel.: 267 122 771, fax: 267 310 308
Martin_Kloz@env.cz, www.env.cz

Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/ I, 148 00 Praha 4
tel.: 267 994 300-367, fax: 272 936 597
www.sfzp.cz
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3. Program revitalizace říčních
systémů

Předmět a účel programu

Program revitalizace říčních toků byl přijat na základě bodu
II./1 usnesení vlády České republiky č. 373 ze dne 20. května
1992. Cílem je vytvořit podmínky pro obnovu přírodního prostře-
dí i zdrojů užívaných člověkem. Program revitalizace předpoklá-
dá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou
k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti,
příznivému uspořádání vodních poměrů a takovému uspořádání
funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kul-
turních hodnot krajiny.

Tyto cíle předpokládají, že budou uskutečněna revitalizační
opatření na vodních tocích v celkové délce cca 45 000 km. S re-
vitalizačními opatřeními na tocích nezbytně souvisí i obnova niv
a břehových porostů. Součástí revitalizačních opatření jsou dále
revitalizace pramenných oblastí a revitalizace nevhodně odvod-
něných pozemků, obnova mokřadních ekosystémů, opatření pro
obnovu zásob podzemních vod a v neposlední řadě obnova re-
tenční schopnosti krajiny. S mezinárodními závazky České re-
publiky a s naplňováním cílů Státního programu ochrany přírody
souvisí poskytování finančních prostředků na odstraňování příč-
ných překážek v tocích (rybochody). V rámci programu je po-
skytována také podpora na výstavbu kanalizací a čistíren od-
padních vod.

Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci revitalizač-
ních opatření v rámci těchto podprogramů:
a) revitalizace přirozené funkce vodních toků (podprogram

215 112):
• revitalizace vodních toků a jejich přírodního charakteru,

včetně jejich niv, popř. včetně prokazatelně nezbytných
výkupů pozemků k zajištění trvalé existence a ekologic-
kých funkcí revitalizovaných úseků toků a jejich niv (vod-
ní tok ve smyslu § 43 zákona č. 254/2001 Sb.),

• revitalizace odstavených ramen vodních toků,
• revitalizace pramenných oblastí,
• základní a revitalizace břehových nebo doprovodných

porostů podél vodních toků a melioračních kanálů jako
nedílná součást většího investičního celku realizovaného
v rámci Programu revitalizace,

• revitalizace opatření k zajištění trvalé existence a ekolo-
gických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků toků a je-
jich niv, včetně výkupů pozemků nezbytných k zajištění tr-
valé existence a ekologických funkcí přirozeně revitalizo-
vaných úseků toků a jejich niv.

b) zakládání a revitalizace prvků systému ekologické sta-
bility vázaných na vodní režim (podprogram 215 113):
• revitalizace nevhodně odvodněných pozemků a odvod-

ňovacích soustav,
• revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů,
• opatření pro obnovu zásob podzemních vod,
• opatření pro obnovu a stabilizaci vsakovacích ploch,
• protierozní opatření vázaná na zlepšování stability vodní-

ho režimu.

c) odstraňování příčných překážek na vodních tocích
a podpora takových technických řešení, která je neob-
sahují (doplňování a stavba rybích přechodů) – (pod-
program 215 114):
• doplňování a stavba rybích přechodů,
• další opatření na tocích zajištující jejich zprůchodnění pro

přirozenou migraci bioty.
d) revitalizace retenční schopnosti krajiny (podprogram

215 115):
• revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenč-

ních prostorů (nevztahuje se na následky zanedbání po-
vinné údržby objektu),

• zakládání nových retenčních prostorů, zejména jako sou-
části systémů ekologické stability krajiny,

• zvyšování retenční schopnosti území (např. poldry, systé-
my hrází, občasné rozlitiny apod.),

• protipovodňová opatření retenčního charakteru vázaná
na zvýšení stability vodního režimu území.

e) rekonstrukce technických prvků a odbahňování pro-
dukčních rybníků (podprogram 215 116):
• 0tento podprogram je ukončen.

f) výstavba a obnova ČOV a kanalizace vč. zakládání umě-
lých mokřadů (podprogram 215 117):
• pouze na akce na které bylo vydáno rozhodnutí o přidě-

lení dotace v roce 2003 a dříve,
• pouze na akce, které schválí ministr životního prostředí

(dále jen „ministr“) a s prokázaným mimořádným dopa-
dem na ochranu přírody a krajiny [např. nacházející se ve
zvláště chráněném území, v soustavě NATURA 2000,
v územích s mimořádným zájmem ochrany vod (např.
ochranná pásma vodních zdrojů, lososové a kaprové vo-
dy) a tvořící souvislý celek s akcemi realizovanými za fi-
nanční podpory z Programu revitalizace a Programu pé-
če o krajinu] a dále:
a) U aglomerací s počtem minimálně 300 EO na vý-

stavbu ČOV a kanalizace.
b) U aglomerací, kde je ČOV připojená ke sběrnému

systému s mechanicko-biologickou nebo obdobnou
úpravnou, nebo existuje kmenová stoka, která připo-
juje aglomeraci k čistírně odpadních vod, která slouží
více aglomeracím.

c) Pokud je průtočnost výpustí větší než 1/250 z Q355
vodního recipientu, pokud je menší, lze vody vypou-
štět do recipientu bez čištění a považuje se tento způ-
sob za přiměřené čištění. Přiměřené čištění znamená
čištění městských odpadních vod jakýmkoliv způso-
bem a nebo způsobem zneškodňování, který zajistí,
že po jejich vypouštění vyhoví recipient jakostním cí-
lům a příslušným ustanovením směrnice „Council Di-
rective 91/271/EEC“ of 21 May 1991;

• tento podprogram vzhledem k jeho specifickému charak-
teru upravuje Oddíl III.

g) revitalizace přirozené funkce vodních toků s revitalizací
retenční schopnosti krajiny (podprogram 215 118):
• revitalizace vodních toků a jejich přírodního charakteru,

včetně jejich niv, popř. včetně prokazatelně nezbytných
výkupů pozemků k zajištění trvalé existence a ekologic-

1199
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kých funkcí revitalizovaných úseků toků a jejich niv (vod-
ní tok ve smyslu § 43 zákona č. 254/2001 Sb.),

• revitalizace odstavených ramen vodních toků,
• revitalizace pramenných oblastí,
• zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných

porostů podél vodních toků a melioračních kanálů jako
nedílná součást většího investičního celku realizovaného
v rámci Programu revitalizace,

• revitalizační opatření k zajištění trvalé existence a ekolo-
gických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků toků a je-
jich niv, včetně výkupů pozemků nezbytných k zajištění tr-
valé existence a ekologických funkcí přirozeně revitalizo-
vaných úseků toků a jejich niv,

• revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenč-
ních prostorů (nevztahuje se na následky zanedbání po-
vinné údržby objektu),

• zakládání nových retenčních prostorů, zejména jako sou-
části systémů ekologické stability krajiny,

• zvyšování retenční schopnosti území (např. poldry, systé-
my hrází, občasné rozlitiny apod.),

• protipovodňová opatření retenčního charakteru vázaná
na zvýšení stability vodního režimu území.

Podmínky přístupu k podpoře

1. PODPROGRAMY Č. 215 112 – 215 116, 215 118
Cílem navrhovaných opatření musí být vytvoření či revita-

lizace ekologicky stabilního prvku v krajině spojené se zása-
hem do vodního režimu krajiny nezbytným pro jeho příznivé
ovlivnění (biocentrum, biokoridor, významný krajinný prvek,
zvýšení retenční schopnosti krajiny, apod.). Realizovaná opat-
ření nesmějí být využívána pouze a především k podnikatel-
ským záměrům, ale musí v prvé řadě splňovat cíle Programu
revitalizace.

Příjemci podpory
Žadatelem o finanční prostředky na realizaci revitalizačních
opatření může být:
a) vlastník pozemků či vodohospodářské stavby, na nichž mají

být revitalizační opatření provedena. Je-li vlastníkem pozem-
ku nebo vodohospodářské stavby fyzická osoba, poskytová-
ní finančních prostředků se řídí § 69, zákona č. 114/1992
Sb.,

b) správce toku, pokud jde o revitalizaci koryta vodního toku,
popř. koryta vodního toku a jeho nivy,

c) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa ochrany pří-
rody a správa národního parku v případě, že se jedná o po-
zemky ve zvláště chráněných územích na základě pověření
a souhlasu vlastníků,

d) nájemce pozemku, zejména pokud tímto nájemcem je Sprá-
va ochrany přírody, správa národního parku, Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), nebo ne-
státní nezisková organizace, a to s písemným souhlasem
vlastníka.
Žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani

právnická (§ 21 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve zně-
ní pozdějších předpisů).

Omezení programu
Z prostředků na zabezpečení Programu revitalizace nelze

poskytnout finanční prostředky na opatření:
a) která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinnos-

tí správců vodních toků a vlastníků pozemků, vlastníka vo-
dohospodářského díla či dotčené nemovitosti (podle zákona
č. 254/2001 Sb. a vyhl. Ministerstva zemědělství čr
č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vod-
ních toků a způsob provádění činností souvisejících se sprá-
vou vodních toků, ze dne 14. prosince 2001), 

b) jejichž cílem je v prvé řadě vytváření podmínek pro jejich
hospodářské využití,

c)qjejichž revitalizační efekt zjevně nebude přiměřený vynalože-
ným nákladům. Posouzení předpokládaného revitalizačního
efektu je v kompetenci regionálních poradních sborů pro kra-
jinotvorné programy (dále jen „regionální poradní sbor“),

d) na případy zakládání a revitalizaci vymezených a schvále-
ných území systému ekologické stability, které nejsou jedno-
značně spojeny s příznivým zásahem do vodního režimu
v krajině (např. výsadba porostů podél dopravních komuni-
kací).

Ostatní podmínky
Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. organi-

zační složky státu podávají investiční záměr, ostatní žadatelé žá-
dosti o poskytnutí dotace s náležitostmi investičního záměru (dá-
le jen „investiční záměr“) a dále doklady potřebné pro vystavení
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dá-
le jen „Žádost“). Žádost musí obsahovat všechny uvedené přílo-
hy (viz. příloha č. 1 Pravidel).

2. PODPROGRAM Č. 215 117

Příjemci podpory
Žadatelem o finanční prostředky může být:
A. obec, 
B. svazek obcí,
C. akciová společnosti vodovodů a kanalizací (dále jen „VaK“)

zajišťující odvádění a čištění odpadních vod z obce. Jedná se
o VaK s omezenou převoditelností akcií. V případě, že spo-
lečnost nemá ve stanovách převoditelnost akcií, bude zříze-
no zástavní právo ve prospěch poskytovatele dotace.

Předmět poskytování finančních prostředků
Předmětem poskytování finančních prostředků jsou:
a) výstavba, případně rekonstrukce splaškové kanalizace ve

stávající zástavbě vč. rozestavěných staveb, 
b) výstavba, případně rekonstrukce čistíren (dále jen „ČOV“)

včetně KČOV s podmínkou, že po realizaci akce budou
splňovat limity stanovené nařízením vlády ČR č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povr-
chových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vy-
pouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanaliza-
cí a o citlivých oblastech,

c) výstavba kanalizací v obcích (pouze pro žadatele dle čl. 15,
A/A2 v nichž je již vybudována funkční KČOV nebo je KČOV
ve výstavbě),
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d) výstavba ČOV (KČOV) současně se splaškovou kanalizací
(tedy oddílnou) v obcích, v nichž kanalizace ani čištění není,

e) rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce ČOV (KČOV) v ob-
cích, které mají nedostatečnou kapacitu odkanalizování
a čištění s podmínkou, že po realizaci akce budou splňovat
limity stanovené nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb. vlády
České republiky, o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech.
U všech výše uvedených možností musí být současně do-

drženy podmínky uvedené v čl. 14 podle typu žadatele.

Omezení programu
U obcí s počtem ekvivalentních obyvatel do 150 (podle čl.

15, A1) lze finanční prostředky poskytnout pouze na akce, je-
jichž investiční náklady zjištěné v souladu se zákonem
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, jsou jen do výše 5,0
mil. Kč rozpočtových nákladů (dále jen „RN“). U obcí s počtem
ekvivalentních obyvatel do 1000 (podle čl. 15, A2) lze finanční
prostředky poskytnout pouze na akce, jejichž investiční náklady
zjištěné v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., jsou stanoveny
podle počtu EO takto:

0 – 150 jen do výše 5 mil. Kč RN
151 – 200 jen do výše 7 mil. Kč RN
201 – 250 jen do výše 9 mil. Kč RN

251 – 1 000 jen do výše 12 mil. Kč RN
U obcí s počtem ekvivalentních obyvatel 501 – 2000 (podle

čl. 15, A4) lze finanční prostředky poskytnout pouze na akce, je-
jichž investiční náklady zjištěné v souladu se zákonem
č. 40/2004 Sb., jsou do 22 mil. Kč RN.

RN se rozumí náklady stavební části stavby, při výstavbě
ČOV náklady stavební části stavby a technologické části stavby
(RA 81 ř. 8124, ř. 8125).
Předmětem poskytování finančních prostředků nejsou:
a) Předmětem poskytování finančních prostředků nejsou do-

movní čistírny, soukromé ani veřejné části kanalizačních pří-
pojek, šachtičky, dešťová kanalizace a přímé čištění odpad-
ních vod vodními nádržemi.

b) Předmětem poskytování finančních prostředků nemůže být vý-
stavba kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění.

c) Předmětem poskytování finančních prostředků nemůže být
výstavba další etapy kanalizace v případě, že nebudou spl-
něny podmínky čl. 14, bod 3 a čl. 15 u všech typů žadatelů.
Na předmět žádosti nelze poskytnout dotaci na několik etap
současně.

d) Předmětem poskytování finančních prostředků nejsou vý-
stavby kanalizací a čistíren pro bytovou nebo jinou výstavbu,
která ještě není zrealizována.

e) Z prostředků na zabezpečení Podprogramu nelze poskyt-
nout finanční prostředky na opatření, která jsou běžnou
údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodo-
hospodářského díla.
Ve všech případech se musí jednat o stávající zástavbu se

stále bydlícími obyvateli. Předmětem poskytování není výstavba
na tzv. „volné ploše“, tedy zainvestování nezastavěných pozem-
ků pro následnou bytovou nebo jinou výstavbu.

Druh podpory

1. PODPROGRAMY Č. 215 112 – 215 116, 215 118

Finanční prostředky a způsoby jejich uvolňování
Finanční prostředky na realizaci akcí jsou uvolňovány z roz-

počtové kapitoly ministerstva. V rámci Programu revitalizace
jsou uvolňovány finanční prostředky na ty investiční akce, které
jsou rozestavěny a dále na akce které budou zahájeny v pří-
slušném rozpočtovém roce. Závazné údaje a podmínky pro čer-
pání finančních prostředků jsou stanoveny Rozhodnutím o účas-
ti státního rozpočtu na financování akce. Finanční prostředky na
investiční akce z Programu revitalizace mají pro žadatele – in-
vestora formu účelově vázaných finančních prostředků státního
rozpočtu.

Poskytování procentní výše finančních prostředků
1. Finanční prostředky se poskytují účelově z prostředků na za-

jišťování Programu revitalizace.
U podprogramů podle článku 3, odstavce 1, písm. a, b, c,
d, g tj. na:

a) revitalizaci přirozené funkce vodních toků,
b) zakládání a revitalizaci prvků systému ekologické stability

vázaných na vodní režim,
c) odstraňování příčných překážek na tocích, které jsou sou-

částí zejména „Akčního programu rybích přechodů“ (příloha
č. 13) v daném roce,

d) revitalizaci retenční schopnosti krajiny,

2211

typ žadatele procentní výše 
příspěvku

organizační složky státu a 
příspěvkové  organizace zřízené 
ministerstvem a nestátních nezisk. 
org.
organizace hospodařící na majetku 
státu v případě zvl. zájmu ochrany 
přírody

až do výše 100 % 
celkových nákladů

obce
ostatní žadatelé

až do výše 100 % 
stavebních nákladů, 
resp. celkových nákladů 
podle čl. 3, bod 4), 5), 6)

typ žadatele procentní výše 
příspěvku

organizační složky státu a 
příspěvkové organizace zřízené 
ministerstvem a nestátní neziskové 
organizace

až do výše 100 % 
celkových nákladů

obce až do výše 80 % 
celkových nákladů

ostatní žadatelé až do výše 60 % 
celkových nákladů
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e) revitalizace přirozené funkce vodních toků s revitalizací re-
tenční schopnosti krajiny.

Procentní výše příspěvku se stanovuje s ohledem na podíl jed-
notlivých parametrů (vodní tok: vodní nádrž).

2. PODPROGRAM Č. 215 117

Výše poskytnutých finančních prostředků
1. Při poskytování státních účelových dotací obcím bude posu-

zována dluhová služba a její vliv na finanční možnosti obce.
Výše dluhové služby bude sledována v roce podání žádosti
o příspěvek z Programu za předchozí rok. V případě nedo-
statku finančních prostředků bude rovněž posuzována mož-
nost splácení dalšího bankovního úvěru.

2. Podpora financování vodohospodářských staveb ze státního
rozpočtu se poskytuje formou:

a) přímé dotace v maximální výši do 80 % celkových rozpočto-
vých nákladů pouze v případě výstavby KČOV a kanalizace
k KČOV (z dotace mohou být hrazeny pouze náklady sta-
vební a technologické části stavby),

b) přímé dotace v maximální výši do 65 – 70 % nákladů sta-
vební a technologické části (z dotace mohou být hrazeny
pouze náklady stavební a technologické části stavby).
Jako podklad pro toto rozhodnutí se vyžaduje finanční pro-

jekt k zamýšlené výstavbě.
Pokud jsou investorovi současně poskytovány finanční pro-

středky z fondů Evropské unie, může souběh finančních pro-
středků (tj. státní rozpočet a EU) dosáhnout výše max. do 70 %.

Finanční prostředky a způsob jejich uvolňování
V rámci podprogramu 215 117 jsou uvolňovány finanční

prostředky z rozpočtové kapitoly ministerstva na ty investiční ak-
ce, které jsou rozestavěny z tohoto podprogramu 215 117 a dá-
le na akce, které budou zahájeny v příslušném rozpočtovém ro-
ce. Použití finančních prostředků je vázáno na daný rok a nelze
je použít v následujícím roce. Závazné údaje a podmínky pro čer-
pání finančních prostředků jsou stanoveny Rozhodnutím. Fi-

nanční prostředky na investiční akce z podprogramu 215 117
mají pro žadatele – investora formu účelově vázaných finančních
prostředků státního rozpočtu.

Vazba na další programy
Při poskytnutí finančních prostředků žadateli z Programu

revitalizace nelze na tutéž akci poskytnout finanční prostředky
ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“),
z rozpočtu Ministerstva zemědělství, případně jiných zdrojů stát-
ního rozpočtu. Skutečnost, že žadatel nežádal o další finanční
prostředky, bude uvedena v žádosti o poskytnutí finančních pro-
středků.

U podprogramu č. 215 117 platí, že pokud jsou investorovi
současně poskytovány finanční prostředky z fondů Evropské
unie, může souběh finančních prostředků (tj. státní rozpočet
a EU) dosáhnout výše max. do 70 %.

Doba trvání programu
Doba trvání programu není časově omezena. Realizace

programu v daném roce je ohraničena objemem disponibilních
finančních prostředků.

Organizační zabezpečení
Program revitalizace říčních systémů je zabezpečován

MŽP a jeho řízením je pověřeno Samostatné oddělení administ-
race programů a majetku. Na regionální úrovni je PRŘS zajišťo-
ván činností regionálních poradních sborů (RPS), pracujících při
střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně, Čes-
kých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Olomouci, Ostravě, Par-
dubicích, Plzni, Praze a Ústí nad Labem (tabulka s kontaktními
adresami AOPK ČR je obsažena níže).

Žadatel předkládá nejprve investiční záměr a po jeho pro-
jednání a vystavení Rozhodnutí o registraci akce včetně podmí-
nek žadatel předkládá Žádost. Investiční záměry a Žádosti ve
dvou vyhotoveních a další jiné doklady předkládají žadatelé
místně příslušnému středisku Agentury ochrany přírody a kraji-
ny ČR, které vždy doklady projedná a zajistí jejich další zpraco-
vání pro projednání v regionálním poradním sboru. Následně
jsou podklady zaslány prostřednictvím ústředí Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3 na MŽP. Fi-
nanční prostředky se poskytují po projednání žádosti v regionál-
ním poradním sboru a v komisi pro krajinotvorné programy.

KONTAKTY:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha 10,

Ing. Petr Pařízek, 
samostatné oddělení administrace programů a majetku
tel: 267 122 312, fax: 267 126 312
Petr_Parizek@env.cz, www.env.cz

Střediska Agentury ochrany přírody a krajiny (viz seznam)

typ žadatele procentní výše 
příspěvku

organizační složky státu a 
příspěvkové organizace zřízené 
ministerstvem a nestátní neziskové 
organizace

až do výše 100 % 
celkových nákladů

obce až do výše 100 % 
stavebních nákladů, 
resp. celkových nákladů 
podle čl. 3, bod 4), 5), 6)

ostatní žadatelé až do výše 80 % 
celkových nákladů
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SEZNAM STŘEDISEK AGENTURY
ADRESA + JMÉNO TELEFON FAX
e-mail je pro všechny pracovníky AOPK ve shodném tvaru: jmeno_prijmeni@nature.cz

Středisko Brno 541 126 200 541 246 001
Lidická 25/27, 657 20 Brno 541 126 270
Ing. Stanislav Koukal, vedoucí mobil: 608 423 826
Ing. Zuzana Bieberová (kraj Jihomoravský) 541 126 246
Ing. Petr Koutný (kraj Zlínský) 541 126 256

Středisko České Budějovice 386 110 717 386 351 008
Nám. Přemysla Otakara II., 34, 370 01 ČB 386 110 711 (sekret.)
Mgr. Josef Albrecht, vedoucí mobil: 602 205 593 
Ing. Vladimír Šámal 386 110 715

Středisko Havlíčkův Brod 569 423 885 569 425 007
Husova 2115, 580 02 HB 569 429 494 
Ing. Václav Hlaváč, vedoucí mobil: 602 205 590
Ing. Bohumila Jermlová

Středisko Olomouc 585 224 157 585 224 157
Lafayettova 13, 772 00 Olomouc 585 229 873
RNDr. Jiří Šafář, vedoucí mobil: 602 205 589
Mgr. Šárka Černá

Středisko Ostrava 596 133 673 596 133 020
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz 596 133 674
Ing. Vladimír Mana, vedoucí mobil: 608 705 635
Mgr. Zdenka Hrdá

Středisko Pardubice 466 797 581 466 310 314
B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice 466 797 582 
Ing. Michael Hošek, vedoucí, (kraj Královéhradecký) mobil: 776 659 160
Ing. Jaroslava Vopršalová (kraj Pardubický) 466 797 583

Středisko Plzeň 373 300 060 377 537 499
Malá 9, P.O.BOX 101, 304 01 Plzeň 373 300 055 (sekret.)
Ing. Michal Červenka, vedoucí mobil: 602 285 199
Ing. Jiří Hrabák (kraj Plzeňský) 373 300 054
Ing. Jaroslava Kumperová (kraj Karlovarský) 373 300 056

Středisko Praha 251 101 671 251 101 673
U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5 251 101 673
Ing. Pavel Mudra, vedoucí mobil: 602 205 602
Ing. Tomáš Just 251 101 672
Ing. Ludmila Friedlová 251 101 677

Středisko Ústí nad Labem 475 220 525 475 220 503
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí n/L. 475 220 579, 89
Ing. Tomáš Stuchlík, vedoucí, Ústecký kraj mobil: 777 205 585
Ing. Iva Krejčová (kraj Liberecký)
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4. Program péče o krajinu 
Program tvoří dva podprogramy:
• Podprogram péče o krajinu.
• Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody.

4.1. Podprogram péče o krajinu

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU
Předmětem podpory jsou opatření neinvestičního charakte-

ru, vedoucí k ochraně a obnově základních funkcí krajiny, prová-
děná vlastníky či nájemci pozemků nad rámec jejich povinností
stanovených zákonem. Program péče o krajinu vytváří podmín-
ky pro rehabilitaci základních funkcí krajiny (půdoochranná, bio-
logická, mikroklimatická, stabilita vodního režimu), které umož-
ňují její optimální zemědělské, vodohospodářské, lesnické a re-
kreační využívání, čímž jsou vytvářeny postupně i podmínky pro
pozitivní demografický vývoj.

Podporu ze státního rozpočtu je možno poskytnout na za-
jištění následujících zásahů a opatření (neslouží k podnikatel-
ským záměrům):

a) Ochrana krajiny proti erozi.

Sledované cíle 
• Snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protie-

rozních opatření.
• Zvyšování retenční schopnosti krajiny.

Předměty podpory
• Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo

koryta vodních toků (jedná–li se pouze o preventivní opatře-
ní, nikoliv o odstranění následků nevhodného hospodaření
nebo užívání): úpravy terénu (zemní práce, násyp zeminy,
přemisťování zeminy, meze, drobné poldry).
Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena
až do 100% podle rozpočtové části příslušné dokumentace.
Konkrétní výše finančních prostředků bude stanovena v zá-
vislosti na velikosti území, ochráněného konkrétním opatře-
ním.

• Tvorba biologických protierozních opatření a realizace vy-
mezených a schválených územních systémů ekologické sta-
bility (ÚSES) z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva
a sadbového materiálu:
• zakládání trvalých travních porostů na pozemcích, které

nejsou evidovány v katastru nemovitostí jako TTP (louka,
pastvina) do výše příspěvku 10.000,- Kč/ha za podmínky
doložení podání žádosti o změnu druhu pozemku na TTP
na katastrální úřad, popř. jsou již v katastru nemovitostí
evidovány jako TTP na základě výsledků pozemkových
úprav, ale v terénu ke změně druhu pozemku ještě nedo-
šlo,

• zakládání trvalých travních porostů v okolí výsadeb nebo
pro účely ochrany vodního toku (infiltrační pásy) do výše
příspěvku 12.000,- Kč/ha, 

• výsadba liniových porostů a solitérních dřevin na pozemcích
mimo les (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby), 

• realizace vymezených a schválených územních systémů
ekologické stability.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanove-
na až do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace
a podmínek pověřené odborné organizace.

O samostatný finanční příspěvek na následnou péči lze žádat
do tří let po provedení výsadby dřevin pokud není provedení ná-
sledné péče na vlastní náklady stanoveno v rozhodnutí jako pod-
mínka pro realizaci příslušného opatření. Finanční příspěvek na ná-
slednou péči při založení travního porostu se neposkytuje. Změnu
druhu pozemku po provedení zatravnění je příjemce finančních
prostředků povinen zanést do katastru nemovitostí do dvou let od
přiznání finančních prostředků. Nesplnění této povinnosti je důvo-
dem pro odejmutí poskytnutých finančních prostředků.

Finanční prostředky lze přiznat na zakládání trvalého trav-
ního porostu pouze tehdy, jestliže se na něj nevztahují dotace
Ministerstva zemědělství.

b) Udržení kulturního stavu krajiny.

Sledované cíle
• Udržení kulturního stavu, typického krajinného rázu a zá-

kladních mimoprodukčních funkcí krajiny.
• Omezování nežádoucího šíření chorob na dřevinách.
• Zavádění ozdravných opatření v intenzívně zemědělsky vyu-

žívaných oblastech.
• Podpora přírodě blízkých forem zemědělského hospodaření.

Předměty podpory
• Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů

včetně vymezených ptačích oblastí (šetrné kosení travních
porostů a rákosin včetně odklízení posečené hmoty v termí-
nu stanoveném orgánem ochrany přírody, extenzívní pastva,
obnova skladby lučních společenstev, likvidace náletových
dřevin a jiná biotechnická opatření):
• kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací do

výše příspěvku 7.000,- Kč/ha, zpracování hmoty, svoz
a odvezení posečené hmoty podle podmínek stanove-
ných orgánem ochrany přírody,

• ruční kosení do výše příspěvku 12.000,- Kč/ha, zpraco-
vání hmoty, svoz a odvezení posečené travní hmoty pod-
le podmínek stanovených orgánem ochrany přírody,

• likvidace křovinného a dřevinného náletu do výše přís-
pěvku 20.000,-. Kč/ha, zpracování hmoty, svoz a odveze-
ní náletu podle podmínek stanovených orgánem ochrany
přírody,

• extenzívní pastva do výše příspěvku 8.000,- Kč/ha, při
zvláště ztížených podmínkách může být max. příspěvek
zvýšen až o 50 % (zvýšené náklady na dopravu zvířat
a vody, stavbu dočasných ohradníků, lokality s nízkou
úživností porostu), 

• výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů, přede-
vším starých a krajových odrůd (solitérní stromy, liniové
a skupinové výsadby). Opatření se nevztahuje na výsad-
bu a obnovu intenzivních sadů, opatření na zlepšování
přírodního prostředí zaváděním jiných extenzivních způ-
sobů hospodaření.

Při provádění kosení, likvidace náletu a pastvy pokud míst-
ně příslušné sběrné místo uzná, že realizace těchto opatření je
ztížena zvlášť náročnými přírodními podmínkami (první kosení
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u dlouhodobě nekosených luk, příliš hustý dřevinný nálet, silně
podmáčené louky, silně svažité či kamenité pozemky apod.), je
možné finanční příspěvek navýšit až o 50 %.

V případě, že místně příslušné místo uzná za vhodné, je
nutno náklady na provedená opatření vyčíslit zvlášť na kosení, li-
kvidaci a zvlášť na úklid rostlinné hmoty.

V případě, že místně příslušné sběrné místo uzná za vhod-
né mulčování, je finanční příspěvek snížen o 50 %.

Finanční prostředky lze přiznat pouze na opatření, na něž
se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství.
• Ošetření památných stromů a památných alejí a dalších vý-

znamných stromů a alejí: ochrana a uchování památných
a dalších významných stromů a alejí.
Výše přiznaných finančních prostředků může být stanove-

na do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace
a podmínek pověřené odborné organizace.

c) Podpora druhové rozmanitosti.

Sledované cíle
• Ochrana, uchování a obnova druhové rozmanitosti.

Předměty podpory 
• Podpora ustupujících populací původních rostlinných i živo-

čišných druhů, jejich přirozených společenstev a stanovišť:
• vytváření speciálních opatření, např. rozrušování drnu,

prohlubování a vytváření tůněk a umělých drobných vod-
ních ploch, podpora populací ohrožených rostlinných i ži-
vočišných druhů a společenstev, 

• změna druhově chudých lučních porostů na geneticky
a stanovištně druhově bohaté do výše příspěvku 20.000,-
Kč/ha,

• vytváření opatření neinvestičního charakteru na zmírnění
bariérového efektu komunikací a staveb.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanove-
na do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace
a podmínek pověřené odborné organizace.
• Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lesích,

zejména ve vymezených a schválených ÚSES a vymeze-
ných ptačích oblastech. Pouze na opatření, na něž se ne-
vztahují dotace Ministerstva zemědělství: vytváření opatření
vedoucích ke zlepšení stavu lesních porostů a jejich stabili-
zaci, prováděných nad rámec stanovený zákonem o lesích,
zejména ve vymezených a schválených ÚSES a vymeze-
ných ptačích oblastech.
Výše přiznaných finančních prostředků může být stanove-

na do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace
a podmínek pověřené odborné organizace.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE

Vymezení příjemců podpory
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (vlast-

ník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na
nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých
předmětů podpory. Z pověření těchto vlastníků či nájemců po-
zemků může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická
nebo právnická osoba.

Žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani
právnická (§ 21 obchodního zákoníku).

Kritéria programu
Organizačně zajišťuje realizaci Podprogramu péče o kraji-

nu v rámci Programu samostatné oddělení administrace progra-
mů a majetku ministerstva ve spolupráci s odborem ekologie
krajiny a lesa ministerstva životního prostředí. Dále je zajištěním
realizace Podprogramu péče o krajinu v rámci Programu pově-
řena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Pově-
řená odborná organizace má zřízena místně příslušná sběrná
místa, kterými jsou její územně příslušná střediska.

Finanční prostředky lze poskytnout na vlastní realizaci
opatření uvedených u jednotlivých předmětů podpory (oddíl II.,
článek 9 Směrnice MŽP č. 2/2004). Opatření, pro něž se žádá
o finanční prostředky, nesmí sloužit k podnikatelským záměrům.

Finanční prostředky lze přiznat až do výše 100 % uznaných
nákladů (čl. 2).

Poskytnutí zálohy je možno výjimečně sjednat s příslušným
sběrným místem do maximální výše 30 % ceny realizovaného
opatření. Poskytnutí zálohy musí být uvedeno ve smlouvě.

Finanční prostředky nelze poskytnout na práce a činnosti:
a) které jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluv-

ní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vod-
ních toků, 

b) jejichž cílem je vytváření podmínek pro hospodářské využití,
c) na které byly uvolněny finanční prostředky ze Státního fondu

životního prostředí České republiky, z rozpočtu Ministerstva
zemědělství, případně jiných zdrojů státního rozpočtu,

d) investičního charakteru.
Žádost se předkládá nejpozději do 30. 6. 2004, přičemž

rozhodující je datum na razítku převzetí místně příslušným sběr-
ným místem, které místně příslušné sběrné místo připojuje na
předloženou nebo zaslanou žádost.

Vyžaduje-li realizace záměru změnu druhu pozemku, musí
být součástí žádosti i souhlas (či jiné opatření) dotčených orgá-
nů státní správy podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen do
2 let od převzetí opatření zajistit zanesení nastalé změny druhu
pozemku do katastru nemovitostí.

V případech, kde je třeba dlouhodobě zajistit a udržovat
realizovaná opatření, může být závazek vlastníka (či žadatele)
o provádění této péče na vlastní náklady obsažen v příloze k roz-
hodnutí o poskytnutí finančních prostředků jako podmínka pro
poskytnutí finančních prostředků.

4.2. Podprogram péče o zvláště chráněné části
přírody

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU

Péče o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy
rostlin a živočichů v předmětných územích.

Předměty podpory
• Vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce v předmět-

ných územích.

2255



P O D P O R A O C H R A N Y Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í

2266

a) vyhotovení plánu péče nebo jeho části o existující NPR,
PR, NPP, PP, a jejich ochranná pásma podle schválené
metodiky,

b) vyhotovení dodatku k již schválenému plánu péče o exis-
tující NPR, PR, NPP, PP, a jejich ochranná pásma podle
schválené metodiky,

c) vyhotovení plánu péče nebo jeho jednotlivých kapitol
o NPR, PR, NPP, PP, a jejich ochranná pásma podle
schválené metodiky, jako podkladu nezbytného pro jejich
vyhlášení,

d) vyhotovení záznamu podrobného měření změn pro urče-
ní hranice existujících nebo navrhovaných NPR, PR, NPP,
PP, NP a CHKO, a jejich ochranných pásem, včetně vy-
hotovení seznamu souřadnic (S-JTSK) lomových bodů
hranic těchto chráněných území a hranic jejich vyhlašo-
vaných ochranných pásem za účelem jejich evidence
v Ústředním seznamu ochrany přírody a provedení záz-
namu v Katastru nemovitostí,

e) geodetické vytyčení hranic NPR, PR, NPP, PP, NP
a CHKO, a jejich ochranných pásem a označení a stabi-
lizace hlavních lomových bodů hranic těchto chráněných
území a jejich vyhlášených ochranných pásem v terénu,

f) vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálné části
parcely za účelem výkupu pozemku v NPR, PR, NPP, PP,
NP a CHKO, a jejich ochranných pásmech, jeho převodu
do správy žadatele nebo změny druhu pozemku či způso-
bu jeho využití na části původní parcely, pokud tento poze-
mek nebo jeho část je v majetkové správě žadatele.

• Údržba a budování technických zařízení nebo objektů
sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v před-
mětných územích.
a) provádění pruhového značení hranic NPR, PR, NPP, PP

a I. zóny NP, výroba, instalace nebo údržba tabulí vyzna-
čujících předmětná území, hraničních kůlů, 

b) výroba, instalace nebo údržba informačních tabulí, dále
tabulí usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního vybave-
ní neinvestičního charakteru umístěného v terénu, jehož
funkcí je informovat o speciálním režimu daného území
a jeho přírodních hodnotách,

c) údržba, oprava nebo budování bariér, zábradlí a jiných
zařízení neinvestičního charakteru, usměrňujících pohyb
návštěvníků, 

d) údržba a opravy turisticky značených cest v NPR, PR,
NPP, PP a NP,

e) údržba, oprava nebo budování bariér (oplocení) neinves-
tičního charakteru proti šíření živočichů patřících ke geo-
graficky nepůvodním nebo invazním druhům, poškozují-
cích zvláště chráněné části přírody.

• Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních
zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmět-
ných územích.
a) odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu

a odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení,
objektů apod., v NPR, PR, NPP, PP a NP,

b) obnova vegetačního krytu, zcela nebo částečně odstra-
něného při předchozím využíváním pozemků (zakládání
trvalých travních porostů, výsadba dřevin apod.), a ná-

sledná péče o vysazené porosty, pouze na opatření na
něž se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství,

c) provádění zásahů směřujících k úpravě druhové nebo
prostorové skladby lesa směrem k přírodě blízkému sta-
vu,

d) likvidace nebo redukce rostlin nebo živočichů, patřících
ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, po-
škozujících zvláště chráněné části přírody,

e) obnova přírodě blízkého stavu přirozených útvarů a jevů
neživé přírody poškozených lidskou činností, 

f) opatření zabraňující projevům eroze způsobené lidskou
činností, včetně likvidace jejích následků, tvorba biologic-
kých protierozních opatření např. zakládání trvalých trav-
ních porostů z přírodě blízké a stanovištně odpovídající
bylinno-travinné směsi místního původu (max. příspěvek
20.000,- Kč/ha), výsadba solitérních dřevin nebo porostů
dřevin na pozemcích mimo les (solitérní stromy, liniové
a skupinové výsadby), a následná péče o vysazené po-
rosty, pouze na opatření na něž se nevztahují dotace Mi-
nisterstva zemědělství,

g) přemisťování populací zvláště chráněných druhů rostlin či
živočichů z prostorů určených k takovému způsobu vyu-
žívání, který vylučuje jejich další existenci nebo opatření
neinvestičního charakteru ke zmírnění bariérového efektu
komunikací a staveb.

• Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž
ochranu byla předmětná území zřízena nebo existenci
zvláště chráněného druhu.
a) provádění v současnosti nevýnosných tradičních hospo-

dářských činností na zemědělské půdě nebo na rybní-
cích, kterými se udržuje žádoucí druhová skladba nebo
prostorová struktura chráněných ekosystémů nebo sta-
novišť zvláště chráněných rostlin či živočichů (kosení luk
a rákosin – max. příspěvek 7.000,- Kč/ha při kosení leh-
kou mechanizací a max. příspěvek 12.000,- Kč/ha při ruč-
ním kosení; při zvláště ztížených podmínkách může být
max. příspěvek zvýšen až o 50 %, při mulčování bude
max. hranice příspěvku snížena o 50 %; extenzívní past-
va max. příspěvek 10.000,- Kč/ha, při zvláště ztížených
podmínkách může být max. příspěvek zvýšen až o 50 %
– zvýšené náklady na dopravu zvířat a vody, stavbu do-
časných ohradníků, lokality s nízkou úživností porostu,
letnění rybníků – všechny způsoby – nebo zimnění rybní-
ků, řízená regulace vodní vegetace pomocí biomeliorač-
ních zásahů, kosení v litorálním nebo příbřežním pásmu,
ručně nebo za pomocí lehké mechanizace apod.), pouze
na opatření na něž se nevztahují dotace Ministerstva ze-
mědělství,

b) provádění prací (odvětvování, krácení kmenů, odkorňová-
ní apod.) nezbytných k bezpečnému ponechávání dřeva
určeného k zetlení v lesních porostech v NPR, PR, NPP,
PP a NP, 

c) zajištění osiva místního původu stanovištně původních
dřevin a následně sadebního materiálu těchto dřevin, pro
umělou obnovu lesa,

d) vysazování stanovištně původních melioračních a zpev-
ňujících dřevin nad rámec stanovený vyhláškou
č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje le-
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sů a o vymezení hospodářských souborů a vysazování
nebo udržování hospodářsky nevýznamných druhů dře-
vin přirozené skladby a jedle bělokoré v lesních poros-
tech a následná ochrana provedených výsadeb a ná-
sledná péče o vysazené porosty,

e) používání k přírodě šetrných technologií při zajišťování
péče o lesy ve zvláště chráněných územích,

f) zajištění ošetření památných stromů a dalších význam-
ných stromů a alejí,

g) podpora populací ohrožených rostlinných i živočišných
druhů a společenstev realizací speciálních činností (např.
rozrušování drnu, pravidelná likvidace nežádoucího nále-
tu dřevin, péče o hnízdiště a zimoviště apod.), 

h) budování zařízení a objektů sloužících úpravě vodního re-
žimu ve prospěch zvláště chráněné části přírody, 

i) změna druhové skladby nebo snížení hustoty rybí obsádky
v rybnících (např. z důvodu přirozeného poklesu hladiny vo-
dy, dočasného záměrného snížení hladiny vody apod.),

j) zajišťování původního rostlinného nebo živočišného ma-
teriálu a praktická záchrana zanikajícího genofondu pů-
vodních druhů nebo místních ohrožených ekotypů za
účelem následné repatriace nebo reintrodukce,

k) repatriace nebo reintrodukce zvláště chráněných rostlin
nebo živočichů včetně následné péče o výsadby rostlin
nebo vysazené populace živočichů,

l) údržba geologických profilů, 
m) změna druhově chudých lučních porostů na geneticky

a druhově bohaté porosty (max. příspěvek do výše
20 000,- Kč/ha) odpovídající stanovišti,

n) oplocení míst cenných z pohledu ochrany přírody, která
jsou součástí pasených ploch (max. příspěvek 60,- Kč/na
běžný metr dřevěného oplocení),

o) podpora zachování extenzivního hospodaření na pozem-
cích v I. zóně NP a CHKO (max. příspěvek 3.000,- Kč/ha),
podmínkou je nezařazení pozemku do kompenzací s en-
vironmentálními omezeními (E-LFA v rámci HRDP).

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE

Vymezení příjemců podpory
Subjekty, kterým mohou být poskytnuty finanční prostředky

v rámci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody pod-
le těchto směrnice jsou:

a) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
b) Správa chráněných krajinných oblastí České republiky,
c) Správa Krkonošského národního parku,
d) Správa Národního parku České Švýcarsko,
e) Správa Národního parku Podyjí,
f) Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šu-

mava.

Kritéria programu
Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci činností nebo
prací, odpovídajících jednotlivým opatřením (čl. 17):

a) v národních přírodních rezervacích (dále jen „NPR“) a ná-
rodních přírodních památkách (dále jen „NPP“), a jejich
ochranných pásmech,

b) v národních parcích (dále jen „NP“) a jejich ochranných
pásmech,

c) v chráněných krajinných oblastech (dále jen „CHKO“)
a jejich ochranných pásmech,

d) v přírodních rezervacích (dále jen „PR“) a přírodních pa-
mátkách (dále jen „PP“) a jejich ochranných pásmech,
nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví státu, které
jsou v majetkové správě žadatele,

e) v PR a PP a jejich ochranných pásmech, nacházejících
se na pozemcích určených pro účely obrany státu (dále
jen „předmětná území“).

Finanční prostředky je možno použít jen na opatření reali-
zovaná v souladu s plánem péče o příslušné zvláště chráněné
území.

Opatření, která mají být uskutečněna v předmětných úze-
mích, pokud o jejich provedení nepožádaly osoby podle čl. 18
odst. 1, musí být příjemcem, podle ustanovení § 68 odst. 3 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění po-
zdějších předpisů, projednána s vlastníky či nájemci pozemků,
jichž se týkají.

Finanční prostředky nelze poskytnout na práce a činnosti:
a) které jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo

smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či
správců vodních toků; toto ustanovení neplatí, je-li správ-
cem či nájemcem pozemku příjemce (čl. 13),

b) jejichž cílem je vytváření podmínek pro hospodářské vy-
užití, 

c) na které byly uvolněny finanční prostředky ze Státního
fondu životního prostředí České republiky, z rozpočtu Mi-
nisterstva zemědělství, případně jiných zdrojů státního
rozpočtu,

d) investičního charakteru.
Na příjemce se mohou obracet se Žádostí o poskytnutí fi-

nančních prostředků na realizaci opatření v zájmu ochrany pří-
rody v roce 2004 podle čl. 18 odst. 1 směrnice – Podprogram pé-
če o zvláště chráněné části přírody (dále jen „Žádost“) včetně
příloh (příloha č. 13 této směrnice) o finanční příspěvek na reali-
zaci opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny na pozemcích
v předmětných územích tuzemské osoby, které jsou vlastníky
a nájemci těchto pozemků, nebo mají souhlas a pověření vlast-
níka pozemků k realizaci opatření. Tyto Žádosti musejí být pří-
jemci předány nejpozději do 30. 6. 2004.

Opatření, která by měla být v daném období uskutečněna,
musí příjemce projednat s vlastníky a nájemci pozemků, jichž se
budou týkat. Nejprve se s nimi projedná možnost, že by určité
opatření provedli sami bezúplatně, popř. za úplatu, vyžádá-li si
realizace opatření finanční zajištění. Toto neplatí pro opatření
podporovaná na základě Žádostí osob podle čl. 18 odst. 1.

KONTAKTY:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha 10,
Ing. Petr Pařízek, 
samostatné oddělení administrace programů a majetku
tel: 267 122 312, fax: 267 126 312
Petr_Parizek@env.cz, www.env.cz
pracoviště AOPK (viz Program revitalizace říčních systémů)
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5. Příspěvek zoologickým zahradám 

Předmět a účel programu 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vy-

hlásilo na rok 2004 program Příspěvek zoologickým zahra-
dám (dále jen „Program“), umožňující poskytovat účelové dota-
ce provozovatelům zoologických zahrad s cílem podporovat za-
pojení českých zoologických zahrad do mezinárodních a národ-
ních projektů ochrany přírody.

Finanční prostředky poskytované v rámci Programu jsou
určeny na realizaci předmětů podpory uvedených ve třech do-
tačních titulech:
• Chov ohrožených druhů světové fauny v českých ZOO:

chov ohrožených druhů světové fauny zařazených do Ev-
ropských záchovných programů (zkráceně EEP), uvedených
v evropských plemenných knihách (zkráceně ESB), meziná-
rodních plemenných knihách (zkráceně ISB) a v Červené
knize IUCN (zkráceně RDB); chov vybraných druhů chráně-
ných zákonem č. 100/2004 Sb., o podmínkách dovozu a vý-
vozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě ros-
toucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
(zkráceně CITES); chov vybraných druhů světové fauny jen
obtížně chovatelných v lidské péči, v jejichž chovu mají čes-
ké ZOO světový primát; účast na reintrodukčních progra-
mech ohrožených druhů světové fauny.

• Zapojení českých ZOO do systému ochrany přírody ČR:
péče o zvláště chráněné živočichy odebrané státem podle zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (novelizova-
ném zákonem 218/2004 Sb.), zákona č. 100/2004 Sb., a záko-
na č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (novelizova-
ném zákonem č. 77/2004 Sb.); péče o zvláště chráněné živoči-
chy podle zákona č. 114/1992 Sb., přijaté z volné přírody, do-
časně nebo trvale neschopné samostatné existence v přírodě;
chov zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona
č. 114/1992 Sb. a zapojení ZOO do záchranných programů
o vybrané druhy těchto živočichů; chov vzácných a vymírajících
plemen domácích zvířat za účelem záchrany jejich jedinečného
genofondu; zapojení do inventarizačního průzkumu a výzkumu
zvláště chráněných živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. pro
potřebu ochrany přírody; realizace vzdělávacích programů a za-
pojení do vzdělávání veřejnosti i osvěty v oblasti ochrany příro-
dy, především ve smyslu Úmluvy o zachování biologické roz-
manitosti, a s tím související publikační činnost.

• Spolupráce českých ZOO v rámci mezinárodních progra-
mů chovů ohrožených druhů s významnými zoologickými
zahradami a institucemi v cizině, podpora členství a účas-
ti českých ZOO v mezinárodních organizacích: příspěvek
na členství a účast českých ZOO v mezinárodních organiza-
cích; spolupráce českých ZOO s významnými ZOO, instituce-
mi a organizacemi v cizině v rámci kooperace mezinárodních
programů chovů ohrožených druhů živočichů a plnění úkolů
ZOO uvedených v dotačním titulu A; vydávání a distribuce me-
zinárodních, evropských a národních plemenných knih vybra-
ných ohrožených druhů živočichů zachycující změny stavů zví-
řat chovaných v českých ZOO od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.

Druh podpory a podmínky pro přiznání dotací 
Podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování

zoologických zahrad a o změně některých zákonů (dále jen „zá-
kon o zoologických zahradách“), a nařízení vlády č. 17/2004 Sb.,
o pravidlech poskytování dotací provozovatelům zoologických
zahrad (dále jen „nařízení vlády“), může být dotace přiznána
provozovateli české zoologické zahrady na jednotlivé předměty
podpory uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády. Tyto předměty
podpory jsou rozděleny do tří oblastí odpovídající dotačním titu-
lům A-C. Postup při podávání a projednávání žádosti o dotaci
a při vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace se řídí ustanove-
ními uvedenými v nařízení vlády. Žádosti jsou posuzovány Komi-
sí pro zoologické zahrady (dále jen „Komise“) a na základě její-
ho stanoviska o nich rozhoduje ministerstvo, které přitom hod-
notí především kvalitu projektu a jeho předpokládaný přínos a ta-
ké přiměřenost rozpočtových nákladů na jednotlivé činnosti. Do-
taci z Programu lze poskytnout na jednotlivé předměty podpory
až do výše 80 % skutečných nákladů. Na přiznání dotací však
není právní nárok.

Vazba na další programy
Uvedený „Program“ nemá žádnou bezprostřední vazbu na

další programy nebo podpory.

Doba trvání programu
Program byl zahájen na základě usnesení vlády České re-

publiky ze dne 4. ledna 1995, č. 3, o řešení problematiky čes-
kých zoologických zahrad, jako časově otevřený a je vyhlašován
vždy na jeden kalendářní rok. Konkrétní výše finančních pro-
středků Programu schvaluje Poslanecká sněmovna v rámci
schvalování státního rozpočtu. Od roku 2004 jsou dotace z pro-
gramu poskytovány na základě zákona č. 162/2003 Sb., o zoo-
logických zahradách, podle nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o pra-
vidlech poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad.

Organizační zabezpečení 
Správcem rozpočtových prostředků Programu v rámci ka-

pitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí je ředitel odboru me-
zinárodní ochrany biodiverzity, který je odpovědný za hospoda-
ření s prostředky státního rozpočtu v rámci Programu a za jejich
zúčtování se státním rozpočtem. Dotace je uvolňována z rozpo-
čtu ministerstva, ve kterém jsou finanční prostředky na zajištění
Programu účelově vázány. Žádost o poskytnutí dotace přijímá
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, který eviduje žádosti
podané do 30. dubna 2004.V souladu s nařízením vlády jsou žá-
dosti posuzovány Komisí, která je poradním orgánem ministra ži-
votního prostředí v otázkách souvisejících s problematikou zoo-
logických zahrad. Na základě stanoviska Komise rozhoduje
o žádostech ministerstvo, které přitom hodnotí a) kvalitu projek-
tu a jeho předpokládaný přínos, b) přiměřenost rozpočtových
nákladů na jednotlivé činnosti. Ředitel odboru mezinárodní
ochrany biodiverzity vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace její-
mu příjemci (provozovateli zoologické zahrady). Na základě vy-
daného rozhodnutí se dotace poskytne platebním příkazem
k převodu prostředků z účtu ministerstva na účet příjemce dota-
ce. Příjemci dotace jsou povinni ve stanoveném termínu předlo-
žit odboru mezinárodní ochrany biodiverzity konečné vyúčtování
přidělených finančních prostředků. Použití poskytnuté dotace
podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném
platnými právními předpisy.
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Přehled dotací poskytnutých roce 2004
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Č. Žádost Žadatel Zřizovatel Kraj Dotace 1 Dotace 2 Dotace 3 Celkem
č.j. MŽP/630 ZOO Obec/Kraj

1 MŽP/13332/04-630/1251/04 ZOO Brno Brno Jihomoravský 1 041 810 146 260 216 000 1 404 070
2 MŽP/12654/04-630/1186/04 ZOO Děčín Děčín Ústecký 577 130 353 680 190 500 1 121 310

3 MŽP/13333/04-630/1268/04
ZOO Dvůr 
Králové

Králove-
hradecký kraj

Králove-
hradecký

8 529 820 532 620 721 400 9 783 840

4 MŽP/14130/04-630/1323/04 ZOO Hodonín Hodonín Jihomoravský 594 220 137 220 0 731 440

5 MŽP/13063/04-630/1229/04
Zoopark 
Chomutov

Chomutov Ústecký 1 038 250 1 492 920 182 000 2 713 170

6 MŽP/13423/04-630/1282/04 ZOO Jihlava Jihlava Vysočina 1 737 160 167 700 211 000 2 115 860
7 MŽP/12656/04-630/1185/04 ZOO Liberec Liberec Liberecký 2 221 310 160 720 163 000 2 545 030
8 MŽP/13426/04-630/1264/04 ZOO Ohrada Jihočeský kraj Jihočeský 214 770 454 850 57 000 726 620
9 MŽP/13137/04-630/1232/04 ZOO Olomouc Olomouc Olomoucký 2 708 180 155 840 191 000 3 055 020

10 MŽP/13427/04-630/1263/04 ZOO Ostrava Ostrava
Moravsko-
slezský

2 148 400 158 350 94 000 2 400 750

11 MŽP/13421/04-630/1283/04 ZOO Plzeň Plzeň Plzeňský 2 579 130 1 034 210 93 000 3 706 340

12 MŽP/12748/04-630/1188/04 ZOO Praha Praha
Magistrát hl. 
m. Praha

6 174 790 851 410 586 500 7 612 700

13 MŽP/13314/04-630/1286/04 ZOO Ústí n. L. Ústí n. L. Ústecký 2 413 960 513 190 543 400 3 470 550
14 MŽP/13000/04-630/1223/04 ZOO Vyškov Vyškov Jihomoravský 212 360 210 580 13 000 435 940

15 MŽP/12659/04-630/1193/04
ZOO Zlín-
Lešná

Zlín Zlínský 2 380 010 149 830 145 000 2 674 840

16 MŽP/13837/04-630/1296/04 ZOO Chleby
ZOO Chleby, 
o.p.s.

Středočeský 0 30 000 7 520 37 520

Celkem 34571300 6549380 3414320 44535000

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Vymezení předmětů projektů a činností dle přílohy 1 nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací pro-
vozovatelům ZOO
1. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých ZOO
2. Zapojení českých ZOO do systému ochrany přírody ČR
3. Spolupráce českých ZOO zahrad v rámci mezinárodních programů chovů ohrožených druhů s významnými ZOO a institucemi v ci-

zině
Program „Příspěvek zoologickým zahradám“ – položka 5321, 5323, popř. další, paragraf 3741
Číselník dotačních titulů kapitoly 315 – MŽP v IS CEDR pro rok 2004
1. Dotační titul A – Chov ohrožených druhů světové fauny v rámci českých ZOO

kód dotačního titulu 3150000065, kód resortu 5A
2. Dotační titul B – Zapojení českých ZOO do systému ochrany přírody ČR

kód dotačního titulu 3150000066, kód resortu 5B
3. Dotační titul C – Spolupráce českých ZOO zahrad v rámci mezinárod. programů chovů ohrožených druhů s významnými ZOO

a institucemi v cizině
kód dotačního titulu 3150000227, kód resortu 5C

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
RNDr. Magdalena Boučková, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
tel: 267 122 629, fax: 267 126 629 
Magdalena_Bouckova@env.cz, www.env.cz
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6. Náprava ekologických škod 
po Sovětské armádě 

Předmět a účel programu
Povinnost zajišťovat nápravu ekologických škod po Sovět-

ské armádě (dále SA) byla uložena MŽP usnesením vlády ČR
č. 2 ze dne 6. ledna 1993. Jde o odstraňování ekologických škod
na lokalitách, které opustila SA a které byly způsobeny její čin-
ností. Jedná se zejména o náklady na průzkum, sanaci, monito-
ring a supervizi sanačních prací na těchto lokalitách, zpracování
studii pro posouzení stavu zátěže v průběhu sanace, komisio-
nářskou činnost (v případě dříve uzavíraných smluv), odborné
posudky spojené s posuzováním návrhů na sanaci a s její reali-
zací a odborný dohled nad sanací.

Podmínky přístupu k podpoře
Náprava ekologických škod po SA je zadávána výzvou zá-

jemcům nebo veřejnou soutěží. Veřejná soutěž a její podmínky
jsou vyhlašovány v Obchodním věstníku.

Druh podpory
Prostředky na nápravu ekologických škod po SA jsou po-

skytovány na základě uzavřených smluv z rozpočtu Ministerstva
životního prostředí. Rozhodující zakázky jsou již vyhodnoceny
a probíhá jejich realizace.

Doba trvání programu
Do roku 2012.

Organizační zabezpečení
Poskytování prostředků z rozpočtu Ministerstva životního

prostředí na financování nápravy ekologických škod po SA pro-
bíhá podle zásad schvalovaných ministrem životního prostředí.
Zajištění sanačních prací je na Ministerstvu životního prostředí
v gesci odboru ekologických škod.

Procento uspokojených oprávněných žadatelů
Nápravu ekologických škod realizuje vítěz veřejné soutěže.

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Jaroslav Zima, odbor ekologických škod
tel: 267 122 067, fax: 267 126 069 
Jaroslav_Zima@env.cz, www.env.cz
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7. Výzkum a vývoj v oblasti životního
prostředí

Předmět výzkumu a vývoje 
Vědecká rada, jakožto poradní orgán ministra životního pro-

středí, stanovila deset oblastí výzkumu, které jsou prioritami apli-
kovaného výzkumu resortu, hrazeného z účelových prostředků
resortu. Oblasti výzkumu jsou obsahem jednak národního pro-
gramu výzkumu a programu poskytovatelů tvořených podpro-
gramy Krajina a sídla budoucnosti, Životní prostředí a ochrana
přírodních zdrojů, Racionální využití energie a obnovitelné ener-
getické zdroje. Výzkumné záměry, které mají horizont řešení 5
až 7 let jsou hrazeny z institucionálních prostředků. O obě formy
podpory výzkumu vývoje se může ucházet široká škála expertů
a expertních týmů a organizací působících mimo resort.

Podmínky přístupu k řešení programům
Ministerstvo životního prostředí podle zákona 130/2002

Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“)
a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „nařízení vlády“), vy-
hlašuje každý rok jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu
a vývoji. Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je zís-
kat řešitele k dosažení potřebných cílů programů výzkumu a vý-
voje, zajistit řešení projektů, které přinese důležité poznatky
v prioritních oblastech ochrany a tvorby životního prostředí a tím
posílí odbornou podporu v oblasti životního prostředí nebo je-
jichž výsledky mohou přímo přispět k zlepšení různých aspektů
životního prostředí.

Jednostupňová veřejná soutěž je vyhlašovaná v Obchod-
ním věstníku a je rovněž zveřejněna na internetové stránce MŽP.
Soutěž na část projektů je vyhlašována výzvou více zájemcům
o veřejnou zakázku k podání nabídky dle zákona č. 40/2003 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Institucionální
podpora na výzkumné záměry se poskytuje podle zákona
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných pro-
středků a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení
vlády č. 462/2002 Sb., které byly úspěšně vyhodnoceny pro tyto
účely vytvořenou komisí pro hodnocení výzkumných záměrů
a následně schváleny Radou vlády pro vědu a výzkum.

Forma poskytování podpory výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků

Podané návrhy projektů a investičních záměrů jsou posou-
zeny v odborných poradních orgánech na základě min. dvou od-

borných posudků. Náměstek ministra vydá „Rozhodnutí“, na zá-
kladě kterého jsou uzavřeny smluvní vztahy.

Vazba na další programy
Řešení výzkumného projektu neomezuje možnosti účasti

v jiných programech vědy a výzkumu či výzkumných záměrech,
případně je možné i financování z více zdrojů.

Doba trvání programu
Programy a výzkumné záměry vědy a výzkumu jsou něko-

likaleté. Prostředky jsou každoročně uvolňovány ze státního roz-
počtu podle disponibilních zdrojů v rámci mandatorních výdajů
(v závislosti na HDP).

Organizační zabezpečení
2002 nabyl účinnosti zákon č. 1300/2002 Sb.,o podpoře vý-

zkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů. Svodné zabezpečování agendy výzkumu
a vývoje je na Ministerstvu životního prostředí v gesci odboru
dobrovolných nástrojů – oddělení výzkumu a vývoje a probíhá
podle legislativních norem platných pro danou oblast. Od 1. čer-
vence 2003 Centrální evidenci o výzkumných projektech a zá-
měrech spravuje Rada vlády pro vědu a výzkum. Vybrané údaje
jsou zveřejněny na internetových stránkách Rady vlády pro vě-
du a výzkum.

Procento uspokojených uchazečů
Projekt VaV realizuje vítěz, který vzejde z veřejné soutěže

VaV. Prostředky na programy VaV v kapitole MŽP v roce 2004 či-
ní cca 343 mil. Kč a institucionální prostředky na VaV cca 222
mil. Kč. Z celkového počtu řešených projektů připadá v posled-
ních letech cca 25 – 30 % na nově zahajované projekty. Počet
podaných nabídek dvojnásobně až trojnásobně převyšuje počet
nabídek, než které jsou následně převedeny do smluvního vzta-
hu na řešení projektů. Je nutné konstatovat, že kvalita podaných
návrhů projektů je velice rozdílná.

KONTAKT
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Jiří Fereš, odbor dobrovolných nástrojů
tel: 267 122 490
fax: 267 126 440 
Jiri_Feres@env.cz
www.env.cz
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8. Fond soudržnosti

Předmět a účel programu
Fond soudržnosti (Cohesion Fund) je významným nástro-

jem strukturální a kohezní politiky Evropské unie, který přispívá
k posilování její hospodářské a sociální soudržnosti. Je zaměřen
na financování velkých infrastrukturních projektů v oblastech ži-
votního prostředí a dopravy. Poskytování pomoci je v něm pod-
míněno skutečností, že HDP na obyvatele státu, měřený paritou
kupní síly, nesmí překročit 90 % průměru EU a členský stát mu-
sí realizovat program hospodářské konvergence.

Podle finančního rámce rozšíření bude na projekty financo-
vané z Fondu soudržnosti vyčleněna více než třetina celkového
objemu strukturální pomoci pro ČR. Celkové náklady projektů
v zásadě nebudou menší než 10 miliónů EUR.

Podmínky přístupu k podpoře
Česká republika stanovila pro poskytování podpory z Fon-

du soudržnosti priority, které jsou uvedeny v národní strategii.
Z Fondu soudržnosti může být poskytnuta pomoc na projekty
v oblasti životního prostředí, které naplňují cíle ekologické politi-
ky Evropské unie.

Na rozdíl od strukturálních fondů neposkytuje Fond soudrž-
nosti spolufinancování programů, ale přímo spolufinancuje jasně
definované projekty. Tím je usnadněno hodnocení přínosu pro-
jektů spolufinancovaných z Fondu soudržnosti z hlediska trvale
udržitelného rozvoje.

Předmět podpory
Mezi prioritní oblasti ochrany životního prostředí, financované
z Fondu soudržnosti, patří:
• čištění odpadních vod, 
• zajištění množství a jakosti pitné vody, 
• nakládání s odpady, 
• ochrana ovzduší a klimatu, 
• odstraňování starých ekologických zátěží.

Prostředky z Fondu soudržnosti mohou být poskytnuty na
opatření investičního i neinvestičního charakteru (projekty tech-
nické podpory). Projekty musí mít výrazný pozitivní vliv na život-
ní prostředí a musí být v souladu se všemi relevantními směrni-
cemi Evropských společenství pro oblast životního prostředí a se
strategiemi České republiky pro jejich implementaci.

Celkové náklady na projekty či skupiny projektů musí činit
minimálně 10 miliónů EUR (s výjimkou přípravných studií). Na
projekty či skupiny projektů s náklady nižšími lze podporu po-
skytnout pouze ve výjimečných případech a na základě objek-
tivního zdůvodnění.

Typy žadatelů o podporu
O podporu mohou žádat:
• obce, 
• sdružení obcí, 
• kraje, 
• státní podniky, 
• státní příspěvkové organizace, 
• nestátní neziskové organizace,
• subjekty, v nichž mají města nebo obce trvale nadpoloviční

majetkovou účast.

Základní podmínkou pro přidělení podpory je bezdlužnost
žadatele vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťov-
nám. Žadatel nesmí mít daňové nedoplatky po termínu splatnos-
ti vůči finančnímu úřadu.

Závazné podmínky pro předkládání žádostí o podporu
z Fondu soudržnosti stanovuje Směrnice č. 6/2004 Ministerstva
životního prostředí ČR.

Druh podpory
Podpory z Fondu soudržnosti se poskytuje formou nená-

vratné finanční pomoci. O výši podpory rozhoduje Evropská ko-
mise ve spolupráci s odpovědným zástupcem za Českou repub-
liku, a to na základě předložené kompletní „Žádosti o podporu
z Fondu soudržnosti“.

Výše podpory na projekty s finančními výnosy může činit
maximálně 80 % uznatelných nákladů, na projekty bez finanč-
ních výnosů je možné získat podporu až do výše 85 %. Opatře-
ní neinvestičního charakteru, včetně opatření prováděných
z podnětu Evropské komise, mohou být ve výjimečných přípa-
dech financována do výše 100 % celkových nákladů. (Konkrétní
výše podpory je stanovena na základě výsledků finanční analý-
zy a s přihlédnutím k ekonomické výkonnosti žadatele.)

Vazba na další programy
Financování projektů z Fondu soudržnosti nelze kombino-

vat s financováním ze Strukturálních fondů. Není totiž možné ku-
mulovat finanční prostředky na jeden projekt z různých fondů
EU. Souběh podpor z Fondu soudržnosti, státního rozpočtu,
státních fondů a ostatních tuzemských poskytovatelů finanční
podpory však možný je.

Státní fond životního prostředí ČR na základě Směrnice
MŽP č. 7/2004 o spolufinancování projektů zařazených do Fon-
du soudržnosti poskytuje finanční podporu na přípravu žádosti
o podporu, na zpracování tendrové dokumentace (podklady pro
výběrová řízení) a na vlastní realizaci projektu, včetně nezávislé
supervize projektu realizovaného v rámci Fondu soudržnosti.

Organizační zabezpečení
Žadatel zpracovává a předkládá žádost ve dvou etapách:

etapa (záměr): žadatel předloží vyplněný formulář záměru pří-
slušnému krajskému úřadu; na základě vyjádření ‘krajské pra-
covní skupiny‘ postoupí žadatel záměr Státnímu fondu životního
prostředí ČR a zašle kopii odboru integrovaného financování Mi-
nisterstva životního prostředí; o záměru rozhodne ministr život-
ního prostředí po projednání v poradě vedení ministerstva.
etapa (žádost): kompletní žádost předloží žadatel Státnímu fon-
du životního prostředí ČR a zároveň odboru integrovaného fi-
nancování Ministerstva životního prostředí; po vypořádání připo-
mínek postoupí odbor integrovaného financování žádost Minis-
terstvu pro místní rozvoj a mezirezortnímu řídícímu výboru Fon-
du soudržnosti; po odsouhlasení tímto výborem zajistí odbor in-
tegrovaného financování odeslání žádosti Evropské komisi; Ko-
mise rozhodne o poskytnutí a výši podpory do tří měsíců.

KONTAKT:
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/ I, 148 00
Praha 4, Jana Pospíšilová, odbor implementace projektů
tel: 267 994 455, fax: 272 936 597, www.sfzp.cz
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9. Podpory nestátním neziskovým
organizacím 

Předmět a účel programu
Dotace ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly Mi-

nisterstva životního prostředí, jsou poskytovány těm nestátním
a neziskovým organizacím (NNO), které se podílí na realizaci
úkolů státu v oblasti „ochrana životního prostředí a udržitelný
rozvoj“ a přispívají k naplňování cílů Státní politiky životního pro-
středí.

Podmínky přístupu k podpoře
Dotace se poskytuje občanskému sdružení nebo obecně

prospěšné společnosti a to na základě žádosti podané formou
projektu v rámci výběrového řízení. Posuzovány jsou všechny
projekty, které splní podmínky výběrového řízení stanovené na
základě usnesení vlády č. 114/2001, o Zásadách vlády pro po-
skytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO
ústředními orgány státní správy, a usnesení vlády k Hlavním ob-
lastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organi-
zacím, které je každoročně aktualizováno.

Druh podpory
NNO může být poskytnuta neinvestiční dotace.

Vazba na další programy 
Vypisované programy ve výběrovém řízení nemají vazbu na

další programy. NNO však mohou usilovat o financování svých

projektů z většího počtu zdrojů veřejných prostředků. Nesmí
však dojít k duplicitní podpoře stejné účetní položky.

Doba trvání programu
Podpořené projekty ve všech vypsaných programech musí

být realizovány vždy v průběhu jednoho kalendářního roku.

Organizační zabezpečení
Předkládané nabídky projektů zařazené do výběrového

jednání jsou posouzeny skupinou odborníků – expertní komisí,
jmenovanou ministrem životního prostředí. Expertní komise se-
řadí hodnocené projekty podle dosaženého bodového průmě-
ru. Konečné rozdělení finančních prostředků na projekty ne-
státních neziskových organizací je provedeno poté, co je
schválen rozpočet MŽP. Vyhlášení výběrového řízení, předběž-
né i konečné výsledky, stejně jako všechny potřebné formulá-
ře Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na svých interne-
tových stránkách.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Vzhledem k rozpočtovým možnostem lze podpořit zhruba

čtvrtinu předložených projektů.

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 
Mgr. Petra Nováková-Sádková, odbor vnějších vztahů 
tel: 267 122 546, fax: 267 126 546 
Petra_Sadkova@env.cz, www.env.cz

3333



P O D P O R A O C H R A N Y Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í

3344

10. Program péče o urbanizované
prostředí

Předmět a účel programu
Předmětem programu je péče o zeleň v urbanizovaném

prostředí.
Účelem programu je:

a) napomoci uchování, obnově či zakládání významných ploch
obecní zeleně (veřejně přístupné i vyhrazené zeleně) včetně
zeleně školních, vzdělávacích, léčebných, sociálních a jiných
obdobných zařízení s významnou socializační funkcí v sídel-
ní krajině,

b) přispět k regeneraci přírodní složky životního prostředí úze-
mí s průmyslovou, dopravní a výrobní funkcí,

c) podpořit rekonverzi nevyužívaných ploch a prostorů poškoze-
ných minulou výrobní činností (tzv. brownfields) v sídelní kra-
jině zakládáním významných ploch sídelní zeleně,

d) umožnit obnovu či zakládání ploch a koridorů sídelní zeleně
jako součást realizace územního systému ekologické stabili-
ty (dále jen „ÚSES“).

Podmínky přístupu k podpoře 
Finanční prostředky lze poskytnout na pořízení studie pro-

veditelnosti (dále jen “studie”) opatření zaměřených na:
a) regeneraci nebo založení významných ploch obecní či vy-

hrazené zeleně (návsi, náměstí, parky, školní, výchovné, so-
ciální a nemocniční zařízení, hřbitovy apod.),

b) regeneraci nebo tvorbu izolační zeleně, oddělující obytnou
zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů
(zón) nebo frekventovaných dopravních koridorů, 

c) regeneraci nebo tvorbu zeleně v nezastavitelném území pří-
městské krajiny s velkoplošnou komerčně industriální zá-
stavbou,

d) regeneraci nebo tvorbu vyhrazené zeleně na plochách vý-
robních areálů v zastavěném území sídel a na plochách
v bezprostředním okolí těchto areálů,

e) zakládání ploch obecní zeleně jako způsobu rekonverze ne-
využívaných ploch a prostorů poškozených minulou výrobní
činností (tzv. brownfields) ve smyslu jejich začlenění do kra-
jiny sídel,

f) zakládání ploch a koridorů sídelní zeleně v rámci realizace
ÚSES.
Pokud by realizace opatření, na jehož studii se žádá o fi-

nanční prostředky, vyžadovala podání žádosti o změnu druhu
pozemku, lze žádat o finanční prostředky též na:
a) geodetické vytyčení hranic pozemku, jejich označení a sta-

bilizaci hlavních lomových bodů hranic v terénu, 
b) vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálných čás-

tí parcel za účelem zápisu do katastru nemovitostí.

Program je určen pro žadatele s právní subjektivitou – sou-
kromoprávní i veřejnoprávní subjekty – vlastníky dotčených po-
zemků, pro nájemce dotčených pozemků pouze s písemným
souhlasem vlastníka.

Opatření, na jehož studii se žádá o finanční prostředky, ne-
smí sloužit k podnikatelským záměrům. Finanční prostředky nel-
ze přidělit na pořízení studií k opatřením, která jsou běžnou údrž-
bou či péčí, danou zákonnou nebo smluvní povinností žadatele.

Druh podpory 
Přidělené finanční prostředky jsou čerpány z rozpočtu ka-

pitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí jako neinvestiční do-
tace. Finanční prostředky lze využít k úhradě maximálně do 80
% výše nákladů na pořízení studií uvedených v článku 2 této
směrnice. Finanční prostředky nemohou být použity na pořízení
studie v souběhu s jinými zdroji ze státního rozpočtu.

Vazba na další programy
Pořízená studie by měla přednostně sloužit jako součást

žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci vlastních
opatření z programu SFŽP ČR 3.1. Péče o přírodní prostředí, ze-
jména pak dílčích programů 3.1.1. Zakládání prvků územních
systémů ekologické stability (ÚSES) a 3.1.9. Program regenera-
ce urbanizované krajiny.

Doba trvání programu
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na pořízení stu-

die v rámci Programu přijímá ministerstvo na formuláři uvede-
ném v příloze č. 1 této směrnice. Tato směrnice nabývá účinnosti
dnem podpisu a platí pro rok 2004. Žádosti jsou přijímány do 30.
září 2004.

Organizační zabezpečení
Žádosti zpracovává samostatné oddělení ekologie urbani-

zovaných prostorů a cestovního ruchu Ministerstva v pořadí,
v jakém byly podány. Rozhodující je datum na razítku převzetí
podatelnou ministerstva. O přidělení podpory a o její výši rozho-
duje vedoucí samostatného oddělení s přihlédnutím ke stanovis-
ku Poradní skupiny. V případě zamítnutí žádosti se žádost vrací
žadateli se zdůvodněním zamítavého stanoviska.

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha
Ing. Martina Pásková, PhD., 
samost. oddělení ekologie urbanizovaných prostorů 
a cestovního ruchu 
tel: 267 122 150, fax: 267 126 356
Martina_Paskova@env.cz
www.env.cz
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11. program LIFE III

Předmět a účel programu
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie k zabezpe-

čování požadavků v oblasti ochrany přírody a životního prostře-
dí. Obecným cílem programu LIFE je přispět k implementaci,
zdokonalení, rozvoji politiky a legislativy v oblasti životního pro-
středí, obzvláště s ohledem na integraci otázek životního pro-
středí do jiných politik a dosažení trvale udržitelného rozvoje.
Třetí etapa programu, ve které se nyní nacházíme – LIFE III –
platí pro období od 1. ledna 2000 – do 31. 12. 2004.

Program LIFE se skládá ze 3 základních tématických oddílů:

I. LIFE – Příroda ( Nature )
Zvláštním cílem oddílu LIFE – Nature je přispívat k imple-

mentaci směrnice Rady 79/404/EHS, o zachování volně žijícího
ptactva; směrnice Rady 92/43/EHS, o zachování přirozených
stanovišť a divoké fauny a flory a zvláště k rozvoji evropské sítě
NATURA 2000.
V rámci tohoto oddílu se uplatňují:
• projekty na ochranu přírody,
• doprovodná opatření.

II. LIFE – Životní prostředí ( Environment ) 
Specifickým cílem oddílu LIFE – Environment je přispívat

k rozvoji inovativních a integrovaných technik i metod a k pro-
hloubení rozvoje politiky Evropské unie v oblasti životního pro-
středí. Zaměřuje se zvláště na začlenění ohledů na životní pro-
středí do rozvoje využívání půdy a územního plánování; preven-
ci vlivu ekonomické činnosti na ŽP; prevenci, recyklaci a zdravé
nakládání s tokem odpadů a snížení vlivu výrobků na ŽP. V rám-
ci tohoto vymezení je dále definováno množství prioritních ob-
lastí environmentální politiky.
V rámci tohoto oddílu se uplatňují:
• demonstrační projekty,
• projekty, které jsou přípravou k vývoji nových akcí a nástrojů

v oblasti životního prostředí,
• doprovodná opatření.

III. LIFE – Třetí země ( Third countries )
Hlavním cílem oddílu LIFE – třetí země je přispět k vytvoře-

ní kapacit a administrativních struktur potřebných pro oblast ži-
votního prostředí a rozvoj environmentální politiky a akčních pro-
gramů ve třetích zemích ležících na pobřeží Středozemního
a Baltického moře a které nepatří k zemím střední a východní
Evropy, jež podepsaly přidružovací dohody. Tento oddíl není re-
levantním pro Českou republiku.

Podmínky přístupu k podpoře
Okruh možných předkladatelů projektů je velmi široký, mů-

že se jednat např. o ministerstva, univerzity, agentury, výzkumné
ústavy, nevládní organizace, soukromníky, město, region.

Druh podpory 

I. LIFE – Příroda ( Nature )

Finanční pomoc je poskytována formou spolufinancování
projektů. Horní hranice podílu činí 50% na projekty k ochraně pří-
rody a 100% na doprovodná opatření. Avšak výjimečně se podíl
může zvýšit až na 75% spolufinancování projektů, které se týka-
jí prioritních přirozených stanovišť a prioritních druhů ve smyslu
výše uvedených směrnic.

II. LIFE – Životní prostředí ( Environment ) 
Finanční příspěvek je nejvýše 30 % nákladů přicházejících

v úvahu u projektů, které mají potenciál vytvořit ( budoucí ) pří-
jem nebo snížit provozní náklady, a nejvýše 50 % u ostatních
projektů.

Vazba na další programy
Není.

Doba trvání programu
Počátkem roku 1999 byla Česká republika oficiálně infor-

mována o možnosti přistoupení k programu Evropské unie
„LIFE“. Právní podklad pro přistoupení přidružených zemí ke ko-
munitárním programům je obsažen již v tzv. evropských doho-
dách o přidružení mezi ES a jednotlivými státy. Zvláště z důvo-
du vysokého podílu spolufinancování ze strany předkladatele
návrhu projektu ( příjemce ), dále z důvodu vysokých nároků na
kvalitu vypracování návrhu projektu, zaměření na implementaci
evropské legislativy a neinvestiční charakter, Česká republika
nepředložila žádost o zapojení do programu LIFE (Poziční do-
kument předložený Evropské komisi v červenci 1999), ale mož-
nost zapojení v příštích letech nevyloučila. Česká republika se
zapojila do programu LIFE počínaje rokem 2003. První návrhy
předkladatelů procházejí evaluací v roce 2004.

Časový harmonogram programu LIFE 
I. etapa – 1992 – 1995 (nařízení Rady (EHS) č. 1973/92),
II. etapa – 1996 – 1999 (nařízení (ES) č. 1404/96),
III. etapa – 1. 1. 2000 – 31. 12. 2004 (nařízení Rady (ES)
č. 1655/2000).

Organizační zabezpečení

Předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE III pro
rok 2004:

Návrhy jsou předkládány Komisi prostřednictvím Minister-
stva životního prostředí. Určení termínů předkládání žádostí pro
rok 2004 je vázáno na prodloužení účinnosti nařízení, týkající se
instrumentu LIFE, Evropským parlamentem a Radou. Po schvá-
lení novelizace bude uskutečněna výzva k předkládání žádostí.
Pro informaci uvádíme termíny pro rok 2003.
– LIFE III: do 30. září 2003 (do tohoto data měly být návrhy pro-
jektů podány na Ministerstvo životního prostředí),
– LIFE III: do 30. října 2003 (do tohoto data měly být návrhy pro-
jektů odeslány Komisi) Monitorování projektů.

Pro každý projekt financovaný v rámci programu LIFE mu-
sí příjemce zaslat Komisi a na žádost i dotčenému členskému
státu technickou a finanční zprávu o postupu prací. Závěrečná
zpráva je zasílána rovněž Komisi a dotčenému členskému státu
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do 3 měsíců od ukončení projektu. Komise určuje formu a obsah
zpráv. Na zaslání příslušné dokumentace je vázáno postupné
uvolňování prostředků dotace.

Každý projekt bude podávat průběžné měsíční zprávy o pl-
nění a realizaci projektu.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů

Rozpočtové zdroje v rámci Evropské unie
Jak již bylo výše zmíněno program LIFE je implementován

po jednotlivých etapách. Pro současnou – třetí – etapu, která by-
la zahájena dne 1. ledna 2000 a bude končit dnem 31.prosince
2004, činil finanční rámec možného čerpání 613 mil. EURO.

Celkový podíl finančních prostředků určených pro jednotli-
vé oddíly je následující (%)
• 47 % pro oddíl LIFE – Nature,
• 47 % pro oddíl LIFE – Environment,
• 6 % pro oddíl LIFE – Third countries.

Materiál č.j. 443/900/1343/940/04 „Metodika Ministerstva
životního prostředí ČR pro hospodaření s finančními prostředky
EU při realizaci komunitárních programů“ byl schválen dne 3. 6.
2004 Poradou vedení MŽP ČR. Metodika upravuje problematiku

zasílání a výběru projektů, jejich financování, účetnictví a finanč-
ní kontrolu, ale také monitoring, výkaznictví a pravidla publicity.
Výše zmíněný materiál je plně v souladu se zde předkládaným
materiálem a dále jej rozšiřuje o další relevantní informace.

Novelizace nařízení – prodloužení III. etapy
V současné době prochází legislativním procesem noveli-

zace příslušného nařízení upravující problematiku programu
LIFE. Podle pozměňovacích návrhů připravených pro jednání
Evropského parlamentu, by mělo jít o prodloužení etapy LIFE III.
o 2 roky, tj. do 31. 12. 2006. Do novelizovaného znění by měla
být zahrnuta i výzva k prodloužení programu LIFE do čtvrté eta-
py, nebo vytvoření obdobného instrumentu úzce zaměřeného na
životní prostředí. Předpokládaný rozpočet pro léta 2005 a 2006
činí 335,6 mil. EUR.

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha
Ing. Tomáš Oliva
odbor integrovaného financování 
tel: 267 122 530, fax: 272 744 944, 
Tomas_Oliva@env.cz, www.env.cz
www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
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1. Odstranění následků povodní na
státním vodohospodářském majetku

Předmět a účel programu
Náprava povodňových škod vzniklých od roku 2000 na vod-

ních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Ob-
novení koryt vodních toků a funkčnosti všech vodních děl, ze-
jména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních to-
ků tam, kde náprava povodňové škody obnoví významné vodo-
hospodářské dílo či protipovodňovou ochranu území.

Podmínky přístupu k podpoře
Vymezení příjemců podpory

Státní podniky Povodí Ohře, Labe, Moravy a Vltavy, Lesy
ČR, ZVHS, VUV.

Kritéria programu
Podpora se poskytuje k řešení problémů omezení průtočnosti
nebo kapacity koryta, snížení stability dna a břehů koryta toku,
ohrožení funkce stability objektů v korytě toku včetně zařízení
křižujících vodní tok, snížení stability vodního toku jako význam-
ného krajinotvorného prvku v území, vliv poruchového stavu na
okolí koryta včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,
vyjádření možných škod v důsledku dalšího trvání poruchového
stavu – popisně popř. hrubým finančním odhadem.

Druh podpory
Podpora je nenávratná, účelově vázaná a je poskytována

na kapitálové i běžné výdaje. Z peněžních prostředků SR, Stát-
ních finančních aktiv, ze zdrojů EIB.

Vazba na další programy
Finanční podpora státu z jiných titulů není možná.

Doba trvání programu
2002 – 2005.

Organizační zabezpečení
Žádost o dotaci předkládají organizace na MZe.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
V roce 2002 bylo poskytnuto v rámci programu 229 110 –

Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském
majetku 176 447 tis. Kč, v r. 2003 bylo poskytnuto 970 097
tis. Kč. V r. 2004 se má na odstranění následků povodní vynalo-
žit asi 1,3 mld. Kč. Celkové náklady programu představují v le-
tech 2002 – 2005 asi 4 630 mil. Kč. Úvěr od EIB – 4 300 mil. Kč,
dotace SR 135 mil. Kč, vlastní zdroje investorů – 195 mil. Kč.

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Georgievová
tel: 221 812 243
www.mze.cz

2. Dotace agrokomplexu 1

Předmět a účel programu

Cílem je zlepšit hospodaření zemědělských podniků
a usnadnit jeho příznivé působení na životní prostředí. K uvede-
nému účelu slouží programy 1.F. Podpora nepotravinářského vy-
užití půdního fondu – pěstování lnu, 1.J. Nepotravinářské využití
zemědělské půdy – podpora využívání ekologických paliv.

Podmínky přístupu k podpoře
Podpora se přiznává na:
• podpora výroby metylesteru řepkového oleje, resp. směsné-

ho paliva – bionafty,
• podpora využívání bioetanolu jako alternativního paliva,
• podpora pěstování lnu na orné půdě.

Druh podpory
Nenávratná neinvestiční dotace:
• systém podpory pěstování řepky olejky z roku 2003 bude

dobíhat do 30. 4. 2004 a vztahuje se jen na sklizeň roku
2002/2003. Po té bude nahrazeno nařízení vlády č. 86/2001
Sb. novým, které ještě nebylo schváleno. Jeho základem má
být podpora výrobcům MEŘŘO ve výši 9 500 Kč za praco-
vání 1 t semen řepky do směsného paliva (bionafty 2). Mís-
to dotací na uvádění půdy do klidu se mají zavést přímé plat-
by za hektar zemědělské půdy.

• podpora pěstování lnu na orné půdě u zemědělců nad 10 ha
orné půdy, kteří len pěstují na 5 – 30 % své orné půdy –
4 000 Kč/ha.

• je snaha zařadit titul energetické bylina v rámci PGRLF s do-
tací ve výši 2 000 Kč/ha.

Vazba na další programy 
Kromě nižší sazby spotřební daně za bionaftu je jiná státní

finanční podpora vyloučena. DPH na bionaftu byla k 1. 1. 2004
převedena do základní sazby.

Doba trvání programu 
Víceletý.

Organizační zabezpečení 
Organizačně tento program zabezpečuje Zemědělský in-

tervenční fond Ministerstva zemědělství – bionafta, len.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Snaha uspokojit všechny oprávněné žadatele, pokud vy-

členěné peníze ze státního rozpočtu stačí.

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
p. Jeníček 
tel: 221 812 774 
www.mze.cz
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3. Dotace agrokomplexu 2 

Předmět a účel programu 
Cílem programu je podporovat mimoprodukční funkce ze-

mědělství, aktivity podílející se na udržování krajiny a programy
pomoci k podpoře méně příznivých oblastí dle nařízení vlády
č. 242/2004 Sb.
Jedná se o následující programy podpory nebo pomoci:
• zatravnění orné půdy (Kč/ha), údržba travních porostů past-

vou (Kč/ha), 
• tvora travnatých pásů na svažitých půdách , meziplodiny, tr-

vale podmáčené a rašelinné louky, ptačí lokality na travních
porostech, biopásy, v CHKO Moravský kras osevní postupy
v ochranných zónách jeskyní,

• ekologické zemědělství (3 500 Kč/ha chmelnic, vinic, sadů
nebo pěstování zeleniny na orné půdě, 2 000 Kč/ha hospo-
daření na orné půdě, 1 000 Kč/ha travních porostů s výjim-
kou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů), 

• podpora včelařství (150 Kč/1 zazimující včelstvo),
• založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny

včetně následné péče (prokázané náklady nebo podle ceny
stanovené projektem, max. 100 000 Kč/ha), 

• zalesnění zemědělské půdy včetně následné péče. Pro za-
kládání listnatých lesů 92 000 Kč /ha, jehličnatých
74 000 Kč/ha, smíšených dle redukovaných ploch. Na péči
o založené porosty 12 000 Kč/ha a platí se 5 let včetně roku
založení. Náhrada se platí 20 let včetně roku založení u trav-
ního 4 210 Kč/ha a rok. Jde-li o bývalou netravní kulturu,
podnikatelé v zemědělské prvovýrobě mají nárok na 8 600
/ha a nepodnikatelé na 5 880Kč/ha. Dotace u lesů může zís-
kat jen vlastník včetně státu a obce. Obec a stát mohou zís-
kat dotace jen na založení porostů, nikoliv na péči o ně.

• založením porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské
půdě (60 000 Kč/ha produkčního jen na založení a u repro-
dukčního 75 000) Kč.

Podmínky přístupu k podpoře
Na základě těchto podpůrných programů poskytuje stát fi-

nanční podporu nebo pomoc podle kritérií stanovených výše
uvedeným nařízením vlády fyzickým nebo právnickým osobám,
které 
a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, ná-

jemní smlouvy nebo jiného právního důvodu na orné půdě,
chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, lou-
kách, pastvinách a ostatních plochách jejichž celková výmě-
ra je nejméně 5 ha, nebo 
• jde li o zemědělské pozemky v územích národních parků

(NP) nebo v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
(dále jen “velkoplošná zvláště chráněná území“ –
VZCHÚ) nebo v ochranných pásmech stanovených
k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnos-
ti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod ur-
čených pro zásobování pitnou vodou, je nejméně 2 ha,
nebo 

• jde-li o zemědělské hospodaření ekologickým způsobem
na orné půdě, chmelnicích, vinicích a ovocných sadech
nebo na zemědělských pozemcích, na nichž má být pro-
vedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích

dřevin uvedených v příloze k výše uvedenému nařízení,
je nejméně 1 ha, 

• nebo jde-li o zemědělské pozemky v územích národních
přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních pří-
rodních památek a přírodních památek (dále jen „malo-
plošná zvláště chráněná území“ – MZCHÚ), je nejméně
0,5 ha, nebo

• jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena
výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin
uvedených v příloze k výše uvedenému nařízení, je ne-
jméně 0,25 ha, nebo

b) zalesní v souladu se zvláštními právními předpisy nejméně
0,25 ha zemědělských pozemků, na nichž se zemědělsky
hospodařilo na základě vlastnického práva, nebo 

c) založí na zemědělských pozemcích, na nichž se zemědělsky
hospodařilo na základě vlastnického práva, prvek územního
systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v katastrálních úze-
mích v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.
Finanční podporu nebo pomoc nelze poskytnout státním

podnikům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, s výjim-
kou státních podniků a rozpočtových a příspěvkových organiza-
cí v působnosti Ministerstva obrany a rozpočtových a příspěvko-
vých organizací v působnosti Ministerstva zemědělství a Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Druh podpory
Dotace ze státního rozpočtu.

Vazba na další programy
Není zde žádná bezprostřední vazba na další programy či

podpory.

Doba trvání programu 
Víceletý program. Finanční podpora nebo pomoc náleží při

plnění stanovených kritérií po celý rok, ve kterém byla finanční
podpora nebo pomoc poskytnuta.

Organizační zabezpečení
Žádost o poskytnutí finanční podpory nebo pomoci podává

žadatel příslušnému územnímu odboru ministerstva, popřípadě
Ministerstvu obrany, jde-li o právnickou osobu v jeho působnos-
ti. Žádost musí být doložena příslušnými doklady podle příloh vý-
še zmíněného nařízení. U podpory včelstev žadatel předkládá
žádost u územně příslušné organizace Českého svazu včelařů,
u ostatních případů žadatel žádá územně příslušný odbor MZe.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Snaha uspokojit všechny žadatele, pokud peníze ze státní-

ho rozpočtu stačí.

KONTAKTY:
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Fanty – tel: 221 812 412
Ing. Miltr – tel: 221 812 554
Ing. Kvasničková – tel: 221 812 218
Ing. Nováková – tel: 221 812 006
p. Ulrych – tel: 221 812 394
www.mze.cz
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4. Dotace lesnímu hospodářství 

Předmět a účel programu
Z důvodů ochrany životního prostředí jde o:
• obnovu lesů poškozených imisemi,
• ekologické a k přírodě šetrné technologie,
• podporu ohrožených druhů zvířat.

Podmínky přístupu k podpoře
Příjemci podpory jsou osoby, na něž se vztahují práva a po-

vinnosti vlastníka příslušného lesa (příp. uživatele honitby).
ad a) imise – pásmo A a B. Bude–li výše dotace v pásmu B
rozdílná, bude odlišný údaj v závorce.
• přirozená a umělá obnova síjí melioračními a zpevňujícími

dřevinami – 15 000 Kč/ha, ostatními dřevinami –
10 000 Kč/ha,

• 1. umělá obnova sadbou – meliorační a zpevňující dřeviny 12
Kč/sazenici, ostatní dřeviny – 8 Kč/sazenici,

• opakovaná obnova sadbou – 9 Kč/sazenici melioračních
a zpevňujících dřevin a 7 Kč/sazenici ostatních dřevin,

• ochrana mladých lesních porostů proti buřeni – 4 500
(4 000) Kč/ha, proti zvěři – 3 500 (2 500) Kč/ha, proti klikorohu
– 1 000 (700) Kč/ha, proti myšovitým – 2 500 (2 000) Kč/ha,

• zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm k za-
jištění lesních porostů se zastoupením melioračních a zpev-
ňovacích dřevin nad 30 % – 70 000 Kč/km,

• hnojení a vápnění lesních porostů – letecké 6 000 (4 000)
Kč/ha, pozemní nebo k jednotlivým sazenicím 2 000 Kč/ha,

• obnovu, zajištění a výchovu porostů (rozpětí možné dle ce-
ny lesního pozemku a druhu lesa).

ad b) na ekologické a k přírodě šetrné technologie vyklizo-
vání či přibližování dříví O = ochranné, U = zvláštního určení, H
= hospodářské lesy, při různých sazbách v závorce.
• koněm či strojem na kolovém či pásovém podvozku – 30

(30, 20) Kč/m3,
• přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi – 30 (30,

20) Kč/m3

• likvidace klestu štěpkováním nebo drcením – 12 000 Kč/ha, 
• lanovkou – 80 (80, 50) Kč/m3.

ad 3) na podporu ohrožených druhů zvířat – vypouštění na-
koupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvířat
v lokalitách jejich přirozeného výskytu (tetřev – 14 000 Kč/kus,
tetřívek – 11 000 Kč/kus, koroptev – 200 Kč/kus) a oborní chov
kozy bezoárové (1500 Kč/kus) a bílého jelena (2500 Kč/kus). Na
pořízení nebo výroby a instalaci nové umělé nory se vyplácí 2
500 Kč/1 noru.

Druh podpory
Nenávratné dotace. Nově má jít o 4 opatření v operačním

programu – Lesnická.

Vazba na další programy
Bez možnosti žádat o státní finanční podporu na daný účel

jinde.

Doba trvání programu 
Víceletý, u imisí až do překonání imisní kalamity. Snaha

o kontinuitu.

Organizační zabezpečení
příslušné územní odbory MŽP u pozemků lesů národních

parků a jejich ochranných pásem,
MO u pozemků určených pro obranu státu,
u pozemků výše neuvedených Ministerstvo zemědělství.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Je snaha uspokojit všechny oprávněné žadatele. V r. 2004

má být na podporu lesního hospodářství /nejen ochranu ŽP/ vy-
naložena cca 0,69 mld. Kč, tj. stejně jako bylo vynaloženo
v r. 2003.

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Losmanová
tel: 221 812 272
www.mze.cz
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5. Podpůrný a garanční rolnický
a lesnický fond, a.s.

Předmět a účel programu 

K 1. 5. 2004 byly vydány nové Pokyny pro poskytování
podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fon-
dem, a.s., které stanoví podmínky, za kterých PGRLF, a.s. po-
skytuje záruky na úvěry podnikatelských subjektů v oblasti
zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu za-
bývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby
a subvencuje části úroků z úvěrů podnikatelských subjektů
v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a prů-
myslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské
výroby.

K 1. 5. 2004 jsou platné následující programy:
• Program vyrovnání úrokového zatížení (cílem je vyrovnat

rozdíl úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do zeměděl-
ství ve srovnání s ostatními odvětvími ekonomiky).

• Investiční programy (cílem je podpořit rozvoj zeměděl-
ských podnikatelů).
• Program Zemědělec (cílem je vytvořit předpoklady pro

rozvoj zemědělských subjektů a usnadnit investiční ob-
novu lesa).

• Program Zpracovatel (cílem je podpořit rozvoj konku-
renceschopných zpracovatelských organizací).

• Program Odbytová organizace (cílem je podpořit vybu-
dování a rozvoj odbytových organizací).

• Program Hygiena (cílem je zajištění veterinárních a hy-
gienických podmínek provozů, zpracovávajících rostlinné
a živočišné produkty tak, aby tyto provozy odpovídaly pří-
slušným hygienickým a veterinárním předpisům ČR
a EU).

• Program Půda (cílem je podpořit nákup nestátní země-
dělské a omezeně lesnické půdy).

• Program Mládí (cílem je usnadnit zahájení a rozvoj ze-
mědělské výroby na bázi rodinných subjektů pro mladé
podnikatele a mladé rodiny do 40 let).

Některé programy byly zrušeny:
• Program Export (ukončen k 31. 12. 2003).
• Program Provoz (ukončen k 30. 4. 2004).

• Program Překlenovací úvěry pro subjekty LFA (časově
omezený program, přijímání žádostí na období 20. 2. 2004 –
20. 4. 2004).

Podmínky přístupu k podpoře 
Žadatel musí splňovat podmínky uvedené v Pokynech pro

poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnic-
kým fondem, a.s.

Druh podpory 
Garance úvěrů a dotace části úroků z úvěrů.

Vazba na další programy
Podpora se poskytuje pouze na tu část podnikatelského zá-

měru, na kterou nebyla poskytnuta podpora ze státního rozpo-
čtu, státních Fondů či jiných centrálních zdrojů, ČMZRB, z pro-
středků EU apod. Jeden a týž podnikatel může být zapojen sou-
běžně do několika programů Fondu. Na jeden podnikatelský zá-
měr v rámci příslušného programu může být poskytnuta podpo-
ra pouze jednou.

Doba trvání programu
Snaha o kontinuitu.

Organizační zabezpečení
Žadatel požádá banku o poskytnutí úvěru na svůj podnika-

telský záměr, v případě kladného stanoviska banky žadatel
předloží žádost o podporu na předepsaném formuláři „Žádost
o podporu PGRLF, a.s.“ prostřednictvím příslušného regionální-
ho pracoviště Ministerstva zemědělství.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
V l. 1994 – 2003 bylo uspokojeno 93 % žadatelů. V těchto

letech bylo schváleno 20 686 žádostí, zamítnuto 1 567. Výše
podporovaných úvěrů činila 87,969 mld. Kč. Podíl ekologických
projektů a jejich rozsah nelze specifikovat.

KONTAKTY:
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 
Za Poříčskou branou 256/6, 186 00 Praha 8 – Karlín
Ing. Malíková, Ing. Helanová 
tel: 225 989 400 
www.pgrlf.cz
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6. Pozemkové úpravy

Předmět a účel programu
Dle zákona č. 139/2002 Sb. § 2 „Pozemkovými úpravami se

ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmín-
ky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvis-
lostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi souvise-
jící věcná břemena. Současně je jimi zajišťují podmínky pro zlep-
šení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsled-
ky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu
a jako závazný podklad pro územní plánování.“ Organizuje a re-
alizuje je územně příslušný pozemkový úřad.

Podmínky přístupu k podpoře
V řešeném území musí chtít pozemkové úpravy vlastníci

nadpoloviční většiny zemědělské půdy. Iniciátorem pozemko-
vých úprav může být i pozemkový úřad.

Druh podpory 
Nenávratné dotace.

Vazba na další programy
Pozemkové úpravy jsou financovány z rozpočtu Minister-

stva zemědělství. Vzhledem k trvalému nedostatku finančních
prostředků ve vztahu k potřebě provádění pozemkových úprav,
využívají pozemkové úřady , zejména pro realizace společných
zařízení (polní komunikace, protierozní, ekologická, hydrologická
a krajinotvorná opatření) i další zdroje. Významným zdrojem pro
realizace ekologických a protierozních opatření jsou programy
MŽP – Program péče o krajinu a Program revitalizace říčních
systémů a dále prostředky Státního fondu životního prostředí.
V roce 2003 bylo ze zdrojů MŽP využito pro realizaci opatření
v rámci pozemkových úprav 18 mil Kč.

Dalším významným zdrojem byl od roku 2002 program
SAPARD. Pozemkové úřady, jako žadatelé v opatření 1.4. melio-
race a pozemkové úpravy v tomto programu, získaly na své pro-
jekty v letech 2002 a 2003 celkem 752 mil. Kč. Část projektů pro-

gramu SAPARD je rovněž zaměřena na zlepšení životního pro-
středí a ochranu půdního fondu.

Doba trvání programu
Časově neomezený. K 1. 5. 2004 se vstupem ČR do EU

program SAPARD končí, ale pozemkové úřady budou moci žá-
dat o finanční pomoc ze strukturálního fondu EAGGF v rámci
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zeměděl-
ství. Pro roky 2004 – 2006 je v tomto programu pro pozemkové
úpravy vyčleněno přes 1 miliardu Kč.

Organizační zabezpečení
Za provádění a realizaci pozemkových úprav zodpovídají

územně příslušné pozemkové úřady. Po zrušení okresních úřa-
dů k 1. 1. 2003 jsou pozemkové úřady organizačně začleněny do
struktury Ministerstva zemědělství ČR.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
K 31. 12. 2003 bylo ukončeno celkem 407 komplexních po-

zemkových úprav na ploše 151 879 ha. V rozpracovanosti je dal-
ších 584 komplexních pozemkových úprav na ploše 268 744 ha.
V r. 2003 bylo na pozemkové úpravy (projekční práce i realizace
společných zařízení) vynaloženo 961 mil. Kč, z toho 598 mil. Kč
ze státního rozpočtu, 270 mil. Kč z programu SAPARD, 52
mil. Kč z Pozemkového fondu ČR, 18 mil. Kč z MŽP a 24 mil. Kč
dodali investoři tam, kde byly pozemkové úpravy vyvolány sta-
vební činností (nejčastěji liniové stavby). Na ekologická opatření
bylo vynaloženo 25 mil. Kč, na vodohospodářská opatření 30
mil. Kč a protierozní opatření 10 mil. Kč. Pro rok 2004 bylo na po-
zemkové úpravy vyčleněno 700 mil. Kč ze státního rozpočtu +
200 mil. Kč z Pozemkovému fondu ČR (účelově vázaných na ře-
šení pozemkových úprav v územích s nedokončenými příděly
a scelením) + 200 mil. Kč z programu SAPARD.

KONTAKT:
Ústřední pozemkový úřad
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
Ing. Pivcová
tel: 221 812 107
www.mze.cz
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7. Vodohospodářské stavby 

Předmět a účel programu
Poskytování a čerpání státní finanční podpory se řídí Směr-

nicemi MZe čj. 9397/2002/6000 a 9398/2002/6000. O podporu
mohou žádat obce, města, jejich svazky, vodohospodářské akci-
ové společnosti (jen VH a.s.) s majoritou obcí 2/3 a větší. Cílem
je podpořit výstavbu a technickou obnovu vodovodů, úpraven
vod, čistíren odpadních vod s projektovanou kapacitou nad 3000
E.O., výstavbu hlavních kanalizačních sběračů a dostavbu ka-
nalizačních systémů minimálně pro 300 E.O.

Podmínky přístupu k podpoře
Žádost se podává u místně příslušné Zemědělské agentu-

ry MZe, který vydá vodohospodářské (stavební) povolení. Odbor
vodovodů a kanalizací MZe žádost posoudí a rozhodne o jejím
zařazení do Programu v jednotlivých letech. Žadatel je pak vy-
zván v odpovídajícím termínu k předložení finančního projektu
a souvisejících dokladů, které jsou projednány v meziresortní ko-
misy MZe a MF.

Druh podpory 
Celková výše podpory nepřekročí 65 % celkových investič-

ních nákladů, není-li použito zvýhodněného úvěru. Je-li použito
zvýhodněného úvěru, nesmí převýšit 75% rozpočtovaných ná-
kladů u úpraven pitné vody a vodovodů, resp. 60 % u kanalizací
a čistíren odpadních vod a dotace pak činí do 45 % rozpočtova-
ných nákladů u vodovodů a úpraven pitné vody a 40 % u čistíren
odpadních vod a kanalizací.

Vazba na další programy
Vyloučen souběh státní finanční podpory ze státního roz-

počtu a z jiných státních zdrojů. Možnost spolufinancování
z ČMZRB a EIB se státní zárukou.

Doba trvání programu 
Kontinuální, bez podstatných změn.

Organizační zabezpečení
Žádost se podává u místně příslušné Zemědělské agentu-

ry MZe.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
I nadále počet oprávněných žadatelů převyšuje dotační

možnosti MZe.

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Kendík 
tel: 221 812 240
www.mze.cz

8. Odbahňování rybníků

Předmět a účel programu
Poskytování a čerpání státní finanční podpory se řídí přílo-

hou č. 11 zákona č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok
2004. Předmětem dotace je obnova, odbahnění a rekonstrukce
rybníků a vodních nádrží za účelem obnovy jejich základních
funkcí po povodních, zlepšení jejich bezpečnosti provozu, vodo-
hospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posíle-
ní jejich retenční schopnosti.

Podmínky přístupu k podpoře
Celkové odbahnění nejvíce zanesených rybníků a vodních

nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimen-
tu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, vybudování či rekonstrukce
bezpečnostních přelivů a výpustních zařízení rybníků a vodních ná-
drží na úroveň návrhového průtoku minimálně Q100, obnova či re-
konstrukce rybníků a vodních nádrží a nebo jejich částí, jejichž vo-
dohospodářská funkce je narušena nebo významně omezena.

Druh podpory 
Pro předmět podpory je poskytována nenávratná, účelově

vázaná podpora na kapitálové i běžné výdaje. Úhrada nákladů
max. do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující sta-
vební práce a technologické dodávky) s tím, že úhrada nákladů
na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 200,- Kč na 1 m3

vytěženého sedimentu, upravených podle výsledků zadání ve-
řejné zakázky.

Vazba na další programy
Nesmí čerpat z jiných dotačních titulů srov.

Doba trvání programu 
Víceletá – do r. 2006.

Organizační zabezpečení
Žádost se podává u místně příslušné ZA MZe do 31. 3. 2004.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
V r. 2003 bylo uspokojeno přibližně z 340 žádostí 38%

oprávněných žadatelů. Relevantní jednotka není, postupuje se
na základě finančních projektů a souvisejících dokladů, od kte-
rých se odvozují formy a konkrétní výše podpory. Obvykle 75 –
80 % nákladů. Na rok 2004 bylo vyčleněno 328 mil. Kč, což je
asi polovina proti očekávanému rozpočtu.

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
Ing. Soukup
tel: 221 812 035
www.mze.cz
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9. Podpora ze strukturálních fondů EU

Předmět a účel programu

Předvstupní program SAPARD
Dne 1. května 2004 se Česká republika na základě Smlou-

vy o přistoupení stala členským státem Evropské unie. Jelikož
program SAPARD byl programem předvstupním, dnem vstupu
do EU pozbyla ČR nárok na podporu z tohoto Programu. Prop-
lácení finančních závazků ze všech kol příjmu žádostí bude po-
kračovat až do konce roku 2006.

Program SAPARD bude nahrazen Operačním programem
Zemědělství, prostřednictvím kterého bude možno čerpat fi-
nanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční země-
dělství“ (OP Zemědělství)

Účelem zpracování OP Zemědělství je podpora zeměděl-
ské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, podpora
lesního a vodního hospodářství, a zajištění trvale udržitelného
rozvoje venkova.

Cílem OP Zemědělství je, v souladu s globálním a specific-
kými cíli Národního rozvojového plánu, podpora trvalého hospo-
dářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména
na:
• zvyšování konkurenceschopnosti odvětví,
• zajištění zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
• snižování rozdílů v sociálních podmínkách,
• zachování kulturní krajiny,
• ochraně a zlepšování životního prostředí.

Na ochranu životního prostředí jsou zaměřena zejména ta-
to opatření a podopatření:
1.3 – Lesní hospodářství.
2.1.2 – Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny.
2.1.3 – Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdro-
jů.

Podmínky přístupu k podpoře
Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci z OP Zemědělství

jsou podrobně stanoveny v Pravidlech, kterými se stanovují pod-
mínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního
programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ na obdo-
bí 2004 – 2006.

Druh podpory
Jedná se o přímou nenávratnou dotaci s plným nebo podí-

lovým financováním dle charakteru projektů (vytvářející či nevy-

tvářející zisk). Podrobně pro jednotlivá opatření/podopatření viz
dokument Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční ze-
mědělství“.

Vazba na další programy 
Na stejný účel nebo předmět, pro který je požadována fi-

nanční pomoc z OP Zemědělství, nesmí být žádány jiné finanč-
ní prostředky z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových ka-
pitol státního rozpočtu nebo státních fondů nebo jiných fondů
EU.

Doba trvání programu
OP Zemědělství platí pro programovací období 2004 –

2006.

Organizační zabezpečení
Řídícím orgánem pro OP Zemědělství je Ministerstvo ze-

mědělství, které zodpovídá za realizaci OP Zemědělství a za ko-
munikaci s Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, s EK
i s Ministerstvem financí (jakožto Platebním orgánem a ústřed-
ním orgánem zodpovědným za finanční kontrolu).

Příjem projektů, jejich administraci a proplácení zajišťuje
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) včetně svých regio-
nálních pracovišť. Regionální pracoviště SZIF pokrývají všech-
ny regiony NUTS 2 České republiky zařazené do Cíle 1; zde
budou ve stanovených termínech přijímány žádosti o podporu.
Žádosti budou dále posouzeny podle schváleného postupu.
U úspěšných projektů bude posouzena jejich přijatelnost a ná-
sledně budou obodovány na základě stanovených kritérií. Vý-
běr projektů, který zajišťuje SZIF, bude realizován na základě
bodového zisku. Jestliže obodování projektů neposkytne jasné
pořadí projektů, bude použit doplňkový postup s využitím do-
plňkových kriterií předem schválených Monitorovacím výborem
OP Zemědělství.

Procento uspokojených oprávněných žadatelů
Data nejsou k dispozici.

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
odbor Řídící orgán OP 
Ing. Zuzana Nováková,
vedoucí oddělení vnějších vztahů
tel: 221 812 006
novakovaz@mze.cz, 
www.mze.cz
(Dotace a programy/Operační program Zemědělství)
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1. Kombinovaná doprava –
neinvestiční podpora

Předmět a účel programu

Pomoci rozvoji kombinované dopravy s cílem převést část
silniční nákladní dopravy v úseku Lovosice – Drážďany na že-
leznici, podpora se orientuje na ČD.

Podmínky přístupu k podpoře
Provozování linky ROLA v úseku Drážďany – Lovosice.

Druh podpory 
Nenávratné dotace.

Vazba na další programy 
Souběh státní finanční podpory vyloučen, ale významně

spolufinancuje vláda Saska.

Doba trvání programu 
Víceletý program.

Organizační zabezpečení 
ČD žádá na MD.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Uspokojeni jsou všichni, v r. 2004 má jít asi o 90 mil. Kč/r.

KONTAKT:
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 12, P.O. Box č. 9, 110 15 Praha 1
Ing. Štěpánek
tel: 972 231 217
www.mdcr.cz

2. Obnova vozidel městské
a regionální dopravy pražského
metra 

Předmět a účel programu 

Podpořit obnovu vozového parku MHD. Na všechny sub-
jekty zajišťující MHD (může být i město) i soukromé.

Podmínky přístupu k podpoře
Obnova vozidel MHD kromě metra.

Druh podpory 
Nenávratné dotace.

Vazba na další programy 
Žádná.

Doba trvání programu

Víceletá.

Organizační zabezpečení 
Žádá se u MD.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Průměrná výše podpory na relevantní jednotku účelu – do

30 % na tramvaje, trolejbusy a autobusy, v případě nízkopodlaž-
ního provedení se podpora zvyšuje o dalších maximálně 20 %
jejich ceny. Uspokojeni jsou všichni zájemci, ale ne v požadova-
né výši. V r. 2003 činily požadavky cca 700 mil. Kč na tramvaje,
trolejbusy a autobusy MHD a byly uspokojeny za 243 mil. Kč. Na
podporu obnovy linkových autobusů bylo vynaloženo 237
mil. Kč. V r. 2004 je na obnovu vozidel MHD k disposici jen 200
mil. Kč a 200 mil. Kč na obnovu linkových autobusů.

KONTAKT:
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 12, P.O. Box č. 9, 110 15 Praha 1
Ing. Štěpánek
tel: 972 231 217
www.mdcr.cz

3. Podpora výstavby pražského metra

Předmět a účel programu 

Podpora výstavby pražského metra.

Podmínky přístupu k podpoře 
Výstavba pražského metra.

Druh podpory 
Nenávratné dotace.

Vazba na další programy
Připuštěny souběžně půjčky.

Doba trvání programu
Víceletá.

Organizační zabezpečení 
Žádá se u MD.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
V r. 2003 šlo o 585 mil. Kč. V r. 2004 má jít 450 mil. Kč.

KONTAKT:
Ministerstvo dopravy, 
nábř. L. Svobody 12, P.O. Box č. 9, 110 15 Praha 1
Ing. Štěpánek
tel: 972 231 217, www.mdcr.cz

III. MINISTERSTVO DOPRAVY 
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1. Program obnovy venkova
V roce 2004 byly prostředky pro financování Programu ob-

novy venkova převedeny do rozpočtu krajů v rámci dotace na fi-
nancování běžného a investičního rozvoje územních samos-
právných celků. V roce 2005 a dalších letech se počítá s tím, že
potřebné prostředky pro realizaci programu budou zajišťovány
v rozpočtech krajů v návaznosti na připravovanou novelu záko-
na č. 243/2000 Sb..

Kraje postupně schvalují vlastní programy obsahově nava-
zující na platné usnesení Vlády České republiky ze dne 11. listo-
padu 1998 č. 730, o Programu obnovy venkova. Kraje mohou ve
svých programech dosavadní dotační tituly:
1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybave-

nosti.
2. Komplexní úprava veřejných prostranství.
3. Obnova a zřizování veřejné zeleně.
4. Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických

a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětle-
ní.

5. Zpracování urbanistických studií a územních plánů.
6. Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje ven-

kova a obnovy vesnice.
7. Integrované projekty venkovských mikroregionů.
8. Projekty k rozvoji infrastruktury (dotace úroků z úvěrů).

a podmínky přístupu k podpoře upravit nebo změnit. Rov-
něž režim podávání žádostí o dotace v roce 2005 a dalších le-
tech stanoví jednotlivé kraje samostatně (informace naleznete
na webových stránkách jednotlivých krajů).

Z usnesení vlády č. 730/1998 vychází také Ministerstvo
pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), které k jeho realizaci vy-
členilo prostředky v rámci podprogramu 217 115 Podpora ob-
novy venkova programu 217 110 Podpora regionálního rozvo-
je. Administrace tohoto podprogramu bude nadále zajišťována
podle Zásad pro poskytování účelových dotací obcím z rozpo-
čtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu
obnovy venkova (znění č.j. 28062/02-52 ze dne 20. prosince
2002 – dále jen „Zásady“), jeho obsah však bude zúžen jen
na:
• akce obcí, oceněných v minulém ročníku soutěže Vesnice

roku, 
• projekty celostátního významu dotačního titulu 6, 
• pilotní projekty dotačního titulu 7.

Předmět a účel projektů v rámci dotačního 
titulu 7

Hlavním cílem pilotních projektů bude vznik nových pracov-
ních míst, a to zejména v regionech s nejvyšší nezaměstnanos-
tí. Při výběru dotovaných projektů bude přihlédnuto ke stavu
utváření lokálních partnerství veřejného a soukromého sektoru
s prioritami řešení problémů nezaměstnaných a mládeže, nové-
ho využití současně nevyužívaných objektů a zavádění vhod-
ných inovací.

Podmínky přístupu k podpoře v rámci dotačního
titulu 7

Základní kritéria pro poskytnutí dotace 
a) Soulad projektu s cíli Programu obnovy venkova a s platný-

mi regionálními programy.
b) Výsledky dosavadní realizace projektu, popř. předcházejí-

cích projektů v rámci Programu obnovy venkova.
c) Účast občanů, zájmových skupin a občanských sdružení na

přípravě projektu.
d) Účinnost, efektivnost a udržitelnost projektu odvozená z pro-

jektovaných parametrů, popř. analýzy nákladů a výnosů.
e) Zabezpečení řízení a financování projektu, rizika projektu.
f) Vytváření nových pracovních příležitostí snižujících neza-

městnanost nebo dojížďku za prací a zachování těch pra-
covních míst, které by byly bez realizace projektu ztraceny.

g) Současné řešení více věcných problémů obnovy vesnic
a rozvoje mikroregionů.

h) Vyšší využití alternativních a obnovitelných místních zdrojů
energie včetně využití biomasy.

Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace dle dotačního ti-
tulu 7
1. Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci projektů,

propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické in-
frastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou ma-
lého a středního nezemědělského podnikání, podporou ze-
mědělského podnikání a péčí o krajinu.

2. Příjemci dotace mohou být i právnické a fyzické osoby, v pří-
padě jejich účasti na Programu obnovy venkova prostřed-
nictvím obce.

3. O dotaci v rámci dotačního titulu 7 žádá svazek obcí nebo
obec jménem obcí a dalších osob zúčastněných na projektu.
O dotaci může požádat i obec, která sama tvoří venkovský
mikroregion s nejméně 10 územně oddělenými sídly, v kaž-
dém z nichž žije alespoň 30 trvale bydlících obyvatel.

4. Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti svazku ob-
cí nebo obce podané územně příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností na formuláři „Žádost o poskyt-
nutí dotace v rámci programu obnovy venkova (integrované
projekty venkovských mikroregionů)“.

5. Na realizaci projektu musí být v běžném roce zajištěno po-
dílové financování z rozpočtů obcí nebo svazků obcí a ze
zdrojů dalších osob zúčastněných na projektu v takové výši,
aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 %
nákladů projektu v tomto roce.

Druh podpory v rámci dotačního titulu 7
Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně

70 % nákladů projektu v běžném roce.

Vazba na další programy 
Pokud budou poskytnuty pro dotovaný účel prostředky

z fondů Evropských společenství nebo rozpočtu krajů, bude vý-
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še dotace ze státního rozpočtu stanovena MMR tak, aby spolu
s prostředky z fondů Evropských společenství a z rozpočtu kra-
jů činila nejvýše 80 % celkových nákladů. Podávání žádosti o do-
tace, věcné podmínky a základní kritéria pro poskytnutí dotace
se v těchto případech řídí podle Zásad, podmínky financování
z fondů Evropských společenství nebo z rozpočtu krajů se řídí
podle pravidel těchto institucí.

Doba trvání programu
Program obnovy venkova byl schválen usnesením vlády

č. 730 z 11. listopadu 1998. Jde o novelu původního Programu
obnovy vesnice projednaného vládou ČR 29. května 1991.

Organizační zabezpečení
Dotaci lze poskytnout na základě písemné žádosti obce.

Žadatelem může být:
a) obec, jejíž přihláška do Programu obnovy venkova (vesnice)

byla již dříve potvrzena územně příslušným okresním úřa-
dem nebo od 1. ledna 2003 obecním úřadem obce s rozší-
řenou působností;

b) svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem
o obcích.
Termín a způsob podávání žádostí včetně povinných příloh

žádostí a osnovy projektů stanoví MMR. Zveřejní ho na webové
stránce MMR (www.mmr.cz) v sekci Regionální politika a na we-
bové stránce Programu obnovy venkova (www.isu.cz/pov).

O poskytnutí dotace rozhoduje MMR na základě návrhu
meziresortní řídící komise POV, která je oprávněna navrhnout
pro běžný rok zpřesnění kritérií pro posuzování žádostí obcí
v závislosti na výši schválených rozpočtových prostředků v ka-
pitole MMR, popř. prostředků uvolněných z dalších zdrojů, a na
celkovém počtu žadatelů.

Procento uspokojených oprávněných žadatelů
V rámci všech dotačních titulů Programu obnovy venkova

se v posledních letech procento úplně nebo částečně uspoko-
jených žádostí pohybovalo mezi 25 – 30 %. Uspokojení poža-
davků na dotace pilotních projektů z prostředků státního roz-
počtu nelze se skutečností minulých let porovnávat, protože
takovéto striktní vymezení účelu a zdroje financování neexi-
stovalo.

KONTAKT:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 
Ing. arch. Jan Florian, odbor regionálního rozvoje
tel: 224 861 297
flojan@mmr.cz

DALŠÍ INFORMACE:
www.mmr.cz
– hesla Regionální politika – Program obnovy venkova

www.isu.cz/pov 
– webové stránky Programu obnovy venkova

2. Program podpory výstavby
nájemních bytů a technické
infrastruktury

Předmět a účel programu

Program podpory výstavby nájemních bytů a technické in-
frastruktury stanovuje podmínky pro poskytování finančních pro-
středků na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené
skupiny obyvatel a pro výstavbu technické infrastruktury pro ná-
slednou výstavbu bytových a rodinných domů. Tento program
stanovuje podmínky pro přijímání nových žádostí obcí na akce,
které musí být zahájeny do konce roku 2004.

Cíl podpory
• Dotační titul č. 1 – podpora výstavby nájemních bytů ve

vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby.
• Dotační titul č. 2 – výstavba technické infrastruktury rozšířit

nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu
bytových a rodinných domů.

Podmínky přístupu k podpoře
Příjemcem podpory, stavebníkem a investorem je obec.
Podmínky podpory jsou dané v dokumentu „Program pod-

pory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok
2004“ (v plném znění na www.mmr.cz).

Podmínky programu dotačního titulu č. 1: obec, na jejímž
území bude provedena výstavba bytů, bude výstavbu výlučně fi-
nancovat a realizovat; finanční prostředky na výstavbu bytů obec
nesdruží s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou s výjimkou ji-
né obce, budova, ve které vzniknou nájemní byty, bude ve vlast-
nictví obce nebo podílovém spoluvlastnictví obcí, které sdružily fi-
nanční prostředky na výstavbu bytů; spoluvlastnický podíl obce,
která je příjemcem dotace, musí být minimálně 51 %. Pozemek,
na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví obce. Obec
nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti
ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům. Zhotovitel
stavby bude vybrán v souladu se zvláštním právním předpisem.V
bytových domech podlahová plocha nejméně 80 % bytů, na které
byla poskytnuta dotace, nepřesáhne 60 m2, podlahová plocha
nejvýše 20 % bytů nepřesáhne 80 m2; v rodinných domech pod-
lahová plocha nejméně 50 % bytů, na které byla poskytnuta dota-
ce, nepřesáhne 70 m2, podlahová plocha nejvýše 50 % bytů, na
které byla poskytnuta dotace, nepřesáhne 90 m2. Rozhodnutí
o kolaudaci stavby nabude právní moci do 3 let od data vydání
rozhodnutí o účelovém určení centrálních zdrojů.

Podmínky programu dotačního titulu č. 2: Obec, na je-
jímž území bude provedena výstavba technické infrastruktury
a následná výstavba příslušného počtu bytů, může sdružit fi-
nanční prostředky na výstavbu technické infrastruktury s fyzic-
kou nebo právnickou osobou a jinou obcí; spoluvlastnický podíl
obce, která je příjemcem dotace, musí být minimálně 51 %. Po-
zemek, na kterém bude provedena výstavba technické infra-
struktury, je pouze ve vlastnictví obce. Na rozvojové ploše bude
provedena následná výstavba bytových a/nebo rodinných domů,
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které musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce, nebo bu-
dou zainvestované pozemky prodány za cenu v místě obvyklou
nejdříve však po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na
technickou infrastrukturu. Obci může být poskytnuta jednou za
tři roky dotace na výstavbu technické infrastruktury pro násled-
nou výstavbu maximálně 50 bytů,rozhodnutí o kolaudaci tech-
nické infrastruktury nabude právní moci nejdéle do tří let od da-
ta rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obec nemá ke dni podání žá-
dosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu
rozpočtu nebo státním fondům. Dotaci na výstavbu technické in-
frastruktury ve výši 80 tis. Kč lze poskytnout obci pouze v přípa-
dě, že nebude poskytnuta systémová dotace podle písm. b) část
II. „Charakter podpory“ dotačního titulu č. 1 tohoto programu.

Základní povinné náležitosti žádostí o dotaci
Dotaci lze poskytnout obci na základě písemné žádosti na

formuláři „Základní údaje“ podané Ministerstvu pro místní rozvoj.

K písemné žádosti obec přikládá u dotačního titulu č. 1
a) doklad o schválení územního plánu nebo regulačního plánu

nebo projednané urbanistické studii, 
b) stavební povolení s vyznačením právní moci,
c) z projektové dokumentace stavby pouze souhrnnou zprávu,

ze stavebních výkresů pouze půdorysy, řezy a pohledy a vý-
počet měrné spotřeby tepelné energie,

d) výkres kompletního řešení celého území obce/části obce
s vyznačením nové výstavby, napojení na rozvodné a komu-
nikační sítě a kanalizaci, napojení na dopravní infrastrukturu, 

e) snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí
o vlastnictví pozemků nebo domu, kde má být stavba prová-
děna,

f) technicko-ekonomické zdůvodnění výstavby včetně struktu-
ry bytů, podlahové plochy bytů, nákladů na m2 podlahové
plochy bytů, způsobu financování, zdůvodnění výše nákladů
na výstavbu a rozpočet stavby, 

g) formuláře specifikované vyhláškou Ministerstva financí
č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku,

h) vyčíslení úvěrů, půjček a ostatních závazků obce,
i) smlouvu o spolupráci mezi obcemi podle § 48 zákona o ob-

cích, pokud obec, na jejímž území se provádí výstavba bytů,
sdruží finanční prostředky s jinou obcí,

j) prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci zá-
vazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu ne-
bo státním fondům,

k) koncepci bytové politiky obce pouze tehdy, má-li ji zpracova-
nou, vždy však zdůvodnění potřebnosti výstavby bytů pro
potřeby cílové skupiny dané tímto programem.

Doplňující náležitosti žádostí o dotaci u dotačního titulu č. 1
Obec, které ministerstvo oznámilo, že její akce byla vybrá-

na k poskytnutí dotace, doručí ministerstvu nejdéle do čtyř mě-
síců od rozhodnutí ministra o výběru akce pro poskytnutí dotace,
doplňující náležitosti žádosti:
a) doklad o rozhodnutí obce o výběru nejvhodnější zakázky

podle zvláštního předpisu,
b) smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby,

c) doklad, že zhotovitel má zavedený systém managementu
jakosti v souladu s českou státní normou, 

d) doklad o tom, že obec má zajištěny prostředky na financo-
vání výstavby.

K písemné žádosti obec přikládá u dotačního titulu č. 2
a) doklad o schválení územního plánu nebo regulačního plánu

nebo projednané urbanistické studii,
b) doklad, že rozvojová plocha, na které bude technická infra-

struktura a následná bytová výstavba bude provedena, je
vymezena ve schváleném územním plánu nebo v územně
plánovacím podkladu jej nahrazujícím,

c) z projektové dokumentace stavby pouze souhrnnou zprávu
a celkovou situaci stavby, 

d) snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí
o vlastnictví pozemků, kde má být výstavba technické infra-
struktury a následná výstavba příslušného počtu bytů prová-
děna, 

e) v případě, kdy obec pozemek koupila a nebyl dosud prove-
den vklad do katastru nemovitostí, doloží obec kupní smlou-
vu na koupi pozemku a doklad o podání návrhu na vklad do
katastru nemovitostí,

f) technicko-ekonomické zdůvodnění výstavby včetně nákladů
na měrné jednotky, způsob financování, zdůvodnění výše
nákladů na výstavbu a rozpočet stavby,

g) vyčíslení úvěrů, půjček a ostatních závazků obce, 
h) formuláře specifikované vyhláškou Ministerstva financí

č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku, včetně typů sítí (RA 80, RA
81),

i) smlouvu o spolupráci mezi obcemi podle § 48 zákona o ob-
cích, pokud obec, na jejímž území se provádí výstavba tech-
nické infrastruktury, sdruží finanční prostředky s jinou obcí,

j) smlouvu o sdružení finančních prostředků v případě sdruže-
ní finančních prostředků podle části III. „Podmínky pro získá-
ní dotace“ písm. a) s právnickou nebo fyzickou osobou,

k) prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci zá-
vazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu ne-
bo státním fondům,

l) koncepci bytové politiky obce pouze tehdy, má-li ji zpracova-
nou, vždy však zdůvodnění potřebnosti výstavby technické
infrastruktury,

m) doklad o tom, že obec nečerpala prostředky podle části III.
„Podmínky pro získání dotace“ písm. q).

Doplňující náležitosti žádostí o dotaci u dotačního titulu č. 2
Obec, které ministerstvo oznámilo, že její akce byla vybrá-

na k poskytnutí dotace, doručí ministerstvu nejdéle do čtyř mě-
síců od rozhodnutí ministra o výběru akce pro poskytnutí dotace
doplňující náležitosti žádosti:
a) doklad o rozhodnutí obce o výběru nejvhodnější zakázky

podle zvláštního předpisu,
b) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby, 
c) stavební povolení na výstavbu technické infrastruktury

v právní moci,
d) doklad o tom, že obec má zajištěny prostředky pro financo-

vání výstavby, 
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e) doložení vlastních prostředků sdružující se fyzické nebo
právnické osoby, která sdruží finanční prostředky podle čás-
ti III. „Podmínky pro získání dotace“ písm. a), a to na zvlášt-
ním účtu vinkulovaném ve prospěch obce,

f) snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí
o vlastnictví pozemků, kde má být výstavba technické infra-
struktury a následná výstavba příslušného počtu bytů prová-
děna, pokud při podávání žádosti doložila náležitosti uvede-
né v části III. „Základní povinné náležitosti“ písm. e).

Druh podpory

Dotační titul č. 1
Systémová dotace je poskytována na konkrétní investiční

akci, jejímž cílem je výstavba bytu. Dotaci lze poskytnout do vý-
še maximálně:
a) 550 tis. Kč na jeden byt,
b) 630 tis. Kč, jedná-li se o výstavbu bytu na území, kde je nut-

no současně vybudovat místní komunikace III. a IV. třídy
včetně jejich součástí, účelové komunikace a sítě technické-
ho vybavení, které nemůže hradit správce sítí, vyjma sítí
technického vybavení energetického, telekomunikačního a ji-
ná vedení.

Dotační titul č. 2
Podpora je poskytována obcím jako systémová investiční

dotace na realizaci vybraných projektů na výstavbu technické in-
frastruktury. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden bu-
doucí byt, postavený na zainvestovaném pozemku, státní pod-
pora může činit maximálně 70 % celkových investičních nákladů
na jednu akci.

Doba trvání programu
Neomezeně; letos bylo přijímání žádostí ukončeno 31. led-

na 2004.

Vazba na další programy 
Dotaci na výstavbu technické infrastruktury ve výši 80

tis. Kč lze poskytnout obci jen v případě, že nebude poskytnuta

systémová dotace na výstavbu nájemního bytu na nezainvesto-
vaném území podle nařízení vlády nebo na výstavbu nájemního
bytu pro příjmově vymezené osoby podle nařízení vlády.

Organizační zabezpečení
1. Obec nebo dobrovolný svazek obcí podává žádost včetně

povinných náležitostí do podatelny Ministerstva pro místní
rozvoj nejpozději do 31. ledna 2004.

2. Evidované žádosti posoudí hodnotitelská komise minister-
stva a doporučí poskytnutí nebo zamítnutí dotace.

3. Žadatelé, kteří obdrží od ministerstva oznámení o tom, že
jejich akce byla vybrána k poskytnutí dotace, nejdéle do
pěti měsíců doručí ministerstvu doplňující náležitosti žá-
dosti.

4. Na akce, u kterých byla přiznána dotace, vydá ministerstvo
podle zvláštního předpisu „Rozhodnutí o účelovém určení
centrálních zdrojů“ a „Oznámení limitu výdajů ze státního
rozpočtu“.

5. Na základě těchto dokladů, které budou žadatelem potvrze-
ny a v příslušném počtu vráceny zpět ministerstvu, bude
otevřen účet na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s.
Dotaci bude obec čerpat na úhradu faktur dodavatele akce
z tohoto účtu.

6. Pokud příjemce dotace poskytnuté rozpočtové prostředky
nevyčerpá v běžném roce, je povinen MMR požádat o sní-
žení výše vystaveného limitu výdajů státního rozpočtu, a to
nejpozději v termínu do 31. 10. běžného roku. Pokud tak ne-
učiní, propadnou nevyčerpané finanční prostředky ve pro-
spěch státního rozpočtu a v dalších letech nebude možné je-
jich opětovné poskytnutí.

7. Obec doručí ministerstvu kolaudační rozhodnutí do dvou
měsíců po nabytí právní moci.

KONTAKT:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
RNDr. Jiří Klíma, ředitel odboru podpory bydlení
tel: 224 861 153 
www.mmr.cz
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3. Program regenerace panelových
sídlišť 

Předmět a účel programu
Programem chce stát podpořit úpravy zaměřené na rege-

neraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna ve
víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Do-
tace není určena na opravy bytových panelových domů.

Podmínky přístupu k podpoře
Program poskytuje dotace na úpravy panelových sídlišť,

které jsou definovány jako práce plánovací a práce realizační
v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické
a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postup-
né regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové cel-
ky a zahrnující:
• zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho

části, 
• výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sana-

ce spojek místních automobilových komunikací, pěších ko-
munikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vy-
budování nových spojek místních automobilových komuni-
kací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistic-
kých stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování
odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného po-
čtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření
pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevně-
ných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení od-
toku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vede-
ní vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením,
sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních pro-
tipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen na
ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie
v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce,
nebo 

• úpravu veřejných prostranství včetně sanace a doplnění
ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené
s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace
stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti,
průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavička-
mi, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím
související projektové práce.

Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází pa-
nelové sídliště. Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto pod-
mínky:
• obec má schválený územní plán obce a projekt regenerace

panelového sídliště, 
• obec se podílí na financování výše uvedených nejméně ve

výši 30% jejich rozpočtových nákladů, 
• na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle

zvláštních právních předpisů.

Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho síd-
liště poskytnuta pouze jednou. Dotaci lze poskytnout i na úpravy
již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení.

Druh podpory
Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových

nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí.

Vazba na další programy 
Uvedený program nemá žádnou bezprostřední vazbu na

další programy nebo podpory.

Doba trvání programu
Program je vyhlašován s účinností od 1. ledna 2001. V ro-

ce 2003 nebyl termín pro příjem žádostí vyhlášen. Uvedeny pro-
gram byl znovu vyhlášen na rok 2004.

Organizační zabezpečení
Dotaci lze poskytnout na základě žádosti obce podané pří-

slušnému kraji (dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích). K žádos-
ti podané na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj se přiloží:
• projekt regenerace panelového sídliště,
• doklad o schválení územního plánu obce,
• doklad o schválení projektu regenerace panelového sídliště

zastupitelstvem obce,
• doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků,
• vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování pro-

gramů z prostředků státního rozpočtu, předvstupních
a strukturálních fondů Evropských společenství, fondů NATO
a úvěrů se státní zárukou,

• pravomocné územní rozhodnutí případně pravomocné sta-
vební povolení na úpravy panelových sídlišť, pokud tak sta-
noví zvláštní zákon,

• povolení ke stavbě příslušné komunikace dle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění po-
zdějších předpisů,

• doklad o vlastních finančních prostředcích ve výši minimálně
30 % rozpočtových nákladů,

• prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá zá-
vazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu
a státním fondům.
Kraj předá žádost obce včetně výše uvedených příloh

a svého stanoviska k ní Ministerstvu pro místní rozvoj nejpozdě-
ji do 60 dnů po jejím obdržení.

Ministerstvo pro místní rozvoj provede výběr žádostí o po-
skytnutí dotace a rozhodne o poskytnutí dotace. Rozhodnutí bu-
de neprodleně oznámeno žadateli.

KONTAKT:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
PhDr. Leo Cechel, odboru podpory bydlení
tel: 224 861 454, www.mmr.cz
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1. Státní program na podporu úspor
energie a využití obnovitelných
zdrojů energie

Část A – Program ČEA

Předmět a účel programu
1. Část A Státního programu na podporu úspor energie a vyu-

žití obnovitelných zdrojů energie (dále jen Státní program) je
vyhlašována Ministerstvem průmyslu a obchodu k naplňová-
ní Národního programu hospodárného nakládání s energií
a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

2. Státní program je zaměřen na zavádění energeticky úspor-
ných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotře-
by energie, vyšší využívání obnovitelných a druhotných zdro-
jů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elek-
třiny, a stanoví pravidla ve smyslu nařízení vlády č. 63/2002
Sb., o poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen do-
tace) na akce obsažené v Národním programu.

3. Státní program vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu
na základě Usnesení vlády ČR č. 1095 ze dne 5.listopadu
2003.

Členění Státního programu
I. Podpora zpracování územních energetických koncepcí

a energetických auditů.
odstavec I.1. Územní plánování.
odstavec I.2. Energetické audity.

II. Výrobní a rozvodná zařízení energie.
odstavec II.1. Zvýšení účinnosti užití energie ve výrobních

a rozvodných zařízeních energie.
odstavec II.2. Kombinovaná výroba elektrické energie

a tepla.
odstavec II.3. Vyšší využití obnovitelných a druhotných

zdrojů energie.
odstavec II.4. Projekty vedoucí ke snižování emisí sklení-

kových plynů.
odstavec II.5. Pilotní projekty využití moderních technolo-

gií ve výrobních a rozvodných zařízeních
energie.

III. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie.
odstavec III.1. Komplexní opatření ke snížení energetické

náročnosti.
odstavec III.2. Projekty financované z úspor energie.
odstavec III.3. Vývoj a využívání moderních technologií

a materiálů pro opatření ke zvýšení účin-
nosti užití energie.

odstavec III.4. Projekty zvyšování energetické účinnosti
vedoucí ke snižování emisí skleníkových
plynů.

IV. Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití
energie s vlivem na zlepšení životního prostředí.

odstavec IV.1. Poradenství.
odstavec IV.2. Krajské energetické agentury.
odstavec IV.3. Vzdělávání a propagace.
odstavec IV.4. Zpracování produktů k podpoře poraden-

ství, vzdělávání a propagace.

Předmět a účel poskytování podpor
Státní program podporuje realizace opatření k hospodárné-

mu užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměře-
ním na co nejvyšší efektivitu vynaložených prostředků státního
rozpočtu, rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů
energie, poradenství, vzdělávání, osvětu a propagaci pro nejšir-
ší veřejnost.

Poskytnutí a čerpání dotace je podmíněno dodržením usta-
novení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zá-
kona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona
č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, všech ve znění pozdějších
předpisů.

Dotace může být poskytnuta podnikatelským subjektům
(právnickým i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vy-
sokým školám zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., městům,
obcím a krajům a jimi zřízeným organizacím. Příjemce dotace
musí mít trvalé sídlo na území ČR.

Podmínky přístupu k podpoře a druh podpory

1. Podpora zpracování územních energetických koncepcí
a energetických auditů

Územní energetické koncepce 
Dotace může být poskytnuta městům a obcím ČR, resp. je-

jich svazkům, s počtem obyvatel minimálně 5000.
Dotace na vypracování energetické koncepce může činit až

50 % celkových nákladů, max. 500 tis. Kč na jednu akci.
Dotace může být poskytnuta krajům, městům a obcím ČR,

respektive jejich svazkům, na přípravu a realizaci akčních plánů
k dosažení cílů stanovených územní energetickou koncepcí s po-
čtem obyvatel minimálně 10 000. Územní energetická koncepce
musí být zpracována v souladu s nařízením vlády č. 195/2001
Sb., kterým se stanovují podrobnosti obsahu územní energetic-
ké koncepce, a odsouhlasena orgány místní samosprávy.

Energetické audity 
Dotace může být poskytnuta městům, obcím a krajům a ji-

mi zřízeným organizacím na zpracování energetického auditu:
a) Budov a zařízení sloužících pro potřeby školství, zdravotnic-

tví, občanské vybavenosti a veřejných institucí s celkovou
roční spotřebou energie na jednom odběrném místě vyšší
než 1500 GJ.

b) Souborů bytových domů s celkovou roční spotřebou energie
vyšší než 15 000 GJ, vytápěných dálkově z jedné společné
předávací stanice nebo ústředně z jednoho společného
zdroje, se stávající měrnou roční spotřebou tepla objektů
větší než stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb.

V. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
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Dotace na zpracování energetického auditu může činit až
30 % celkových nákladů, max. 500 tis. Kč na jednu akci.

2. Výrobní a rozvodná zařízení energie

Zvýšení účinnosti užití energie ve výrobních a rozvodných
zařízeních energie
• Komplexní modernizace zásobování sídlištního celku sou-

časně ve zdrojové a distribuční části, která bude provedena
některým z následujících opatření:

Zdrojová část:
a) Sdružení více malých zdrojů tepla (blokové a domovní kotel-

ny) do 1 většího zdroje s kombinovanou výrobou tepla
a elektřiny do maximálního výkonu 5 MW s minimální úspo-
rou primární energie 30 %.

b) Rekonstrukce zdroje tepla na zdroj s kombinovanou výrobou
tepla a elektřiny o maximálním tepelném výkonu 50 MW
s minimální úsporou primární energie 33 %.

c) Přechod na jiné palivo nebo způsob spalování, který sníží,
při nezměněném množství do sítě dodávaného tepla, spo-
třebu paliva minimálně o 20 %.

Distribuční část:
a) Optimalizace tepelné sítě s úsporou minimálně 15 % tepla

dodávaného zdrojem do sítě a 10% elektrické energie pro
čerpadla.

b) Rekonstrukce parní sítě na horkovodní nebo teplovodní spo-
jená s úsporou minimálně 20% tepla dodávaného zdrojem
do sítě.

c) Modernizace předávacích stanic spojená s decentralizací
přípravy teplé užitkové vody, tj. především s náhradou čtyřt-
rubkových sekundárních rozvodů, s úsporou tepelné i elek-
trické energie min. 10 %.

d) Optimalizace měření a regulace v technicky čistých, případ-
ně chemicky ošetřených otopných systémech s úsporou mi-
nimálně 15% tepla dodávaného zdrojem do sítě.
• Rekonstrukce zdrojové části s použitím technologie čisté-

ho uhlí.
• Rozvoj spotřebitelské oblasti v soustavě CZT využitím

tepla získaného realizací komplexní modernizace záso-
bování sídlištního celku energií a realizací energeticky
úsporných opatření u konečného spotřebitele jako zdroje
pro rozšíření oblasti zásobování minimálně o 15 %.

• Optimalizace zásobování sídlištního celku energií decent-
ralizovaným způsobem s prokazatelnou úsporou energie
minimálně 30 % a odpovídajícím snížením zátěže životní-
ho prostředí.

• Rekonstrukce zdroje tepla z důvodu změny paliva nebo
způsobu spalování se snížením spotřeby paliva minimál-
ně o 15 %. Pokud energetický audit neprokáže vhodnější
řešení, bude použito zařízení pro kombinovanou výrobu
elektrické energie a tepla.

• Technická opatření v distribuční části s použitím někte-
rých z následujících opatření při minimální úspoře 15 %
tepla dodávaného ze zdroje do sítě:
a) modernizace tepelné sítě,
b) rekonstrukce parní sítě na horkovodní nebo teplo-

vodní,

c) decentralizace přípravy teplé užitkové vody,
d) modernizace předávacích stanic,
e) modernizace systému měření a regulace.

Dotace může činit až 15 % celkových investičních nákladů
na úsporná opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
• Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v zařízení na využití

biomasy.
• Kombinovaná výroba tepla, elektřiny a chladu (trigenerace).
• Kombinovaný zdroj s palivovým článkem.
• Instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího zdroje tepla

v kombinaci s:
• kogenerační jednotkou s pístovým motorem a tepelnými

výměníky,
• parním kotlem a soustrojím s parní protitlakou nebo od-

běrovou turbinou,
• soustrojím s plynovou a parní turbinou s kotlem pro paro-

plynový cyklus.
• Instalace zařízení na výrobu elektrické energie ve výtopně,

jejíž kotle mají parametry páry vyšší než je potřebné pro tep-
lonosnou látku dodávanou ze zdroje.
Zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla bude

dimenzováno tak, aby jeho tepelný výkon byl vyšší než minimál-
ní tepelný výkon vlastního zdroje.

Dotace může činit až 15 % celkových investičních nákladů
na instalaci zařízení, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

Vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
• Instalace souboru zařízení pro využití obnovitelných a dru-

hotných zdrojů energie, jako jediného zdroje tepelné a elek-
trické energie potřebné pro krytí energetické spotřeby obce,
resp. obytného celku.

• Výstavba, obnova nebo rekonstrukce zařízení na využívání
obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Požadovaná do-
ba návratnosti vložených finančních prostředků je max. do
poloviny životnosti zařízení a dále musí být splněny následu-
jící základní podmínky:
a) Naměřená roční průměrná rychlost větru musí být u větr-

ných elektráren vyšší než 4,8 m/s.
b) Nově instalovaná turbina u malých vodních elektráren

musí dosáhnout v provozním optimu minimálně účinnost
85 % (měřeno na spojce turbiny). U renovací starších ty-
pů je nutno dosáhnout minimálně účinnost 80 %, při ne-
zbytnosti jejich koncepce automatického provozu jako
průtočné MVE.

c) Tepelná čerpadla by měla mít následující topné faktory
garantované výrobcem pro teplotu vstupu/výstupu:
země-voda – 0°C / 35°C – topný faktor vyšší než 3,9
voda-voda – 10°C / 35°C – topný faktor vyšší než 4,8
vzduch-voda – 7°C / 35°C – topný faktor vyšší než 3,9
Tepelná čerpadla nesmí obsahovat chladivo s tzv. „tvrdý-
mi“ freony např. R22.

d) U solárních kolektorů (mimo kolektorů s fresnelovými
čočkami) musí být dodržena optická účinnost min. 80 %
při jejich klidové teplotě min. 115 °C (při teplotě
vzduchu +25°C).

5511
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Dotace může činit až 15 % celkových investičních nákladů
na úsporná opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů
Cílem podpory je realizace souborů opatření vedoucích

k takovému zvýšení účinnosti ve výrobních a rozvodných zaříze-
ních energie, které zajistí odpovídající snížení emisí skleníkových
plynů.

Projekty budou zaměřeny na:
• modernizaci zdrojů a rozvodů centrálního zásobování tep-

lem se snížením emisí min. 1000 t CO2 ekv. ročně,
• výstavbu malých vodních elektráren se snížením emisí min.

200 t CO2 ekv. ročně,
• využití skládkových a důlních plynů se snížením emisí min.

1000 t CO2 ekv. ročně,
• výstavbu nebo rekonstrukci zdrojů na spalování biomasy se

snížením emisí min. 600 t CO2 ekv. ročně.
Dotace bude stanovena podle výše ročního snížení emisí

skleníkových plynů a doby životnosti navržených opatření, max.
3 mil. Kč na jednu akci.

Pilotní projekty využití moderních technologií ve výrobních
a rozvodných zařízeních energie

Realizace pilotního projektu, využívajícího progresivní (na
světové úrovni) technologie získávání vyššího procenta ener-
getického potenciálu primárních i druhotných energetických
surovin a související s ochranou životního prostředí, s cílem je-
jich vyzkoušení a provozního ověření v podmínkách České re-
publiky.

Dotace může činit max. 3 mil. Kč na jednu akci.

3. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie
• Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti ener-

getického hospodářství, budov a provozního nebo výrobního
zařízení průmyslových podniků:
a) Realizací opatření ke snížení energetické náročnosti

technologických procesů nebo zařízení, případně jejich
účelné doplnění k využití energie z technologických pro-
cesů včetně využití trigenerace pro potřeby chlazení.
Opatření musí být mimořádně energeticky účinná nebo
zabezpečující nové směry ve snižování energetické ná-
ročnosti a zátěže životního prostředí. Soubor opatření
musí zajistit snížení spotřeby energie na zajištění provoz-
ních podmínek požadovaných výrobními postupy a souvi-
sejícími hygienickými předpisy (vnitřní teplota, větrání,
osvětlení) minimálně o 30 % oproti původní spotřebě.
Energetické systémy budou rekonstruovány tak, aby
umožnily nasazení přístrojů regulujících a registrujících
dodávky tepelné energie pro zavedení energetického ma-
nagementu.

b) Realizací systémů energetického managementu nízko-
nákladovými opatřeními ke snížení energetické nároč-
nosti technologických procesů nebo energetických zaří-
zení průmyslových podniků zavedením nejlepších do-
stupných technik jako např. Monitoring & Targeting, kte-
rá přinesou úsporu minimálně 7 % s návratností maxi-
málně 18 měsíců.

Dotace na akci podle odst. a) může činit až 15 % celkových
nákladů na úsporná opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci, na
akci podle odst. b) může činit až 40 % celkových nákladů na
úsporná opatření, max. 1 mil. Kč.
• Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti ener-

getického hospodářství a budov veřejného sektoru:
a) S využitím odpadního tepla z technologických zařízení

nebo z provozních částí budov pro vytápění nebo přípra-
vu TUV. Energie získaná z odpadního tepla musí nahradit
minimálně 15 % celkově potřebné energie pro vytápění
objektu. Výsledná měrná spotřeba tepelné energie pro
vytápění na otopné období bude minimálně o 35 % men-
ší než stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb..

b) S použitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie
pro provoz s konečnou sníženou roční spotřebou energie
minimálně o 45 %. Výsledná měrná spotřeba tepelné
energie pro vytápění na otopné období bude minimálně
o 35 % menší než stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb..

c) S rekonstrukcí otopné soustavy, případně i topného zdro-
je. Při rekonstrukci topného zdroje bude upřednostňová-
na kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, pokud
energetický audit neprokáže vhodnější řešení. Výsledná
celková měrná roční spotřeba tepla objektů bude menší
než stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb..

• Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvět-
lovací soustavy s úsporou energie minimálně 25 %.

• Výstavba nebo modernizace:
a) Nízkoenergetického bytového domu s výslednou měrnou

spotřebou tepelné energie pro vytápění za otopné obdo-
bí do 50 kWh/m2 a s průměrnou velikostí jedné bytové
jednotky max. 220 m3.

b) Pasivního bytového domu s výslednou spotřebou tepelné
energie na vytápění za otopné období do 15 kWh/m2

a spotřebou primární energie, včetně přípravy TUV
a elektřiny pro domácnost, do 120 kWh/m2.

c) Výstavba zařízení pro potřeby školství, zdravotnictví, so-
ciálních služeb a veřejné správy v oblastech postižených
živelnou pohromou, s výslednou měrnou spotřebou te-
pelné energie pro vytápění minimálně o 20 % nižší než
stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb.

Měrná spotřeba tepla na vytápění se stanoví podle vyhláš-
ky č. 291/2001 Sb.

Dotace může činit až 15 % celkových investičních nákladů
na úsporná opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

Projekty financované z úspor energie
Dotace může být poskytnuta pouze vlastníkovi zařízení.
Cílem je podpora zavádění komplexních energetických slu-

žeb (Energy Performance Contracting – dále jen EPC). Kom-
plexní energetické služby obsahují realizaci energeticky úspor-
ných opatření podnikem energetických služeb (Energy Saving
Company – dále jen podnik ESCO) v zařízeních pro potřeby
školství, zdravotnictví, sociálních služeb a ve výrobních a roz-
vodných zařízeních energie pro zajištění vytápění sídlištních cel-
ků.

Komplexní energetické služby mohou být využity pro reali-
zaci systémů energetického managementu nízkonákladovými
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opatřeními ke snížení energetické náročnosti technologických
procesů nebo energetických zařízení průmyslových podniků za-
vedením nejlepších dostupných technik jako např. Monitoring
& Targeting.

Podnik ESCO plně ručí za dosažení smluvně dohodnutých
úspor energie jako zdroje finančních prostředků na úhradu in-
vestic potřebných pro realizaci celého záměru a následné pro-
vozování zařízení. Náklady podniku ESCO jsou hrazeny pouze
z prokázané úspory výdajů na energii. Opatření budou realizo-
vána jak na straně výroby tak i na straně spotřeby energie, a to
po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi provozovatelem za-
řízení a podnikem ESCO. Vybraný podnik ESCO musí působit
na území ČR.

Dotace je určena na úhradu části nákladů za poskytnuté
energetické služby a může činit až 15% celkových nákladů, max.
3 mil. Kč na jednu akci.

Vývoj a využívání moderních postupů, technologií a materi-
álů pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie

Podpora vývoje a využívání moderních postupů, technologií
a materiálů pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie je za-
měřena na vytvoření nástrojů k snížení výrobní a provozní ener-
getické náročnosti, dokončení a ověření systémů a jejich kom-
ponentů pro energeticky úsporná opatření a využití obnovitel-
ných a druhotných zdrojů energie, včetně využití recyklace od-
padových materiálů.

Podmínkou poskytnutí dotace je výstup na úrovni tech-
nických předpisů pro zavedení příslušných postupů a systémů
v praxi, ověřovací série nebo realizace pilotního projektu do
18 měsíců od oznámení rozhodnutí hodnotitelské komise o vý-
běru.

Dotace může činit až 30% celkových nákladů, max.
3 mil. Kč na jednu akci.

Projekty zvyšování energetické účinnosti vedoucí ke snižo-
vání emisí skleníkových plynů

Cílem podpory je realizace souborů opatření vedoucích
k takovému zvýšení účinnosti užití energie, které zajistí odpoví-
dající snížení emisí skleníkových plynů. Projekty budou zaměře-
ny na:
a) Zvýšení účinnosti užití energie v objektech veřejného sekto-

ru a bytového fondu zejména vyšší tepelnou ochranou bu-
dov, moderními systémy regulace otopných soustav se sní-
žením emisí min. 600 t CO2 ekv. ročně.

b) Zvýšení účinnosti užití energie v průmyslových zařízeních
modernizací jejich energetických center, vyšší tepelnou
ochranou provozních budov a využitím odpadního tepla z vý-
robních procesů se snížením emisí min. 2000 t CO2 ekv. roč-
ně.

Součástí všech projektů může být instalace nových zaří-
zení na využívání obnovitelných a druhotných zdrojů pro zajiště-
ní potřebného množství energie.

Dotace bude stanovena podle výše ročního snížení emisí
skleníkových plynů a doby životnosti navržených opatření, max.
může činit 3 mil. Kč na jednu akci.

4. Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému
užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí

Poradenství
Předmětem podpory je zajišťování bezplatné poradenské

služby pro veřejnost, jejímž cílem je zvyšování informovanosti
veřejnosti o postupech vedoucích k hospodárnému užití energie
s vlivem na životní prostředí.

Poradenství je zaměřeno zejména do oblastí:
• zpracování energetických auditů a energetických průkazů,
• modernizace výrobních a rozvodných zařízení energie,
• rozvoje kombinované výroby tepelné a elektrické energie,
• využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
• realizace energeticky úsporných opatření vedoucích ke zvý-

šení účinnosti užití energie a snížení emisí skleníkových ply-
nů,

• šíření poznatků o výsledcích vědy, výzkumu a vývoje v ob-
lasti nakládání s energií, o moderních postupech, technolo-
giích a materiálech vhodných k realizaci energeticky úspor-
ných opatření,

• energetické legislativy platné v ČR a její harmonizace
s předpisy EU.
Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží

odpovídající odbornou způsobilost (tj. vzdělání v oboru a dosa-
vadní praxi), na základě osvědčení vydaného pro příslušné ča-
sové období. Za praxi v oboru se považuje samostatná činnost
při zpracování energetických auditů a energetických koncepcí,
při projektové přípravě a realizaci investičních akcí ke zvyšování
hospodárnosti užití energie a využívání jejích obnovitelných
a druhotných zdrojů od roku 1998. Vybraní poradci jsou povinni
poskytovat ve zvolených oblastech poradenství objektivní a ne-
závislé informace pro veřejnost, jak ve středisku, tak na výzvu
administrátora prostřednictvím internetového poradenského
střediska (www.i-ekis.cz).

Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a infor-
mačních střediscích (EKIS) na celém území ČR, která disponují
vhodným technickým vybavením pracoviště. Středisko musí tvořit
minimálně 3 poradci, kteří budou zajišťovat poradenství pro veřej-
nost v pondělí a ve středu od 1300 do 1700 hodin. Ve středisku mu-
sí být ve stanovených hodinách přítomen vždy 1 poradce.

Značka EKIS je chráněna ochrannou známkou a její použí-
vání je podmíněno souhlasem ČEA.

Dotace na výkon poradenské činnosti v síti EKIS ČEA je
stanovena sazbou 300 Kč za konzultační hodinu střediska, při-
čemž pro jedno středisko může činit max. 120 tis. Kč za rok. Do-
taci nelze použít na pořízení technického vybavení středisek,
k úhradě nákladů na jejich provoz a na propagaci vlastních fi-
remních výrobků, technologií a zájmů.

Krajské energetické agentury
Podpora je určena na ustavení nových místně působících

institucí – Krajských energetických agentur (dále jen KEA), resp.
na rozvoj činnosti již fungujících KEA.

Postavení a činnost KEA jsou specifikovány v Kodexu KEA
(viz příloha č. 2).
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KEA musí vhodnou formou propojit aktivity jednotlivých
subjektů výrazně ovlivňujících regionální rozvoj a přispět mimo
jiné k plnění úkolů, které kraje mají v oblasti hospodaření
s energií, proto je vznik KEA podmíněn souhlasem příslušné
krajské samosprávy. Založení a činnost KEA vyžadují sdružení
více finančních prostředků představujících základ pro trvalé fi-
nancování činnosti agentury v dalším období. Konkrétní sché-
ma financování KEA je záležitostí rozhodnutí na regionální
úrovni a souvisí se zvoleným postupem pro založení a násled-
né fungování agentur.

KEA ustavené v roce 2003 mohou pokračovat ve své čin-
nosti a žádat o dotaci na základě předložení vyhodnocení čin-
nosti za rok 2003, které bude odsouhlaseno krajem a ČEA.

Značka KEA je chráněna ochrannou známkou a její použí-
vání je podmíněno souhlasem ČEA.

Dotace pro nově zřizované KEA může činit až 40 % proka-
zatelných nákladů na výše uvedenou činnost, max. 500 tis. Kč
na jednu KEA.

Dotace pro KEA zřízené v roce 2003, které budou na zá-
kladě souhlasu kraje a ČEA pokračovat v činnosti v roce 2004,
může činit až 30 % prokazatelných nákladů na výše uvedenou
činnost, max. 600 tis. Kč.

Dotaci nelze použít na pořízení hmotného majetku.

Vzdělávání a propagace
Předmětem podpory je organizování výstav, odborných

kursů, seminářů a konferencí neziskového charakteru. Akce jsou
zaměřeny na zvyšování účinnosti užití energie a využití jejích ob-
novitelných a druhotných zdrojů s následným snížením emisí
skleníkových plynů a jsou orientovány na cílové skupiny veřej-
nosti.

Dotace na organizaci vzdělávací akce může činit až 60 %
celkových nákladů na realizaci akce, max. 50 tis. Kč/1den u re-
gionálních akcí, resp. 100 tis. Kč/1den u mezinárodních akcí. Do-
tace nesmí být použita na vybavení vzdělávacích pracovišť
a propagaci vlastních firemních výrobků, technologií a zájmů.

Zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání
a propagace

Předmětem podpory je zpracování příruček a informačních
materiálů, videoprezentací, televizních a rozhlasových pořadů,
tvorba a rozvoj informačních databázových a výpočetních systé-
mů.

Podpora není určena na vydávání periodik.
Příručky a informační materiály by měly být zaměřeny pře-

devším na zpracování:
• podkladů pro vyhledávání, přípravu a propagaci energeticky

úsporných projektů s výrazným snížením emisí CO2 vč.ak-
tuálních informací o možnostech financování těchto projektů,

• katalogových listů progresivních materiálů a výrobků k hos-
podárnému užití energie a jejích obnovitelných a druhotných
zdrojů,

• sborníků technických řešení opatření k hospodárnému užití
energie a jejích obnovitelných a druhotných zdrojů včetně
zhodnocení nároků na investice,

• technických a ekonomických podkladů k realizaci energetic-
ky úsporných projektů při financování z veřejných a soukro-
mých zdrojů.
V oblasti databázových a výpočetních systémů se jedná ze-

jména o rozvoj, aktualizaci a další naplňování již existujících
systémů, např.eis, i-ekis, louisa, software na výpočet emisí CO2.

Pokud je podpořený produkt dílem podle zákona
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, příjemce dotace postupuje
vyhlašovateli veškerá autorská práva související s užitím a šíře-
ním produktu, a to po celou dobu ochrany autorského práva bez
teritoriálního omezení, v rozsahu podle potřeb vyhlašovatele.

Dotace může činit až 100 % nákladů na činnosti přímo spo-
jené se zpracováním produktu, max. 300 tis. Kč na jeden pro-
dukt. Dotace nesmí být použita na propagaci firemních výrobků,
technologií a zájmů.

Vazba na další programy
Na jednu akci lze poskytnout finanční prostředky současně

z ČEA a ze Státního fondu životního prostředí ČR (Fondu). Pod-
mínkou však je, že součet dotací z ČEA a Fondu nepřesáhne
výši uvedenou v tabulce 1.a Přímé finanční podpory – podíl,
článku II Příloh II “Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR”. Společná podpora z ČEA a Fondu bude poskyto-
vána pouze žadatelům, kteří současně splní jak kritéria ČEA, tak
kritéria Fondu.

Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (napří-
klad komplex opatření k úspoře energie a zároveň instalace za-
řízení na využití obnovitelných zdrojů energie), lze na každou
z těchto akcí poskytnout prostředky z jiného zdroje bez výše
uvedených omezení.

V případě resortních programů (dílčích programů jednotli-
vých ministerstev) není souběh podpory možný, programy napl-
ňují jednotlivé resorty ze svých rozpočtových kapitol.

Doba trvání programu
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovi-

telných zdrojů energie není časově omezen. Jednotlivé dílčí pro-
gramy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami,
rozdílně jsou pro jednotlivé programy vymezeny i možnosti po-
skytnutí podpory z programu ČEA. Prostředky poskytnuté pod-
pory podléhají rozpočtovým pravidlům a musí být vyčerpány
v daném rozpočtovém roce.

Organizační zabezpečení
Poskytnutí a čerpání dotace je podmíněno dodržením usta-

novení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zá-
kona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona
č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, všech ve znění pozdějších
předpisů.

Dotace může být poskytnuta podnikatelským subjektům,
neziskovým organizacím, vysokým školám zřízeným podle zá-
kona č. 111/ 1998 Sb., městům, obcím a krajům a jimi zřízeným
organizacím. Příjemce dotace musí mít trvalé sídlo na území ČR.
Žadatel o dotaci musí mít k datu podání žádosti vypořádány
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všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům re-
publiky. Poskytnuté státní prostředky musí být vyčerpány v da-
ném rozpočtovém roce, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech. Na dotaci není právní nárok. Veškerá
dokumentace, vztahující se k podpořeným řešením a použité
materiály, včetně provedení stavebních a montážních prací, mu-
sí odpovídat současně platným předpisům a ČSN.

Žádost musí být předložena v předepsané písemné formě
a v elektronické formě na disketě. V žádostech musí být vypl-
něny údaje identifikující žadatele a požadované technické a fi-
nanční údaje, včetně nákladů na provoz a nákladů na realiza-
ci akce. Žádosti o dotaci dle Čl. 10 odst. IV.1. a IV.2. je i s pře-
depsanými přílohami nutno podat či zaslat do 17. 1. 2003. Žá-
dosti o dotaci dle Čl. 10 odst. II.4. a III.4. je i s předepsanými
přílohami nutno podat či zaslat do 30. 6. 2003. Ostatní žádosti
o dotaci je i s předepsanými přílohami nutno podat či zaslat do
28. 2. 2003.

Žádosti včetně požadovaných příloh se podávají osobně ne-
bo poštou, v uzavřených obálkách označených “Státní program”.
Každá obálka může obsahovat pouze jednu žádost. Rozhodují-
cím datem zaregistrování žádosti je datum osobního podání kon-
taktní adrese, resp. datum uvedené na poštovním razítku.

Požadované přílohy k žádosti o dotaci:
a) Energetický audit – vztahuje se pouze na žádosti dle od-

stavců Čl. 10. odst. II.1., II.2., II.3. a II.4. (výrobní a rozvodná
zařízení energie), dle Čl. 10. odst. III.1. (komplexní opatření
ke snížení energetické náročnosti), III.2. (projekty financova-
né z úspor energie) a III.4.(zvyšování energetické účinnosti
vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů). Energetický
audit musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 213/2001
Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetické-
ho auditu.

b) Odborný posudek vědeckého pracoviště nebo státní zku-
šebny dokončovaného vývoje nebo připravovaného využívá-
ní moderních technologií a materiálů z hlediska dosahované
úrovně energetických úspor a možností obchodního uplat-
nění – pouze k žádosti dle Čl. 10 odst. II.4. (pilotní projekty
využití moderních technologií) a III.3. (vývoj a využívání mo-
derních technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení účin-
nosti užití energie).

c) Prohlášení o způsobu zadání veřejné zakázky dle zákona
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění po-
zdějších předpisů (nevztahuje se na Čl. 10 odst. IV.1. a IV.2.).

d) U investičních akcí formuláře RA 80 a RA 81 dle vyhlášky
ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpo-
čtu na financování programů reprodukce majetku.

e) Ukazatel dluhové služby – pouze města a obce.
f) Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie Živnostenského lis-

tu – pouze podnikatelské subjekty.
g) Výpis z katastru nemovitostí – u akcí, při kterých dochází

k pořízení nebo technickému zhodnocení staveb a zařízení
vedených v katastru nemovitostí.

h) Časový harmonogram realizace akce a provozu tepelného
hospodářství podnikem energetických služeb – pouze k žá-
dosti o dotaci dle Čl. 10 odst. III.2. (projekty financované
z úspor energie).

i) Propočet dosažitelných redukcí emisí skleníkových plynů
podle metodiky č. 3 – pouze žádosti dle Čl. 10 odst. II.4.
a III.4. (snižování emisí skleníkových plynů).

j) Podrobnou osnovu, harmonogram a kalkulaci nákladů na re-
alizaci akce – pouze k žádostem o dotaci dle Čl. 10. odst.
IV.3. a IV.4.
Dotace je poskytována na základě výsledku výběrového ří-

zení. Výběr akcí pro poskytnutí dotace provedou hodnotitelské
komise jmenované vyhlašovatelem. O výsledku výběrového ří-
zení bude žadatel písemně informován do 30-ti dnů od rozhod-
nutí hodnotitelské komise.

Z výběrového řízení budou vyřazeny žádosti neobsahující
předepsané náležitosti či nesplňující požadovaná kriteria. O vy-
řazení žádosti bude žadatel písemně informován.

Žádosti o zařazení do poradenské sítě (Čl. 10 odst. IV.1.–
poradenství) pro rok 2003 budou hodnotitelskou komisí vyhod-
noceny a výsledky budou písemně oznámeny do 28. 2. 2003.

Proti rozhodnutí hodnotitelské komise je možné podat od-
volání na kontaktní adresu v termínu do 30 dnů od oznámení
hodnotitelské komise.

Žadatelé, jejichž žádosti o poskytnutí dotace budou hodno-
titelskými komisemi vybrány, předloží do 30 dnů od oznámení
rozhodnutí hodnotitelské komise (neplatí pro dotace v rámci Čl.
10 IV.):
a) Stavební povolení nebo stavební ohlášení u akcí, u kterých

jsou tyto dokumenty požadovány dle zákona č. 109/2001
Sb., stavební zákon.

b) Doklad o zajištění finančních prostředků na realizaci akce
nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo jednoznačně
prokázáno krytí potřebných nákladů průběžně po celou do-
bu realizace akce.

c) Harmonogram realizace akce, ze kterého vyplývá, že v roce
2003 bude kromě dotace proinvestována minimálně jedna
třetina vlastních prostředků.

d) Souhlas zřizovatele u příspěvkových a rozpočtových organi-
zací.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat dodání doplňu-
jících podkladů či informací.

Čerpání dotace se řídí vládním nařízením č. 63/2002 Sb.,
o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na pod-
poru hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obno-
vitelných a druhotných zdrojů.

Dotace bude použita výhradně k úhradě nákladů přímo
souvisejících s financováním vybrané akce. Za dodržení podmí-
nek účelovosti použití dotace a dosažení cílů a parametrů akce
odpovídá příjemce dotace.

Dotace se přiděluje vydáním Rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí). Nedílnou
součástí Rozhodnutí jsou Podmínky čerpání dotace. Účetní do-
klady, na jejichž základě bude příjemce dotace čerpat dotaci, ne-
smí být vystaveny před datem 1. 1. 2003. Dotace bude vedena
na zvláštním účtu.

Příjemce dotace je povinen realizovat akci:
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a) Zpracování energetického auditu (dle Čl. 10 odst. I.2.) nej-
později do 12 měsíců ode dne vydání Rozhodnutí. Navržená
beznákladová opatření musí být realizována do tří měsíců po
schválení auditu, jejich přínosy musí být vyhodnoceny do 31.
8. 2005. Do 3 let od zpracování auditu musí být zahájena re-
alizace auditem doporučené varianty úsporných opatření,
resp. do 5 let v případě auditů podpořených u nepodnikatel-
ských subjektů.

b) Zpracování produktu dle Čl. 10 odst. IV.4. včetně posouzení
v oponentním řízení nejpozději do 31. 10. 2003.

c) Organizace semináře nebo konference dle Čl. 10 odst. IV.3.
nejpozději do 12. 12. 2003.

d) U ostatních akcí do 18 měsíců ode dne vydání Rozhodnutí.
Akce je považována za dokončenou, je-li protokolárně pře-
vzata a je-li vydáno kolaudační rozhodnutí nebo je objekt či
zařízení uvedeno do zkušebního provozu.

Řízení o definitivním přiznání dotace bude zahájeno po spl-
nění parametrů akce uvedených v Rozhodnutí a splnění Podmí-
nek čerpání dotace (viz Čl. 7 bod 3).

V případě nedodržení podmínek definitivního přiznání dota-
ce vyhlašovatel stanoví další postup, včetně případného krácení
nebo odebrání dotace.

Podrobný obsah energetického auditu a jeho metodika,
požadavky na kvalifikaci zpracovatelů a jejich seznam, tabulky
ekonomických dat k žádosti o úvěr, metodika poskytování
energetických služeb (EPC) a její výklad, dále metodika ener-
getické koncepce a aktuální seznam kontaktních míst jsou
k dispozici v ČEA, na střediscích EKIS ČEA a na internetové
stránce ČEA.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Program byl v meziresortní formě společně s MŽP vyhlá-

šen poprvé v roce 1999. V uplynulých letech realizovala program
úspor ČEA samostatně (resp. předchozí agentury) Rozsah po-
skytnutých podpor od roku 2000 reprezentuje:

rok 2000 220,4 mil Kč
2001 101,0 mil Kč
2002 84,9 mil Kč
2003 102,3 mil Kč
2004 100 (*předpoklad)

Nominálně je uspokojováno přibližně 50 % žadatelů, část-
ky schválených podpor jsou však nižší, poměr mezi požadova-
nými a skutečně poskytnutými prostředky činí asi 27 %.

KONTAKT:
Česká energetická agentura
Vinohradská 8, 120 00 Praha 2
tel: 257 099 011 
cea@ceacr.cz
www.ceacr.cz

2. Sanace a likvidace těžby uranu

Předmět a účel programu
Jedná se o finanční podporu sanace a likvidaci těžby uranu

v rámci útlumových programů, a to v návaznosti na usnesení vlá-
dy ČSFR č. 894/90 a navazující usnesení vlády ČR č. 533/1991,
366/1992, 429/1993, 244/1995, 170/1996, 427/1997, 750/1999,
687/2000, 689/2002 a 1128/2003, který je konkretizován tech-
nickými projekty likvidace (včetně sociálních programů). Finanč-
ní náklady jsou upřesňovány ročními aktualizacemi útlumového
programu v závislosti na přidělených finančních prostředcích ze
státního rozpočtu na příslušný rok.

Do 31. 6. 2005 bude ukončena těžba uranu na posledním
ložisku Rožná. Negativní stránkou útlumu jsou značné nároky na
dotace ze státního rozpočtu.

V rámci útlumového programu jsou finanční prostředky
státního rozpočtu vynakládány na:
a) likvidační práce,
b) sanační práce,
c) sociální opatření,
d) pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování inves-

tičního majetku.

Podmínky přístupu k podpoře
Dotace jsou poskytovány na základě útlumových progra-

mů, které jsou realizovány v souladu s koncepcí schválenou vlá-
dou ČR. Podpora se týká následujících tzv. technických projektů
likvidace (dále jen TPL):
• chemická těžba (okres Česká Lípa),
• důl Hamr I a související provozy (okres Česká Lípa), 
• důl a související provozy v ložiskové oblasti Rožná (okres

Žďár nad Sázavou), 
• likvidace uranové činnosti na chemické úpravně Mydlovary

(okres České Budějovice),
• likvidace těžebních a úpravárenských kapacit ložiska Příb-

ram a jižní Čechy,
• likvidace těžebních kapacit v západních Čechách,
• správa a likvidace evidovaných břemen důlní a úpraváren-

ské činnosti uranového průmyslu v ČR.

Druh podpory
V rámci návrhu definitivního řešení sanace chemické těžby

uranu, který byl schválen usnesením vlády č. 687/2000 byly sta-
noveny priority útlumového programu těžby a zpracování uranu
na základě hodnocení rizik:
Priorita č. 1: Akce, které musí být bezpodmínečně zajišťová-

ny, aby nevzniklo bezprostřední nebezpečí ohro-
žení zdraví a životů občanů nebo nevznikla eko-
logická havárie velkého rozsahu, a dále úhrada
nezbytně nutných výdajů na sociální opatření.

Priorita č. 2: Akce, které musí být zajištěny, aby nedošlo ke
zhoršování životního prostředí oblasti vůči stáva-
jícímu stavu, vzniku regionálních ekologických ri-
zik a havarijních stavů, příp. podstatnému pro-
dloužení doby likvidace a sanace oproti technic-
kým projektům likvidace, a tím i k podstatnému
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zvýšení nákladů na likvidaci a sanaci v příštím
období.

Priorita č. 3: Akce, jejichž zajištění nemá přímý vliv na vznik
ekologických havárií, ohrožení zdraví či životů
občanů. Oddálením mohou vzniknout vícenákla-
dy z titulu např. pokut za nedodržení uložených
opatření státních orgánů nebo dojde k jiným ško-
dám, a tím ke ztrátám na majetku.

Priorita č. 4: Akce, jejichž zajištění není sice časově limitova-
né, ale odsunutím realizace vzniknou minimálně
vícenáklady z titulu přírůstku roční inflace. Likvi-
dace a sanace může být provedena v závěru li-
kvidace a sanace oblasti.

Priorita č. 5: Akce, které představují vyřešení dílčího ekologic-
kého, báňsko-technického, stavebního nebo
územního problému, anebo souvisí se správou
nemovitého majetku.

Priorita č. 6: Akce, které nejsou přímo vázány na termíny do-
končení, a u kterých není pravděpodobná mož-
nost nečekaných změn současného stavu.

Vazba na další programy 
Není zde žádná přímá vazba na další programy nebo pod-

pory.

Doba trvání programu
Dotace ze státního rozpočtu na sanaci těžby uranu je po-

skytována od roku 1994, dotace na technickou likvidaci od roku
1990 s výhledem do roku 2040. Celkové výdaje na likvidaci ná-
sledků chemické těžby v období let 2001 – 2040 činí cca 45
mld. Kč, přičemž požadovaná dotace ze státního rozpočtu pře-
vyšuje 40 mld. Kč.

Organizační zabezpečení
Dotace ze státního rozpočtu je poskytována v návaznosti

na usnesení vlády a program útlumu těžby uranu pouze pro vy-
brané lokality (viz přehled TPL), a to prostřednictvím Minister-
stva průmyslu a obchodu.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Plán sanace těžby uranu je plněn v rámci možností státní-

ho rozpočtu. Restriktivní opatření ve státním rozpočtu neumož-
ňují plné pokrytí prací podle schválených projektů. Pro další ob-
dobí byla v roce 2000 provedena analýza priorit (viz výše) reali-
zovaných a připravovaných sanačních akcí s tím, že musí být
přednostně řešeny akce, jejichž omezení nebo zastavení by zna-
menalo ohrožení bezpečnosti a závažné dopady do životního
prostředí nebo hospodářské škody.

Na útlum hornictví bylo v roce 2003 poskytnuto s.p. DIAMO
celkem 1 961,6 mil. Kč, z toho byly kryty obligatorní sociálně
zdravotní náklady ve výši 455,5 mil. Kč.

KONTAKT:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1, odbor hornictví
tel: 224 811 079, fax: 224 852 104
www.mpo.cz

3. Útlum v hornictví

Předmět a realizace programu
Program útlumu uranového, rudného a uhelného hornictví

je určen souborem příslušných usnesení vlád České republiky
a je jimi současně konkretizován postup útlumu. Podrobně je
rozpracován v Technických projektech likvidace (TPL) a Sociál-
ních projektech (SP) resp.Technických a sociálních projektech li-
kvidace útlumových lokalit (dále „TSPL“) a v jejich aktualizacích,
na které navazuje prováděcí projektová dokumentace likvidova-
ných dolů, lomů a provozů, či jejich částí a projektová dokumen-
tace starých zátěží.

Při realizaci útlumového programu musí být dodrženy obec-
ně závazné právní předpisy, zajištěna bezpečnost práce a pro-
vozu, zabezpečena minimalizace dopadů na životní prostředí
a maximální hospodárnost. U všech organizací probíhal útlum
a likvidace dolů v souladu se schválenými Technickými a sociál-
ními projekty likvidace – zajištění dolu. Věcně, finančně a časo-
vě je útlum a likvidace dolů u předmětných organizací pro jed-
notlivá léta upřesňován Dodatky Technických a sociálních pro-
jektů likvidace – zajištění dolu, resp. zkrácenými Dodatky, schva-
lovanými odborem hornictví MPO.

Podmínky poskytnutí dotace
Na dotace není právní nárok, poskytují se zálohově a pod-

léhají ročnímu zúčtování. Nárok na dotaci měly v roce 2003
všechny subjekty vyjmenované v příloze usnesení vlády
č. 685/2001. Podmínkou pro poskytnutí dotace bylo zejména
předložení technického plánu likvidace, ze kterého pak bylo
možné čerpat finanční prostředky, podle možnosti státního roz-
počtu.

Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány a použity
v souladu s vydanými Rozhodnutími MPO k poskytnutí neinves-
tiční dotace a „Pokyny MPO pro schvalování, realizaci a finan-
cování útlumu uhelných dolů (vyjma uhelných dolů ve správě
státního podniku DIAMO) a lomů dle Technického a sociálního
projektu likvidace – zajištění a pro čerpání a kontrolu dotací ze
státního rozpočtu na útlum a na předem stanovené účely schvá-
lené vládou“.

Útlum hornictví probíhal v souladu s usnesením vlády
č. 685/2001 ve znění pozdějších úprav usnesení vlády
č. 619/2002.

Lze konstatovat, že současný stav rozsahu útlumu uhelného
hornictví v České republice je převážně posunut do oblasti za-
hlazování následků hornické činnosti, kontroly zlikvidovaných
důlních děl, dokončení likvidace povrchových objektů, vypořádá-
vání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek spojených
s útlumem. Současný objem prostředků pokrývá zejména trvalé
náklady útlumu (čerpání důlních vod, větrání důlních děl, moni-
toring, zabezpečovací práce v rozsahu báňských předpisů atd.).
Z neinvestiční dotace na útlum hornictví jsou hrazeny následují-
cí tituly:
• Technická likvidace.
• Zahlazování následků hornické činnosti.
• Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem (dle UV

685/2001, UV 619/2002).

5577
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V souvislosti s účinností zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné
podpoře vyplynula poskytovateli dotace povinnost požádat Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže v Brně o povolení výjimky ze
zákazu veřejné podpory. Odborem hornictví byla v roce 2003 uvol-
něna dotace na útlum hornictví po předchozím souhlasu „Úřadu“.

Druh podpory
Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo vládě ke

schválení materiál „Návrh spoluúčasti státu na dokončení re-
strukturalizace uhelného průmyslu“. Vláda svým usnesením
č. 395 ze dne 23. dubna 2003 souhlasila s nutností dokončení
restrukturalizace uhelného hornictví.

Pro zachování konkurenceschopnosti privátních českých
těžebních společností bylo nutné vytvořit nový systém poskyto-
vání státní podpory, a to výlučně pouze těžebním organizacím
v útlumu, které jsou ve vlastnictví státu. Restrukturalizační opat-
ření vedla k naprostému oddělení utlumovaných lokalit s již
ukončenou těžbou od privátních těžebních společností a jejich
soustředění do určených státních podniků v útlumu. Bylo nutné
tedy učinit nezbytné kroky k dokončení restrukturalizace uhelné-
ho hornictví s cílem zvýšení jeho konkurenceschopnosti a sou-
časně důsledného odstraňování následků hornické činnosti
v období před privatizací uhelných společností před vstupem
České republiky do Evropské unie.

Byl schválen záměr ukončení současné etapy útlumu uhelné-
ho hornictví, vymezené usnesením vlády č. 685/2001, ve znění
usnesení vlády č. 619/2002. Usnesením vlády č. 395 ze dne 23.
dubna 2003 bylo uloženo zpracovat a vládě do 31. října 2003 před-
ložit program restrukturalizace uhelného hornictví. Usnesením vlá-
dy ze dne 12. listopadu 2003 č. 1128 byl schválen program dokon-
čení restrukturalizace uhelného hornictví. Byla schválena aktuali-
zace postupu zahlazování následků hornické činnosti.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi dochází ke změ-
ně systému financování procesu útlumu hornictví. Finanční pro-
středky ze státního rozpočtu na útlum hornictví budou od roku
2004 poskytovány výhradně za účelem zahlazování následků
hornické činnosti, a to pouze státním podnikům DIAMO, Palivo-
vý kombinát Ústí a Východočeské uhelné doly. Ostatním organi-
zacím provádějícím hornickou činnost jsou i nadále poskytovány
finanční prostředky vyplývající ze zákona č.154/2002Sb., o pře-
chodném financování některých sociálních, zdravotních dávek
horníkům a nařízení vlády č.287/2001, o příspěvku souvisejícím
s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví na od-
straňování ekologických škod způsobených touto činností, a to
z prostředků získaných jako úhrada za vydobyté nerosty a do-
bývací prostory.

Z důvodu omezených finančních prostředků pro spoluúčast
státu na útlumu hornictví byly v roce 2003 financovány dotace
v této struktuře:

Vazba na další programy 

Není zde žádná bezprostřední vazba na další programy ne-
bo podpory.

Doba trvání programu
Podpora útlumu v hornictví je realizována v tomto pojetí od

roku 1993. Předpokládá se pokračování programu až do období
cca 2013 – 2017, a to včetně podpory ze státního rozpočtu.

Organizační zabezpečení
Správcem neinvestiční dotace na útlum v hornictví je Minis-

terstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví. Od nabytí platnos-
ti zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, musí splňovat po-
žadavky žadatelů kritéria Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže.

Pozn.: od 1. 5. 2004 je v platnosti zákon č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který nahrazuje zákon
č. 59/2000 Sb..

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Potřeby žadatelů o dotaci jsou uspokojovány na základě

příslušných usnesení vlády k útlumu uhelného, rudného a ura-
nového hornictví, dle možnosti státního rozpočtu jako spoluúčast
na útlumu. V roce 2003 byl útlum uhelného, rudného a uranové-
ho hornictví realizován dle usnesení vlády č. 685/2001.
A) Černouhelné hornictví

B) Hnědouhelné hornictví

Ukazatel   v tis. Kč
Útlum hornictví celkem 3 898 111
z toho: Investice vyvolané útlumem    132 176
            Sanace těžby uranu    116 540
            Neinvestiční dotace na technický útlum 1 899 684
            Obligatorní sociálně zdravotní náklady            1 749 711

Organizace
Neinvestiční 

dotace
v tis. Kč

Obligatorní 
sociálně 
zdravotní 

náklady v tis. Kč
OKD, a.s., Ostrava 14 100      1 101 500
Českomoravské doly, a.s., 
Kladno

27 918 72 334

Východočeské uhelné 
doly, s.p., Trutnov

    182 000 65 720

ZUD, a.s., Zbůch u Plzně 25 000 -
České lupkové závody, 
a.s., Nové Strašecí

13 137 -

Organizace
Neinvestiční 

dotace
 v tis. Kč

Obligatorní 
sociálně 
zdravotní 

náklady  v tis.Kč
Mostecká uhelná 
společnost, a.s., Most

 11 495 43 400

Důl Kohinoor, a.s., 
Mariánské Radčice

153 062 -

Sokolovská uhelná, a.s., 
Sokolov

-   5 731

Palivový kombinát Ústí, 
s.p., Ústí nad Labem

158 037   1 403

Severočeské doly, 
a.s.,Chomutov

   3 516   4 122
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C) Uranové hornictví
Na útlum uranového hornictví byly v roce 2003 poskytnuty

dotace v celkové výši 1 949 558 tis. Kč s.p. DIAMO Stráž pod
Ralskem v níže uvedených objemech a struktuře:

KONTAKT:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
odbor hornictví
tel: 224 811 079, fax: 224 852 104
www.mpo.cz

4. Náprava škod na ŽP způsobených
dobýváním nerostů a ekologických
zátěží 

Předmět a účel programu 
Na základě § 32a) odst. (4) zákona č. 44/1988 Sb., horní

zákon, ve znění pozdějších předpisů se finanční prostředky pou-
žívají jako neinvestiční dotace ze státního rozpočtu k nápravě
škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních
i nevyhrazených ložisek nerostů. Účelem je odstranit negativní
důsledky těžby nerostů na pozemcích dotčených těžbou v sou-
ladu s výše uvedeným zákonem.

Podmínky poskytování ekologické dotace 
Program je otevřený všem právnickým a fyzickým osobám,

které mají oprávnění státní báňské správy, umožňující provádět
činnosti směřující k odstranění negativních důsledků těžby ne-
rostů.
Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je předložení prohlá-
šení
• že dotovaná akce řeší nápravu škod na životním prostředí

způsobených dobýváním výhradních ložisek potvrzených
příslušným báňským úřadem,

• o ekologickém efektu akce potvrzeném příslušným referá-
tem životního prostředí.
Konkrétní podmínky poskytnutí a čerpání dotace jsou uve-

deny v „Pokynech“ vydaných odborem uhelného hornictví Minis-
terstva průmyslu a obchodu.

Při schvalování dotace se přihlíží k přednostnímu užití vlast-
ních finančních zdrojů žadatele a plnění povinností při tvorbě re-
zerv podle horního zákona a jiných právních předpisů.

Žádost musí dále splňovat podmínky Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ve vztahu k zákonu č. 59/2000 Sb., o ve-
řejné podpoře.

Pozn.: Od 1. 5. 2004 je v platnosti nový zákon č. 215/2004
Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory o změ-
ně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který nahrazuje zruše-
ný zákon č. 59/2000 Sb..

Užití tzv. ekologické dotace 
Finanční podpora se poskytuje formou nenávratné dotace.

Přidělené finanční prostředky byly použity zejména k rekultivaci
těžebních lokalit černého a hnědého uhlí, uranu a ropy.
Mezi akce realizované v roce 2003 patřily zejména:
• u VUD, s.p.Trutnov – sanace hořícího odvalu Dolu Kateřina

Radvanice v Čechách,
• u PKÚ, s.p. Ústí nad Labem – komplexní revitalizace území

dotčeného těžbou PKÚ – vodohospodářská část,
• u ZUD, a.s. – sanace odvalu Krimich a ČMD,a.s. – likvidace

propadlin v lesním terénu Pustinka,
• u MND, a.s. Hodonín – likvidace ropných sond,
• u Lignitu Hodonín, s.r.o. – oprava silnice II/423,
• u GIS – Geoindustry, s.r.o. – technická opatření po likvidaci

hlavních důlních děl,
• u Českých lupkových závodů, a.s. – likvidace odvalu bývalé-

ho dolu v Rynholci,
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Invest. 
vyvolané 
útlumem 
v tis. Kč

Sanace těžby 
uranu v tis. 

Kč

Neinvestiční 
dotace na 

tech. útlum 
v tis. Kč

Obligatorní 
sociálně 

zdrav. 
náklady v tis. 

Kč
66 098 116 540 1 311 419 455 501
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• u UNIGEA a.s. – likvidace sond Hodonín a likvidace sklepů
po sondách,

• u DIAMA, s.p. – rekultivace odkaliště K I. – 4. etapa, část 1
– Horní plocha odkaliště a rekultivace odkaliště K IV/D – 3
etapa.

Vazba na další programy
Účast v dalších programech není omezena.

Doba trvání programu
Program bude trvat po dobu platnosti § 32a) horního záko-

na v současném znění. Vyčleněné prostředky státního rozpočtu
je nutno vyčerpat v daném rozpočtovém roce.

Organizační zabezpečení 
Organizace uplatňují požadavky na dotaci na příslušný rok

u Ministerstva průmyslu a obchodu – sekce energetiky – nejpo-
zději do 28. února příslušného roku. Žádost musí obsahovat úda-
je uvedené v „Pokynech pro čerpání finančních prostředků od-
váděných do státního rozpočtu dle § 32a) odst.(4) zákona
č. 44/1988/Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů“.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Příjemci ekologické dotace jsou nejen hornické organizace

dobývající výhradní ložiska nerostů , ale i ostatní subjekty mající
povolení hornickou činnost vykonávat. Finanční podporu čerpají
v souvislosti s nápravou škod na životním prostředí způsobe-

ných dobýváním výhradních ložisek. V roce 2003 bylo ze státní-
ho rozpočtu na tento účel uvolněno 60 mil. Kč, pro rok 2004 se
očekává částka ve stejné výši.

KONTAKT:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
odbor hornictví
tel: 224 811 079, fax: 224 852 104
www.mpo.cz

Organizace Objem v tis. Kč
Východočeské uhelné doly, s.p., Trutnov 18 000
Palivový kombinát Ústí, s.p. , Ústí nad 
Labem

7 492

ZUD a.s.,  Zbůch u Plzně 5 000
ČMD,a. s. 1 508
Moravské naftové doly, a.s.,  Hodonín 5 000
Lignit Hodonín, s. r. o 2 000
GIS – Geoindustry, s. r. o. 2 000
České lupkové závody, a.s., Nové 
Strašecí

5 000

UNIGEO a. s. Ostrava  2 000
DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem 12 000
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1. Modernizace tepelných zdrojů
resortu obrany

Úvod
Připravovaná modernizace tepelných zdrojů, spojená se

snížením emisí, spočívá především v náhradě technicky zasta-
ralých zdrojů na pevná paliva zdroji spalujícími paliva ušlechtilá,
v připojení zdrojů a areálů na centrální soustavy zásobování tep-
lem, případně v úpravě spalovacích procesů při zachování pev-
ných paliv.

Ministerstvo obrany se účastní Státního programu na pod-
poru úspor paliv a energií a využití obnovitelných zdrojů energie
(část F).

Předmět a účel programu
Resort obrany vyhlásil program č. 207 640 ( dle ISPROFIN

Ministerstva financí). Tento program má název „Racionalizace
spotřeby paliv a energií a snižování emisí energetických zdrojů“.

Druh podpory
Resort obrany předložil požadavek na čerpání dotace

z předvstupních strukturálních fondů EU ISPA v roce 2001.

Účast v dalších programech
Vzhledem k probíhající Reformě ozbrojených sil dochází

k opouštění řady posádek a bylo proto nutné požadavek upravit
tak, aby v něm byly v souladu s podmínkami EU ISPA zahrnuty
pouze perspektivní posádky; v současné době je tento požada-
vek přepracováván pro Fond soudržnosti.

Doba trvání programu
Dosažení cílového stavu je předpokládáno v roce 2010.

Organizační zabezpečení
Z investičních prostředků rozpočtové kapitoly MO včetně

fondu reprodukce, kam plynou rovněž odpisy.

KONTAKT:
Ministerstvo obrany, Vítězné nám. 5, 160 01 Praha 6
Ing. Petr Kozel, CSc., hlavní ekolog, sekce podpory
tel: 973 218 970, fax: 973 218 949
kozelp@army.cz, www.army.cz

2. Odstranění ekologických zátěží
v opouštěných posádkách Armády
České republiky

Úvod

V souvislosti s probíhající Reformou ozbrojených sil dochá-
zí k opouštění několika desítek posádek AČR. Na některých
z nich se vyskytují staré ekologické zátěže, především v místech
čerpacích stanic pohonných hmot a parků techniky. Část těchto
zátěží byla resortem obrany odstraněna v předstihu, odstranění
zbývajících je v současné době projednáváno na meziresortní
úrovni.

Předmět a účel programu
Odstranění ekologických zátěží v posádkách, předávaných

Ministerstvem obrany bezúplatně jiným státním institucím.

Druh podpory
V současné době je mezi MŽP, MMR a MO předjednávána

forma podpory na ekologické audity a odstranění starých ekolo-
gických zátěží v posádkách, u nichž jsou tyto zátěže předpoklá-
dány.

Účast v dalších programech
Součástí výše uvedených jednání je i stanovení postupu při

čerpání evropských fondů na odstranění starých zátěží.

Doba trvání programu
Opouštění a předávání posádek AČR je plánováno do roku

2010.

Organizační zabezpečení
Na základě podkladů zpracovávaných ekologickou službou

MO bude audity a odstraňování zátěží organizačně zajišťovat
MŽP.

KONTAKT:
Ministerstvo obrany, Vítězné nám. 5, 160 01 Praha 6
Ing. Petr Kozel, CSc., hlavní ekolog, sekce podpory
tel: 973 218 970, fax: 973 218 949
kozelp@army.cz, www.army.cz
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1. Technická opatření v PHO

Předmět a účel programu

Podpora je poskytována ve formě náhrady škod z likvidace
objektů v pásmech hygienické ochrany vod, vyvolané bývalými
správními rozhodnutími z hlediska potřeb hygienické ochrany
v PHO včetně opatření u komunikací a další opatření.

Podmínky přístupu k podpoře 
Za odborné pomoci státních podniků Povodí uplatňují různé

subjekty, které jsou dotčeny zmíněnými správními rozhodnutími.

Druh podpory 
Dotace ve formě náhrady za likvidované objekty a úpravy

k ochraně vod a další opatření k ochraně vod.

Vazba na další programy
Jde o účelové náhrady za objekty, náhrady vyplývající ze

správního rozhodnutí. Nesouvisí s ostatními programy.

Doba trvání programu
Možnost dotace bude pravděpodobně trvat ještě asi dva ro-

ky do doby asanace objektů, na které bylo vydáno rozhodnutí
vodohospodářského orgánu.

Organizační zabezpečení
Žadatel žádá o náhradu za odborného řízení podniku Po-

vodí (dosud jen Povodí Moravy, st.p.).

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Dosud byly dotace čerpány pouze po posouzení Povodím

Moravy st.p.. V r. 2003 bylo vynaloženo 43,415 mil. Kč. Míra
uspokojení závisí na vyřízení majetkoprávních vztahů a dále ne-
zbytnosti opatření.

KONTAKT:
Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Ing. Zaňka 
tel: 257 043 207
www.mfcr.cz

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
Ing. Rundštuková 
tel: 541 637 111 
www.pmo.cz/pm/

VII. MINISTERSTVO FINANCÍ
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1. Radiační monitorovací síť ČR
(RMS)

Předmět a účel programu 

Řízení a činnost RMS, podpora státního dozoru v radiační
ochraně (plnění povinnosti zákona č. 18/1997 Sb. v platném zně-
ní § 3 odst. 2 písm. i), l), p), vyhlášky SÚJB č. 319/2002 Sb.
o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě a pl-
nění usnesení vlády (UV) č. 478/2001 k Zajištění a obnově čin-
nosti celostátní RMS.

Podmínky přístupu k podpoře 
Příjemcem je resort SÚJB, včetně SÚRO a dále resorty

stanovené § 46 zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, tzn. mi-
nisterstva financí, obrany, vnitra, zemědělství a životního pro-
středí. Kriterii a podmínkami jsou zajištění funkceschopnosti (ob-
nova, provoz) RMS a potřeby státního dozoru v radiační ochra-
ně.

Druh podpory 
Z rozpočtu kapitoly 375 – SÚJB a z rozpočtu MF a MŽ pod-

le UV č. 478/201:
a) institucionální výzkum pro potřeby RMS,
b) obnova a provoz RMS.

Rozsah je určen výší rozpočtu kapitoly uvedených resortů.
V souladu s UV č. 478/2001 má být v letech 2002 až 2006 ze SR
čerpáno 142 mil. Kč na obnovu techniky všech složek sítě a asi
48 mil. Kč ročně na její provoz.

Z této částky bylo v roce 2003 investováno v jednotlivých resortech:

* V této částce jsou zahrnuty prostředky určené na RMS a při-
dělené do rozpočtové kapitoly SÚJB.

Z původně plánovaných 48 mil. Kč na zajištění provozu sí-
tě, bylo v roce 2003 přiděleno do rozpočtu SÚJB 10 mil. Kč. Pro-
středky přidělené SÚJB byly čerpány na provoz SVZ a v labora-
torních skupinách v resortech SÚJB a MŽP.

Vazba na další programy
Žádná.

Doba trvání programu
Jde o plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 18/1997

Sb., v platném znění, vyhlášky SÚJB č. 319/2002 Sb. a z UV
č. 478/2001, tzn. o časově neomezený suport státního dozoru,
jehož výše je závislá na výši rozpočtu kapitoly SÚJB a MF
a MŽP.

Organizační zabezpečení 
Řešeno v rámci řídící a koordinační činnosti SÚJB podle zá-

kona č. 18/1997 Sb., v platném znění.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Současně přidělované prostředky pokrývají potřeby plnění

kompetencí SÚJB vyplývajících ze zákona č. 18/1997 Sb., v plat-
ném znění, vyhlášky SÚJB č. 319/2002 Sb. a z UV 478/2001.

KONTAKT:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
Ing. Z. Prouza, CSc., náměstek předsedy 
tel: 221 624 717 
Zdenek.Prouza@sujb.cz, www.sujb.cz

6633

VIII. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Složka RMS
čerpáno (mil. 
Kč) v roce 
2003

předpokládané 
čerpání (mil. 
Kč) v roce 2003

Síť včasného zjištění
8,85
SÚJB, MŽP, 
MV

10,1
SÚJB, MŽP, MV

Síť TLD 0 0
Měřící místa kontaminace 
ovzduší

1,8
2

Mobilní skupiny, let. 
Skupiny, let. Prostředky

3,23
SÚJB, MV

3,6
SÚJB, MV

Laboratorní skupiny
1,32
SÚJB, MŽP, 
MZe

1,86
SÚJB, MŽP, MZe

Systém přenosu dat, 
informační systém

0
0

Měřící místa na uzávěrách 0 0
Všechny složky celkem 15,2* 17,56
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2. Radonový program ČR

Předmět a účel programu 
Sledování, posuzování a usměrňování stavu ozáření oby-

vatelstva přírodními zdroji ionizujícího záření (plnění povinností
ze zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění § 3 odst. 2 písm. a),
f), i)).

Podmínky přístupu k podpoře 
Usnesením vlády ČR ze dne 7. října 2002 č. 970 o změně

usnesení vlády z 31. května 1999 č. 538 o Radonovém progra-
mu České republiky a dle §§ 28 a 46a zákona č. 18/1997 Sb.,
v platném znění, jsou do řešení programu vedle ústředních or-
gánů – SÚJB (gestor), MF, MMR, MŽP, MPO a MZe, nyní zapo-
jeny krajské úřady a magistrát hl. m. Prahy. Program je založen
na definovaných kritériích a podmínkách přidělování prostředků
v závislosti na kompetencích jednotlivých podílejících se spolu-
řešitelů.

Poskytování státního příspěvku na protiradonová ozdravná
opatření ve školských zařízeních, případně dalších veřejných bu-
dovách, ve stávajících obytných budovách a rodinných domech
a na snižování obsahu radonu a dalších přírodních radionuklidů
při vodárenské úpravě vody do veřejných vodovodů je tímto
usnesením vlády schváleno ve výši prostředků schválených zá-
konem o státním rozpočtu na základě kritérií pro poskytování
státních prostředků. V roce 2003 byla na protiradonová opatření
uvolněna ze státního rozpočtu celková dotace 35 mil. Kč, z níž
bylo přiděleno 13,35 mil. Kč na opatření v bytech a veřejných vo-
dovodech. V roce 2004 budou příspěvky uvolňovány z Všeobec-
né pokladní správy MF do celkové výše 40 mil. Kč přímo a jed-
notlivě, a to na základě žádostí o dotace předkládaných pro-
střednictvím krajských úřadů a s doporučujícím stanoviskem
SÚJB v souladu s novou vyhláškou MF č. 107/2003 Sb. k tomu-

to dotačnímu titulu vydanou. Příspěvky budou proplaceny až na
základě ověření účinnosti ozdravného opatření.

Finanční prostředky na organizační, kontrolní a vývojové
zajištění radonového programu ČR všemi participanty jsou ulo-
ženy v rozpočtových kapitolách jednotlivých ústředních orgánů
jako účelově vázané prostředky. V roce 2003 byly realizovány
výzkumné a vývojové programy ve výši 3.24 mil. Kč.

Druh podpory 
V současné době účelová dotace z Všeobecné pokladní

správy MF.

Vazba na další programy
Žádná.

Doba trvání programu
Jde o plnění povinností vyplývajících ze zákona – plnění

Radonového programu ČR je počítáno na 10 let (do roku 2009).

Organizační zabezpečení 
Řešeno participujícími složkami v koordinaci zajištěné

SÚJB.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Přidělované prostředky pokrývají v zásadě úkoly uložené

Radonovým programem ČR.

KONTAKT:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
Ing. Z. Prouza, CSc., náměstek předsedy 
tel: 221 624 717 
Zdenek.Prouza@sujb.cz, www.sujb.cz
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3. Nakládání s radioaktivními odpady
Rao

Předmět a účel programu 

Plnění kompetencí SÚJB – zákon č. 18/1997 Sb., v platném
znění – § 3 odst. 1 a 2 písm. a), f), k), u), podpora státního do-
zoru v radiační ochraně a zajištění bezpečného nakládání s ra-
dioaktivními odpady.

Podmínky přístupu k podpoře 
Příjemcem je resortní ústav SÚJB, tzn. SÚRO a SÚJCHBO

(příspěvková organizace SÚJB určená k odborné podpoře kom-
petencí SÚJB dle zákona č. 19/1997 Sb.), kriterii a podmínkami
jsou potřeby státního dozoru v radiační ochraně.

Druh podpory 
Z rozpočtu kapitoly 375 – SÚJB:
institucionální výzkum pro potřeby dozoru v oblasti naklá-

dání s RaO,
rozsah je určen výší rozpočtu kapitoly – institucionální vý-

zkum SÚRO v roce 2003 bylo na tento program věnováno 3
mil. Kč.

Vazba na další programy
Na financování výzkumu v oblasti nakládání s radioaktivní-

mi odpady se dále podílí Správa úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO), které je povinnost zajištění a koordinace výzkumu

a vývoje v této oblasti uložena v § 26 odst. 3 písm. g) zákona
č. 18/1997 Sb., v platném znění. Prostřednictvím grantů je oblast
nakládání s radioaktivními odpady financována rovněž Minister-
stvem průmyslu a obchodu (MPO).

Doba trvání programu
Jde o plnění povinností vyplývajících ze zákona, tzn. o ča-

sově neomezenou podporu státního dozoru rozpočtové kapitoly
SÚJB.

Organizační zabezpečení 
Institucionální výzkum pro podporu dozoru v dané oblasti

podle kompetencí daných zákonem č. 18/1997 Sb. je řešen
v rámci rozpočtové kapitoly SÚJB. Problematika vycházející ze
státní politiky v oblasti nakládání s radioaktivními odpady je ko-
ordinována a zajišťována MPO a jí zřízenou SÚRAO.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Současně přidělované prostředky pokrývají potřeby plnění

kompetencí SÚJB vyplývajících ze zákona.

KONTAKT:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
RnDr. Peter Lietava, vedoucí ONR 
tel: 221 624 763
Peter.Lietava@sujb.cz
www.sujb.cz
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1. Programy podpory malého
a středního podnikání ČMZRB, a.s.

Předmět a účel programů 

V rámci řady programů spravovaných Českomoravskou zá-
ruční a rozvojovou bankou existuje i program související s ochra-
nou životního prostředí, konkrétně program TRH – příspěvek na
získání certifikace podle norem řady ČSN ISO 14000 nebo za-
vedení programu EMAS případně ČSN ISO 9000.

Podmínky přístupu k podpoře 
Program je určen pro malé a střední podnikatelské subjek-

ty (fyzické nebo právnické osoby) se sídlem na území České re-
publiky. U programu TRH – příspěvek na certifikaci je základní
podmínkou pro přiznání podpory vydání certifikace certifikačním
orgánem akreditovaným signatářem Evropské mnohostranné
dohody o akreditaci (MLAEA).

Druh podpory 
V programu TRH jde o jednorázovou dotaci k úhradě ná-

kladů na pořízení certifikátu (poplatky za vydání certifikátu, plat-
by za poradenskou a školící činnost, právní, ekologické, energe-
tické či jiné audity) ve výši až 50 % nákladů na vydání certifiká-
tu, nejvýše 200 tis. Kč (v případě integrovaného systému podle

norem s ISO 14000 nebo EMAS společně s ISO 9000 max. 300
tis. Kč).

Vazba na další programy
Účast v programu umožňuje kombinaci s dalšími českými

a zahraničními programy.

Doba trvání programu
Programy jsou vyhlášeny na léta 2001 – 2004. Realizace

programů je limitována objemem prostředků vyčleněných ve
státním rozpočtu na příslušný rok.

Organizační zabezpečení 
Smlouva o poskytnutí příspěvku se uzavírá mezi klientem

a ČMZRB. O podporu je nutno žádat na formulářích ČMZRB.
Úplné znění programu jakož i formulář žádosti je k dispozici mj.
na webové stránce banky – www.cmzrb.cz.

KONTAKT:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4, 110 00, Praha 1 
Ing. Anton Fábik, 
tel: 255 721 254
fax: 255 721 251 
www.cmzrb.cz

IX. PROGRAMY ČMRZB, a.s.
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1. Politika hospodářské a sociální
soudržnosti EU

Úvod

Evropská unie představuje politicky i hospodářsky vysoce
propojený celek, i přesto zde přetrvávají výrazné ekonomické
a sociální rozdíly. V rovině strukturálních problémů dominují
značné rozdíly v úrovni příjmů mezi regiony EU a problémy ne-
zaměstnanosti. K nim se připojují disparity ve výkonnosti národ-
ních ekonomik, které se rozšířením EU o deset nových členů dá-
le zvýrazní. Politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS),
která usiluje o překonání těchto jevů, se proto řadí mezi nejvý-
znamnější společné politiky EU. Na aktivity v rámci politiky HSS
je vyčleněna více než třetina finančních prostředků z rozpočtu
EU na léta 2000 – 2006, což představuje přibližně 213 mld.
EUR. Značná část těchto prostředků směřuje do méně rozvinu-
tých členských zemí, mezi které se po vstupu do EU zařadí spo-
lu s ostatními přistupujícími zeměmi také Česká republika.

(Pozn.: Veškerý text této kapitoly se skládá z citací z brožu-
ry „Průvodce fondy Evropské unie“ vydané Ministerstvem pro
místní rozvoj v květnu 2004.) 

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
Základním cílem politiky HSS je posílení hospodářské a so-

ciální soudržnosti EU, především podporou aktivit v oblasti regi-
onální, strukturální, sociální a zemědělské politiky a politiky na
podporu zaměstnanosti. Pro období 2000 – 2006 byly na evrop-
ské úrovni vymezeny tyto tři strategické cíle:

CÍL 1 PODPORA ROZVOJE ZAOSTÁVAJÍCÍCH REGIONŮ 
Cíl se zaměřuje na rozvojovou pomoc méně vyspělým re-

gionům EU (tj. oblastem, které se nacházejí pod hranicí 75 %
HDP na obyvatele vůči průměru EU) s cílem dosažení úrovně
ostatních regionů. Důraz je kladen zejména na vybavení základ-
ní infrastrukturou či podporu investic do podnikatelských a jiných
hospodářských činností.

CÍL 2 PODPORA OBLASTÍ POTÝKAJÍCÍCH SE
S RESTRUKTURALIZACÍ 

Cíl se týká oblastí, ve kterých dochází k hospodářským
a sociálním změnám v sektoru průmyslu a služeb. Důsledkem
těchto změn je vznik strukturálních problémů. Jedná se zejména
o venkovské oblasti upadající z důvodu nedostatku ekonomické
diverzifikace, dále pak o městská sídla, která se dostala do potí-
ží v důsledku ztráty ekonomických aktivit, či zaostávající oblasti
závislé na rybolovu. Při čerpání prostředků v rámci Cílů 1 a 2
musí být dodržena podmínka, že každá jednotlivá oblast je způ-
sobilá pro pomoc jen podle jednoho z uvedených cílů.

CÍL 3 PODPORA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI
A VZDĚLÁVÁNÍ (NEMÁ PŘÍMOU SOUVISLOST S OCHRANOU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PROTO SE DÁLE NEUVÁDÍ).

Česká republika 
• má v Rámci podpory Společenství připravené čtyři sektoro-

vé operační programy a jeden regionální – Společný regio-
nální operační program (SROP).
Průmysl a podnikání bude podporovat rozvoj podnikatel-

ského prostředí, podnikání v průmyslu a v průmyslových služ-
bách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové pro-
dukce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti
energetiky.

Rozvoj lidských zdrojů bude alokovat významné nehmot-
né investice do regionů pro řešení problémů zaměstnanosti
a adaptability lidských zdrojů, sociální integrace a rovnosti příle-
žitostí a pro podporu rozvoje celoživotního učení.

Infrastruktura bude podporovat modernizaci a rozvoj do-
pravní infrastruktury celostátního významu a snižování negativ-
ních důsledků dopravy na životní prostředí. Dále bude podporo-
vat ochranu životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a kli-
matu), na zlepšování úrovně nakládání s odpady, ochranu příro-
dy a krajiny a na odstraňování starých zátěží.

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství bude pod-
porovat rozvoj venkovských částí regionů, adaptaci českého ze-
mědělství na evropský model, rozvoj multifunkčního zeměděl-
ství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospo-
dářství.

Společný regionální operační program je komplementár-
ní s operačními programy jednotlivých sektorů a s Fondem sou-
držnosti, rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a orientuje se
na společné rozvojové potřeby regionů.

Nástroje politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti 

Cíle politiky HSS jsou naplňovány prostřednictvím struktu-
rálních fondů, Fondu soudržnosti a dalších nástrojů (tzv. Iniciativ
Společenství a inovačních akcí). Do množiny strukturálních fon-
dů EU patří Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evrop-
ský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný a zá-
ruční fond (EAGGF) – podpůrná část a Finanční nástroj pro pod-
poru rybolovu (FIFG).

Institucionální rámec fondů Evropské unie 
Základní organizační struktura platná pro všechny součas-

né a budoucí členské země je následující:
Řídicí orgán nese celkovou odpovědnost za realizaci kon-

krétního programu pomoci EU v ČR. Každý Řídicí orgán má rov-
něž za úkol připravit odpovídající institucionální strukturu, vyme-
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zit pravomoci a úkoly jednotlivých článků včetně nastavení pra-
videl pro efektivní vzájemnou spolupráci. Řídicí orgán je samo-
zřejmě také odpovědný za včasné a adresné poskytování aktu-
álních informací ohledně realizace programu, zejména všem po-
tenciálním předkladatelům projektů (konečným příjemcům).

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý sub-
jekt, který jedná v odpovědnosti Řídicích orgánů nebo provádí je-
jich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. Zprostřed-
kující subjekty jsou zpravidla zodpovědné za vymezení obsahu
opatření a přípravu tzv. zásobníku projektů (seznamu projektů
vhodných pro financování) a současně poskytují informace ko-
nečným příjemcům o náležitostech projektových žádostí.

Konečný příjemce je veřejný nebo soukromý subjekt, kte-
rý na základě předložené projektové žádosti o pomoc prostřed-
nictvím operačního programu obdrží finanční prostředky ze
strukturálních fondů. Konečný příjemce předkládá projekt, sou-
časně však prokazuje zajištění spolufinancování na jeho realiza-
ci, odpovídá za vlastní provedení projektu a za nakládání s pro-
středky. Dále odpovídá za dodržení základních principů politik
EU. Koneční příjemci si musí být vědomi požadavků na publicitu,
výběrová řízení a zpracování monitorovacích zpráv. Konečný pří-
jemce předkládá žádosti o platby, je zodpovědný za předkládání
pouze uznatelných výdajů a výdajů, které jsou v souladu se
schválenými podmínkami projektu. Dále musí zajistit, že všech-
ny nároky na platby jsou podloženy přijatými fakturami. Ve výji-
mečných případech mohou být tyto faktury nahrazeny účetními
dokumenty průkazné hodnoty.

Konečný uživatel je subjekt, který obdrží dotaci ze struk-
turálních fondů od konečného příjemce a který realizuje projekt
(např. v rámci grantového schématu). Koneční uživatelé jsou od-
povědní konečnému příjemci (správci grantového schématu) za
dodržení všech podmínek a pravidel grantového schématu
a souvisejících právních předpisů. Konečný 

uživatel je takový typ subjektu, pro který by bylo příliš ob-
tížné žádat o pomoc ze strukturálních fondů přímo jako konečný
příjemce. Nejedná-li se o grantové schéma, je tento subjekt to-
tožný s konečným příjemcem.

Platební orgán odpovídá za vypracování a předkládání žá-
dostí o platby a přijímání plateb od EK a současně spravuje fi-

nanční prostředky určené ČR z rozpočtu EU. Některé funkce
a aktivity však Platební orgán deleguje na tzv. Platební jednot-
ky (tj. nezávislé subjekty organizačně oddělené od Platebního
orgánu, který je zpravidla zřízen v rámci Řídicího orgánu kon-
krétního operačního programu).

Monitorovací orgány (Monitorovací výbory OP, Monitoro-
vací výbor RPS) mají za úkol sledovat proces realizace operač-
ního programu, respektive celého Rámce podpory Společenství.
Monitorovací výbor OP zejména schvaluje konečné znění pro-
gramového dodatku a jeho další případné změny a stanovuje kri-
téria pro výběr projektů daného OP. Dále schvaluje výroční zprá-
vu o realizaci OP zpracovanou Řídicím orgánem, kterou poté
předkládá EK.

Kontrolní orgány provádějí průběžnou a konečnou kontro-
lu všech procesů souvisejících s čerpáním pomoci ze SF. Kon-
trolní systém tvoří jednak výše popsaná struktura orgánů (kon-
trola tak bude probíhat zejména na úrovni Platebního a Řídicího
orgánu). Nezávislou kontrolu bude provádět také Nejvyšší kon-
trolní úřad ČR a další orgány EU (EK a Evropský účetní dvůr).

KONTAKT:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 
sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti 
tel: 224 861 424, fax: 224 812 930 
info.rps@mmr.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
odbor integrovaného financování
tel: 267 122 170, fax: 272 744 944
info@env.cz

Další zdroje informací:
www.strukturalni-fondy.cz /strukturální fondy /operační programy 
www.mmr.cz /strukturální fondy /regionální politika 
www.evropska-unie.cz
www.europa.eu.int 
GD Regio (Generální ředitelství EK pro regionální politiku):
www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 
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2. Strukturální fondy
Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří strukturální fon-

dy. Ty se přímo zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje růz-
ných regionů členských států a snižování zaostalosti nejvíce zne-
výhodněných regionů nebo ostrovů včetně venkovských oblastí.

Strukturální fondy mohou podporovat operace
následujících typů:
• přímé investice do vytváření nových pracovních příležitostí, 
• služby pro malé firmy (poradenství, zahájení podnikání, zaklá-

dání nebo záchrana stávajících firem, finanční inženýrství, tran-
sfer technologií, marketing, certifikace) s cílem rozvinout regio-
nální a místní potenciál a diverzifikovat hospodářské aktivity, 

• základní hospodářská infrastruktura (doprava, telekomuni-
kace, energie, likvidace pevného odpadu, čištění), 

• odpadních vod, obnova průmyslových lokalit, podnikatelské
parky), 

• výzkum a rozvoj, technologické inovace, 
• infrastruktura pro vzdělávání a zdravotnictví, osobní služby, 
• zlepšení struktury pro zpracování a prodej zemědělských

a rybných výrobků, 
• modernizace zařízení, certifikáty kvality pro místní zeměděl-

ské a řemeslné výrobky, 
• diverzifikace hospodářských aktivit ve venkovských oblas-

tech (hlavně prostřednictvím turistiky), 
• ochrana životního prostředí a přírodního dědictví, 
• obnova budov, rozvoj kulturních hodnot, 
• obnova krizí postižených městských oblastí, 
• přeshraniční a nadnárodní spolupráce, výměna zkušeností, 
• vyhledávání pracovních příležitostí pro mladé lidi, nezaměst-

nané a ty, kteří strádají nebo jsou ohroženi sociální izolací,
prostřednictvím náborové pomoci a školením (vstupní, po-
kračující a vícestupňové), příprava instruktorů, pracovníků
průzkumu, administrativního personálu, stejné příležitosti
pro muže a ženy, 

• rozvoj nových kvalifikací, např. za účelem zvýšení adaptabi-
lity vůči změnám na pracovním trhu, 

• přizpůsobení struktury školení a zaměstnanosti.

A) EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
(EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND – ERDF) 

Evropský fond regionálního rozvoje je co do objemu finanč-
ních prostředků největší. Byl založen v roce 1975.

Ze zdrojů ERDF jsou financovány projekty v regionech spa-
dajících do Cílů 1 a 2. Jedná se zejména o investice směřující do
infrastruktury, vytváření pracovních míst a podpory malého
a středního podnikání.

Pomoc financovaná z prostředků ERDF se zaměřuje pře-
devším na následující oblasti:
• investice do výroby určené k vytváření nových nebo stávají-

cích pracovních míst, 
• investice do infrastruktury včetně transevropských sítí pro

regiony zařazené do Cíle 1, 
• investice do vzdělání pro regiony zařazené do Cíle 1, 
• rozvoj místního potenciálu: místní rozvoj a rozvoj malého

a středního podnikání v problémových regionech, 
• výzkum a rozvoj, 
• investice zaměřené na životní prostředí.

B) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (EUROPEAN SOCIAL
FUND – ESF) 

Fond byl založen v roce 1960 a v souladu se strategií EU
podporuje aktivity a politiky v oblastech zaměstnanosti a rozvo-
je lidských zdrojů. Prostředky ESF lze použít na spolufinancová-
ní všech tří Cílů politiky HSS.

C) EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODPŮRNÝ A ZÁRUČNÍ
FOND (EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND
GUARANTEE FUND – EAGGF)

Fond funguje od roku 1962 a do systému strukturálních fon-
dů patří jeho podpůrná sekce. Ta podporuje rozvoj venkova
v souladu s Cílem 1 a 2, což se promítá do modernizace a raci-
onalizace zemědělské výroby. Záruční sekce EAGGF slouží k fi-
nancování Společné zemědělské politiky EU.

Podpůrná sekce EAGGE v rámci strukturální a regionální
politiky financuje hlavně následující oblasti:
• podpora farmaření a zachování životaschopných farmář-

ských komunit v horských nebo méně příznivých oblastech, 
• podpora začínajícím mladým farmářům, 
• podpora ustavení producentských asociací, 
• konverze, diverzifikace, reorientace a podpora kvality země-

dělské produkce, 
• rozvoj venkovské infrastruktury, 
• podpora investic do cestovního ruchu, 
• ostatní opatření, např. prevence přírodních pohrom, obnova

vesnic, ochrana venkovského (kulturního) dědictví, 
• rozvoj a využití lesů, ochrana prostředí a krajiny a finanční ří-

zení.

D) FINANČNÍ NÁSTROJ PRO USMĚRŇOVÁNÍ RYBOLOVU
(FINANCIAL INSTRUMENT FOR FISHERIES GUIDANCE –
FIFG) 

FIFG byl založen v roce 1993. Zaměřuje se na podporu ry-
bolovu a modernizaci rybářského průmyslu.
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3. Fond soudržnosti
Vedle strukturálních fondů existuje Fond soudržnosti (FS),

který byl založen v roce 1993 jako zvláštní fond solidarity na po-
moc nejméně rozvinutým členským státům v souvislosti s pří-
pravou na vytvoření Evropské měnové unie. Jedná se o fond,
který poskytuje finance na významné projekty z oblasti životního
prostředí a infrastruktury (transevropských dopravních sítí) s roz-
počtem minimálně 10 mil. EUR. Možnost čerpat z tohoto fondu
mají státy, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90 % průměru
EU.

Na rozdíl od strukturálních fondů neposkytuje FS spolufi-
nancování programům, ale přímo se podílí na financování kon-
krétních projektů (viz níže vysvětlený programový vs. projektový
přístup). Rozhodnutí jsou přijímána společně členským státem
a Evropskou komisí (EK). Projekty přijaté EK mohou být sesku-
peny (skupiny projektů, které jsou propojeny společnou strate-
gií), zatímco jednotlivý projekt může, pokud je to vhodné, být roz-
dělen do několika fází, které jsou technicky a finančně nezávis-
lé a mohou být financovány odděleně. Velká pozornost je věno-
vána kontrole zdrojů podpory, aby se vyloučilo financování pro-
jektu z FS a strukturálních fondů současně.

Na tento nástroj je alokována téměř třetina prostředků ur-
čených na politiku HSS. Míra pomoci EU poskytovaná FS se po-
hybuje ve výši 80 – 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů.
Konkrétní výše pomoci se určuje podle typu projektu, který má
být realizován. Fond není specificky zaměřen na regionální poli-
tiku. Pomoc z tohoto fondu je v praxi, vzhledem k pomoci, kterou
regionům poskytují strukturální fondy, většinou jen doplňující.

4. Iniciativy Společenství
Iniciativy Společenství jsou zvláštním nástrojem strukturál-

ní politiky k řešení specifických problémů dotýkajících se celého
území EU, které doplňují jiné programy nebo usnadňují jejich
provádění. Tyto iniciativy vyhlašuje a řídí EK z Bruselu, která dá-
vá první podnět, teprve následně je projedná s dotyčným člen-
ským státem.

INTERREG III (A, B, C)
Iniciativa se zaměřuje na přeshraniční (A), nadnárodní (B)

a meziregionální (C) spolupráci s cílem podporovat harmonické
a vyvážené regionální plánování a rozvoj celého území EU.

Z celkových prostředků EU určených pro léta 2000 – 2006
má být alespoň 2,5 % (asi 4,875 mld. EUR z ERDF) přiděleno
právě na program INTERREG III (tj. polovina všech prostředků
vyčleněných na Iniciativy).

LEADER + 
Iniciativa má za úkol podporovat spolupráci aktivních činite-

lů působících ve venkovských společenstvích a ekonomikách za
účelem rozvoje venkova prostřednictvím Iniciativ vyvinutých tzv.
„místními akčními skupinami“. Spolupráce spočívá ve vzájem-
ném posuzování nových místních strategií trvale udržitelného
rozvoje. Tato Iniciativa je financována z prostředků EAGGF a na
období 2000 – 2006 na ni bylo vyčleněno 2,02 mil. EUR.

EQUAL
Iniciativa směřuje k podpoře nadnárodní spolupráce s cílem

podporovat nové nástroje v boji proti všem typům diskriminace
a nerovnosti na trhu práce. Speciální pozornost je věnována in-
tegraci žadatelů o azyl. EQUAL je financován z ESF a v sou-
časném programovacím období 2000 – 2006 je pro něj vyhraze-
no 2,847 mld. EUR.

URBAN II 
Iniciativa podporuje hospodářskou a sociální obnovu měst

a městských oblastí postižených krizí s cílem podporovat jejich
udržitelný rozvoj. Na období 2000 – 2006 bylo na Iniciativu
URBAN II vyčleněno 0,7 mld. EUR (z ERDF). Maximální míra
spolufinancování ze strany EU je 75 % v oblastech pod Cílem 1,
v ostatních pak nejvýše 50 %.
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5. Zvláštní podpora rybolovu
Pro oblasti mimo Cíl 1 je určena zvláštní podpora rybolovu,

jejíž opatření (představující něco přes 0,5 % prostředků struktu-
rálních operací EU) jsou financována z FIFG. Pomoc je určena
zejména na vytvoření rovnováhy mezi mořskými zdroji a jejich
využíváním, zvýšení konkurenceschopnosti firem včetně rozvoje
produktů rybářství a chovu ryb. Současně lze tuto podporu vyu-
žít při revitalizaci oblastí, které jsou na rybolovu závislé.

6. Inovační akce
Inovační akce jsou svou povahou výjimečné, neboť se ne-

zakládají na vzájemné dohodě mezi EK a členským státem, ale
jsou výlučně v pravomoci EK. Na tato opatření je vyčleněna jen
malá část celkových prostředků strukturálních fondů (cca 0,5 %).
Jejich význam spočívá v inovačním přínosu, protože iniciují pi-
lotní projekty a studie pro nové politiky, zdokonalují nakládání
s finančními prostředky a napomáhají odhalování nových mož-
ností. Pro období 2000 – 2006 stanovila EK tato tři hlavní téma-
ta pro inovační opatření financované z ERDF:

• regionální ekonomiky založené na vědomostních a techno-
logických inovacích, 

• regionální rozvoj založený na informační společnosti (e-Eu-
ropeRegio), 

• regionální identita a udržitelný rozvoj.

Inovační akce mohou být financovány i z ESF (např. pro-
jekty v oblasti zaměstnanosti a odborného školení) nebo z FIFG
(inovační akce v rybářském sektoru).
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7. Řídicí orgány pro granty EU

Seznam kontaktů pro získání grantů z EU 

7.1. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY
Řídicí orgán nese celkovou odpovědnost za realizaci kon-

krétního programu pomoci EU v ČR. Každý řídicí orgán má rov-
něž za úkol připravit odpovídající institucionální strukturu, vyme-
zit pravomoci a úkoly jednotlivých článků vč. nastavení pravidel
pro efektivní vzájemnou spolupráci. Řídicí orgán je samozřejmě
také odpovědný za včasné a adresné poskytování aktuálních in-
formací ohledně realizace programu, zejména všem potenciál-
ním předkladatelům projektů (konečným příjemcům). Řídicím or-
gánem konkrétního programu je vždy příslušný odbor na minis-
terstvu, v jehož gesci se daný program podle usnesení vlády na-
chází.

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Mgr. Arnošt Marks, PhD., odbor Rámce podpory Společenství 
tel: 224 861 424, fax: 224 812 930 
arnost.marks@mmr.cz, www.mmr.cz

Řídicí orgán Společného regionálního operačního 
programu a JPD Praha Cíl 2 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Mgr. Věra Jourová, odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha 
tel: 224 861 710, fax: 224 811 243 
srop@mmr.cz, www.mmr.cz

Řídicí orgán OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Praha Cíl 3
a IS EQUAL
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
PhDr. Iva Šolcová, Odbor pro řízení pomoci z ESF 
tel: 257 196 843, fax: 221 923 128
Iva.Solcova@mpsv.cz, www.mpsv.cz

Řídící orgán OP Průmysl a podnikání Ministerstvo průmys-
lu a obchodu 
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
JUDr. Ing. Břetislav Grégr, odbor strukturálních fondů 
tel: 224 062 917 nebo 224 228 991, fax: 224 062 630
gregr@mpo.cz, www.mpo.cz

Řídící orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního pro-
středí 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Ing. Tomáš Oliva, odbor integrovaného financování 
tel: 267 122 530, fax: 272 744 944 
tomas_oliva@env.cz, www.env.cz

Řídicí orgán OP Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
Ing. Pavel Sekáč, odbor Řídícího orgánu OP 
tel: 221 813 005, fax: 221 812 818 
sekac@mze.cz, www.mze.cz

Řídicí orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní
rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Ing. Radka Bučilová, odbor Řídicího orgánu Fondu soudržnosti 
tel: 224 861 671, 224 861 446, fax: 224 811 130 
radka.bucilova@mmr.cz, www.mmr.cz

Řídící orgán Interregn III A Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
RNDr. Jiří Horáček, odbor programů EU 
tel: 224 861 207, fax: 224 861 415 
Jiri.Horacek@mmr.cz, www.mmr.cz

7.2. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt,

který jedná v odpovědnosti řídicích orgánů nebo provádí jejich
jménem činnosti týkající se konečných příjemců. Zprostředkující
subjekty jsou zpravidla zodpovědné za vymezení obsahu opat-
ření a přípravu tzv. zásobníku projektů (seznamu projektů vhod-
ných pro financování) a současně poskytují informace konečným
příjemcům o náležitostech projektových žádostí.

7.2.1. Společný regionální operační program 
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 
RNDr. Ivo Ryšlavý 
tel: 221 580 201
ryslavy@crr.cz * 

CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Hana Chlebná 
tel: 296 342 500
hana.chlebna@czechinvest.org 

Sekretariáty Regionálních rad
*Region soudržnosti Severozápad:
• Sekretariát Regionální rady, Školní 5336, 430 01 Chomutov

(bude fungovat do 30. 6. 2004 zejména pro programy Phare
2001 a Phare 2003/II, poté bude zřízen S-RR v Ústí n. La-
bem) – tel: 474 616 244 

• Sekretariát Regionální rady Závodní 353/88, 360 21 Karlovy
Vary – tel: 353 502 272 

* Region soudržnosti Jihozápad
• Sekretariát Regionální rady U Zimního stadionu 1952/2, 370

76 České Budějovice – tel: 386 720 213 
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• Sekretariát Regionální rady Škroupova 18, 306 13 Plzeň –
tel.: 377 195 576 

* Region soudržnosti Střední Čechy
• Sekretariát Regionální rady Zborovská 11, 150 21 Praha 5 –

tel: 257 280 642 

* Region soudržnosti Severovýchod
• Sekretariát Regionální rady Hradec Králové Wonkova 1142,

500 02 Hr. Králové – tel: 495 817 191 
• Sekretariát Regionální rady Pardubice Komenského nám.

125, 532 11 Pardubice – tel: 466 026 323
• Sekretariát Regionální rady Liberec U Jezu 642/2a, 461 80

Liberec 2 – tel: 485 226 625 

* Region soudržnosti Jihovýchod
• Sekretariát Regionální rady Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Br-

no – tel: 541 651 334 
• Sekretariát Regionální rady Žižkova 16, 586 01 Jihlava – tel:

564 602 545 

* Region soudržnosti Střední Morava
• Sekretariát Regionální rady Jeremenkova 40a, 779 11 Olo-

mouc – tel: 585 508 656 
• Sekretariát Regionální rady tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín 

* Region soudržnosti Moravskoslezsko
• Sekretariát Regionální rady 28. října 117, 702 18 Ostrava –

tel: 595 622 318 

7.2.2. OP Rozvoj lidských zdrojů
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Ing. Naděžda Holmanová, Správa služeb zaměstnanosti odbor
pro implementaci programů ESF 
tel:: 221 923 242 
nadezda.holmanova@mpsv.cz, www.mpsv.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
Šárka Glatzelová, odbor evropské integrace a mezinárodních
vztahů 
tel: 257 193 672 
glatzelovas@msmt.cz, www.msmt.cz

Zprostředkujícím subjektem pro globální grant je:
Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS), Jelení 196/15,
118 00 Praha 1 
Radim Burkon 
tel: 233 356 173 
radim.burkon@nros.cz

7.2.3. OP Průmysl a podnikání
CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 
Ing. Hana Chlebná 
tel: 296 342 500 
hana.chlebna@czechinvest.org

CzechTrade, Dittrichova 21 P.O. Box 76, 128 01 Praha 2 
Ing. Jitka Hanzlíčková 
tel: 224 907 500, 224 907 501 
hanzlickova@czechtrade.cz

Česká energetická agentura
U Sovových mlýnů 9, 118 00 Praha 1 
Ing. Josef Bubeník 
tel: 257 534 235 
bubenik@ceacr.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
Ing. Lubomír Rajek
tel: 255 721 111 
rajdl@cmzrb.cz

7.2.4. OP Infrastruktura
Ministerstvo dopravy (za sektor dopravy)
Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ing. Olga Pokorná, odbor mezinárodních vztahů a Evropské unie 
tel: 972 231 059 
olga.pokorna@mdcr.cz

Státní fond životního prostředí ČR (za sektor životního prostře-
dí), Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Ing. František Krejčí 
tel: 267 994 305 
fkrejci@sfzp.cz

7.2.5. OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
Platební agentura, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
Dipl. Ing.Vladimír Eck 
eck@mze.cz

Fond soudržnosti:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Ing. Tomáš Oliva 
tel: 267 122 530
tomas_oliva@env.cz

Ministerstvo dopravy
nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
Ing. Jaromír Slezák 
tel: 972 231 152 
Slezak@mdcr.cz

Interreg III A:
entrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 
RNDr. Ivo Ryšlavý 
tel: 221 580 201 
ryslavy@crr.cz

JPD Praha Cíl 2:
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 
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RNDr. Ivo Ryšlavý 
tel: 221 580 201 
ryslavy@crr.cz

Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
Mgr. Kristýna Sokolová, odbor fondů EU 
tel: 236 002 236 
kristyna.sokolova@cityofprague.cz

JPD Praha Cíl 3:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128
01 Praha 2 
Ing. Naděžda Holmanová, Správa služeb zaměstnanosti odbor
pro implementaci programů ESF 
tel: 221 923 242 
nadezda.holmanova@mpsv.cz

Nadace pro rozvoj občanské společnosti
Jelení 196/15, 11800 Praha 1 
David Stulík 
tel: 220 514 032 
david.stulik@nros.cz

Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
Mgr. Kristýna Sokolová, odbor fondů EU 
tel: 236 002 236 
kristyna.sokolova@cityofprague.cz

7.3. PLATEBNÍ ORGÁN A PLATEBNÍ JEDNOTKY
Platební orgán odpovídá za vypracování a předkládání žá-

dostí o platby a přijímání plateb od EK a současně spravuje fi-
nanční prostředky určené ČR z rozpočtu EU. Některé funkce
a aktivity platební orgán delegoval na tzv. platební jednotku
v rámci příslušného ministerstva (tj. nezávislý subjekt organizač-
ně oddělený od platebního orgánu, který je zpravidla zřízen
v rámci řídicího orgánu konkrétního operačního programu).

Platebním orgánem pro strukturální fondy je:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 
Ing. Jan Gregor, odbor Národního fondu 
tel: 257 042 460
jan.gregor@mfcr.cz

Přehled platebních jednotek
Platební jednotka SROP, JPD Praha Cíl 2 a Interreg A:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Ing. Stanislav Dušek, 
odbor finančního řízení a Platební jednotky SF 
tel: 224 861 119 
dussta@mmr.cz

Platební jednotka OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Praha Cíl 3:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Ing. Drahomíra Vrbská, odbor platební jednotky pro ESF 
tel: 221 922 870 
drahomira.vrbska@mpsv.cz

Platební jednotka Průmysl a podnikání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Ing. Valéria Reimannová, odbor rozpočtu a financování 
tel: 224 852 417 
freimannova@mpo.cz

Platební jednotka OP Infrastruktura:
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
Ing. Jiří Navrátil, odbor financí a ekonomiky 
jiri.navratil@mdcr.cz

Ing. Petr Stejskal, oddělení platební jednotky 
tel: 972 231 412 
petr.stejskal@mdcr.cz

Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
Leo Matušek, odbor účetnictví 
lmatusek@sfzp.cz
Kateřina Schönfeldová, oddělení platební jednotky 

Platební jednotka OP Rozvoj venkova a multifunkční zeměděl-
ství:
Platební agentura, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
Dipl.Ing.Vladimír Eck 
eck@mze.cz
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1. PROGRAMY PHARE

1.1. Přeshraniční spolupráce 

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU
Program Phare CBC (Cross Border Cooperation) byl zahá-

jen v příhraničních regionech s Německem v roce 1994 a pod-
poruje přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou –
Německem a Českou republikou – Rakouskem od roku 1995
a trilaterální přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou –
Německem – Polskem a Českou republikou – Rakouskem – Slo-
venskem. Od roku 1999 zahrnuje rovněž programy v příhranič-
ních regionech mezi Polskem a na Slovenském příhraničí byl re-
alizován jen v roce 1999.

Důraz je kladen na projekty, které respektují záměry regio-
nální politiky. Jednou z prioritních oblastí je i životní prostředí,
konkrétně se jedná o výstavbu a modernizaci systémů čištění
odpadních vod na hraničních tocích a dále i sanace znečištěné
půdy (skládky odpadů) v těsné blízkosti státní hranice (odstra-
ňující možnost kontaminace spodních vod.)

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE 
Uchazeč obecně může být investorem (zadavatelem) pro-

jektů, subjekt veřejné správy – vedle obcí a sdružení i krajský
úřad, státní organizace, akciové společnosti s majoritním podí-
lem obce či státu.

DRUH PODPORY 
Příspěvek Evropské komise je poskytován jako grant (ne-

návratná dotace části rozpočtových nákladů). Investor se musí
podílet na realizaci projektu částkou ve výši nejméně 25 % cel-
kových nákladů. Programy let 2002 a 2003 na česko-německém
a česko-rakouském příhraničí v sobě zahrnují navíc i část ve for-
mě tzv.“grantových schémat“ pro investiční projekty s výší dota-
ce na jeden projekt v rozmezí od 50 – 300 tis. EUR, zaměřené
na podporu hospodářského rozvoje a lidských zdrojů, životního
prostředí a územního rozvoje a přeshraniční infrastruktury.

VAZBA NA DALŠÍ PROGRAMY
Grantová podpora nevylučuje získání podpor z jiných zdro-

jů.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Program organizačně zabezpečuje Ministerstvo pro místní

rozvoj.

KONTAKT:
• Programová část:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6, 11015 Praha 1
RNDr. Jiří Horáček, ředitel odboru programu EU
tel: 224 861 398, fax: 224 861 415

• Realizační část:
Centrum pro regionální rozvoj
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
RNDr. Ivo Ryšlavý, ředitel 
tel: 221 580 200, fax: 221 580 229

1.2. Fond malých projektů v České republice

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU 
Všeobecným cílem Fondu malých projektů (FMP) je pod-

pora projektů typu „people to people“ a neinvestičních projektů
v rámci Programu přeshraniční spolupráce (CBC) Phare. Úče-
lem podpory těchto projektů je rozšíření pole působnosti progra-
mu CBC, povzbuzení místní angažovanosti a umožnění realiza-
ce drobných akcí, které mohou být přípravou pro větší projekty
přeshraniční spolupráce.

Podporovány mohou být i projekty zaměřené na specifické
problémy regionálního životního prostředí, jako je příprava studií,
zhodnocení problémů, školení v oblasti životního prostředí (např.
pracovníci rozvojových útvarů KÚ a obcí při zpracování EIA), ak-
ce zaměřené na zvyšování ekologického vědomí veřejnosti.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE
O příspěvky z FMP mohou žádat všechny neziskové orga-

nizace se sídlem v příslušném pohraničním regionu.

DRUH PODPORY 
Maximální příspěvek z Phare na jeden neinvestiční projekt

činí 50 000 EUR, minimální příspěvek 1 000 EUR. Každý projekt
musí být spolufinancován příjemcem dotace. Minimální podíl
spolufinancování činí 10 % celkových nákladů, přičemž spoluú-
čast musí být vždy realizována formou finančního příspěvku pří-
jemce.

VAZBA NA DALŠÍ PROGRAMY
FMP musí být v souladu s působením příslušného progra-

mu INTERREG v rámci relevantních členských států EU a dopl-
ňovat jej. Prioritně budou podporovány společné projekty, finan-
cované z FMP na české straně a z dispozičních fondů programu
INTERREG na straně členských zemí EU.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU
FMP v rámci programu CBC Phare byl zahájen v roce 1995

a vzhledem k jeho úspěšnosti se předpokládá jeho fungování do
roku 2004. Po tomto termínu bude program probíhat v rámci ini-
ciativy INTERREG.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Gesci za realizaci programu má v České republice Minis-

terstvo pro místní rozvoj. S ohledem na zaměření programu
a těsnou provázanost s integračními procesy probíhá příprava
a realizace programu v působnosti 1. náměstka ministra pro re-
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gionální politiku. S ohledem na nutnost těsného propojení s re-
gionální politikou je sekce zřizovatelem Centra pro regionální
rozvoj, které odpovídá jednak za vlastní realizaci projektů pro-
gramu Phare CBC, za realizaci dalších regionálních programů
Evropské unie a další dotčené činnosti v rámci řešené proble-
matiky.

Rozhodování o projektech bylo delegováno do území, kde
byly jmenovány výběrové komise, které rozhodují o vybraných
projektech. MMR, Centrum pro regionální rozvoj a Delegace Ev-
ropské komise si vyhrazují pouze právo veta v případě nesplně-
ní podmínek. Projekty jsou realizovány za pomoci sekretariátu
a regionálních rozvojových agentur v příhraničních oblastech.

KONTAKT:
• Programová část:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110
15 Praha 1
RNDr. Jiří Horáček, ředitel odboru programu EU 
tel: 224 861 398, fax: 224 861 415

• Realizační část:
Centrum pro regionální rozvoj,Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
RNDr. Ivo Ryšlavý, ředitel 
tel.: 221 580 200, fax: 221 580 229

1.3. EU – 6. Rámcový program 

A ÚČEL PROGRAMU 
Evropská Unie významně podporuje spolupráci v oblasti

výzkumu a technologického vývoje, která se odehrává na bázi
rámcových programů. V roce 2002 skončil 5. rámcový program
a byl zahájen 6. rámcový program. Rada ministrů EU schválila
rozpočet 6. rámcového programu včetně Euratomu v celkové
částce 17 500 mil. Euro (5. rámcový program měl rozpočet 14
960 mil. Euro).
Rámcový program je rozdělen na tři hlavní oblasti:
I. Zaměření a integrace výzkumu

13 285 mil. Euro
II. Strukturování Evropského výzkumného prostoru

2 655 mil. Euro
III. Posílení základů Evropského výzkumného prostoru

330 mil. Euro

Oblast zaměření a integrace výzkumu má vést k vytváření
velkých projektů s globálním významem a dopadem v 7 vybra-
ných prioritních oblastech. K tomuto cíli byly zavedeny dva nové
typy projektů, sítě excelence a integrované projekty. Sítě exce-
lence mají zamezit tříštění evropských výzkumných kapacit a in-
tegrovat příslušné aktivity jednotlivých institucí tak, aby dochá-
zelo k vytváření virtuálních pracovišť, která budou v daném obo-
ru disponovat výzkumným potenciálem světového významu. In-
tegrované projekty jsou primárně zaměřeny na získání nových
znalostí, které budou mít rozhodující význam pro zajištění glo-
bální konkurenceschopnosti EU-25.

Strukturování Evropského výzkumného prostoru se zamě-
řuje na

Posílení základů Evropského výzkumného prostoru

Česká republika se, stejně jako ostatní nové státy EU,
účastní od samého počátku 6. rámcového programu za stejných
podmínek jako původní členské země EU a čeští řešitelé tak ma-

Rozpočet 
(mil. Euro)

Zaměření a integrace výzkumu 13 285
1. Genomika a biotechnologie pro zdraví 2 200
 Pokročilá genomika a její využití pro 

zdraví
1 150

 Boj proti významným chorobám 1 050
2.  Technologie informační společnosti 3 600
3. Nanotechnologie a nanověda, 

multifunkční materiály a nové výrobní 
procesy a nástroje

1 300

4. Aeronautika a kosmický výzkum 1 075
5. Kvalita potravin a bezpečnost    685
6. Trvale udržitelný rozvoj, globální změny a 

ekosystémy
2 120

Udržitelné energetické systémy 810
Udržitelná povrchová doprava 610
Globální změny a ekosystémy 700
7. Občané a vládnutí ve znalostní společnosti    225
Specifi cké aktivity 
I. podpora politik a specifi ckých vědeckých a 

technologických potřeb
II. horizontální výzkumné aktivity pro MSP
III. podpora mezinárodní spolupráce 

(Středozemí, Balkán, NIS)

1 320

Rozpočet 
(mil. Euro)

Aktivita 2 655
Výzkum a inovace    300
Lidské zdroje 1 630
Výzkumné infrastruktury    665
Věda a společnost      60

Rozpočet 
(mil. Euro)

Aktivita 330
Podpora koordinace národních institucí 
fi nancujících výzkumné aktivity – ERA-NET

280

Podpora rozvoje politik výzkumu a inovací 
v Evropě
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jí stejná práva a povinnosti jako řešitelé z členských zemí EU.
ČR se může podílet na řešení konkrétních společných výzkum-
ných, demonstračních a dalších projektů včetně čerpání finanč-
ních prostředků z uvedeného rozpočtu. Evropské výzkumné or-
ganizace (CERN, ESA, EMBO atd.) jsou posuzovány jako kte-
rákoli organizace z členského státu.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE
Přístup k účasti v 6. rámcovém programu mají všechny

právní subjekty v zemích EU a v zemích asociovaných s tímto
programem a mohou předkládat tak návrhy projektů podle výzev
Evropské komise, které jsou uveřejňovány na serveru
www.CORDIS.lu. Tzv. minimální podmínky požadují u většiny
projektů, aby byly předloženy konsorciem minimálně tří nezávis-
lých subjektů ze tří různých zemí, z nichž alespoň dvě jsou člen-
skými státy EU.

Úspěšné projekty získají z rozpočtu 6. rámcového progra-
mu podporu v rozsahu 35 – 100 % celkových nákladů a to v zá-
vislosti na typu projektu a charakteru řešitelského pracoviště.

TYPY PROJEKTŮ 
Kromě sítí excelence (NoE) a integrovaných projektů (IP),

na které má souhrnně připadnout více než 75 % rozpočtu 6.
rámcového programu, je možné předkládat projekty cílově ori-
entovaného výzkumu, návrhy na koordinační aktivity, specifické
podpůrné akce, žádat o podporu mobility výzkumníků. Malé
a střední podniky mohou získat stejně jako v předchozích rám-
cových programech podporu na své inovační aktivity, jejichž za-
vedení vyžaduje provést určitý výzkum. Asociace malých
a středních podniků se mohu ucházet o podporu pro tzv. kolek-
tivní výzkum, který slouží ke zjištění vědeckých podkladů norem,
právních předpisů, problematice životního prostředí a dalšího
prenormativního výzkumu.

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ 
Předpokládá se, že rozpočty jednotlivých NoE a IP větši-

nou překročí 10 mil.  a příprava těchto projektů bude většinou
dvoukolová. V prvním kole bude vypracován předběžný krátký
návrh. Teprve na základě výsledku jeho hodnocení budou vy-
brané týmy vyzvány Evropskou komisí k předložení celého ze-
vrubného návrhu.

Příprava projektů s rozpočty v řádu desítek milionů eur je
velmi náročná. Technologické centrum AV ČR od 1. března 2004
poskytuje podporu na přípravu českým týmům, které se projek-
tu hodlají účastnit s rozpočtem převyšujícím 300 000 eur. Čeští
koordinátoři mohou získat podporu, pokud budou koordinovat
projekt 6. rámcového programu, v němž úhrnný rozpočet všech
českých týmů dosáhne alespoň 250 000 . Nutnou podmínkou
získání podpory je potvrzení, že návrh projektu splňoval všech-
ny formální nároky (návrh byl „eligible“), které vydá Evropské ko-
mise po uzávěrce pro přijímání návrhů. Podrobnosti viz
www.tc.cas.cz.

VAZBA NA DALŠÍ PROGRAMY
6. rámcový program je pokračovatelem předchozího 5. rám-

cového programu, jehož projekty v současné době dobíhají.
Technologické centrum AV ČR poskytuje v rámci svého projektu

NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum) in-
formace i o dalších programech vyhlášených Evropskou komisí
pro oblast energetiky, jako jsou SAVE, ALTENER, SYNERGY.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU
6. rámcový program je definován pro období 2002 – 2006.

Úspěšné projekty řešené v rámcovém programu mohou trvat i 5
a více let, u sítí excelence se předpokládá, že budou trvat i po
ukončení podpory z rozpočtu 6. rámcového programu.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
V ČR je 6. rámcový program koordinován MŠMT (RNDr. Mi-

loš Chvojka, CSc., Karmelitská 7, 118 12 Praha 1). Informace
a konzultace poskytuje Technologické centrum AV ČR v rámci
projektu NICER (Národní informační centrum pro evropský vý-
zkum).

KONTAKT:
Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
tel: 220 390 700, fax: 220 922 698
www.tc.cas.cz

RNDr. Vladimír Albrecht CSc.
tel: 220 390 702, fax: 220 922 698 
albrecht@tc.cas.cz, www.tc.cas.cz

Národní kontakty pro 6.RP v České republice
Akronym
Aktivity 6.RP
Národní kontakt

National coordinator
Koordinace aktivit všech NCP 
Vladimír Albrecht
albrecht@tc.cas.cz

LifeSciHealth NCP
Specifický program 1: 1.1.1 Vědy o živé přírodě, genomika a bi-
otechnologie pro zdraví
Věra Jencová
jencova@tc.cas.cz

IST NCP
Specifický program 1: 1.1.2 Technologie informační společnosti
Eva Millerová
hillerova@tc.cas.cz

NanoMatPro NCP
Specifický program 1: 1.1.3 Nanotechnologie a nanovědy, mul-
tifunkční materiály a nové výrobní procesy a nástroje
Jitka Kubátová
kubatova@tc.cas.cz

Aerospace NCP
Specifický program 1: 1.1.4 Letecký a kosmický výzkum
Jiří Fuchs, fuchs@tc.cas.cz
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Food NCP
Specifický program 1: 1.1.5 Kvalita a bezpečnost potravin
Naděžda Koníčková
konickova@tc.cas.cz

SustDev NCP
Specifický program1: 1.1.6 Trvale udržitelný rozvoj, globální
změny a ekosystémy
Jana Čejková
cejkova@tc.cas.cz

Knowledge Society 
NCP
Specifický program 1: 1.1.7 Občané a vládnutí ve znalostní
společnosti, Specifický program 2: 4. Věda a společnost
Vladimír Albrecht
albrecht@tc.cas.cz

NEST NCP
Specifický program 1: 1.2.1 Nové a nastupující vědeckotechno-
logické směry
Zděnek Kučera
kucera@tc.cas.cz

SME NCP
Výzkumné aktivity pro MSP
Martin Škarka
skarka@tc.cas.cz

INCO NCP
Specifický program 1: 1.2.3 Podpora mezinárodní spolupráce
Eva Hanušová
hanuskova@tc.cas.cz

Co-ordination NCP
Specifický program 2: 2.1 Podpora koordinačních aktivit, 2.2
Podpora rozvoje politik
Eva Svobodová
svobodova@tc.cas.cz

Innovation NCP
Specifický program 2: 1. Výzkum a inovace
Zděnek Kučera
kucera@tc.cas.cz

Mobility NCP
Specifický program 2: 2. Lidské zdroje a mobilita, Specifický
program 2: 3. Výzkumné infrastruktury
Emil Kraemer
kraemer@tc.cas.cz

EURATOM NCP
Specifický program 3: Atomová energie
František Klik
kli@nri.cz

1.4. Financování projektů energetických úspor
prostřednictvím ČSOB Fondu PHARE ESF
(Energy Saving Fund)

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU 
Program PHARE ESF zaměřený na úspory energií u ko-

nečného uživatele je jedním z programů PHARE, jehož realiza-
ce i po vstupu České republiky do Evropské unie nadále pokra-
čuje. Je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO),
zdroje fondu spravuje Československá obchodní banka,
a. s. (ČSOB).

Záměrem fondu PHARE ESF, při jeho zavedení v roce
1997, bylo zaplnění mezery na trhu, která byla v České republi-
ce zjištěna v souvislosti s financováním malých a středních pro-
jektů, zaměřených na úspory energie. Prostřednictvím PHARE
ESF jsou formou investičního úvěru od ČSOB financovány pro-
jekty, které:
• představují významné úspory ve využívání energií,
• vyžadují investici v rozsahu od 2 mil. Kč do max. 50 mil. Kč,
• vyžadují financování od 4 do 10 let.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K FINANČNÍM PROSTŘEDKŮM
Úvěr z tohoto fondu mohou získat drobní a střední podni-

katelé, podniky, živnostníci, města a obce a bytová družstva,
splňující standardní kritéria banky pro poskytnutí investičního
úvěru, jejichž projekt vyhovuje podmínkám pro použití zdrojů
PHARE ESF, stanoveným Evropskou komisí (EK).

Klíčovou podmínkou poskytnutí úvěru je předpoklad, že re-
alizací projektu bude v rámci celkových úspor nákladů u nosite-
le projektu (nákladů na energii, provoz, údržbu, poplatky, atd.)
dosaženo min. 40 % snížením spotřeby energií.

Úvěrem PHARE ESF nelze financovat tzv. projekty „na ze-
lené louce“ a refinancovat již poskytnuté úvěry.

Úspory lze obecně zařadit do čtyř širších kategorií, které se
liší mírou spolehlivosti jejich dosažení:
• úspory dosažené efektivním využitím energie,
• úspory dosažené přechodem na jiná paliva,
• úspory dosažené zrušením nebo snížením nákupu energie.

Technickou dokumentaci projektu včetně analýzy toku ho-
tovosti (cash-flow) projektu, předkládá do ČSOB zájemce o fi-
nancování formou Zprávy o financování projektu. Proveditelnost
opatření investičního záměru a dosažení úspor energií v delším
časovém úseku potvrzuje ve Zprávě klientem vybraný energe-
tický auditor s certifikátem MPO ČR (www.mpo.cr).

DRUH ZVÝHODNĚNÍ 
Fond je finančním nástrojem, který zpřístupňuje úvěry na

projekty energetických úspor menšího a středního rozsahu a dí-
ky podílu zdrojů PHARE umožňuje aplikaci zvýhodněné úrokové
sazby.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU
• Zahájení správy PHARE ESF v ČSOB: 21. března 1997.
• Ukončení správy PHARE ESF v ČSOB: případnou výpovědí

kontraktu jednou ze smluvních stran (MPO ČR nebo ČSOB).
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KONTAKT: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, Americká 17, 120 56 Praha 2, Ing. Miroslav Florian 
tel: 224 252 115, fax: 224 247 597, seven@svn.cz
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DOSAVADNÍ VÝSLEDKY SPRÁVY ČSOB FONDU PHARE
ESF

Mezi společnostmi, kterým ČSOB poskytla úvěr v rámci to-
hoto programu, jsou zástupci segmentu SME (malé a střední
průmyslové podniky, obce, bytová a výrobní družstva, nemocni-
ce...), ale i několik korporátních klientů jako jsou velké průmy-
slové podniky a městské teplárny.

Úvěrové prostředky byly použity např. na rekonstrukce ko-
telen či jejich záměnu za lokální zdroje tepla a teplé vody, za-
teplení objektů, přispěly k přechodu na paliva šetrná k životnímu
prostředí, či zavedení regulačních systémů.

U realizačně ukončených projektů je po skončení alespoň
jedné topné sezóny prováděno tzv. ex-post hodnocení, kdy sku-
pina firem energetických služeb z pověření MPO provádí podle
objednávky ČSOB ověření skutečně dosažených úspor paliv
a energií. Výsledné údaje o čistých úsporách s přímým pozitiv-
ním dopadem do nákladů u některých firem zejména průmyslo-
vého charakteru, dosahují až několika milionů Kč za rok. Sou-
časně je u každého projektu patrný i nemalý přínos pro zlepše-
ní kvality ovzduší snížením emisí znečišťujících látek v řádu de-
sítek kg/rok.

Další informace k využití zdrojů ČSOB Fondu PHARE ener-
getických úspor lze nalézt na adrese www.csob.cz v sekci Malé
a střední podniky.

KONTAKT :
Československá obchodní banka, a. s.
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1
Ing. Miroslava Novotná, produktový manažer
tel: 261 354 107, fax: 261 354 729
mnovotna@csob.cz

1.5. Národní program Phare – životní prostředí
Údaje budou aktualizovány daným pracovníkem či odborem.

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Ing. Jan Sůsa, CSc., odbor integrovaného financování
tel: 267 122 810
Jan_Susa@env.cz, www.env.cz

1.6. Program výhodných půjček obcím
Údaje budou aktualizovány daným pracovníkem či odborem.

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Ing. Jan Sůsa, CSc., odbor integrovaného financování
tel: 267 122 810
Jan_Susa@env.cz, www.env.cz

1.7. Energy Performance Contracting

PRINCIP SLUŽBY
Energy Performance Contracting je moderní komplexní pří-

stup k energetickému hospodářství, který umožňuje spotřebiteli
energie uskutečnit projekt energetických úspor se zárukou za
ekonomický výsledek a často bez předem vynaloženého spotře-
bitelova kapitálu.

Projekt je uskutečňován a zároveň finančně zajišťován spe-
cializovanými firmami energetických služeb (tzv. Energy Service
Company – ESCO). Veškeré náklady na projekt, včetně nákladů
firmy ESCO, se postupně hradí splátkami odvozenými ze sku-
tečně dosažených úspor nákladů souvisejících se spotřebou
energie.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Financování projektu probíhá buď z vlastních zdrojů, ze

zdrojů poskytnutých ESCO – vlastním kapitálem ESCO nebo fi-
nancováním třetí stranou (bankovním úvěrem, leasingem či ka-
pitálovou investicí).

Pořizovací náklady projektu včetně provozních nákladů
ESCO jsou hrazeny výhradně na základě prokazatelně dosaže-
ných úspor nákladů spojených se spotřebou energie.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
V rámci poskytovaných služeb dodavatel uskuteční:

• energetický audit (identifikace oblastí neefektivního využití
energie),

• návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů,
• výstavbu, instalace a zprovoznění zařízení,
• výcvik obsluhy,
• dlouhodobou kontrolu výkonnosti, opravu a údržbu zařízení,
• měření dosažených výsledků (měření spotřeby energie

a stanovení úspor).
Všechny tyto činnosti podporují hlavní cíl, kterým je dosa-

žení úspor energie resp. nákladů na spotřebu energie. Výše
úspor a záruka za její dosažení jsou hlavními částmi smlouvy se
zákazníkem.
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Společnost Kontakt Adresa fax telefon
Středisko pro úspory energie s.r.o. Pavel Novák Moskevská 508, 434 01 Most 476 104 189 476 104 189
MVV EPS Energie CZ s.r.o. Ivo Slavotínek

Miroslav Marada
Agora Flora, Chrudimská 2526/2a
130 00 Praha 3

272 113 113 272 733 935

Landis & Staefa ESCO (CZ) Dušan Bako Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 261 342 316 261 342 358
TECHEM, s.r.o. Vladislav Mazáč 28. října 168, 709 00 Ostrava 596 617 469 596 617 469
Komterm, a.s. Milan Jelínek Závišova 9, 140 00 Praha 4 221 588 621 221 588 100
Dalkia Česká republika, a.s. Karel Špirko Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava 596 904 693 596 904 519
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2. Bilaterální spolupráce

2.1. Rakousko
Podpora Ministerstva životního prostředí Rakouska – „Ost-eco-
fond“, spravující banka: österreichische KommunalKredit
• Forma přímé podpory na vybrané projekty.
• Styčný bod v ČR: MŽP ČR.
• Podání žádosti: MŽP ČR (formulář u spravující rakouské

banky).
• Rozhodovací právo: MŽP Rakouska (konzultováno s MŽP

ČR).
• Omezení okruhu žadatele: výhradně příhraniční oblasti, sou-

kromá i veřejná sféra.
• Omezení z hlediska použití podpory: investiční i neinvestiční

projekty, ekologická témata, projekt v příhraničních oblas-
tech.

• Finanční limit: teoreticky žádný (spíše menší podpory).
• Termín podání žádosti: kdykoliv, čtvrtletně probíhá schvalo-

vací řízení.

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Rudolf Cejnar, CSc., oddělení pro evropskou spolupráci, 
tel: 267 122 315, fax: 267 126 315, Rudolf_Cejnar@env.cz

2.2. Německo
• Podpora Ministerstva životního prostředí SRN, spravující

banka: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Styčný bod v ČR:
MŽP ČR.

• Forma podpory: zvýhodněné úvěry u Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (formuláře pro žádost k dispozici v bance), účelo-
vé dotace.

• Podání žádosti: MŽP ČR (při podání žádosti – formou názvu
a stručného popisu projektu, v dalším projednávání je třeba
žádost propracovat).Rozhodovací právo: MŽP SRN + MŽP
ČR (na základě sjednané Meziresortní smlouvy).

• Omezení okruhu žadatele: příhraniční oblasti, soukromá i ve-
řejná sféra, v případě ochrany klimatu celá ČR.

• Omezení z hlediska použití podpory: spíše investiční projek-
ty, ekologická témata (důraz na ochranu vod a ovzduší, ener-
getiku. obnovitelné zdroje), podmínka projekt v příhraničních
oblastech, mimo klimatických projektů.Finanční limit: teore-
ticky žádný (spíše větší podpory).

• Termín podání žádosti: kdykoliv během roku.

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Rudolf Cejnar, CSc., oddělení pro evropskou spolupráci 
tel: 267 122 315, fax: 267 126 315
Rudolf_Cejnar@env.cz

3. Spolupráce USA

3.1. US - TDA (Trade and Development Agency)

CHARAKTER PODPORY
Podpora americké vládní agentury (podpora exportu amerických
firem do zemí střední a východní Evropy, Asie, Latinské a Jižní
Ameriky) na vypracování studií proveditelnosti projektů s vyso-
kým potenciálem pro U.S. export.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Maximální výše dotace 500 000 USD (max. 20 % uděleného
grantu mohou čerpat lokální subdodavatelé)

PODPOROVANÉ PROJEKTY 
Především projekty v oblasti infrastruktury, waste-to-energy, sta-
ré ekologické zátěže, modernizace letišť, nové technologie pro
petrochemický průmysl, obnovitelné energetické zdroje, e-go-
vernment.

KONTAKT:
U. S. Embassy, Tržiště 365/15, 118 00 Praha
Hana Obrusníková 
tel: 257 531 163, fax: 257 531 165
hana.obrusnikova@mail.doc.gov

3.2. EcoLinks

CHARAKTER
Společná iniciativa US Agency for International Develop-

ment a US Department of Commerce.

PŘÍJEMCE PODPORY
Podnikatelské subjekty a jejich asociace, obecní a státní

úřady.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
American Embassy, obchodní oddělení, Tržiště 15, 118 01

Praha.

Podporované projekty
• Podpora partnerství mezi regionálními trhy, místními vládami

a společností hledajících americké partnery (podrobnosti viz
www.ecolinks.org).

• Identifikace environmentálních problémů.
• Hledání nejlepších postupů řešení.
• Zvýšení obchodu a investic do environmentálních zařízení

a služeb.

TYPY GRANTŮ
Quick Response Awards
• dotace: do výše 4 000 USD.
• účel: pomoc při navazování prvních kontaktů mezi českými

a americkými partnery, v podstatě cestovní grant na uhraze-
ní nákladů do USA nebo z USA do ČR.
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DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU
Program s největší pravděpodobností skončí k 31. 9. 2004.

KONTAKT:
Ecolinks Representative, U.S. Commercial Service
U. S. Embassy, Tržiště 18, 118 01 Praha 1
Veronika Novakova
tel: 257 531 162, ext. 2437, fax: 257 531 165

4. Mezinárodní finanční spolupráce 

4.1. Program GEF

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU
Podpora Světové banky (správce Multilaterálního fondu) +

Rady GEF (Washington, USA). Projekty a programy jsou řízeny
přes tři realizační agentury: UN Development Program (UNDP),
UN Environment Program (UNEP), Světová banka (WB)

FORMA PODPORY
Grant (jako příspěvek na investiční náklady) nebo zvýhod-

něné financování ke krytí inkrementálních (dodatečných) nákla-
dů pro projekty.

Pozn.: dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady
na projekt, který bere v úvahu globální environmentální cíle a ná-
klady jiného projektu, který by byl realizován bez ohledu na tyto
cíle.

Zaměřeno (zjednodušená procedura schvalování) přede-
vším pro středně velké projekty.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Ochrana ozónové vrstvy, ochrana před klimatickými změ-

nami, ochrana vod, ochrana biologické rozmanitosti.
Nová aktivita GEF: Podpora využívání geotermální energie

jako zdroje pro výrobu tepla a elektrické energie.

ŽÁDOSTI O PODPORU

Příjem žádostí a návrhů projektů: MŽP ČR; formulář k dispozici
u WB. Termín podání žádosti: není stanoven, rozhodnutí dle za-
sedání Rady GEF (2x ročně).

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Jaroslav Koubal, odbor globálních vztahů, 
tel: 267 122 638, fax: 267 126 638 
Jaroslav_Koubal@env.cz

4.2. International Finance Corporation (IFC)
Program CEEF (Commercialising Energy
Efficiency Finance) Podpora financování
energeticky úsporných projektů

CHARAKTER
Program je připraven ve spolupráci IFC (dceřinné společ-

nosti Světové banky) a GEF. Cílem programu je poskytnout zá-
jemcům jednoduchý přístup k financování projektů, které přiná-
šejí úspory energie a/nebo emisí skleníkových plynů.

FORMA PODPORY
Garance komerčních úvěrů na energeticky úsporné projek-

ty, dále pak finanční produkty připraveny ve spolupráci s tuzem-
skými finančními institucemi a šité na míru tomuto typu projektů.
Pomoc při přípravě podkladů a dokumentace pro financování
projektů.
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Program byl navržen tak, aby překonal překážky při finan-

cování energeticky úsporných projektů pomocí dvou nástrojů:
1. záruční program, který rozděluje úvěrová rizika investic do

energeticky úsporných projektů poskytováním bankovních
záruk až do výše 50 % investic a

2. program technické pomoci, který pomáhá připravovat pro-
jekty pro financování a podporuje rozvoj trhu s úsporami
energie.
Typické projekty, mající možnost účastnit se programu, se

pohybují v rozmezí od 1,5 do 150 mil. Kč celkového objemu in-
vestičních prostředků. Hodnocení projektů je prováděno v závis-
losti na jejich velikosti. Např. malé projekty do 15 mil. Kč jsou
schváleny ve zjednodušeném procesu do 15 dnů. Doba uplat-
nění garance je až 8 let.

Konkrétní produkty
První bankou, která se do programu zapojila, je Česká spo-

řitelna a. s. s vlastním úvěrovým produktem FINESA (Financo-
vání Energii Spořících Aplikací). FINESA umožňuje klientům zís-
kat finanční prostředky pro projekty uvedeného typu s využitím
bankovních záruk IFC.

Podpora probíhá formou poskytnutí záruky až do výše 50 %
objemu úvěru na základě vyhodnocení kvalit projektu. Tato záru-
ka IFC zlepší uchazečům o bankovní úvěr pozici v případě, kdy
za něj ze svých prostředků nebudou schopni poskytnout plné
zajištění. Další službou IFC, poskytovanou v rámci tohoto pro-
gramu, je technická pomoc, která výše uvedené projekty pomá-
há připravovat pro financování.

Produkt FINESA je primárně určen malým a středním fir-
mám, ale získat ho mohou i ostatní subjekty. Částečná záruka je
již obsažena v ceně úvěru. Výše úvěru může činit 2 až cca 150
milionů Kč, délka splatnosti je 5 – 7 let se zárukou, delší splat-
nost lze dohodnout individuálně. Úvěr lze sjednat v Komerčních
centrech České spořitelny, do programu je zapojena i dceřinná
společnost České spořitelny a.s. – ČS Leasing a.s.

PŘÍJEMCE PODPORY
Privátní podnikatelské subjekty, společnosti ve vlastnictví

měst a obcí, ESCo a další subjekty vč. projektových jednoúčelo-
vých společností.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Energetické a energeticky úsporné projekty a projekty vyu-

žití obnovitelných zdrojů energie s prokazatelnými přínosy
v úsporách energie a snížení emisí skleníkových plynů, jako na-
př.:

Průmyslové podniky
• Zvýšení účinnosti výroby, distribuce a spotřeby energie na

vytápění.
• Účinnější zdroje energie (kotle), změna paliva (např. z uhlí

na zemní plyn).
• Snížení ztrát v rozvodech tepla.
• Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace).
• Vysoce účinné vytápěcí systémy průmyslových hal.
• Využívání odpadního tepla.
• Snížení energetické náročnosti výrobních technologií.

Terciální sféra
• Zvýšení účinnosti výroby, distribuce a spotřeby energie na

vytápění.
• Účinnější zdroje energie (kotle), změna paliva (např. z uhlí

na zemní plyn).
• Snížení ztrát v rozvodech tepla, regulace.
• Kombinovaná výroba elektřiny a tepla.
• Tepelná izolace budov (zateplení).
• Využití odpadního tepla (rekuperace) tepla v systémech vět-

rání a klimatizace.
• Energeticky úsporné osvětlování.

Sektor bydlení
• Zateplování budov.
• Zvýšení účinnosti výroby, distribuce a spotřeby energie na

vytápění.
• Účinnější zdroje energie (kotle), změna paliva (např. z uhlí

na zemní plyn).
• Systémy regulace vytápění, termostatické ventily.
• Snížení ztrát v rozvodech tepla.

Doprava
• Změna paliva vozového parku (přestavba na LPG).

Zemědělství
• Zvýšení účinnosti výroby, distribuce a spotřeby energie na

vytápění.
• Využívání odpadního tepla.

Využívání obnovitelných zdrojů energie
• Spalování biomasy.
• Využití energie větru.
• Vodní elektrárny.
• Tepelná čerpadla.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Manažer programu pro ČR, IFC kancelář v Praze
Rozhodovací právo: v závislosti na velikosti projektu – lokálně
nebo centrála IFC ve Washingtonu.
Termín žádosti: Neomezeno, přijímání je průběžné.

KONTAKT:
IFC Praha, Na rybníčku 5, Praha 2
Martin Dašek – manažer programu pro Českou republiku, 
tel: 296 368 400, fax: 296 368 400
mdasek@ifc.org

4.3. International Finance Corporation (IFC)
Klasické portfolio financování

CHARAKTER
Finanční podpory IFC (dceřinné společnosti Světové banky).

FORMA PODPORY
Úvěry investičního charakteru, kapitálový vstup na základě

konkrétních podmínek.
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Podmínka, aby celkové minimální náklady projektu byly nad

hranicí 100 mil. Kč, IFC se podílí nejvýše 40 % (obvykle 25 %)
na celkových nákladech projektu, nutná podmínka finančního
zapojení vlastníka, vklad vlastníka může představovat i hmotný
majetek (budovy, pozemky atd.). Zbylá část celkových nákladů
projektu: např. syndikátní půjčky (IFC může zaranžovat meziná-
rodní syndikovanou půjčku i zajistit tuzemskou). Doba splácení
úvěru: až 10 let.

PŘÍJEMCE PODPORY
Soukromá sféra.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Projekty mající charakter rozvojových projektů či projektů

s velkým multiplikačním efektem v rozvíjejících se zemích ve
všech sektorech.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Zastoupení IFC v Moskvě
Rozhodovací právo: centrála IFC ve Washingtonu 
Termín žádosti: Neomezeno

KONTAKT:
Principal Investment Office, 7/5, Bld. 2, Bolshaya Dmitrovka Str.,
Moscow, 103009 Russia
Laurence Carter
tel: (7095) 755 8818
Lcarter@ifc.org

4.4. European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD)

CHARAKTER
Investice v komunální a environmentální infrastruktuře

a službách.

FORMA FINANCOVÁNÍ 
Úvěrové zdroje jsou poskytovány pro konkrétní projekt, do-

ba splatnosti úvěrů je mezi 10 a 15 lety dle charakteru projektu,
jsou aplikovány běžné komerční sazby. Je možno poskytnout
podporu formou technické kooperace při přípravě a implementa-
ci projektů.

V některých specifických případech může být poskytnuto
i financování formou dočasného kapitálového vstupu (např. in-
vestice do výroby technologií, projekty zaměřené na úspory
energie nebo investice při rozvoji firem ekologických služeb).

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
EBRD obvykle omezuje svoji finanční spoluúčast na 35 %

celkových kapitálových nákladů projektu. Obvyklá výše úvěrů je 5
mil. EUR a vyšší. Je možné spolufinancování projektů, které jsou
příjemci EU zdrojů (ISPA, fondy soudržnosti a strukturní fondy).

PŘÍJEMCE FINANCOVÁNÍ
Municipální subjekty, sdružené projekty zahrnující více

menších veřejných subjektů, společnosti podnikající ve výrobě
technologií pro ekologii a v ekologických službách.

VYMEZENÍ PRIORIT PROJEKTŮ
Čištění odpadních vod, budování vodovodních a kanalizač-

ních sítí, management pevných odpadů, projekty vedoucí
k úsporám energií a další.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Zastoupení EBRD v Praze. Termín žádostí: neomezen.

KONTAKT:
EBRD, Husova 5, 110 00 Praha 1
RNDr. Zdenka Fišarová
tel: 222 814 555, fax: 222 814 522

4.5. Program financování municipální
infrastruktury (MUFIS)

CHARAKTER
Financování budování a rekonstrukce technické infrastruk-

tury měst a obcí, podpora investic do infrastruktury a dalších pro-
jektů souvisejících se zlepšením životního prostředí měst a obcí.

FORMA PODPORY
Dlouhodobé úvěry s pevnou úrokovou sazbou.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
V roce 2004 jsou k dispozici programové zdroje, z nichž lze

získat úvěry na financování vybraných projektů prostřednictvím
komerčních bank.

PŘÍJEMCE PODPORY
Města a obce ČR a jejich sdružení, dále komunální podniky

(právnické osoby) zajišťující provoz v příslušné oblasti infrastruk-
tury, pokud je obec jejich zřizovatelem a majoritním vlastníkem.

VYMEZENÍ PROJEKTU
Z programových zdrojů je možné financovat:

• výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí (plynofikace, vodo-
vody, kanalizace, elektrifikace) vč. zainvestování pozemků
pro bytovou výstavbu, 

• zateplení budov s cílem snížení spotřeby energie, 
• zdokonalení topných systémů bytových objektů, plynofikace

kotelen, 
• výstavbu čističek odpadních vod, 
• zařízení na likvidaci tuhého odpadu v rámci bytového fondu, 
• výstavbu a rekonstrukci bytového fondu v majetku měst

a obcí vč. regenerace sídlištních celků,
• výstavbu a rekonstrukci menších komunikací uvnitř sídlišť

a obytných čtvrtí vč. zastávek a terminálů místní hromadné
dopravy.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Vybrané komerční banky.

KONTAKT:
MUFIS a.s., Jeruzalémská 4, 110 00 Praha 1
Ing. Václav Jakobe, Ing. Josef Vaník 
tel.: 255 721 480, 255 721 470, fax: 255 721 482
Svaz měst a obcí ČR – tel: 261 211 424
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4.6. Zahraniční úvěrové linky

Pouze pro informaci
Podpora formou úvěrů u tuzemských finančních institucí,

které jsou přímo napojené na různé zahraniční banky formou
smluv o úvěrových linkách.

Přehled zahraničních úvěrových linek:
• importní zahraniční úvěrové linky (nabízejí prakticky všechny

větší bankovní ústavy, např. ČSOB a.s., Česká spořitelna
a.s., IPB a.s., ING Baring, Societé Générale Bank),

• zahraniční úvěrové linky s nadnárodními bankami (EBRD)
nebo prostřednictvím ČSOB a.s. a IPB a.s.),

• velikost úvěru: od 100 tis. – 1 mil. USD,
• doba splatnosti: od 4 – 8 let.

Overseas Private Investment Cooperation (OPIC)
Pouze pro informaci

KONTAKT:
OPIC
tel: +1 (202) 336 8799, fax: +1 (202) 408 9859
Export-Import Bank of the United States 

Pouze pro informaci

KONTAKT:
Export-Import Bank of the United States 
tel: +1 (202) 565 3918, fax: +1 (202) 565 3931

CHARAKTER Podpora vládní instituce USA zaměřená 
k soukromým podnikatelům z USA formou 
podpory v investicích v zemích východní 
a střední Evropy a v rozvojových zemích.

FORMA 
PODPORY

- investiční fi nancování (středně/dlouhodobé),
- přímé půjčky určené pro menší projekty (2 
- 30 mil. USD), splatnost 5 - 15 let.

ZAMĚŘENÍ  
PODPORY

- projektové fi nancování,
- pojištění investic,
- služby investorům.
OPIC mimo jiné poskytuje speciální pojistné 
a fi nanční programy pro investice do 
energetických projektů.

CHARAKTER 
PODPORY

Podpora nezávislé instituce 
federální vlády USA zaměřená 
na export americké produkce 
(podpora vývozu služeb a zboží 
s příznivým dopadem na životní 
prostředí) do zemí východní a 
střední Evropy a rozvojových zemí.

FORMA 
PODPORY

- speciální program, podle kterého 
lze fi nancovat i náklady vznikající 
v zemi dovozce (výše podpory do 
15 % uzavřeného kontraktu),
- půjčky, záruky, pojištění.

AKTIVITY 
V ČR

- podpory formou půjček nebo 
záruk za půjčky, spolupráce s 
ČSOB, Komerční bankou, IPB.
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XII. adresáře a informační zdroje

1. Orgány státní správy

8855

Ministerstvo životního prostředí 
Adresa Telefon

www.env.cz Vršovická 65 
100 10 Praha 10 – Vršovice

267 121 111 (ústředna), 
267 122 260 (Referenční informační 
středisko)

odbory výkonu
Státní správy 

Adresa Telefon

Středočeská oblast Podskalská 19 
128 25 Praha 2

224 920 674

Českobudějovická oblast Mánesova 3
370 01 České Budějovice

387 724 440

Plzeňská oblast Hřímalého 37
320 25  Plzeň    

377 442 723

ÚSTECKÁ oblast Velká Hradební 8
400 01  Ústí nad Labem     

475 241 462

Liberecká oblast Tř. 1. Máje 26 
460 01 Liberec 1  

485 340 902

Královéhradecká oblast Resslova 1229/2a  
500 02  Hradec Králové  

495 212 632

Ostravská oblast Čs. legií 5
702 00 Ostrava    

596 118 867

Olomoucká oblast tř. Kosmonautů 10 
772 00  Olomouc

585 510 248

Brněnská oblast Na Mezírku 1 
602 00  Brno    

541 213 099
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Ministerstvo zemědělství 
Adresa Telefon Fax

www.mze.cz Těšnov 17
117 05 Praha 1 – Nové Město

221 811 111 224 810 478

č.odb. kód odb. odb. ZA  ředitel adresa  odboru ZA a PÚ PSČ telefon
ZA PÚ a PÚ Mze

7101. 3201 Benešov Ing. František Tůma Žižkova 360 256 35 317 722 173, 317 722 747 
7102 3202 Beroun Ing. Miroslav Hrubý Pod Hájem 324 267 01 311 637 089, 311 637 850 
7103 3203 Kladno PaedDr. Věra Libichová V. Nejedlého 1575 272 80 312 247 935, 312 247 936-7 
7104 3204 Kolín Ing. Michael Novotný Dukelských Hrdinů 583 280 76 321 723 931, 321 723 444 
7105 3205 Kutná Hora Ing. Josef Viktora Benešova 97 284 41 327 562 629, 327 561 605 
7106 3206 Mělník Ing. Libor Jelínek Bezručova 109 276 01 315 670 697, 315 670 698 
7107 3207 Mladá Boleslav Ing. Jana Broulíková Bělská 151 293 01 326 721 315, 604 911 069
7108 3208 Nymburk Ing. Jiří Hajn Soudní 17 288 02 325 512 419, 325 513 755 
7109 3101-10 Praha Ing. Karel Chalupný Slezská č. 7 120 00 227 010 424, 227 010 422 

3209-10 (vých.-záp.) Praha 2
7110 3211 Příbram Ing. Václav Semilský Žižkova 489, Příbram II 261 25 318 623 687, 318 625 811
7111 3212 Rakovník Ing. Hana Vacková Lubenská 2250 269 37 313 517 433, 313 513 236
7112 3301 České Budějovice Ing. Eva Schmidtmaje- Rudolfovská 80 371 13 387 411 915, 387 411 257

3302 (Český Krumlov) rová, CSc., Ing. Jiří Chmel
7114 3303 Jindřichův Hradec Ing. Petr Vobr Pravdova 837/II 377 35 384 361 518, 384 362 413
7115 3304 Pelhřimov Ing. Zuzana Čeplová U Stínadel 1316 393 01 565 332 089, 565 332 232
7116 3305 Písek Ing.Vladimír Šolín Nádražní 1988 397 52 382 213 900, 382 214 847
7117 3306 Prachatice Ing. Miloslav Hucek Družstevní 91 383 17 388 316 334, 388 316 331
7118 3307 Strakonice Ing. Karel Sokol Palackého n. 1090 386 27 383 324 549, 383 321 527
7119 3308 Tábor Ing. Karel Hajíček Purkyňova 2533 390 02 381 253 815, 381 253 816 
7120 3401 Domažlice Ing. Ladislav Walter Haltravská 438 344 40 379 722 770, 379 722 751
7121 3402 Cheb (Sokolov) Ing.Vratislav Vaigelt Hradební 17 350 01 354 422 917, 354 424 121

3409
7122 3403 Karlovy Vary Jitka Kočová Závodní 152Tašovice 360 18 353 229 194, 353 229 193
7123 3404 Klatovy Bohumír Ladman Kollárova 528/III 339 51 376 311 297, 376 311 805
7124 3405 Plzeň MVDr. Václav Brožík Nerudova 35 301 27 377 242 494, 377 320 576

3407
3406

7126 3408 Rokycany Ing. Petr Bauer Klostermannova 635/III 33701 371 723 650, 371 722 639
7128 3410 Tachov Miloš Dyntar Volyňská 1544 347 01 374 722 684, 374 721 666
7129 3501 Česká Lípa Ing. Josef Bis Dubická ulice 2362 470 02 487 521 941, 487 521 164
7130 3502 Děčín Jan Růžička 28.října 979/19 Děčín 1 405 01 412 517 304, 412 519 395-6
7131 3505 Liberec Ing. Petr Šourek U Nisy 6a Liberec 460 57 485 246 300, 485 246 326

3504 (Jablonec)
7132 3506 Litoměřice Jaroslav Hejna Velká Krajská 1 412 01 416 735 369, 416 735 370
7133 3507 Louny Ing. Jiří Runza Pražská 765 440 57 415 654 863, 415 652 654
7134 3503, Ústí n.L., Ing. Oldřich Beneš Masarykova 19/275 403 40 475 651 120, 475 651 220

3508-3510 CH,MO,TE
7135 3601 Havlíčkův Brod Ing. Stanislav Forman Smetanovo n.279 580 02 569 408 710, 569 408 720
7136 3602 Hradec Králové Ing. František Kodym Ulrichovo nám. č. 810 500 02 495 751 526, 495 751 525
7137 3603 Chrudim Ing. Josef Klimeš,CSc Poděbradova 909 537 15 469 623 021, 469 622 427
7138 3604 Jičín Ing. Miroslav Svoboda Denisova 585 506 01 493 541 217, 493 541 216
7139 3605 Náchod Ing. Miroslav Pohl Tyršova 59 547 01 491 428 317, 491 428 371
7140 3606 Pardubice Ing. Blanka Weisbauerová B. Němcové 231 530 02 466 303 005, 466 330 933
7141 3607 Rychnov Ing. Tomáš Diblík, CSc. Jiráskova 1320 516 01 494 535 766, 494 535 837

n. Kněžnou
7142 3608 Semily Ing. František Václavík, Bítouchovská 1 513 01 481 655 713, 481 655 716

CSc.
7143 3609 Svitavy Ing. Bohuslav Lapáček Olomoucká 26 568 02 461 533 464, 461 578 111
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7144 3610 Trutnov Ing. Markéta Ertnerová Horská č. 5 541 01 499 813 036, 499 813 041
7145 3611 Ústí n.Orlicí Jan Kaplan Tvardkova 1191 562 01 465 713 883, 465 713 884
7146 3701 Blansko Ing. Jaroslav Borek Poříčí 18 678 42 516 418 769, 516 417 401
7147 3702 Brno, Ing. Vladimír Ryšavý Kotlářská 53 602 00 549 251 330, 549 244 136

3703 (Brno venkov)
7148 3704 Břeclav Ing. Ludmila Fibingrová T.G.Masaryka 13 690 14 519 372 447, 519 326 163
7149 3705 Zlín Ing. František Fojtík Zarámí 88 760 41 577 433 530, 577 211 002
7150 3706 Hodonín Ing. František Jedovnický Koupelní 19 695 01 518 321 186, 518 321 188
7151 3707 Jihlava Ing. Jan Štefka Fritzova 4 586 01 567 300 209, 567 308 749
7152 3708 Kroměříž Ing. František Chmelař, Nám. Míru 3287 767 71 573 337 153, 573 340 240

CSc.
7153 3709 Prostějov Ing. Jaroslav Mejstřík Hliníky 4 797 48 582 337 803, 582 337 802
7154 3710 Třebíč Ing. Jiří Vlček Svatopluka Čecha 1 674 42 568 841 558, 568 840 544
7155 3711 Uherské Hradiště JUDr. Ludmila Kuncová Protzkarova 1180 686 01 572 551 297, 572 552 748
7156 3712 Vyškov Ing. Jiří Sochor Palánek 1 682 01 517 346 764, 517 346 904
7157 3713 Znojmo Ing. Alois Čaněk Dvořákova 21 670 30 515 224 260, 515 224 701-5 
7158 3714 Žďár n. Sázavou Ing. Pavel Pala, CSc. Strojírenská 14 591 01 566 622 741, 566 622 742
7159 3801 Bruntál Jan Olšer Partyzánská 7 792 01 554 716 812, 554 711 971
7160 3802 Frýdek-Místek, Ing. Jiří Matějka 4. května 217 738 02 558 442 511, 558 442 543

3803 (Karviná)
7161 3804 Nový Jičín Ing. Josef Chuchma Husova 13 741 01 556 710 642, 556 704 598
7162 3805 Olomouc Ing. Karel Stojan Blanická 1 772 00 585 244 540, 585 244 544
7163 3806 Opava, Ing. Ladislav Bittner Horní nám. 2 746 57 553 696 185, 553 696 111

3807 (Ostrava) Opava
7164 3808 Přerov Ing. Petra Vrtělová Wurmova 2 751 52 581 210 953, 581 217 611
7165 3809 Šumperk, Ing. Jiří Gonda Nemocniční 53 787 85 583 314 243, 583 314 242

3811 (Jeseník)
7166 3810 Vsetín Ing. Jiří Kubeša Smetanova 1484 755 01 571 425 102, 571 425 101

8877
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Další ministerstva ČR Adresa Telefon Fax Internet
Ministerstvo dopravy Nábř. L. Svobody 12 P. O. 

Box 9
110 15 Praha 1

972 211 111 972 231 184 www.mdcr.cz

Ministerstvo fi nancí 
Centrum pro zahraniční 
pomoc

Letenská 15 
118 10 Praha 1

257 041 111 257 042 788 www.mfcr.cz

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Staroměstské nám. 6 
110 15 Praha 1

224 861 111  224 861 333 www.mmr.cz

Ministerstvo Průmyslu a 
obchodu 

Na Františku 32
110 15 Praha 1 

224 851 111  224 811 089 www.mpo.cz



P O D P O R A O C H R A N Y Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í

8899

2. Odborná podpora státní správy

(pracovní název)

Adresa Telefon, fax Internet
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR

Kališnická 4-6
130 00  Praha 3
P. O. Box 85

tel:  ústředna: 222 580 013
fax: 222 580 012

www.nature.cz

Český ekologický ústav Kodaňská 10  
100 10  Praha 10

tel: 271 740 867
fax: 271 742 306

www.ceu.cz

ČHMÚ Na Šabatce 17
143 06  Praha 4 - Komořany

tel: 241 765 614
fax: 241 760 603

www.chmi.cz

SCHKO ČR Kaplanova 1931
148 00 Praha 4 - Chodov

tel: 267 994 268
fax: 272 936 613

www.schkocr.cz

VÚV T.G.M. Podbabská 30 
160 62 Praha 6

tel: 220 197 111
fax: 233 333 804

www.vuv.cz

Pobočka Brno Dřevařská 12 
657 57  Brno

tel: 541 321 224
fax: 541 211 397
Vedoucí pobočky: Ing. Jaroslav Zdařil, CSc. 

Pobočka Ostrava Macharova 5 
702 00  Ostrava

tel: 596 134 181
fax: 596 134 180
ředitel: Ing. Jan Sviták

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 
100 42 Praha 10

tel: 267 081 111
fax: 272 744 354

www.szu.cz

Technologické centrum AV 
ČR

Rozvojová 135 
165 02 Praha 6

tel: 220 390 700
fax: 220 922 698

www.tc.cz

Centrum pro regionální 
rozvoj ČR

Vinohradská 46 
120 00  Praha 2

tel: 221 580 201
fax: 221 580 284
ředitel: RNDr. Ivo Ryšlavý                           

www.crr.cz
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Česká inspekce životního prostředí

Adresa Telefon Fax E-mail
Na Břehu 267, 190 00 Praha 222 860 111- ústředna 283 892 662 public@cizp.cz
Ředitel Ing. Jan Slanec 564 slanec@cizp.cz

Oddělení komunikace, tisková mluvčí Mgr. Eva Rolečková 348 roleckova@cizp.cz

Oddělení právní a kontroly JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, PhD. 336 jelinkova@cizp.cz

Oddělení ochrany vod Ing. Hynek Beneš 241 benes@cizp.cz

Oddělení odpadového hospodářství Ing. Martin Stifter 230 stifter@cizp.cz

Oddělení ochrany ovzduší RNDr. Stanislav Bosák, CSc. 255 bosak@cizp.cz

Oddělení ochrany lesa Ing. Jan Hořejší 262 horejsi@cizp.cz

Oddělení ochrany přírody Ing. Tomáš Mařík 280 marik@cizp.cz

Oblastní inspektoráty ČIŽP
adresa tel. fax email
OI Praha
Dělnická 12 170 10 Praha 7 266 793 331 266 793 333 martan@ph.cizp.cz
Ing. Pavel Martan
OI České Budějovice
Dr. Stejskala 6, P. O. Box 2370 21 České Budějovice 386 352 506 386 357 581 kratky@cb.cizp.cz
Ing. Ladislav Krátký
OI Plzeň
Klatovská třída 48301 22 Plzeň 377 993 400 377 237 289 sevelka@pl.cizp.cz
Ing. Zbyněk Sevelka
OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644 400 07 Ústí nad Labem 475 500 547 475 500 042 balej@ul.cizp.cz
Ing. Jiří Balej, CSc.
OI Hradec Králové
Resslova 1229 500 02 Hradec Králové 495 773 190 495 211 175 hyspler@hk.cizp.cz
Ing. Radomír Hyšpler, CSc. 495 773 402
OI Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304 580 01 Havlíčkův Brod 569 496 198 569 429 822 novak@hb.cizp.cz
Vítězslav Novák 
OI Brno
Lieberzeitova 14 614 00 Brno 545 545 101 545 545 100 sapousek@bn.cizp.cz
Ing. Oldřich Sapoušek, CSc.
OI Olomouc
Tovární 41 772 00 Olomouc 585 243 429 585 243 410 zima@ol.cizp.cz
Ing. Karel Zima
OI Ostrava
Valchařská 72 702 00 Ostrava 595 134 100 stejskal@ov.cizp.cz
Ing. Tomáš Stejskal
OI Liberec
Tř. 1. Máje 858/26 460 01 Liberec 4 485 340 700 kolarovahana@lb.cizp.cz
Ing. Hana Kolářová.



P O D P O R A O C H R A N Y Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í

9911

Adresa Telefon Fax Internet
Regionální rozvojová agentura, a.s. – Ústecký kraj 476 206 538 476 706 331 www.rra.cz
tř. Budovatelů 2830, 434 37  Most
kontakt: ředitel Ing. Manfred Hellmich, MBA
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy 585 228 698 585 228 581 www.rarsm.cz
Horní nám. 5, 772 00 Olomouc
kontakt: ředitel Ing František Kaštyl
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 388 428 544 388 428 242 www.rra-sumava.cz
384 73 Stachy 206, okres Prachatice
kontakt: ředitel Ing. Miloš Picek
Agentura NISA – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. 485 340 999 485 340 977 www.arr-nisa.cz
tř. 1. máje 26460 01 Liberec III
kontakt: ředitel Mgr. Tomáš Kafka
Agentury pro regionální rozvoj, a.s. – Moravskoslezský kraj 595 691 211 595 691 204 www.rdaova.cz
Na jízdárně 7, 702 00 Ostrava
kontakt: ředitel Ing, Petr Czekaj
Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy 541 159569 541 159 575 www.rrajm.cz
Výstaviště 1648 00 Brno
kontakt: ředitel JUDr. Vladimír Gašpar
Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty – Moravské 603 530 615 www.cr-sr.cz
Kopanice, o.p.s, Žítkova 51687 74 Starý Hrozenkov

kontakt: ředitel RNDr. Pavel Kuča
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 377 237 679 377 235 320 www.rra-pk.cz
Riegrova 1306 25 Plzeň, kontakt: ředitel Ing. Filip Uhlík
Regionální rozvojová agentura Egrensis-RRAE 353 560 777 353 560 777 www.rrae.cz
Závodu Míru 579/1360 17  Karlovy Vary
kontakt: ředitel  Ing. Zdeněk Výborný
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy  577 630 430 577 630 433 www.rra-vychodnimorava.cz
– Zlínský krajnám. Míru  64 760 01 Zlín 603 171 857
kontakt: ředitel  Ing. Jaromír Schneider
Českomoravská rozvojová agentura 331 364 119 331 364 119 www.cmra.cz
Náměstí míru č. 140/I337 01 Jindřichův Hradec
kontakt: Ing. Iveta Hybšová
Královéhradecká agentura regionálního rozvoje 495 530 901 495 530 901 www.karr.cz
Mánesova 806502 10 Hradec Králové
kontakt: ředitel Ing. Jan Brožek
Regionální rozvojová agentura Vysočina, a.s. 567 330 418 567 330 864 www.rda-vysocina.cz
Křížová 2586 01 Jihlava
kontakt: ředitel  Ing. Zdeňka Škarková
Regionální rozvojová agentury Jižní Čechy – RERA, a.s. 387 014 111 387 014 110 www.rera.cz
Husova 5370 01 České Budějovice
kontakt: ředitel  Ing. Pavla Konopová, Ph.D.
Regionální rozvojová agentura Střední Čechy 312 681 347 312 681 347 www.volny.cz/ 
Sítná 3105272 01 Kladno rrastcwww.rra-strednicechy.cz
kontakt: ředitel  PhDr. Jiří Svítek
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 466 053 911 466 053 910 www.rrapk.cz
Karla IV 42530 02  Pardubiceředitel: Ing. Michael Skalický 
Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. 475 216 730 475 211 869 www.arrel.cz
Rooseveltova 1804/2400 01 Ústí nad Labem
ředitel: Ing. Jiří Weisner, Bc. Petr Beneš

3. Regionální rozvojové agentury
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4. Nevládní, neziskové a poradenské
organizace

4.1. DOPRAVA 

Centrum pro dopravu a energetiku
Krátká 26, 100 00 Praha 10
Aleš Kuták
tel: 274 822 150, tel/fax: 274 816 571 
cde.doprava@ecn.cz, cde.ecn.cz

Český a Slovenský dopravní klub / Děti Země Brno
Cejl 48/50, 602 00 Brno
Miroslav Patrik, Martin Robeš, sekce „Za ekologicky čistou do-
pravu“
tel/fax: 545 210 393, tel: 545 210 394, 603 574 289 (M.P.), 605
286 630 (M.R.) 
dopravni.klub@ecn.cz, dopravniklub.ecn.cz

Děti Země Brno – Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 48/50, 602 00 Brno 
Miroslav Patrik
tel/fax: 545 210 393, 603 574 289 
dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz

Hnutí DUHA
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Pavel Přibyl
tel: 222 513 859, fax: 222 518 319 
praha@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz

Nadace Partnerství – Program Greenways/Zelené stezky
Panská 7/9, 602 00 Brno
Juraj Flamig
tel: 542 218 350, fax: 542 221 744
greenways@ecn.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

NESEHNUTÍ – Nezávislé sociálně ekologické hnutí
Údolní 44, 602 00 Brno
Milan Štefanec, Martin Ander
tel/fax: 543 245 342, tel: 543 245 344 
nesehnuti@centrum.cz, nesehnuti.brno@email.cz,
nesehnuti.ecn.cz

Pobočka Napajedla:
Na Kapli 380, Napajedla
Tomáš Čabla
tel/fax: 577 944 805
nesehnuti.napajedla@email.cz, tom.cabla@volny.cz

Oživení – Bohemian Greenways
Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1
Petr Štěpánek
tel: 257 531 983, fax: 257 532 369
oziveni@ecn.cz, www.greenways.cz

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život
Jan Zeman
tel: (zam.): 267 122 319
zeman@ceu.cz

kancelář STUŽ:
Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel: 274 822 501 
eva.vavrouskova@ecn.cz, www.czp.cuni.cz/stuz

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Hradební 3, 110 00 Praha 1
Tomáš Gremlica
tel/fax: 224 826 593 
iep@ecn.cz, tomas.gremlica@ecn.cz, uep.ecn.cz

4.2. ENERGETIKA 

Calla – sdružení pro záchranu prostředí
Fráni Šrámka 35, P. O. Box 223, 370 04 České Budějovice
Edvard Sequens
tel: 387 311 381, tel/fax: 387 310 166 
calla@ecn.cz, www.calla.ecn.cz

Centrum pro dopravu a energetiku
Krátká 26, 100 00 Praha 10
Kateřina Dobešová
tel/fax: 274 816 571 
dobesova@centrum.cz, cde@ecn.cz, cde.ecn.cz

EkoWATT – Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie,
Bubenská 6, 170 00 Praha 7
Jiří Beranovský
tel: 266 710 247, fax: 266 710 248 
jiri.beranovsky@ekowatt.cz, ekowatt@ekowatt.cz
www.ekowatt.cz

Energy Centre České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II 87/25, 370 01  České Budějovice
Roman Šubrt
tel: 387 312 580, fax: 387 312 581 
eccb@eccb.cz, www.eccb.cz

Greenpeace
Českomalínská 27, 160 00 Praha 6
Jiří Tutter
tel: 224 319 667, 224 320 448, fax: 223 112 289 
greenpeace@ecn.cz, www.greenpeace.cz

Hnutí DUHA Brno
Bratislavská 31, 602 00 Brno
Karel Polanecký
tel: 545 214 431, fax: 545 214 429 
karel.polanecky@hnutiduha.cz, duha@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz
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Jihočeské matky
Bedřicha Smetany 19, 370 01 České Budějovice
Dana Kuchtová
tel/fax: 387 312 650, 387 427 091 
jihoceske.matky@ecn.cz, www.jihoceskematky.cz

Liga ekologických alternativ
Karel Merhaut 
kancelář: Chlumova 17, 130 00 Praha 3
tel/fax: 222 782 315, 723 573 738
lea@ecn.cz, lea2@volny.cz, www.lea.ecn.cz
solární pavilon:
Barrandovská 1/p, 152 00 Praha 5
tel/fax: 251 814 175, 606 453 892
lea2@volny.cz

Nadace Sluníčko
Malířská 6, 170 00 Praha 7
Pavel Činčera, BEZK
tel: 233 381 546, fax: 233 382 252 
slunicko@ecn.cz, www.slunicko.ecn.cz

Rosa – jihočeská společnost pro ochranu přírody
Nádražní 55, 370 01 České Budějovice
tel: 387 432 030, fax: 387 319 580
rosa@ecn.cz, www.ecn.cz/rosa 

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život
Na Stárce 8, 150 00 Praha 5
Milan Miessler, skupina pro energetiku
kancelář STUŽ:
Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel: 274 822 501 
eva.vavrouskova@ecn.cz, www.czp.cuni.cz/stuz/

SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jiří Zeman, Martina Růžičková
tel: 224 252 115, fax: 224 247 597
seven@svn.cz, jiri.zeman@svn.cz, www.svn.cz

4.3. ČASOPISY 

Bulletin Rosy – Rosa – jihočeská společnost pro ochranu přírody
Nádražní 55, 370 01 České Budějovice
Zuzana Guthová
tel: 387 432 030, fax: 387 319 580 
rosa@ecn.cz, www.ecn.cz/rosa 

Ďáblík – Calla
Fráni Šrámka 35, P.O.Box 223, 370 04 České Budějovice 
tel/fax: 387 311 381, tel: 387 310 166 
calla@ecn.cz, www.calla.ecn.cz

Dopravní zprávy – Český a Slovenský dopravní klub
Cejl 48/50, 602 00 Brno

Miroslav Patrik, Martin Robeš
tel/fax: 545 210 393, tel: 545 210 394, 603 574 289 (M.P.), 
605 286 630 (M.R) 
dopravni.klub@ecn.cz, dopravniklub.ecn.cz

EkoList – BEZK
Malířská 6, 170 00 Praha 7
tel: 233 381 546, fax: 233 382 252 
ekolist@ekolist.cz, www.ekolist.cz/ekolist.stm 

EkoList po drátě (internetový deník) – BEZK
Malířská 6, 170 00 Praha 7
Radek Svítil
tel: 233 381 546, fax: 233 382 252
ekolist@ekolist.cz, radek.svitil@ecn.cz, www.ekolist.cz

Econnect (internetové zpravodajství)
Českomalínská 23, 160 00 Praha 6
Václav Klinkera
tel/fax: 224 311 780, fax: 224 317 892 
econnect@ecn.cz, www.ecn.cz

Nika
Vršovická 65 (MŽP), 100 10 Praha 10
Ivan Makásek
tel: 267 310 100, fax: 267 122 833 
nika@ecn.cz

Přes práh – Pražské matky
Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
Jarmila Johnová, Michaela Valentová, Ruth Kolínská, 
Jitka Klinkerová 
tel: 257 531 983, 608 774 119 (J.J.) 
prazskematky@ecn.cz, pmatky.ecn.cz

Sedmá generace – Hnutí DUHA
Bratislavská 31, 602 00 Brno
Dušan Lužný
tel: 545 214 431, fax: 545 214 429 
dusan.luzny@ecn.cz, www.hnutiduha.cz

Veronica – Ekologický institut Veronica
Ekologický institut Veronica, Panská 9, 
p.p. 91, 601 91 Brno
Dalibor Zachoval
tel: 542 422 756, fax: 542 210 561 
veronica@ecn.cz, www.veronica.cz

4.4. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Brontosaurus
Malířská 6, 170 00 Praha 7 
Pavel Činčera
tel: 233 381 546, fax: 233 382 252
pavel.cincera@ecn.cz
www.brontosauri.cz
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Hnutí Brontosaurus
Michalova 4, 628 00 Brno
tel/fax: 544 215 585, tel: 604 804 444 
hnuti@brontosaurus.cz, rada@brontosaurus.cz
www.brontosaurus.cz

Pavučina – Sdružení středisek ekologické výchovy
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Jana Trantová, Josef Zetěk
tel/fax: 234 621 386, 721 133 108 
info@pavucina-sev.cz, www.pavucina-sev.cz

Rezekvítek – Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu pří-
rody
Kamenná 6, 639 00 Brno
Světla Hronová
tel: 543 216 483, 603 281 354, fax: 543 211 264
rezekvitek@rezekvitek.cz, www.rezekvitek.cz

SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
• Jiří Kulich – 542 26 Horní Maršov 89

tel: 499 874 280, 499 874 326, fax: 499 874 181
sever@ecn.cz, www.ecn.cz/sever

• Veronika Hamerská, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice
tel: 416 734 838, 604 206 174 
severltm@telecom.cz

TEREZA
Haštalská 17, 110 00 Praha 1
Jitka Hazuková
tel: 224 816 868, fax: 224 819 161 
tereza@terezango.cz, www.terezanet.cz

4.5. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, GMO,
BIOPOTRAVINY, ROZVOJ ŠETRNÉ
TURISTIKY 

Biodružstvo; Bioclub
Kubátova 32/1, 102 00 Praha 10 (Toulcův dvůr)
Vavřinec Menšl, Bohdan Lojka
tel/fax: 271 751 213, 603 443 916, 602 841 151 
biodruzstvo@ecn.cz, bio.club@ecn.cz

ECEAT – Evropské centrum pro ekoagroturistiku
Šumavská 31b, 612 54 Brno
Michal Burian
tel/fax: 541 235 080, tel: 549 273 231, 603 837 063 
info@eceat.cz, www.eceat.cz, www.heritage-trails.cz

Greenpeace
Českomalínská 27, 160 00 Praha 6
Zuzana Piknová
tel: 224 319 667, 233 332 289, fax: 223 112 289 
greenpeace@ecn.cz, www.greenpeace.cz

Nadace Partnerství – Program Greenways/Zelené stezky
Panská 7/9, 602 00 Brno
Juraj Flamig
tel: 542 218 350, fax: 542 221 744
greenways@ecn.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

Nadace pro organické zemědělství – FOA
Štěpánská 18, 110 00 Praha 1
Miroslava Morávková
tel: 222 232 139, fax: 222 232 142 
foa@ecn.cz

Nadační fond rytíře Františka Horského
K Netlukám 958, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Richard Barták
tel/fax: 267 712 143
rjbartak@vegetarian.cz

Oživení – Bohemian Greenways
Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1
Petr Štěpánek
tel: 257 531 983, fax: 257 532 369
oziveni@ecn.cz, www.greenways.cz

PRO-BIO – svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, P. O. BOX 116, 787 01 Šumperk
Zdeněk Perlinger
tel: 583 216 609, fax: 583 214 586
pro-bio@pro-bio.cz, www.pro-bio.cz

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Hradební 3, 110 00 Praha 1
Tomáš Gremlica, Josef Novák
tel: 224 828 557, fax: 224 826 593 
iep@ecn.cz, tomas.gremlica@ecn.cz, josef.novak.@ecn.cz,
uep.ecn.cz

Arnika Ostrava
Bohumínská 63, 710 00 Ostrava 2
Lenka Daňhelová
tel/fax: 596 241 614, 732 377 054
ostrava@arnika.org, ostrava.arnika.org 

Hnutí DUHA Brno
Bratislavská 31, 602 00 Brno
Petra Vetečníková
tel: 545 214 431, fax: 545 214 429 
petra.vetecnikova@hnuti duha.cz, 
vit.dvorsky@hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz, 
www.hnutiduha.cz

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
687 74 Starý Hrozenkov 11
Milan Drgáč, Renata Vaculíková
tel/fax: 572 696 323 
iskopanice@razdva.cz
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VITA – občanské sdružení
Generála Janouška 4, 702 00 Ostrava
Zdeněk Jakubka
tel/fax: 596 611 158 
info@vitaova.cz, www.vitaova.cz

ZO ČSOP Bílé Karpaty 
Petr Dolejský, Bartolomějské nám. 47
698 01 Veselí nad Moravou
tel/fax: 518 324 792 
csop@bilekarpaty.cz

4.6. EKOLOGICKÉ PORADNY A INFORMAČNÍ
STŘEDISKA 

Centrum pro podporu občanů – Arnika 
• Jindřich Perlík – Chlumova 17, 130 00 Praha 3

tel/fax: 222 781 471, 222 780 052 
jindrich.petrlik@arnika.org, cepo@arnika.org,
cepo.arnika.org

• Martin Skalský – Podbabská 14, 160 00, Praha 6
tel/fax: 233 337 075
martin.skalsky@arnika.org 

Ekologická poradna Veronica – Zelený telefon města Brna
Panská 9, p.p. 91, 601 91 Brno
Libor Kik. Palášek
tel: 542 422 750, fax: 542 210 561 
veronica@ecn.cz, www.veronica.cz

Econnect
23, 160 00 Praha 6
Václav Klinkera
tel/fax: 224 311 780, fax: 224 317 892 
econnect@ecn.cz, www.ecn.cz

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Hradební 3, 110 00 Praha 1
Jiří Stach
tel: 224 828 557, tel/fax: 224 826 593
iep@ecn.cz, jiri.stach@ecn.cz, uep.ecn.cz

Zelená domácnost – internetová rubrika EkoListu
Malířská 6, 170 00 Praha 7
tel: 233 381 546, fax: 233 382 252 
ekolist@ekolist.cz, www.ekolist.cz/Zeldom.stm 

4.7. ODPADY, TOXICKÉ LÁTKY 

Arnika
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
Milan Havel
tel/fax: 222 781 471, tel: 222 782 808
odpady@arnika.org, toxic.arnika.org 

Greenpeace
Českomalínská 27, 160 00 Praha 6
Miroslav Šuta
tel: 224 319 667, 233 332 289, fax: 223 112 289
greenpeace@ecn.cz, www.greenpeace.cz

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc
Jiřina Popelková
tel: 585 228 584 
olomouc@hnutiduha.cz, www.hnutiduhaolomouc.ecn.cz

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život, 
skupina pro odpady 
Miroslav Punčochář
punc@icpf.cas.cz, www.czp.cuni.cz/stuz
kancelář STUŽ: Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel: 274 822 501
eva.vavrouskova@ecn.cz

4.8. OCHRANA PŘÍRODY 

Arnika Děčín
Hudečkova 1, 405 01, Děčín 1
Jan Dostál
tel/fax: 412 510 650 
decin@arnika.org, decin.arnika.org 

ČSOP – Ústřední výkonná rada
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2
Petr Stýblo
tel: 222 516 115, fax: 222 511 496 
csop@ecn.cz, www.ecn.cz/csop 

Děti Země – Klub přírodního bohatství
Bezručova 928, 266 01 Beroun
Michal Štingl
tel/fax: 311 621 247
dz.beroun@seznam.cz, www.detizeme.cz

Děti Země – Klub ochrany dravců a sov
Mladé Bříště 2, 396 01 Humpolec 
David Poláček, Pavel Koubek
david.polacek@atlas.cz, tyto@atlas.cz, www.detizeme.cz

Hnutí DUHA – Lesní skupina
Bratislavská 31, 602 00 Brno
Michal Rezek, Igor Genda
tel: 545 214 431, fax: 545 214 429
michal.rezek@hnutiduha.cz, igor.genda@hnutiduha.cz,
info@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz

Moravský ornitologický spolek
Č. Drahlovského 3, P.O. BOX 65, 751 52 Přerov 1
Jiří Šafránek, tel/fax: 581 203 150
mos@iweb.cz, www.iweb.cz/mos 
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Rezekvítek – Sdružení pro ekologickou výchovu 
a ochranu přírody
Kamenná 6, 639 00 Brno
Světla Hronová
tel: 543 216 483, 603 281 354, fax: 543 211 264 
rezekvitek@rezekvitek.cz, www.rezekvitek.cz

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život, skupina pro
ochranu lesů 
kancelář STUŽ: Krátká 26, 100 00 Praha 10
Igor Míchal
tel: 274 822 501
eva.vavrouskova@ecn.cz, www.czp.cuni.cz/stuz 

4.9. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN 

Děti Země – Klub přírodního bohatství
Bezručova 928, 266 01 Beroun
Michal Štingl
tel/fax: 311 621 247 
dz.beroun@seznam.cz, www.detizeme.cz

Hnutí DUHA
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Vojtěch Kotecký
tel: 222 513 859, fax: 222 518 319
vojtech.kotecky@ecn.cz, praha@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz

4.10.ÚČAST VEŘEJNOSTI VE SPRÁVNÍCH
ŘÍZENÍCH, EIA, PRÁVO NA INFORMACE,
PRÁVO ŽP 

Ateliér pro životní prostředí
Ve Svahu 1, 147 00 Praha 4
Petr Kužvart
Tel (P.K.): 243 797 52
atelierzp@volny.cz, petr.kuzvart@ecn.cz
www.volny.cz/atelierzp 

BEZK – Brontosauří ekocentrum Zelený klub
Malířská 6, 170 00 Praha 7
Pavel Činčera
tel: 233 381 546, fax: 233 382 252 
pavel.cincera@ecn.cz, bezk@ecn.cz, bezk.ecn.cz

Centrum pro podporu občanů – Arnika
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
Martin Skalský
tel/fax: 222 781 471, 222 782 808 
e-mail: martin.skalsky@arnika.org, cepo@arnika.org, 
cepo.arnika.org 

Centrum pro dopravu a energetiku
Krátká 26, 100 00 Praha 10
Aleš Kuták
tel/fax: 274 816 571
cde.doprava@ecn.cz, cde.ecn.cz

Centrum pro komunitní práci ČR
Západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň
Pavla Jindrová-Dusíková, Petr Pelcl
tel/fax: 377 329 558, 603 341 434, 603 318 046 
petr.pelcl@cpkp.cz, pavla.jindrova@cpkp.cz, www.cpkp.cz

Děti Země Plzeň
Tylova 23, 301 25 Plzeň
Vít Roušal, Jan Rovenský
tel/fax: 377 325 654, 606 839 971
dz.plzen@ecn.cz, www.detizeme.cz/plzen 

Ekologický právní servis Brno
Bratislavská 31, 602 00 Brno 
Pavel Černý
tel: 545 575 229, fax: 545 240 012
brno@eps.cz, www.i-eps.cz

Ekologický právní servis Tábor
Kostnická 1324, 390 01 Tábor
Martin Prokop
tel: 381 256 662, fax: 381 254 866 
tabor@eps.cz, www.i-eps.cz

Nadace Partnerství – program Právo na informace
Krátká 26, 100 00 Praha 10
Ondřej Velek
tel/fax: 274 816 727
ondrej.velek@ecn.cz, www.ecn.cz/rtk 

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život – EIA sekce 
Miroslav Martiš
tel (zam.): 321 697 500
martis@ri.ipex.cz, www.czp.cuni.cz/stuz 
kancelář STUŽ: Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel: 274 822 501
eva.vavrouskova@ecn.cz

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Hradební 3, 110 00 Praha 1
Eva Kružíková
tel: 224 828 557, tel/fax: 224 826 593
iep@ecn.cz, eva.kruzikova@ecn.cz, uep.ecn.cz

Zelený kruh
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Zuzana Drhová, Kateřina Kociánová
tel: 222 517 143, 222 518 320, fax: 222 518 319
zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz
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4.11.GRANTY EKOLOGICKY ZAMĚŘENÝM
NEVLÁDNÍM ORGANIZACÍM 

Nadace Heinricha Bölla Praha
Barrandovská 1, 150 00 Praha 5
Milan Horáček
tel: 251 814 173, fax: 251 814 174 
boell@mbox.vol.cz

Nadace Partnerství Brno
• Miroslav Kundrata – Panská 7, 602 00 Brno

tel: 542 218 350, fax: 542 221 744 
pship@ecn.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

• Ondřej Velek – Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel/fax: 274 816 727
ondrej.velek@ecn.cz, www.ecn.cz/rtk

NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti (Program Pha-
re – podpora dlouhodobé stability NGOs – důraz na informační
a školící aktivity)
Jelení 196/15, 118 00 Praha 1 
Hana Šilhánová, Radim Burkoň
tel: 233 356 173, fax: 233 354 708
nros@nros.cz, www.nros.cz

Nadace Sluníčko
Malířská 6, 170 00 Praha 7
Pavel Činčera, c/o BEZK
tel: 233 381 546, fax: 233 382 252 
slunicko@ecn.cz, www.slunicko.ecn.cz

Nadace VIA pro místní iniciativy
Jelení 3/200, 118 00 Praha 1
Kristýna Píchová
tel: 233 113 370, fax: 233 113 380
via@nadacevia.cz, www.nadacevia.cz

OSF – Open Society Fund Praha
Seifertova 47, 130 00 Praha 3
Marie Kopecká, Jitka Hlávková
tel: 222 540 979, fax: 222 540 978 
osf@osf.cz, www.osf.cz

REC ČR – Regionální Environmentální Centrum, kancelář pro
ČR
Senovážná 2, 110 00 Praha 1
Simona Šulcová
tel/fax: 224 222 843 
rec@reccr.cz, www.reccr.cz, www.rec.org

4.12.SERVISNÍ SLUŽBY PRO NEVLÁDNÍ
EKOLOGICKÉ ORGANIZACE

Agentura Koniklec
Chelčického 12, P. O. Box 24, 130 11 Praha 3
Miroslav Lupač

tel/fax: 222 719 318, tel: 222 710 253 
info@koniklec.cz, www.koniklec.cz

AGNES – Agentura neziskového sektoru
Jelení 196/15, 118 00 Praha 1
Jiří Ježek
tel: 233 350 120, fax: 233 354 424 
agnes@agnes.cz, www.agnes.cz

CEE Bankwatch Network
Krátká 26, 100 00 Praha 10
Petr Hlobil
tel/fax: 274 816 571
energy@bankwatch.org, www.bankwatch.org 

Centrum pro dopravu a energetiku
Krátká 26, 100 00 Praha 10 
Aleš Kuták
tel/fax: 274 816 571
cde.doprava@ecn.cz, cde.ecn.cz

Centrum pro otázky životního prostředí UK
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 
Gabriela Vacková
tel: 251 080 111, 251 080 202, fax: 251 620 441 
czp@czp.cuni.cz, www.czp.cuni.cz

EcoMonitor (monitor článků v tisku)
Malířská 6, 170 00 Praha 7
Edita Lehká 
tel: 233 381 546, fax: 233 382 252 
monitor@ecn.cz, www.ecomonitor.cz

Econnect
Českomalínská 23, 160 00 Praha 6
Václav Klinkera
tel/fax: 224 311 780, fax: 224 317 892 
econnect@ecn.cz, www.ecn.cz

Ekologický právní servis Brno
Bratislavská 31, 602 00 Brno 
Pavel Černý
tel: 545 575 229, fax: 545 240 012
brno@eps.cz, www.i-eps.cz

Ekologický právní servis Tábor
Kostnická 1324, 390 01 Tábor
Martin Prokop
tel: 381 256 662, fax: 381 254 866 
tabor@eps.cz, www.i-eps.cz

ICN – Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
Marek Šedivý
tel: 224 239 876, fax: 224 239 875
icn@icn.cz
www.neziskovky.cz
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Institut Demokracie pro všechny
Poštovská 8/D, 602 00 Brno 
Markéta Řičářová
tel: 542 214 272, 603 837 659
institut.demokracie@centrum.cz, institut-demokracie.ecn.cz

Kalendář akcí v občanském sektoru (Econnect)
Českomalínská 23, 160 00 Praha 6 
Monika Jansová
tel/fax: 224 311 780, fax: 224 317 892
kalendar@ecn.cz, kalendar.ecn.cz

Pavučina – Sdružení středisek ekologické výchovy
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Jana Trantová, Josef Zetěk
tel/fax: 234 621 386, 721 133 108 
info@pavucina-sev.cz, www.pavucina-sev.cz

Síť ekologických poraden (STEP), Ekoporadna Veronica, 
p.p. 91, Panská 9, 601 91 Brno 
Yvona Gailly 
tel: 542 218 351, fax: 542 210 561 
veronica@ecn.cz

Zelený kruh
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
Zuzana Drhová, Kateřina Kociánová 
tel: 222 517 143, 222 518 320, fax: 222 518 319 
zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz

5. Významné nadace působící
v oblasti životního prostředí

NADACE PARTNERSTVÍ
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky
(grantová kola vypisuje nadace v různě zaměřených progra-
mech), více info na www.
Programové oblasti: ochrana životního prostředí, regionální
rozvoj.
Příjemce podpory: občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, nadace, nadační fondy, obce.
Kontakt: Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 422 766, fax: 542 422 777
pship@ecn.cz, radim.cenek@ecn.cz, 
www.nadacepartnerstvi.cz

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky
(grantová kola vypisuje nadace cca 4x ročně).
Programové oblasti: sociální a humanitární, ochrana lidských
práv a menšin, ochrana životního prostředí, vzdělávání, komu-
nitní a regionální rozvoj, trvalá udržitelnost neziskového sekto-
ru, pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem, podpora inici-
ativ mladých lidí.
Příjemce podpory: občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby, výjimečně i nadace a na-
dační fondy.
Kontakt: Nadace rozvoje občanské společnosti, Jelení 195/15,
118 01 Praha 1
tel.: 233 351 831, 233 356 173, fax: 233 354 708
nros@nros.cz, www.nros.cz

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA
Forma podpory: nadace poskytuje finanční příspěvky (granto-
vá kola vypisuje nadace cca 2x ročně).
Programové oblasti: zdravotní, kulturní, ochrana lidských
práv, vzdělávání, rozvoj regionálního a komunitního života, roz-
voj neziskového sektoru, jiné (mezinárodní spolupráce Východ
– Východ) a romský program.
Příjemce podpory: občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, nadace, nadační fondy, fyzické osoby, státní nebo
obecní instituce, příspěvkové, rozpočtové organizace, soukro-
mé subjekty).
Kontakt:
Nadace Open Society Fund, Seifertova 47, 130 00 Praha 3
tel.: 222 540 979, fax: 222 540 978
osf@osf.cz, www.osf.cz
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NADACE VIA 
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky
(grantová kola vypisuje nadace cca 5x ročně).
Programové oblasti:
a) Místní rozvoj – rozvoj regionálního a komunitního života,

obnova kulturního dědictví, životní prostředí, sociální služby,
místní filantropie.

b) Rozvoj NNO – rozvoj individuálního a firemního dárcovství.
Příjemce podpory: neziskové právnické osoby, ve výjimečných
případech fyzické osoby.
Kontakt: Nadace Via, Jelení 200/3, 118 00 Praha 1
tel.: 233 113 370, fax: 233 113 380
via@nadacevia.cz, www.nadacevia.cz

NADACE SLUNÍČKO
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky
(grantová kola vypisuje nadace cca 1x ročně).
Programové oblasti: ochrana životního prostředí – především
energetika a doprava.
Příjemce podpory: občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti.
Kontakt: Nadace Sluníčko, Malířská 6, 170 00 Praha 7
tel.: 233 381 546, slunicko@ecn.cz, www.slunicko.ecn.cz

NADACE VERONICA
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky
(grantová kola vypisuje nadace cca 1x ročně).
Programové oblasti: kulturní, ochrana nemovitých kulturních
památek, ochrana životního prostředí, vzdělávání, rozvoj regio-
nálního a kulturního života.
Příjemce podpory: občanské sdružení, obecně prospěšná
společnost, nadace, nadační fond, účelové zařízení církve, fy-
zická osoba, státní nebo obecní instituce, příspěvková, rozpo-
čtová organizace, soukromý subjekt.
Kontakt: Nadace Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 775
jasna.flamikova@ecn.cz, www.nadace.veronica.cz

6. Zahraniční finanční instituce 

International Finance Corporation (IFC)
Česká republika
Kontakt: Na Rybníčku, 120 00 Praha 2 
G. K. van der Mandele 
tel: 296 36 8400, fax: 296 368 410, www.ifc.org

Headquarters
Kontakt:
1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A.
tel: (202) 477 1234 fax: (202) 477 6391

Corporate Relations Unit
Kontakt: International Finance Corporation, 
2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20433 USA
tel: (202) 473 7711 fax: (202) 974 4384 Webmaster@ifc.org 

European Bank for Reconstruction and Development
Česká republika
Kontakt: Karlova 27, 110 00 Praha 1
tel: 224 239 070, fax: 224 233 077

Headquarters address
Kontakt: One Exchange Square
London EC2A 2JN United Kingdom

Evaluation Appraisal Unit
Kontakt: Tim Murphy, Barbara Robinson
tel: 00 44 171 338 7158, fax: 00 44 171 338 6878

The GEF Secretariat
Kontakt: 1818 H Street, NW Washington D.C. 20433, USA
www.gefweb.org

overseas Private investment corporation
Kontakt: 1100 New York Avenue, N.W. Washington,DC20527
tel: (202) 336 8799 fax: (202) 408 9859
OPIC/S=INFO@mhs.attmail.com

Advent International
Kontakt: 123 Buckingham Palace road
Joanna M. James, ředitelka pro východní Evropu 
London SW 1W 9SL, UK
tel: +(44 171) 333 0800, fax: +(44 171) 333 0801

Environmental Enterprises Assistance Fund
Kontakt: 1901 N. Moore St., Suite 1004
Helen A. Chaikovski, viceprezidentka pro finanční pomoc
Arlington, VA 22209
tel: +1 (703) 522 5928, linka 12 fax: +1 (703) 522 6450

Calvert Group, Calvert Emerging Europe Fund (CEEF)
Kontakt: 7201 Wisconsin Avenue, #310
Mark A. Vdovic ředitel rozvoje podnikání 
Bethesda, Maryland 20814
tel: +1(301) 718 4272 fax: +1(301) 656 4421

9999
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Calvert Group, Calvert Emerging Europe Fund (CEEF)
Kontakt: Brunel House Glen Saunders 11
The Promenade, Clifton Bristol BS8 3NN, UK
tel: +(44 117) 973 9339 fax: +(44 117) 973 9303

7. Seznam zkratek
AV ČR Akademie věd ČR 
CBC Cross Border Co-operation
EAGGF Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
EBRD European Bank for Reconstruction and Develop-

ment
EPC Energy Performance Contracting
ERDF Evropský fond regionálního rozvoje
ES/EU Evropské společenství /Evropská Unie
ESF Evropský sociální fond
FES Firmy energetických služeb
ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accessi-

on
MF ČR Ministerstvo financí ČR
MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MZe ČR Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR
NNO nevládní neziskové organizace
OP Operační program 
PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
SAPARD Special Accession Programme for Agriculture

and Rural Development
SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR
ÚSES územní systém ekologické stability
VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský
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