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1.  
 

JEDNACÍ ŘAD RADY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 
Příloha k č. j.: 5889/M/12, 93823/ENV/12 

 

 
Preambule 

V souladu s ustanovením § 1 odst. 6 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, v platném znění a 
článkem 3 bod 3 statutu Státního fondu životního prostředí České republiky se vydává tento jednací řád Rady Státního fondu 
životního prostředí České republiky. 

Tento jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky upravuje podrobnosti o složení, počtu členů a 
činnosti Rady Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Článek 1 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto jednacího řádu, pokud není stanoveno jinak: 

1. pojmem „Rada“ se rozumí Rada Státního fondu životního prostředí České republiky, která byla zřízena zákonem ČNR č. 
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky a je konzultačním a poradním orgánem ministra 
životního prostředí; 

2. pojmem „Fond“ se rozumí Státní fond životního prostředí České republiky, který spravuje a řídí ministerstvo životního 
prostředí dle zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky; 

3. pojmem „ministr“ se rozumí ministr životního prostředí; 

4. pojmem „podpora“ se rozumí dotace, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým osobám. 

Článek 2  

Úkoly Rady 

Rada projednává na svých zasedáních, není-li dále v tomto jednacím řádu stanoveno jinak, otázky tvorby a užití finančních 
prostředků z Fondu, zejména: 

1. posuzuje: 

1.1 otázky a koncepci užití prostředků z Fondu, 

1.2 roční rozpočet příjmů a výdajů Fondu, 

1.3 systém navržených opatření a jejich zabezpečení Fondem, 

1.4 návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu; 

2. opatřuje stanoviskem a doporučením projednané materiály;  

3. vyjadřuje se k návrhům (opatřením) na poskytnutí podpory, včetně jejich výše; 

4. doporučuje ministrovi výši čerpání prostředků z Fondu pro jednotlivé konkrétní případy; 

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

Článek 3 

Členství v Radě 

1. Návrh na jmenování/odvolání členů Rady předkládá náměstek ministra příslušné sekce pověřené metodickým řízením 
Fondu. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ministr.  

2. Rada má nejméně 17 stálých členů. Rada je složena zejména ze zákonodárných a ekologických odborníků a zástupců 
státní správy a samosprávy. 

3. Členy Rady jsou: 

3.1 osm členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
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3.2 dva členové Senátu Parlamentu České republiky, 

3.3 zástupce Ministerstva životního prostředí,  

3.4 zástupce Ministerstva financí, 

3.5 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, 

3.6 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, 

3.7 zástupce Asociace krajů ČR, 

3.8 zástupce Svazu měst a obcí, 

3.9 zástupce nevládních neziskových organizací. 

4. Předsedu Rady vybírá ze členů Rady ministr. 

5. Předseda Rady svolává a řídí jednání Rady. Předseda Rady dále zejména: 

5.1 řídí činnost Rady, 

5.2 předkládá členům Rady návrhy k projednání, 

5.3 navrhuje program jednání Rady, 

5.4 rozhoduje o tom, zda na jednání Rady budou pozváni hosté. 

6. Předseda Rady stanoví místopředsedu Rady, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jednání Rady řídí její 
předseda nebo jím pověřený člen Rady. 

Článek 4 

Příprava zasedání Rady 

1. Rada se schází v průběhu celého roku, zpravidla šestkrát ročně. 

2. Pokud nebyl termín zasedání stanoven na předchozím jednání Rady, určuje tento termín předseda Rady, ministr nebo 
náměstek ministra příslušné sekce, zodpovědný za metodické řízení Fondu. 

3. Členové Rady jsou povinni se každého zasedání Rady zúčastnit, v případě neúčasti je člen povinen se omluvit minimálně 
dva dny před termínem zasedání Rady. Pokud se člen Rady Fondu neúčastní více jak dvakrát za rok jednání osobně ani 
prostřednictvím jím zmocněného náhradníka, může být z Rady odvolán. V případě hlasování per rollam, viz čl. 5, odst. 6 
tohoto jednacího řádu, nemůže za členy hlasovat pověřený náhradník. 

4. Pozvánky na zasedání jsou zasílány členům Rady nejméně 14 (čtrnáct) dnů před stanoveným termínem zasedání Rady. 
Uvedená lhůta se nepoužije při přijetí usnesení mimo zasedání podle článku 5, odst. 6 tohoto jednacího řádu. 

5. Program zasedání Rady navrhuje předseda Rady; o návrhu programu jsou členové Rady informováni nejlépe předem. 
Program Rady je schvalován při zahájení jednání Rady, po projednání případných návrhů na jeho změny. Návrhy na 
změny programu jsou oprávněni předkládat všichni členové Rady. K návrhu na změny programu se vyjadřují a schvalují 
členové Rady. 

6. Materiály a odborné podklady pro zasedání Rady připravuje Fond, který dále administrativně a organizačně zabezpečuje 
činnost Rady. 

Článek 5 

Jednání Rady 

1. Jednání Rady jsou neveřejná. Z pověření předsedy Rady nebo ministra mohou být přizváni na jednání Rady hosté. 

2. Jednání Rady je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny členů Rady. Schvalování materiálu předkládaného Radě 
je taktéž podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů Rady. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům 
rozhoduje Rada veřejným hlasováním. 

3. Nemůže-li se člen ze závažných důvodů zúčastnit jednání, může na zasedání za sebe vyslat svého zástupce s písemným 
plným zmocněním, maximálně však dvakrát do roka. 

4. Doporučení, stanoviska a návrhy Rady předkládá Rada ministrovi prostřednictvím Fondu. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy, místopředsedy nebo v zastoupení jimi písemně pověřeného člena Rady.  

5. Z každého jednání Rady se pořizuje ve lhůtě 5 pracovních dnů zápis, který podepisuje předseda nebo jím určený člen 
Rady. Stejný postup je uplatněn při jednání per rollam. 

6. Rada může přijímat navrhované usnesení i mimo zasedání Rady formou per rollam. V takovém případě osoba, která je 
jinak oprávněna svolat zasedání Rady, předloží návrh usnesení Rady členům Rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve 
které mají členové Rady učinit písemné vyjádření prostřednictvím e-mailu a/nebo faxem. Pokud se v této lhůtě k návrhu 
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usnesení člen Rady Fondu nevyjádří, je to považováno, že se hlasování nezúčastnil. Rada je usnášeníschopná, zúčastní-li 
se hlasování mimo zasedání Rady nadpoloviční počet členů Rady. K přijetí usnesení Rady je potřeba nadpoloviční počet 
hlasujících členů Rady. Pověřený zaměstnanec Fondu, který předložil návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování 
jednotlivým členům Rady. Zaslání návrhu usnesení Rady i vyjádření členů Rady k návrhu usnesení může být provedeno 
faxem a/nebo e-mailem. 

Článek 6 

Externí spolupráce 

1. Rada si může vyžádat dílčí stanoviska odborných pracovníků a požádat o spolupráci odborníky nebo odborné instituce, 
kteří nejsou jejími členy (dále jen „experti“). 

2. Experti se mohou na pozvání předsedy Rady účastnit jejího jednání „ad hoc“ jako hosté k určité problematice, dle článku 5, 
odst. 1 tohoto jednacího řádu, nebo mohou zpracovávat expertízy na základě zadání Rady nebo ministra. 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se jednací řád účinný od 27. března 2012, č. j.: 28115/ENV/12. 

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu ministra. 

V Praze dne 14. 11. 2012                                                     

Mgr. Tomáš Chalupa 

ministr 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.11.2012 10:01 
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2.  

NÁRODNÍ PROGRAM MONITOROVÁNÍ SHODY SE ZÁSADAMI SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE (SLP) 

 

Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe 

 

Tento pokyn platí od 1. 1. 2013 a nahrazuje pokyn vydaný ve Věstníku MŽP, únor 2008 

 

Úvod 

 

V souladu se směrnicemi 2004/9/ES a 2004/10/ES, které implementovaly zásady SLP OECD (Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004, o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP), a Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004, o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se 

používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek), je v České republice 

vytvořen národní program monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe (dále jen „Národní program“).  

 

Tento Národní program je založen na inspekcích testovacích zařízení a na auditech studií, které provádějí národní monitorovací 

orgány SLP (Státní ústav pro kontrolu léčiv a Národní inspekční orgán SLP, Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří 

ASLAB, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, zřízený Ministerstvem životního 

prostředí ČR), a vytváří tak podmínky vzájemného uznávání výsledků studií mezi jednotlivými členskými státy EU/EHP a státy 

OECD. 

 

Státní správa 

 

Působnost orgánů státní správy v oblasti chemických látek je rozdělena následujícím způsobem: 
 
Pro oblast léčiv je orgánem státní správy Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“).  
 
Pro oblast chemických látek a chemických směsí je orgánem státní správy Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“). 
 

Monitorovací orgány SLP 

 

V České republice existují v souladu s ustanovením článku 3 směrnice 2004/9/ES dva monitorovací orgány. 
 

I. Oblast léčiv 

 

Monitorovacím orgánem SLP v oblasti léčiv je SÚKL. Regulace v této oblasti se řídí následujícími předpisy: 

 

 zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) 

 zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní kontrole) 

 vyhláškou č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv. Překlad dokumentu „Rozhodnutí 
rady OECD [C(97)186 (final)]“ („Zásady správné laboratorní praxe OECD“) tvoří přílohu této vyhlášky (dále jen 
„vyhláška č. 86/2008 Sb.“) 

 Národním programem v aktuálním znění 

 pokyny SÚKL řady SLP uveřejňovanými průběžně na internetové stránce SÚKL. 
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Po provedené kontrole inspektoři SLP SÚKL vystavují protokol o kontrole. Pokud je testovací zařízení v souladu se zásadami 

SLP, vydává SÚKL na žádost testovacího zařízení Certifikát správné laboratorní praxe. 

V období, kdy je testovací zařízení zařazeno do programu SLP, může požádat SÚKL o vystavení nového certifikátu, např. 

v případě žádosti zadavatele. Vydání tohoto certifikátu může být podmíněno předchozí kontrolou. Způsob vydávání je popsán 

níže (viz kapitolu VIII, odst. 3). 
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II. Oblast chemických látek a chemických směsí 

 

Monitorovacím orgánem pro oblast chemických látek a chemických směsí je Národní inspekční orgán SLP, Středisko pro 

posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

(dále jen „NIO SLP“). Oblast monitorování zahrnuje: 

 chemické látky a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o 
změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „chemický zákon“), 

 kosmetické přípravky ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 účinné látky, safenery a synergenty, které jsou obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin, ve smyslu Nařízení (ES) č. 
1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, 

 biocidy ve smyslu zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 
a o změně některých souvisejících zákonů.  

 

 

Regulace v této oblasti se řídí následujícími předpisy: 

 

 chemickým zákonem 

 vyhláškou č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
163/2012 Sb.“) 

 Národním programem v aktuálním znění 
 
Po provedené kontrole vydávají inspektoři NIO SLP závěrečnou zprávu o kontrole testovacího zařízení. Věcný obsah 
dokumentu je totožný s protokolem SÚKL a je popsán níže (viz kapitolu IV, odst. 4). 
 
Pokud pracuje testovací zařízení v době kontroly v souladu se zásadami SLP, vydá MŽP na základě chemického zákona § 19 
Osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe (dále jen „osvědčení“). Způsob vydání osvědčení je uveden v kap. 
VIII, odst. 3 tohoto dokumentu. 
 

Spolupráce mezi SÚKL a NIO SLP 

 

Kontroly SLP podle zákona o léčivech provádí SÚKL a kontroly podle chemického zákona provádí NIO SLP. Pokud testovací 

zařízení podléhá oběma zákonům, provádějí kontroly obvykle oba monitorovací orgány společně. Pro každou oblast (léčiv 

i chemických látek) se vydává zvláštní certifikát nebo osvědčení. 

 

Postup provádění kontrol je pro oba monitorovací orgány shodný, řídí se platnou legislativou a příslušnými dokumenty OECD a 
je popsán v tomto Národním programu. 
 

Oba monitorovací orgány spolupracují při školení pracovníků testovacích zařízení a na přípravě nových dokumentů. 

 

Výměna informací mezi monitorovacími orgány 

 
1. Inspekční orgány vypracují ke každému novému kalendářnímu roku plán činností včetně předpokládaných účastí na 

pravidelných seminářích a případně kurzech OECD. Společné aktivity (inspekce, semináře atd.) vzájemně koordinují. O 
inspekcích, které spadají pouze do kompetence jednoho inspekčního orgánu, informují druhý inspekční orgán v rozsahu: 
datum inspekce, jméno a adresa testovacího zařízení, rozsah činností a stav shody se zásadami. V případě potřeby lze na 
vyžádání poskytnout i doplňující informace. Doplňující informace jsou považovány za důvěrné. 

2. Informace lze poskytnout písemně nebo elektronickou poštou. (Informace uchovávají oba inspekční orgány spolu 
s ostatními relevantními dokumenty v příruční registratuře). 

3. O ostatních akcích, které nebyly zahrnuty v plánu, se inspekční orgány informují obdobně (např. cílená kontrola, inspekce 
nově přihlášeného testovacího zařízení). 

4. Během společných inspekcí mohou inspektoři pracovat nezávisle. O svých zjištěních se informují během kontroly, případně 
o nich diskutují v době před závěrečným zasedáním. 

5. Rozhodnutí o stavu shody testovacího zařízení se zásadami je výsledkem dohody inspektorů. 
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Inspekční týmy a četnost kontrol 

 

Inspektoři SLP SÚKL jsou oprávněni provádět kontroly podle § 101 zákona o léčivech.  

 

Inspektoři NIO SLP jsou oprávněni provádět kontroly podle §§ 18 – 20 chemického zákona a vyhlášky č. 163/2012 Sb. 

 

Inspektoráty SÚKL a NIO SLP disponují dostatečným počtem inspektorů. 

 

Publikované dokumenty 

 

Zákony, vyhlášky a další dokumenty jsou uvedeny výše. Nové dokumenty jsou publikovány buď ve Věstníku SÚKL (pokyny řady 
SLP) a na internetové stránce SÚKL anebo ve Věstníku MŽP a na internetových stránkách SÚKL i ASLAB 
 

Kontakt monitorovacích orgánů SLP s testovacími zařízeními 

 
1. Oba monitorovací orgány pořádají podle potřeby semináře pro testovací zařízení, zejména dojde-li ke změnám předpisů a 

dokumentů. 
2. Platné dokumenty, seznam testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP a další informace jsou vystaveny 

na internetových stránkách SÚKL: http://www.sukl.cz (oblast léčiv) anebo na internetových stránkách ASLAB: 
http://aslab.vuv.cz/ (oblast chemických látek a chemických směsí). 

 
Uchovávání záznamů o testovacích zařízeních 

 

Veškerá dokumentace týkající se testovacích zařízení je uložena u monitorovacích orgánů. Dokumentace obsahuje kopie 
vydaných certifikátů nebo osvědčení, protokoly o kontrole nebo zprávy o kontrolách, nápravná opatření přijatá testovacím 
zařízením a korespondenci s testovacími zařízeními. Záznamy jsou uchovávány nejméně 10 let. 
 

Důvěrnost 

 

Podle zákona o státní kontrole jsou inspektoři povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při 

výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností (§12, odst. 2, písm. f). 

 

Personál a výcvik 

 

Postavení inspektorů 

 

Všichni inspektoři SLP jsou buď zaměstnanci SÚKL nebo NIO SLP nebo mají s těmito institucemi uzavřeny smlouvy. 

 

Kvalifikace – kvalifikační předpoklady 
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Inspektoři: Vysokoškolské vzdělání přírodovědné, chemické, farmaceutické, nebo humánní nebo veterinární medicíny, praxe v 

oboru minimálně 5 let, znalost legislativy týkající se SLP a příslušných předpisů. 

Externí specialisté: Vysokoškolské vzdělání odpovídající specializace, minimálně 3 roky experimentální praxe v oboru, znalost 

národní legislativy a směrnic SLP. 

 

Jmenování inspektorů 

 

Pro oblast léčiv vydává průkaz inspektora ředitel SÚKL. Pro oblast chemikálií vydává jmenovací listiny inspektorů NIO SLP 
MŽP, průkaz inspektora vydává ASLAB. 
 

Nezávislost 

 
Podle § 10 zákona o státní kontrole kontrolu nesmějí provádět ti kontrolní pracovníci, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke 

kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. 

 

Výcvik inspektorů 

 

Výcvik má dvě úrovně:  

 Vstupní blok pro nové inspektory, který zahrnuje legislativu, úvodní školení SLP a postupné zapojení do 
inspekční skupiny; pro nového inspektora vypracuje inspekční orgán individuální plán výcviku. 

 Průběžný výcvik pro všechny inspektory, který zahrnuje např. účast na kursech SLP OECD, případně další, 
tuzemské i mezinárodní audity a vzájemnou výměnu zkušeností s jinými monitorovacími orgány členských zemí 
OECD nebo EU/EHP.  

 

Externí specialisté 

 

Vedoucí inspekční skupiny může jmenovat externího specialistu jako člena inspekční skupiny. 
 
Externí specialisté se zabývají pouze posouzením odborného problému/části studie, nikoli mírou shody se zásadami SLP. 
 

Externí specialisté potvrzují ve smlouvě před každou kontrolou nebo auditem studie, že si nejsou vědomi konfliktu zájmů. Stejně 

potvrzují i zachování důvěrnosti získaných informací. 

 

Nezávislost externích specialistů je též stvrzena písemným souhlasem testovacího zařízení s účastí jmenovaného specialisty. 

  

Identifikace inspektorů 

 

Inspektoři SÚKL se identifikují průkazem inspektora podle § 9 zákona o státní kontrole. Vzor průkazu a oprávnění inspektorů lze 

ověřit na internetové adrese www.sukl.cz. 

 

Inspektoři NIO SLP se v případě vstupní kontroly prokazují pověřením k inspekci, jmenovacím dopisem ministra životního 

prostředí a průkazem inspektora. Při periodických kontrolách se prokazují průkazem inspektora. 
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Náplň Národního programu 

 

I. Rámec a rozsah programu 

 

Léčiva: SÚKL vydává na základě výsledků kontroly testovacím zařízením provádějícím neklinické studie v oblasti léčiv 

certifikáty, kterými osvědčuje splnění podmínek SLP (§13 odst. 2 písm. a) bod 4 zákona o léčivech). V těchto certifikátech je 

uveden také druh studií, které byly předmětem kontrol a které jsou ve shodě se SLP. V případě, že testovací zařízení je již 

zařazeno do Národního programu a od poslední kontroly uplynuly méně než dva roky, může inspektorát SLP SÚKL po zvážení 

vydat obnovený certifikát bez provedení kontroly na místě. 

 

Chemické látky a chemické směsi: MŽP vydává na základě doporučení NIO SLP testovacím zařízením provádějícím studie 

v oblasti chemických látek a chemických směsí Osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe (§ 19 chemického 

zákona, vyhláška č. 163/2012 Sb.). V tomto osvědčení je mimo základních údajů o testovacím zařízení uveden rozsah činností 

podle třídění OECD. V případě, že testovací zařízení je již zařazeno do Národního programu, vydá MŽP v případě změn (např. 

změna vedoucího testovacího zařízení) nový certifikát. Vydání nového osvědčení může být podmíněno předchozí kontrolou. 

 

Rozsah programu vychází z následujících skutečností: 

1. Zahrnuje chemické látky a směsi ve smyslu chemického zákona, léčiva ve smyslu zákona o léčivech, kosmetické 
přípravky ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., účinné látky, safenery a synergenty, které jsou obsaženy v přípravcích na 
ochranu rostlin, ve smyslu Nařízení (ES) č. 1107/2009 a biocidy ve smyslu zákona č. 120/2002 Sb.  

2. Zahrnuje metody popsané ve „Směrnici OECD pro zkoušení chemických látek“. 
3. U použitých metod musí být buď uveden odkaz na Pokyn OECD pro zkoušení chemických látek nebo na jiný 

dokumentovaný postup či metodu provádění zkoušek. („Zásady správné laboratorní praxe OECD“, část II, bod 8.2.4.) 
Metody musí být popsány a validovány. 

4. Testovací zařízení splňující podmínky SLP stanovené vyhláškou č. 86/2008 Sb. pro oblast léčiv a vyhláškou č. 
163/2012 Sb. pro oblast chemických látek a chemických směsí splňují rovněž požadavky vymezené dokumentem 
„OECD Principles on Good Laboratory Practice“. 

 

II. Postup zařazování testovacích zařízení do programu 

 

1. Testovací zařízení, žádající o zařazení do Národního programu, zašle žádost o vydání certifikátu/osvědčení SLP podle 
příslušnosti buď SÚKL anebo MŽP s kopií NIO SLP. 
MŽP písemně pověří NIO SLP provedením vstupní kontroly. 

2. Testovací zařízení žádající o zařazení do Národního programu zašle SÚKL anebo NIO SLP vyplněný „Dotazník pro 
testovací zařízení“. Vzor tohoto dotazníku je zveřejněn na internetových stránkách SÚKL i NIO SLP.  

3. Inspektoři posoudí zaslané dokumenty a podle potřeby si vyžádají doplňující informace anebo testovací zařízení navštíví. 
4. Datum kontroly oznamuje monitorovací orgán testovacímu zařízení dopisem. 
5. Kontrola testovacího zařízení (viz kapitolu IV). 
6. Protokol nebo zpráva o kontrole (viz kapitolu VIII). 
7. Testovací zařízení popíše nápravná opatření k odstranění případných neshod, zjištěných během kontroly. 
8. Po uskutečnění nápravných opatření pracuje testovací zařízení ve shodě se SLP. SÚKL nebo MŽP poté vydá testovacímu 

zařízení certifikát nebo osvědčení a zařadí jej do Národního programu. 
9. Úhrada nákladů 

9.1. MŽP/ NIO SLP: Kontroly testovacích zařízení na území ČR ani vydání osvědčení není pro tato testovací zařízení 
zpoplatněno. 

9.2. SÚKL: Dle §112 zákona o léčivech vybírá SÚKL úhradu nákladů za odborné úkony na vyžádání. Takovým odborným 
úkonem na vyžádání je i vydávání certifikátů SLP. Výše a podmínky úhrady nákladů jsou stanoveny vyhláškou č. 
427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, a pokynem SÚKL UST-29 v platném znění. 

9.3. Testovací zařízení ostatních členských i nečlenských států OECD/EU/EHP hradí náklady za vydání certifikátu a 
všechny následné úkony včetně v plné výši na základě smlouvy. 

10. Veřejnost je o nově zařazeném testovacím zařízení informována prostřednictvím Věstníku SÚKL nebo Věstníku MŽP a 
internetových stránek obou orgánů. Podrobnosti jsou popsány v kapitole VIII, odst. 5. 

 

III. Kategorie kontrol a auditů studií testovacích zařízení 
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Celková kontrola testovacího zařízení se uskuteční v případě, kdy testovací zařízení požádá o zařazení do Národního 

programu (tj. vydání certifikátu nebo osvědčení SLP) anebo v případě periodické kontroly, která se koná podle rozhodnutí 

inspektorů nejméně jednou za dva roky, v odůvodněných případech nejdéle do tří let.  

Modelová studie: za modelovou studii je považována studie provedená podle zásad SLP testovacím zařízením, které požádalo 

o zařazení do Národního programu, ale ještě nezískalo certifikát. 

 

Cílená kontrola slouží především ke kontrole odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrole v případě závěru 

„nerozhodnuto“, na vyžádání českými správními orgány (např. MŽP, sekce registrací SÚKL, Ústav pro státní kontrolu 

veterinárních biopreparátů a léčiv) anebo správními orgány jiných členských zemí OECD nebo EU/EHP nebo, v případě většího 

počtu drobných odchylek, může cílenou kontrolu nařídit vedoucí inspekční skupiny. 

 

Audit studie je vždy součástí celkové kontroly testovacího zařízení, nebo může být prováděn samostatně. Může být vyžadován 

příslušnými správními orgány anebo správními orgány jiných členských zemí OECD nebo EU/EHP. 

 

IV. Provádění kontrol 

 

Základní kroky jsou uvedeny také v kapitole II. tohoto dokumentu (Postup zařazování testovacích zařízení do programu). 

 

1. Monitorovací orgány provádějí kontroly v rozsahu výše uvedených předpisů (viz kapitolu Státní správa) postupem, který 
vychází z přílohy 1 směrnice 2004/9/ES a dokumentu Revised Guidance for the Conduct of Laboratory Inspections and 
Study Audits (dokument OECD). 

 

2. Příprava kontroly 
 

2.1. Sestavení inspekční skupiny. 
2.2. Studium dokumentů testovacího zařízení, požadavky na doplňující dokumenty, návštěva testovacího zařízení, je-li to 

vhodné. 
2.3. Plánování programu kontroly. 
2.4. Monitorovací orgán oznámí obvykle kontrolu statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu dopisem. V dopise 

informuje o jménech inspektorů, datu kontroly, předběžném programu kontroly a požadavku, aby veškerý personál, 
kterého se kontrola týká, byl v průběhu kontroly přítomen. 
Kontrolu je také možné provést bez předchozího oznámení. 

 

3. Postup kontroly 
3.1. Úvodní schůzka, která zahrnuje: 

 identifikaci inspektorů, 

 sdělení důvodu a rozsahu kontroly nebo auditu studie, 

 seznámení inspektorů s organizací testovacího zařízení, seznam studií, 

 informace o prostorách zařízení, personálu a činnostech, které budou předmětem kontroly, 

 informace o činnostech, které probíhají mimo rámec SLP a při nichž je nebezpečí negativního ovlivnění studií 
v rámci SLP, 

 požadavky inspektorů na dokumenty, kterých se kontrola týká, 

 informace o studiích, které budou kontrolovány, 

 odsouhlasení přibližného časového harmonogramu, 

 určení osob, které budou doprovázet inspektory. 
 

3.2. Vlastní kontrola (kategorie kontrol viz kapitolu III): 

 organizace a pracovníci, 

 program zabezpečování jakosti, 

 prostory, 

 biologické testovací systémy: péče, ustájení a zacházení s nimi, 

 přístroje, materiály a vzorky testovacích systémů, 

 testované a referenční položky, 

 standardní operační postupy, 
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 provedení studie, 

 závěrečná zpráva, 

 shromažďování a uchovávání záznamů, archivace, 

 audit nejméně jedné ukončené studie. 
 

3.3. Závěrečná schůzka: 

 inspektoři připraví návrh protokolu o kontrole nebo seznam zjištěných nedostatků nebo pořídí jejich čistopis, 
který obsahuje závady zjištěné během kontroly nebo auditu studie a termíny stanovené k jejich odstranění. 
S těmito zjištěními inspektoři seznámí statutárního zástupce kontrolované osoby nebo, na základě plné moci, 
jím pověřenou osobu a odpovědné zaměstnance, 

 inspektoři sdělí statutárnímu zástupci testovacího zařízení nebo jím pověřené osobě rozhodnutí o dodržování 
zásad – splňuje, nerozhodnuto nebo nesplňuje. 

 

4. Protokol o kontrole nebo zpráva o výsledku kontroly 
4.1. Protokol o kontrole nebo zprávu o výsledku kontroly vypracují inspektoři nejpozději do šesti týdnů od ukončení 

kontroly a zajistí jejich doručení statutárnímu zástupci testovacího zařízení.  
4.2. Protokol nebo zpráva o výsledku kontroly obsahují 

4.2.1. Jména inspektorů 
4.2.2. Název, sídlo, identifikační číslo testovacího zařízení, v případě auditu studie název studie 
4.2.3. Rozsah činností testovacího zařízení 
4.2.4. Jména vedoucích zaměstnanců testovacího zařízení, kteří se účastnili kontroly 
4.2.5. Prohlášení, že inspektoři ohlásili začátek kontroly a doložili své oprávnění 
4.2.6. Místo a čas provedení kontroly 
4.2.7. Důvod, předmět a rozsah kontroly 
4.2.8. Legislativa, na jejímž základě byla provedena kontrola 
4.2.9. Souhrn výsledků kontroly (obsahuje závažné, systematické a opakované odchylky) 
4.2.10. Úvodní informace o kontrolovaném subjektu 
4.2.11. Průběh kontroly a kontrolní zjištění (viz bod 3.2) 
4.2.12. Celkové hodnocení s uvedením výroku inspektorů o shodě s SLP, popř. se sdělením o nebo návrhem na 

udělení, či odejmutí certifikátu nebo osvědčení: 

 splněno (žádné nebo malé odchylky, následná kontrola není nutná), 

 nerozhodnuto (závažné závady, které nemají vliv na celistvost studie, následná kontrola je 
nezbytná, musí se uskutečnit (závady musí být odstraněny) do 6 měsíců od data podpisu 
závěrečné zprávy/protokolu vedoucím testovacího zařízení, nestanoví-li monitorovací orgány jinak), 

 nesplněno (závažné závady, které mají vliv na celistvost studie), 
4.2.13. Poučení o námitkách (viz kapitolu VIII.) 
4.2.14. Datum a podpisy inspektorů a statutárního zástupce testovacího zařízení (nebo jím pověřené osoby). 

Přílohou zprávy o výsledku kontroly NIO SLP je vyjádření vedoucího testovacího zařízení. Nestanoví-li 
inspekce jinak, zašle testovací zařízení své vyjádření do jednoho měsíce od obdržení protokolu/závěrečné 
zprávy. 

 

V. Postupy pro kontroly a audity studií prováděné na žádost správního orgánu 

 

1. Žádost správního orgánu ČR (SÚKL – sekce registrací, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Státní 
veterinární správa, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství; NIO SLP – MŽP) obsahuje požadavek ke kontrole 
nebo auditu studie včetně předmětu, kterého se týká (např. jméno a specifikaci studie) a požadovaný rozsah kontroly. 
Zástupci správních orgánů popř. další odborníci se mohou, na vlastní náklady, zúčastnit kontroly nebo auditu studie jako 
pozorovatelé anebo jako přizvané osoby (§101 odst. 4 písm. f zákona o léčivech). 
1.1. Informování testovacího zařízení o kontrole nebo auditu studie (včetně důvodu a je-li to vhodné). 
1.2. Provedení kontroly nebo auditu studie (uvedeno v kapitole IV). 
1.3. Protokol nebo zpráva o výsledku kontroly nebo auditu studie (uvedeno v kapitole IV) s uvedením výroku inspektorů 

(viz 4.2.12). 
1.4. Stejnopis protokolu nebo zprávy o výsledku kontroly se zasílá správnímu orgánu. 

 

2. Žádost správního orgánu zemí OECD nebo EU/EHP. 
Postup je stejný jako v bodě 1, pouze protokol nebo zpráva o kontrole nebo auditu studie jsou v překladu do anglického 

jazyka poskytnuty žádajícímu správnímu orgánu. Zástupci správních orgánů členských zemí OECD a EU/EHP se mohou, 

na vlastní náklady, zúčastnit kontroly nebo auditu studie jako pozorovatelé anebo jako přizvané osoby.  
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VI. Kontroly testovacích zařízení mimo území ČR 

 

1. Testovací zařízení členského státu OECD nebo EU, který nemá vlastní monitorovací orgán, může požádat SÚKL, MŽP 
nebo obě instituce o zařazení do Národního programu. Stejně tak může o zařazení do Národního programu požádat i 
testovací zařízení nečlenského státu. 

2. V případě podání žádosti se proces zařazení do Národního programu a vydání certifikátu/osvědčení řídí Národním 
programem obdobně. 

3. V případě členských států OECD, EU i nečlenských států není činnost bezplatná, ale řídí se bodem 9.3 kapitoly II. Postup 
zařazování testovacích zařízení do programu. 

 

VII. Pravomoc inspektorů ke vstupu do testovacích zařízení 

 

Rozsah pravomocí inspektorů SÚKL je stanoven § 101 zákona o léčivech a § 11 zákona o státní kontrole a inspektorů NIO SLP 

§ 20 odst. 2 chemického zákona a vyhlášky č. 163/2012 Sb. 

 

Inspektoři jsou oprávněni posuzovat shodu s výše uvedenými zákony a jejich prováděcími předpisy. 

 
Během provádění kontrol jsou inspektoři podle zákona o státní kontrole oprávněni: 

a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s 
předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena, 

b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další 
písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy 
programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen "doklady"), 

c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto 
skutečností, vydaným podle zvláštního zákona. 

d) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících 
skutečnostech, 

e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a 
ponechat jí kopie převzatých dokladů, 

f) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných 
nedostatků, 

g) v případech stanovených zákonem č. 552/1991 Sb. ukládat pořádkové pokuty. 
h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro 

zabezpečení kontroly. 
 

VIII. Postupy následující po kontrole 

 

1. Řízení o námitkách kontrolovaných osob je popsáno v § 17 a 18 zákona o státní kontrole. V oblasti léčiv vydává konečné 
rozhodnutí ředitel SÚKL a v oblasti chemických látek a chemických směsí vedoucí ASLAB. 

 

2. Certifikát nebo osvědčení SLP a Národní program 
2.1. Certifikát nebo osvědčení potvrzují, že testovací zařízení bylo v době kontroly v souladu se zásadami SLP. Takové 

testovací zařízení je začleněno do Národního programu. 
2.2. Certifikát nebo osvědčení se vydávají pouze po úvodní kontrole, a pokud není odebráno na základě rozhodnutí 

„nesplněno“, má neomezenou platnost s výjimkou případů popsaných v kap. I.  
2.3. Na základě rozhodnutí/doporučení uvedeném v protokolu/ závěrečné zprávě zůstává certifikát/osvědčení v platnosti. 
2.4. Seznam v Národním programu potvrzuje, že testovací zařízení tam uvedená jsou ve shodě s vyhláškou č. 86/2008 

Sb., a nebo vyhláškou č. 163/2012 Sb. To také znamená, že tato testovací zařízení jsou ve shodě se „Zásadami 
správné laboratorní praxe OECD“ a příslušnými předpisy OECD/EU. Tyto zásady tvoří přílohu vyhlášky 86/2008 Sb. 

2.5. Certifikát je vydáván na podkladě výsledku uskutečněné kontroly testovacího zařízení pro oblast léčiv, osvědčení na 
podkladě výsledku uskutečněné kontroly a doporučení zasílaném ministerstvu pro oblast chemických látek.  

2.6. Testovací zařízení zařazená do Národního programu jsou podrobována kontrolám SLP (podrobnosti viz kapitolu IV). 
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3. Rozhodnutí o nesplnění SLP 
3.1. Jestliže se v průběhu kontroly testovacího zařízení začleněného do Národního programu (tj. jemuž byl dříve vydán 

certifikát nebo osvědčení SLP) zjistí, že zařízení již není ve shodě se SLP, inspektor rozhodne „nesplněno“ (nalezeny 
závažné nedostatky ovlivňující celistvost studie). 

3.2. V případě „nesplněno“ podle bodu 4.2.12. je testovací zařízení vyřazeno z Národního programu. V oblasti léčiv zruší 
SÚKL platnost vydaného certifikátu SLP dle §101 odst. 8 zákona o léčivech, v oblasti chemických látek a chemických 
směsí odebere MŽP na základě doporučení NIO SLP osvědčení podle § 20 odst. 4, 5 chemického zákona.  

 
4. Způsoby informování a zveřejňování 

4.1. Informace o veškerých testovacích zařízeních začleněných do Národního programu (tj. zařízeních, kterým byl vydán 
certifikát nebo osvědčení) se zveřejňují  
a) ve Věstníku SÚKL a na internetových stránkách SÚKL nejméně jednou ročně. Obsahují následující údaje: 

název a adresu testovacího zařízení, rozsah činností, datum první a poslední kontroly SLP, výsledek poslední 
kontroly (splněno, nesplněno) pro oblast léčiv; 

b) pravidelně ve Věstníku MŽP pro oblast chemických látek a chemických směsí. Obsahují následující údaje: 
název a adresu testovacího zařízení, rozsah činností, datum první a poslední kontroly SLP, výsledek poslední 
kontroly (splněno, nesplněno). 

4.2. Informace o testovacích zařízeních nově zařazených do Národního programu SLP se zveřejňují ve Věstníku SÚKL a 
na internetových stránkách SÚKL v rozsahu uvedeném pod bodem 5.1 nejpozději do tří měsíců od data vydání 
certifikátu a obdobně ve Věstníku MŽP pro oblast chemických látek a chemických směsí. 

4.3. Informace o testovacích zařízeních, která byla vyřazena z Národního programu (tj. těch, jimž byl odebrán certifikát 
nebo osvědčení), jsou publikovány pro oblast léčiv ve Věstníku SÚKL a na internetových stránkách SÚKL v rozsahu 
uvedeném pod bodem 5.1 nejpozději do tří měsíců od data zrušení platnosti certifikátu, a obdobně ve Věstníku MŽP 
pro oblast chemických látek a chemických směsí. 
Současně se v souladu s požadavkem čl. 5 směrnice 2004/9/ES informuje Evropská komise a OECD. Stejně se 

postupuje i v případě auditu studie, která nesplňuje požadavky zásad SLP. 

4.4. Se zřetelem na členství České republiky v OECD a EU informují oba monitorovací orgány společným dokumentem 
vycházejícím z tohoto Národního programu každoročně OECD (Environment Health and Safety Division Environment 
Directorate, OECD) i monitorovací orgány SLP zemí OECD v rozsahu bodu 5.1. Ve stejném rozsahu informují 
Evropskou komisi, oddělení chemikálií (European Commission, Enterprise and Industry DG, Chemicals Unit, 
Brussels). 

 

5. Vyloučení a odstoupení z Národního programu 
5.1. Jestliže si testovací zařízení nepřeje být již dále začleněno v Národním programu, písemně zažádá oprávněný orgán 

SLP, tj. SÚKL pro oblast léčiv nebo MŽP pro oblast chemických látek a chemických směsí, o odstoupení z Národního 
programu. Tato skutečnost se zveřejní ve Věstníku SÚKL nebo MŽP a stejně tak na internetových stránkách SÚKL. 
Tato zpráva je rovněž zahrnuta v následující roční informaci (body 5.1 a 5.4). 

5.2. Na testovací zařízení, které odstoupilo z Národního programu (6.1), se pohlíží jako na zařízení nesplňující požadavky 
SLP. 

5.3. Testovací zařízení, kterým bylo osvědčení odebráno podle odst. 5.3 je vyřazeno z Národního programu. Po 
zveřejnění informace dle bodu 6.1 o vyřazení z Národního programu se takové zařízení již nadále neuvede v 
seznamu Národního programu (5.1 a 5.4). 

5.4. Vyloučené nebo odstoupivší testovací zařízení může znovu vstoupit do Národního programu postupem popsaným 
výše (kapitola II). 
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3. 

METODICKÝ POKYN MINISTERTSVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K PODÁVÁNÍ ZPRÁV O 

REALIZACI INVESTIC PRO ÚČELY STANOVENÍ BEZPLATNÉ ALOKACE NA VÝROBU 

ELEKTŘINY 

1. Úvod a účel metodického pokynu 

Česká republika využila podle čl. 10c Směrnice 2009/29/ES možnosti výjimky z pravidla, že se výrobcům elektřiny od roku 2013 

nepřidělují žádné bezplatné povolenky na výrobu elektřiny. Od roku 2013 tak bude přidělovat výrobcům elektřiny bezplatné 

povolenky v souladu se žádostí České republiky o bezplatném přidělování povolenek na výrobu elektřiny (dále jen „žádost“) 

schválené Evropskou komisí a to na základě platné legislativy, zejména nového zákona o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „zákon“), kterým se transponuje výše uvedená směrnice. 

Aby mohl správce rejstříku přidělit na základě rozhodnutí ministerstva povolenky na výrobu elektřiny, musí být žádost ČR 

schválena Evropskou komisí a zákon musí nabýt účinnosti. Podle přijaté legislativy a podané žádosti je navíc nutná řada kroků, 

které přidělení povolenek předchází. Zejména se jedná o podání zprávy o realizaci investic. Aby bylo možné odpovídající 

množství povolenek přidělit již v roce 2013, kdy bude zákon účinný a žádost ČR schválená EK, mohou provozovatelé zařízení, 

která figurují v žádosti, podat zprávu o realizaci investic podle tohoto metodického pokynu, na základě které jim bude stanovena 

alokace na rok 2013. Následně ministerstvo posoudí údaje uvedené ve zprávách a vydá rozhodnutí o alokaci povolenek. 

Správce rejstříku na základě tohoto rozhodnutí přidělí povolenky v běžném termínu, tj. zpravidla v únoru každého roku. 

Ministerstvo na základě obdržených zpráv zpracuje souhrnnou zprávu, kterou předloží Evropské komisi vždy do 31. ledna (první 

zprávu předloží v roce 2014). Všechny zprávy od provozovatelů
1
 ministerstvo v souladu se zákonem zveřejní na svém webu. 

Zprávu o realizaci investic za následující roky provozovatel předloží ministerstvu vždy do 30. listopadu s tím, že poslední zpráva 

bude podána do 31. prosince v roce 2019.  

2. Podávání zprávy o provádění investic 

Provozovatel podá zprávu pomocí elektronické šablony, kterou ministerstvo zveřejní na svých webových stránkách 
(http://www.mzp.cz/cz/euets_emisni_obchodovani). Provozovatel šablonu vyplní, vytiskne, opatří podpisy (razítky) a připojí 
k ní zprávu finančního a energetického auditora, případně přiloží jiné, nepovinné přílohy. Elektronickou verzi vyplněné 
šablony, auditních zpráv a příloh zašle na emailovou adresu: emission.trading@mzp.cz. 

3. Náležitosti Zprávy o realizaci investic a posudek energetického auditora  

Provozovatel uvede, za jaké období zprávu o realizaci investic podává. Zprávu lze podat každý rok do 30. listopadu, není to ale 

povinnost. Například pokud provozovatel neprovede žádné investice, nemusí zprávu podávat a má se za to, že neprovedl 

žádné nové investice. Období uváděné ve zprávách se nesmí překrývat. V každé zprávě provozovatel uvede pouze nově 

provedené investice, tj. investice, které nebyly vykázány v předchozích zprávách. Pokud je investice prováděna v několika 

letech, vykáže se pouze její část. 

Provozovatel vyplní své identifikační a kontaktní údaje. Pokud je více provozovatelů zahrnuto v koncernu a jejich investice jsou 

provázané, je možné vyplnit jednu šablonu pro více provozovatelů a jejich zařízení. 

V Národním investičním plánu (dále jen „NIP“) je u každé investice uveden rok realizace investice. V tomto roce by měla být 

investice dokončena. Pokud se realizace některé investice zpozdí oproti NIPu, musí k této skutečnosti provozovatel poskytnout 

ministerstvu odůvodnění a aktualizovaný rok dokončení investice. Investice může být zpožděna maximálně o dva roky, poté 

nebude možné ji vykazovat a získávat za ni povolenky. 

Provozovatel uvede, jaké investice již byly dokončené. Dokončená investice je ta, která byla uvedena do stavu způsobilého k 

obvyklému užívání, tzn., že byly splněny veškeré technické funkce a povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy pro 

užívání (tím není myšleno kolaudační rozhodnutí) a současně byla zařazena do účetní evidence dlouhodobého majetku 

provozovatele.  

K  investicím je třeba přiložit posudek energetického auditora. Není třeba celý energetický audit. Posudek má potvrdit 

správnost uvedených parametrů investice a skládá se z těchto částí: 

1) (každoročně) energetický auditor svým posudkem potvrdí, že investice se shoduje s investicí uvedenou 

v NIPu, který je nedílnou součástí žádosti předkládané a schválené Komisí. Shoda investice s investicí uvedenou v NIPu 

se potvrdí odkazem na číslo investice v NIPu ve tvaru CZ-$-xxxx. V případě jakýchkoliv odchylek budou tyto podrobně 

popsány a zdůvodněny; 

o Drobné odchylky od NIPu mohou být akceptovány pouze, pokud je provozovatel řádně zdůvodní. Změny 

však nesmí být zásadní, např. nahrazení určité technologie jinou, byť její využití vedlo k většímu snížení 

emisí. Při zdůvodňování dílčích úprav investice musí provozovatel akcentovat soulad upravené investice 

                                                           
1
 Zveřejněny budou pouze vyplněné elektronické šablony. 

mailto:emission.trading@mzp.cz
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s NIPem, podobnost původně plánovaného a aktuálního řešení apod. Stejně tak musí provozovatel 

odůvodnit případné vyšší náklady na investici, než jaké byly uvedeny v NIPu. Navýšení hodnoty investic je 

možné maximálně o 10 % původní hodnoty. Pokud budou výdaje na investice nižší, než bylo plánováno, 

nemusí toto provozovatel nijak zdůvodňovat. 

2) (každoročně) energetický auditor svým posudkem potvrdí, že jsou investiční výdaje způsobilé a jednoznačně 

souvisí s investicí uvedenou v NIP  

Způsobilými výdaji se rozumí: 

o investiční výdaje nutné k uvedení zařízení do provozu, včetně výdajů na zkušební provoz, pokud je 

zajišťován zhotovitelem; 

o investiční realizační výdaje jsou zejména výdaje na pořízení a montáž technologií a související stavební 

práce (výstavba nových a nezbytná související rekonstrukce stávajících objektů); 

o výdaje na energetický audit. 

Nezpůsobilé výdaje jsou zejména výdaje na studii proveditelnosti a výdaje na „zákonné“ povinnosti (posouzení EIA, zajištění 

stavebního povolení, integrovaného povolení, kolaudačního rozhodnutí, odborný posudek podle zákona o ovzduší, je-li 

vyžadován). Nezpůsobilé jsou dále ty výdaje, které vznikly před 25. 6. 2009, přičemž rozhodné je datum zdanitelného plnění 

uvedené na faktuře nebo jiném zúčtovacím dokladu, ke kterému se výdaje vztahují:  

- u služeb období, za které se fakturuje, 

- u dodávek zboží a díla datum uskutečnění zdanitelného plnění (v případě dodávek od neplátců DPH pak datum 

přechodu vlastnictví).  

 

3) Energetický auditor posoudí a detailně popíše (v roce dokončení investice, ne později jak v roce 2019) 

o Ověření předpokládaného environmentálního dopadu investice s důrazem na emise skleníkových 

plynů – ověření toho, zda po provedení investice skutečně došlo k naplnění předpokladů: 

a) srovnání emisního faktoru v t CO2/GJ technologie zavedené v jednotlivých zařízeních na základě 

investic uvedených v žádosti schválené Komisí s emisním faktorem technologie používané před 

dodatečným vybavením/modernizací, nebo vyjádření úspory CO2 realizací investic.  

b) předpokládané a realizované snížení podílu hnědého uhlí na výrobě elektřiny na základě provedených 

investic; 

c) předpokládané a realizované úspory z důvodu vyšší účinnosti v procesu výroby elektřiny/v sítích 

distribuce elektřiny (z hlediska uspořených GJ) na základě investic uvedených v žádosti schválené 

Komisí a odpovídající snížení emisí CO2; 

d) předpokládané a realizované zvýšení podílu bezuhlíkových a uhlíkově méně náročných paliv na 

výrobě elektřiny na základě provedených investic; 

e) instalované kapacity (v MW) obnovitelné energie, jež mají být podle předpokladu uvedeny do provozu 

na základě investic uvedených v žádosti schválené Komisí; 

 

o Jak byla investice provozovatelem zdokumentována. Přehled všech dokladů, které byly k posouzení 

investice během auditu předloženy 

o Popis metodologie ověřování – kdo, kdy, kde, co 

o Technické zdokumentování stavu investice: 

a) kontrola na místě provedení investice, 

b) ověření a popis metodologie vzniku vstupních hodnot (např. měření, výpočty, odborný odhad, apod.), 

c) použití stejné metodologie pro analýzu výstupních hodnot. 

o Shrnutí a výrok auditora 
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Provozovatel by měl k posouzení energetickému auditorovi předložit zejména: 

 technickou dokumentaci před a po realizaci investice, 

 technickou zprávu z projektové dokumentace (Projektová dokumentace nemusí být předložena celá, 

auditorovi mohou být předloženy jen její části a to přímo na místě kontroly.), 

 dokumentaci skutečného provedení, 

 údaje o výrobě před a po realizaci investice, 

 údaje o spotřebě paliva před a po realizaci investice 

  údaje o emisích před a po realizaci investice, 

 údaje o údržbě - technické a ekonomické, 

 energetický audit, byl-li proveden, 

 provozní záznamy (záznamy o výrobě, spotřebě a aspektů v oblasti emisí skleníkových plynů). 

Všechny doklady výše uvedené budou sloužit k vypracování zprávy energetického auditora, jejímž výstupem bude 

potvrzení toho, že investice byla provedena a její provedení mělo dopady  na snížení emisí skleníkových plynů. Tuto 

zprávu předloží provozovatel nejpozději do 31. prosince 2020. 

Potvrzení podle bodu 3.1 a 3.2 můžou být obsažena ve zprávách finančního auditora. V takovém případě není nutné, 

aby je potvrzoval energetický auditor. Potvrzení podle bodu 3.3 v roce dokončení investice je však vyžadováno od 

energetického auditora. 

4. Proinvestované prostředky – finanční audit 

K dokončeným i rozpracovaným investicím provozovatel uvede aktuální stav investice a sumu vynaložených prostředků na tuto 

investici, které dosud nevykázal. Vynaloženými prostředky se rozumí pouze uhrazené částky. Úhradou se rozumí také zápočet, 

datem úhrady je v takovém případě míněno datum, ke kterému byl zápočet proveden. Částky se uvádějí bez DPH a bez 

veřejných prostředků čerpaných z jiných z dotačních titulů.  

V šabloně provozovatel uvede pouze součet způsobilých výdajů. Jako přílohu poskytne seznam plateb a jejich účelů. Tento 

seznam může obsahovat jednoduše jen uhrazenou částku a informaci, co za ni bylo pořízeno; není třeba ministerstvu 

předkládat daňové doklady ani bankovní výpisy. Ty budou předmětem finančního auditu. 

Finanční audit potvrzuje, že provozovatel skutečně vynaložil prostředky vykázané v bodě 4 šablony, a že jsou to 

způsobilé výdaje. Ministerstvo nepřijme doklady a výpisy bez finančního auditu. Provozovatel by měl k finančnímu auditu 

předložit zejména plán investic, aktuální verzi rozpočtu a časového harmonogramu investice, účetní doklady (investiční faktury), 

smlouvy s hlavními dodavateli, bankovní výpisy týkající se konkrétní investice, vyjádření energetického auditora podle bodu 3.1 

a 3.2 (pokud není potvrzeno samotným finančním auditorem nebo pokud se jedná o dokončenou investici), doklady o čerpání 

veřejných prostředků, účetní knihy týkající se sledování konkrétních investic, seznam osob, které jsou oprávněné schvalovat 

jednotlivé výdaje a jejich podpisové vzory. Podle dohody s finančním auditorem může provozovatel tyto dokumenty předložit 

pouze v elektronické podobě. 

Doporučujeme vykazovat úhrady účetních dokladů účtovaných podle českých pravidel pro účtování. Zálohy uhrazené po 25. 6. 

2009 mohou být způsobilými výdaji, pokud jsou nebo budou zúčtovány fakturami za způsobilé výdaje, jak je popsáno výše. 

Pokud provozovatel čerpal na investici dotaci, odečte od proinvestovaných prostředků výši čerpané dotace. Pokud mu byla 

dotace přiznána v dosud neznámé výši, odečte provozovatel od proinvestovaných prostředků konzervativní odhad výše dotace.  

Pro auditní zprávu finančního auditu není stanoven zvláštní vzor. Předpokládá se, že pokud finanční audit narazí na 

nesrovnalosti nebo podezřelé skutečnosti (např. provozovatel dokumenty doloží proinvestování nápadně přemrštěné částky ve 

vztahu k pořízené technologii), bude tato skutečnost uvedena v auditní zprávě. 

5. Společné pokyny ke zprávám energetického a finančního auditora 

Provozovatel předloží ministerstvu v papírové podobě vyplněnou a podepsanou šablonu spolu se zprávami auditorů a kopiemi 

jejich osvědčení opatřenými úředním razítkem auditora. Ke kopiím osvědčení musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do 

angličtiny, nejsou-li tato osvědčení vyhotovena v angličtině. Po dohodě s ministerstvem může provozovatel předložit další 

přílohy v elektronické podobě. Veškeré dokumenty předkládá provozovatel v češtině kromě osvědčení finančních a 

energetických auditorů. 

Osvědčením auditora se rozumí oprávnění provádět auditorskou činnost dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně 

některých zákonů.  

Podle dohody s  finančním i energetickým auditorem může provozovatel všechny dokumenty pro tyto audity předkládat pouze 

v elektronické podobě. 

6. Pokrytí alokace a ocenění povolenek 

Pokud finanční audit potvrdí součet proinvestovaných prostředků, může provozovatel tuto sumu rozdělit mezi svá zařízení. 

Alokace povolenek je totiž vypočtená pro každé zařízení, provozovatel má tedy možnost určit, jakou část alokace kterého 

zařízení si přeje pokrýt vykázanými proinvestovanými prostředky. Např. pokud má provozovatel proinvestováno 8 mil. Kč a má 
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dvě zařízení s alokací v hodnotě 6 a 4 mil. Kč, může v bodě 6 šablony určit, že si přeje čerpat celou alokaci prvního zařízení a 

alokaci v hodnotě 2 mil. Kč druhého zařízení.  

Pokud provozovatel proinvestuje vyšší částku, než je hodnota alokace emisích povolenek na následující rok, převádí se mu 

zbývající hodnota investic k využití do dalších let. Pokud provozovatel přiřadí k zařízení vyšší částku, než je hodnota alokace na 

následující rok, nemusí k tomuto zařízení přiřazovat další investice (tj. ani podávat další zprávy) a alokace tohoto zařízení bude 

považována za pokrytou do vyčerpání přiřazené částky. Např. jsou na zařízení alokovány povolenky v hodnotě 8 mil. Kč v roce 

2013, 7 mil. Kč v roce 2014 a 6 mil. Kč v roce 2015 a provozovatel v roce 2012 přiřadí k tomuto zařízení investice za 18 mil. Kč. 

Aniž by podával další zprávu v příštích letech, dostane celou alokaci i za rok 2014. V roce 2014 buď vykáže další investice, 

nebo v roce 2015 obdrží pouze alokaci za 3 mil. Kč. 

Provozovatel může každý rok dostat maximálně tolik povolenek, kolik je uvedeno v NIP pro všechna jeho zařízení pro daný rok. 

Pokud finanční audit potvrdil provozovateli proinvestování hodnoty investic, kterou si provozovatel z nějakého důvodu nepřeje 

přiřadit k jednotlivým zařízením, může tak učinit kterýkoliv další rok. Pokud je přiřazení již proinvestovaných a auditem 

ověřených částek na jednotlivá zařízení jedinou informací, kterou provozovatel ministerstvu předkládá, není třeba ke zprávě 

zpracovávat žádný audit (proinvestování již bylo potvrzeno a přiřazení proinvestovaných částek je volnou volbou 

provozovatele). Obdobně se posupuje i v situaci, kterou kodifikuje § 12 odst. 7 zákona včetně převodu zařízení (viz část 7 

Pokynu).  

Ocenění povolenek provede ministerstvo na každý rok podle žádosti schválené Evropskou komisí v druhé polovině listopadu 

předchozího roku. V zásadě se povolenka oceňuje fixní cenou podle Sdělení Komise 2011/C 99/03, přílohy VI: 14,5 EUR 

v letech 2013-2014 a 20 EUR v letech 2015-2019. V případě, že se tržní cena bude lišit od fixní ceny alespoň o 10 %, použije 

se tržní cena. Tržní cenu stanoví každoročně ministerstvo jako průměr cen spotových obchodů v prvním a patnáctém 

obchodovacím dni od ledna do listopadu zveřejněných na http://www.pointcarbon.com/. 

7. Vykázání investic a přiřazení hodnoty investic v rámci koncernu 

Ustanovení § 12 odst. 7 zákona
2
 umožňuje provozovatelům tvořícím koncern

3
 postupovat jako provozovatel, který provozuje 

více zařízení. Provozovatelé zařízení tedy mohou vykazovat prováděné investice souhrnně za všechna zařízení v daném 

koncernu a hodnotu provedených investic pak mohou libovolně přiřadit mezi jednotlivá zařízení v rámci koncernu (přiřazení tedy 

nemusí být rovnoměrné). Zprávu podanou za koncern musí podepsat všichni dotčení provozovatelé. 

Vykázání investic a přiřazení hodnoty investic při prodeji zařízení provozovateli (mimo koncern) 

Povolenky se přidělují vždy na zařízení za předpokladu prokázání provedených způsobilých investic ve zprávě o investicích 

(dále jen splnění povinnosti). Jelikož vlastníkem účtu zařízení je vždy aktuální provozovatel zařízení (tedy ten, na koho je 

vydáno povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů, na jehož základě má smlouvu s OTE), jsou povolenky alokovány vždy 

tomu, kdo je veden jako provozovatel tohoto zařízení. 

Omezující podmínky přiřazování investic na převáděné zařízení 

a) Nový provozovatel může využít své vlastní investice pro účely splnění povinnosti, pokud jsou tyto investice již 

zahrnuty v NIP. 

b) Nový provozovatel může pro účely splnění povinnosti použít i investice provedené původním provozovatelem 

zařízení, pokud tyto investice byly provedeny do okamžiku převodu zařízení (resp. převodu zařízení mimo koncern 

provozovatele). 

c) Nový provozovatel může převzít a realizovat všechny nebo část investic uvedených v NIP vztahujících se k 

převedenému zařízení, které uvedl v NIP původní provozovatel převedeného zařízení. 

d) Nový provozovatel se nemůže dohodnout s původním provozovatelem, že původní provozovatel bude za nového 

provozovatele provádět investice po datu převodu zařízení (resp. po převodu zařízení mimo koncern provozovatele) a 

bezplatné povolenky by obdržel nový provozovatel.  

e) Do NIP nelze nově přidávat žádné investice. 

Způsob přiřazení investic na převáděné zařízení 

Na základě výše uvedených podmínek lze přiřadit pro převáděné zařízení pouze investice provedené do doby změny 

provozovatele zařízení (resp. do doby převodu zařízení mimo koncern provozovatele ve smyslu § 12 odst. 7 zákona). Na 

                                                           
2
 „Tvoří-li provozovatelé zařízení, jejichž zařízení je zařazeno do plánu uvedeného v žádosti schválené Komisí, koncern, pro 

účely rozhodnutí o množství bezplatných povolenek pro přidělení se na koncern hledí jako na provozovatele, který provozuje 
více zařízení uvedených v žádosti schválené Komisí.“ 
3
 Koncern je definován v § 66a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

„Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení (dále jen "řízená osoba") jinou osobou (dále jen "řídící 
osoba"), tvoří tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou koncernovými 
podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern. Jednotnému řízení lze 
podrobit osoby i smlouvou (dále jen "ovládací smlouva"). Ovládací smlouvu lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající osobou a jí 
ovládanými osobami. Osoba, jež je řídící osobou na základě ovládací smlouvy, je vždy ovládající osobou; ustanovení odstavce 
3 se v tomto případě nepoužije.“ 
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převáděné zařízení lze přiřadit i hodnotu investic, které do okamžiku převodu zařízení nebyly zcela ukončeny. V případě 

nedokončené investice se však na převáděné zařízení může přiřadit pouze hodnota odpovídající množství již vynaložených 

prostředků. 

Podmínkou přiřazení hodnoty již provedených investic (resp. vykázání proinvestování) na převáděné zařízení je předložení 

písemné smlouvy mezi původním a novým provozovatelem převáděného zařízení Ministerstvu životního prostředí. Přiřazení 

pak proběhne tak, že původní provozovatel přiřadí v rámci své zprávy o provádění investic jednorázově určitou hodnotu na 

převáděné zařízení. Z této hodnoty může nový provozovatel čerpat každý rok, dokud nebude hodnota přiřazených investic 

odpovídající hodnotě přidělených povolenek vyčerpána. S  ohledem na vývoj ceny povolenky je možné přiřazenou hodnotu 

snižovat, avšak možnost a způsob realizace této změny musí být upraveny dohodou ve smlouvě uvedené v první větě odstavce 

a nesmí odporovat principům Směrnice.  

Nový provozovatel pak při podání příští zprávy odkáže na zprávu původního provozovatele, ve které původní provozovatel 

přiřazuje k převáděnému zařízení proinvestované prostředky s tím, že si přeje čerpat alokaci převedeného zařízení díky takto 

přiřazeným prostředkům. Jakékoliv změny ve výši proinvestovaných prostředků přiřazených převáděnému zařízení musí být 

potvrzeny oběma provozovateli.  

Přiřazení hodnoty již provedených investic na převáděné zařízení není nutné provádět ihned v okamžiku převodu zařízení (resp. 

převodu zařízení mimo koncern). Přiřazení lze realizovat až v rámci zprávy o provádění investic následující po okamžiku 

převodu zařízení (každoročně se podává do 30. listopadu). Zprávu o provedených investicích však lze podat i dříve, tj. např. 

před datem plánovaného převodu zařízení (mimo koncern).  
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4.  

SDĚLENÍ 

 

Odbor ochrany ovzduší tímto vydává v návaznosti na přechodné ustanovení uvedené v § 28 odst. 4 vyhlášky 

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 

o ochraně ovzduší, podle kterého se údaje souhrnné provozní evidence za rok 2012 ohlašují dle dosavadní právní 

úpravy, ZÁVAZNÉ ČÍSELNÍKY K OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 

205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší.  

 

 

Následující číselníky jsou určeny provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, kteří mají na základě ustanovení § 17 odst. 3 

písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím 

integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Tyto číselníky jsou v souladu s platným datovým standardem pro rok 

2012 zveřejněným Ministerstvem životního prostředí na základě § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. 

 

 

Ing. Jan Kužel, v.r. 

ředitel odboru ochrany ovzduší 

 

 

List 2, položka č. 3 a List 3, položka č. 3: Označení sektoru 

 

Uvedený číselník vychází z nomenklatury používané pro ohlašování emisí v rámci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/81/EEC, o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší. 

 

KÓD TEXT 

  Spalování paliv za účelem výroby tepla a elektrické energie 

  Spalovací procesy v energetice a zpracování paliv 

1A1a Veřejná energetika a výroba tepla (celk. výkon provozovny od 30 MWt vč.) 

1A1b Rafinérie ropy 

1A1c Zpracování uhlí (brikety, koks, zplyňování) 

  Spalovací procesy v průmyslu a stavebnictví 

1A2a Železo a ocel 

1A2b Neželezné kovy 

1A2c Chemické produkty 

1A2d Buničina, papír a tisk 
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1A2e Potraviny, nápoje a tabák 

1A2fi 
Ostatní průmyslové procesy (např. zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů, zařízení pro 

výrobu uhlíku , výroba dřevěného uhlí) 

1A3e Kompresní stanice 

  Spalování paliv pro výrobu tepla v následujících sektorech: 

1A4ai 
Služby / Instituce - kotelny pro otop budov podnikatelského sektoru a veřejných institucí (celk. výkon provozovny 

menší než 30 MWt) 

1A4ci Spalovací zařízení v zemědělství, lesnictví a rybářství 

1A5a Spalovací zařízení v armádě (kotelny pro otop budov) 

  Fugitivní emise z procesů bez spalování paliv - těžba, úprava a distribuce paliv 

  Tuhá paliva 

1B1a Třídění a úprava uhlí  

1B1b Briketárny, koksování - fugitivní emise 

1B1c Jiné fugitivní emise z těžby a úpravy paliv 

  Ropa a její produkty, zemní plyn 

1B2ai Průzkum, těžba, 1. stupeň zpracování a doprava ropy 

1B2aiv Skladování ropy  

1B2av Distribuce (terminály, čerpací stanice) - pouze automobilový benzín  

1B2avi Distribuce (terminály, čerpací stanice) - vyjma automobilového benzínu  

1B2b Průzkum, těžba, 1. stupeň zpracování a doprava zemního plynu 

1B2c Plyny a páry z výrobních zařízení - odfuky a spalování na flérách  

  Emise z ostatních procesů bez spalování paliv 

  Minerální suroviny 

2A1 Výroba cementu - skladování a manipulace se surovinami a produkty 

2A2 Výroba vápna - skladování a manipulace se surovinami a produkty 

2A3 Použití vápence a dolomitu 

2A4 Výroba a použití kalcinové sody 

2A5 Výroba asfaltových krytin a jejich použití 

2A6 Asfaltování silnic a chodníků 

2A7a Těžba minerálních surovin (mimo paliv), např. kamenolomy  

2A7b Stavby a demolice 

2A7c Skladování, manipulace a doprava minerálních surovin 

2A7d Emise při těžbě a zpracování jiných minerálních výrobků 

  Chemický průmysl 
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2B1 Výroba amoniaku 

2B2 Výroba kyseliny dusičné 

2B3 Výroba kyseliny adipové 

2B4 Výroba karbidů 

2B5a Ostatní chemické procesy  

2B5b Skladování, manipulace a doprava chemických výrobků 

  Výroba kovů (primární i sekundární) 

2C1 Výroba železa a oceli 

2C2 Výroba slitin 

2C3 Výroba hliníku 

2C5a Výroba mědi 

2C5b Výroba olova 

2C5c Výroba niklu 

2C5d Výroba zinku 

2C5e Výroby dalších kovů 

2C5f Skladování, manipulace a doprava kovů 

  Další výrobní procesy 

2D1 Buničina a papír  

2D2 Potraviny a nápoje 

2D3 Zpracování dřeva 

2E Výrobky s obsahem persistentních organických sloučenin 

2F Použití výrobků s obsahem persistentních organických sloučenin a těžkých kovů (elektrická zařízení apod.) 

2G Ostatní procesy výše neuvedené 

  Emise při použití těkavých organických látek 

3A Aplikace nátěrových hmot 

3B Odmašťování org. rozpouštědly, čistírny oděvů 

3C Použití rozpouštědel při výrobách chemických produktů, výroba nátěrových hmot, adhesiv, apod. 

3D Použití dalších produktů obsahujících rozpouštědla - tisk, použití adhesiv, extrakce olejů, apod. 

4B Chov hospodářských zvířat 

  Nakládání s odpady 

6A Ukládání pevných odpadů - skládkování (emise TZL, VOC a NH3) 

6B Nakládání s odpadními vodami (emise TZL, VOC a NH3) 
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6Ca Spalovny nemocničních odpadů (hlavní činnost) 

6Cb Spalovny průmyslových odpadů (hlavní činnost) 

6Cc Spalovny komunálních odpadů (hlavní činnost) 

6Cd Krematoria 

6D Jiné nakládání s odpady - (např. výroba bioplynu, recyklační linky stavebních hmot) 

 

Pozn.: Součástí návodu k vyplnění SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ je převodník 

mezi kategoriemi uvedenými v prováděcích předpisech k Zákonu č. 86/2002 Sb. a kódy pro Označení sektoru. 

 

 

List 2, položka č. 10: Druh topeniště 

 

KÓD TEXT 

111 pásový rošt 

112 pásový rošt s pohazovačem 

113 přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty 

114 pevný rošt 

115 granulační topeniště 

116 tavící topeniště 

117 cyklónové topeniště 

118 fluidní topeniště 

121 olejové topeniště 

131 plynové topeniště 

132 plynová turbína 

133 plynová turbína odvoz. z leteckého motoru 

134 pístový motor zážehový 

135 pístový motor dvojpalivový 

136 pístový motor vznětový 

137 pístový motor plynový 

141 komb. topeniště práškové - rošt 

142 komb. topeniště práškové - olej 

143 komb. topeniště práškové - plyn 

144 komb. topeniště roštové - olej 
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145 komb. topeniště roštové - plyn 

151 komb. topeniště plyn - olej 

160 jiná spal. zař. bez kontaktu se surovinou či výrobkem 

 

 

List 2, položka č. 15 a List 3, položka č. 5: Druh paliva nebo odpadu 

 

KÓD TEXT 

101 hnědé uhlí tříděné 

102 hnědé uhlí prachové 

103 černé uhlí tříděné 

104 černé uhlí prachové 

105 proplástek 

106 lignit 

107 koks 

108 uhelné brikety 

109 dřevo 

110 bylinná biomasa (sláma, apod.) 

111 jiný druh biomasy 

199 jiné tuhé palivo 

201 topné oleje vysokosirné (obsah síry více jak 1 %) 

202 topné oleje nízkosirné (obsah síry max. 1 %) 

203 plynové oleje pro topení 

204 topná nafta 

205 kapalná biopaliva 

299 jiné kapalné palivo 

301 zemní plyn 

302 propan, butan a jejich směsi 

303 generátorový plyn 

304 vysokopecní plyn 

305 koksárenský plyn 

306 bioplyn 

307 vodík 
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399 jiné plynné palivo 

401 odpad 

 

 

List 3, položka č. 11: Druh výrobku 

 

KÓD TEXT Jednotka množství 

 Zpracování paliv  

101 Koks t/rok 

 Průmyslová výroba a zpracování kovů  

201 Aglomerát t/rok 

202 Surové železo t/rok 

203 Ocel t/rok 

204 Litina t/rok 

 Výroba neželezných kovů  

211 Sekundární výroba olova t/rok 

212 Sekundární výroba zinku t/rok 

213 Sekundární výroba mědi t/rok 

214 Sekundární výroba hliníku t/rok 

 Výroba nekovových minerálních produktů  

301 Cementářský slínek t/rok 

302 Vápno t/rok 

303 Obalované živičné směsi t/rok 

 Výroba skla  

311 Sklo (vyjma olovnatého) t/rok 

312 Olovnaté sklo t/rok 

313 Skleněná a minerální vlákna t/rok 

Pozn.: jiné výrobky lze vložit pod vlastním názvem do samostatné položky č. 11a 
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List 4, položka č. 9: Časový režim vypouštění emisí 

 

časové období denní režim (hod) týdenní režim roční režim 

časový úsek 
6
 -

 1
6
 

1
4
 -

 2
4
 

2
0
 -

 8
 

p
ra

c
o
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n
í 
d
n
y
 

s
o
b
o
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n
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5
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2
. 

- 
1
5
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. 

1
5
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. 
- 

1
5
.7

. 

1
5
.6

. 
- 

1
5
.1

0
. 

1
5
.9

. 
- 

1
5
.1

. 

                      

 

Kódy pro vyplnění jednotlivých pozic:         

  

0 - v daném časovém období nebyly v označených časových úsecích emise vypouštěny vůbec, nebo byly emise v časových 

úsecích označeném kódem "0" vypuštěny v množství nepřesahující pro: 

roční režim   10% ročních emisí 

týdenní režim   5% týdenních emisí pro každý den v týdnu 

denní režim   10% denních emisí 

           

1 – v ostatních případech           

Pozn.: Údaje musí být vyplněny ve všech položkách. Výsledkem bude 10-ti místný údaj. Příklady vyplnění budou uvedeny 

v návodu k vyplnění SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

 

 

List 4, položka č. 11: Druh odlučovače 

 

KÓD TEXT 

  FILTRY 

11 F - s vláknitou vrstvou s automatickým oklepem 

12 F - s vláknitou vrstvou 

13 F - ze slinutých porézních vrstev 

14 F - se zrnitou vrstvou 

  ELEKTRICKÉ ODLUČOVAČE 

21 E - suchý 

22 E - mokrý 

  SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 

31 S - vírový jednočlánkový (cyklon) 
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32 S - multicyklon 

33 S - žaluziový 

  MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 

41 M - rozprašovací 

42 M - pěnový 

43 M - vírový 

44 M - hladinový 

45 M - proudový 

46 M - rotační 

47 M - kondenzační 

  ODSIŘOVÁNÍ 

51  mokré metody 

52  polosuché metody 

53  adsorpční metody 

  JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ 

61 absorpce plynů 

 

 

 

 

 

 

 

 

List 5, položka č. 5, 8, 11, 14, 17, 21: Jednotka měrné výrobní emise 

 

KÓD TEXT 

1 mg/kg paliva 

2 g/kg paliva 

3 kg/kg paliva 

4 mg/tis.m3 plynného paliva 

5 g/tis. m3 plynného paliva 

6 kg/tis. m3 plynného paliva 
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7 mg/GJ paliva 

8 g/GJ paliva 

9 kg/GJ paliva 

10 mg/kg produkce 

11 g/kg produkce 

12 kg/kg produkce 

13 ng/kg suroviny nebo odpadu 

14 mg/kg suroviny nebo odpadu 

15 g/kg suroviny nebo odpadu 

16 kg/kg suroviny nebo odpadu 

17 g/kg použitých rozpouštědel 

18 mg/m2 plochy 

19 g/m2 plochy 

20 g/zvíře 

21 kg/zvíře 

22 цg/t paliva 

23 цg/mil. m3 paliva 

24 цg/GJ paliva 

25 ng/t suroviny nebo odpadu 

26 g/ks výrobku (vč. párových výrobků) 

27 g VOC/m3 pohonných hmot 

28 g TZL/t zpracovaného kameniva 

29 kg NH3/zvíře/rok 

30 g/GJ vyrobeného tepla 

31 цg/GJ vyrobeného tepla 

32 g/kWh vyrobené el. energie 

33 mg/m3 produkce 

34 g/m3 produkce 

51 kg/hod (hmotnostní tok v případech, kdy nelze určit MVE) 

52 g/hod (hmotnostní tok v případech, kdy nelze určit MVE) 

53 mg/hod (hmotnostní tok v případech, kdy nelze určit MVE) 

54 цg/hod (hmotnostní tok v případech, kdy nelze určit MVE) 

55 ng/hod (hmotnostní tok v případech, kdy nelze určit MVE) 
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5.  

SDĚLENÍ 

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí  
o autorizovaných osobách (úplný seznam k 31. 10. 2012) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) 
uveřejňuje úplný seznam autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o osoby, které jsou 
držiteli autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  

Dále sdělujeme, že veškeré změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí autorizovaných osob.  
Dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s 
posuzováním vlivů na životní prostředí jsou držitelé autorizace povinni oznamovat ministerstvu změny údajů. 

 
Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. 

ředitelka odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

 

 

Adamec Petr Ing.     A-EKO  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   K Cihelně 313/41     

K Cihelně 313/41                    190 15 Praha 9 – Satalice     

190 15 Praha 9 – Satalice    tel: 286 850 177, 724 362 386  

tel: 286 850 152     fax: 286 850 177 

e-mail: petradamec@volny.cz 

 

Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.   EQ Servis, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Na Kopečku 500/3 

Na Kopečku 500/3                    669 02 Znojmo      

669 02 Znojmo     tel: 777 169 166 

tel.: 777 169 166     e-mail: hybsova@eqservis.cz 

 

Alinče Zbyněk RNDr.     

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vožická 25 

Vožická 25     148 00 Praha 4  

148 00 Praha 4     tel: 244 911 335, 602 495 571 

tel: 244 911 335, 602 495 571   e-mail: alincova@iol.cz 

e-mail: z.alince@centrum.cz 

Ambrožová Kateřina Ing.    Integra Consulting s.r.o. 

Platnost autorizace do: 16. 1. 2016   Pobřežní 18/16 

198 00 Praha 9     186 00 Praha 8   

e-mail: katerina.ambrozova@centrum.cz   tel: 606 640 700 

      e-mail: katerina.ambrozova@integranet.cz  

             

Anděl Petr RNDr., CSc.    EVERNIA, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Tř. 1. máje 97 

Sáňkařská 368     460 01 Liberec 1 

460 08 Liberec 19                    tel: 485 228 272, 485 228 206 

tel: 603 212 250     fax: 485 228 206 

e-mail: andel@evernia.cz    

   

Andrš Miloš Ing.     Padovská 585/8 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   109 00 Praha 10  

      tel: 602 891 149   

e-mail: andrs@a-eko.cz 

 

Antošová Helena Ing.    Krajský úřad Ústeckého kraje  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Velká Hradební 3118/48 

Libochovany 128     400 02 Ústí nad Labem 

411 03 Libochovany    tel: 475 657 185 

tel: 602 193 650     fax: 475 200 245     

      e-mail: antosova.h@kr-ustecky.cz 

mailto:petradamec@volny.cz
mailto:hybsova@eqservis.cz
mailto:z.alince@centrum.cz,%20alincova@iol.cz
mailto:katerina.ambrozova@integranet.cz
mailto:andel@evernia.cz
mailto:andrs@a-eko.cz
mailto:antosova.h@kr-ustecky.cz
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Bajer Tomáš RNDr., CSc.    RNDr. Tomáš Bajer, ECO-ENVI-CONSULT 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Sladkovského 111 

Šafaříkova 436     506 01 Jičín  

533 51 Pardubice     tel: 603 483 099 

tel: 603 483 099     fax: 466 260 219 

fax: 466 260 219      

e-mail: tom.bajer@centrum.cz 

 

Bartušek Pavel Ing., CSc.    INOTEX, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Štefánikova 1208  

Dr. Kramáře 2110                    544 01 Dvůr Králové nad Labem 

544 01 Dvůr Králové nad Labem   tel: 499 316 321, 499 320 140 

tel: 603 411 464     fax: 499 320 149  

e-mail: ipbartusek@seznam.cz                    e-mail: bartusek@inotex.cz 

 

Bauer Pavel Mgr.                    EKOBAU 

Platnost autorizace do: 31. 3. 2013   Netlucká 633 

Netlucká 633     107 00 Praha 10 – Dubeč  

107 00 Praha 10 – Dubeč    tel: 739 250 317     

tel: 739 250 317     e-mail: ekobau@seznam.cz 

     

Bauer Pavel Mgr.                    Mgr. Pavel Bauer 

Platnost autorizace do: 31. 3. 2013   Balbínova 382 

Březový Vrch 737                    460 15 Liberec XV  

261 01 Příbram II                    tel: 739 250 317 

tel: 739 250 317     

 

Bělohlávek Jiří Mgr.                    Jiří Bělohlávek - TISEA  

Platnost autorizace do: 19. 6. 2013   Tylova 390/9 

Bylany 66                     284 01 Kutná Hora  

284 01 Kutná Hora                     e-mail: belohlavek@eia-sea.com    

tel: 722 221 108 

 

Beneš Josef Ing.     TECHNOPROJEKT, a.s.    

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Havlíčkovo nábřeží 38 

Slavíkova 4419/30                    730 16 Ostrava  

708 00 Ostrava – Poruba    tel: 597 363 453, 602 755 565 

tel: 602 755 565     e-mail: josef.benes@technoprojekt.cz 

e-mail: benesj@tiscali.cz 

  

Beneš Josef Ing.     TECHNOPROJEKT, a.s.    

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    Havlíčkovo nábřeží 38  

Slavíkova 4419/30                    730 16 Ostrava   

708 00 Ostrava - Poruba    tel: 597 363 453, 602 755 565    

tel: 602 755 565     e-mail: josef.benes@technoprojekt.cz 

e-mail: benesj@tiscali.cz 

 

Beneš Petr Ing.     Agroprojekt PSO, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Slavíčkova 1b 

Šípková 776     664 01 Bílovice nad Svitavou  

638 00 Brno     tel: 545 193 478 

tel: 776 055 325     fax: 545 222 541 

      e-mail: petr.benes@agroprojektpso.cz 

Benešová Jana Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016 

Přemyslovská 24  

130 00 Praha 3 - Vinohrady   

tel: 602 532 119   

e-mail: jana.benesova.1@gmail.com 

 

mailto:tom.bajer@centrum.cz
mailto:ipbartusek@seznam.cz
mailto:bartusek@inotex.cz
mailto:ekobau@seznam.cz
mailto:benesj@tiscali.cz
mailto:josef.benes@technoprojekt.cz
mailto:benesj@tiscali.cz
mailto:jana.benesova.1@gmail.com
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Benkovič Pavel Ing.                    GEOtest Brno, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Šmahova 1244/112 

Sadovského 10     627 00 Brno   

612 00 Brno     tel: 541 217 391, 602 785 612 

tel: 548 125 243, 602 785 612   fax: 545 217 979     

e-mail: pavel@benkovic.cz                                                        e-mail: benkovic@geotest.cz 

 

Benkovič Pavel Ing.                    GEOtest Brno, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Šmahova 1244/112  

Sadovského 10     627 00 Brno   

612 00 Brno     tel: 548 125 243, 602 785 612  

tel: 541 217 391, 602 785 612   fax: 545 217 979 

e-mail: pavel@benkovic.cz                                                                    e-mail: benkovic@geotest.cz 

Beran Pavel Ing., PhD.    Ing. Pavel Beran, PhD - Rustical B 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Holubí 1238/7      

Holubí 1238/7     165 00 Praha 6 - Suchdol     

165 00 Praha 6     tel: 776 126 579     

tel: 776 126 579     e-mail: rustical@volny.cz 

 

Beranová Marie Ing.    Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jungmannova 29/35 

Holubí 1238/7     100 00 Praha 1   

165 00 Praha 6     tel: 236 004 443 

tel: 602 391 490 e-mail: marie.beranova@cityofprague.cz 

e-mail: marie.beranova@volny.cz 

 

Bílek Dalibor RNDr.                    PÖYRY ENVIRONMENT a.s.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Botanická 56 

Medlánecká 10     602 00 Brno   

621 00 Brno     tel: 541 554 329     

tel: 607 256 258     fax: 541 211 205 

      e-mail: dalibor.bilek@poyry.com 

 

Bílek Ondřej RNDr.                    GeoVision, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 29.4.2014   Částkova 73 

Stupno 275     326 00 Plzeň   

338 24 Břasy     tel: 377 241 203, 724 088 651  

tel: 724 088 651     e-mail: ondrej.bilek@geovision.cz 

 

Bílý Miroslav Ing., CSc.    ECO-BUILDING BRNO, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Příční 29 

Revoluční 726     602 00 Brno  

666 01 Tišnov     tel: 545 215 375 

tel: 602 768 210     fax: 545 215 375  

e-mail: bilym@volny.cz                                                                         e-mail: bily@eco-building.cz 

 

Bínová Ludmila Ing., CSc.                   Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o. Brno 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Šeránkova 32 

Šeránkova 32     616 00 Brno   

616 00 Brno     tel: 549 256 241, 721 959 496 

tel: 721 959 496     fax: 549 256 241  

      e-mail: spzp@volny.cz 

 

Blažek Jan Ing.     Vodní zdroje Chrudim  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   U Vodárny 137 

Na Rybníčkách 170                    537 01 Chrudim   

533 01 Černá za Bory    tel: 469 637 101  

tel: 724 130 089     fax: 469 630 401 

e-mail: honta.czb@seznam.cz                   e-mail: blazek@vz.cz 

 

 

mailto:pavel@benkovic.cz
mailto:pavel@benkovic.cz
mailto:rustical@volny.cz
mailto:marie.beranova@cityofprague.cz
mailto:marie.beranova@volny.cz
mailto:dalibor.bilek@poyry.com
mailto:ondrej.bilek@geovision.cz
mailto:bilym@volny.cz
mailto:spzp@volny.cz
mailto:honta.czb@seznam.cz
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Blažek Jiří Ing., CSc.    LI-VI Praha, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jana Želivského 8  

Masarykova 113/54                   130 00 Praha 3   

252 19 Rudná u Prahy    tel: 222 580 933, 222 584 849 

tel: 311 679 150, 603 251 904    fax: 222 580 933, 222 584 849    

      e-mail: blazek@livi.cz  

 

Blažíčková Helena Ing.    Agentura ENVI-ochrana ŽP 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Sladkovského 28     

Plzenecká 53     326 00 Plzeň         

326 00 Plzeň     tel: 377 456 007; 604 207 595    

e-mail: ENVI@volny.cz    fax: 377 456 007      

 

Boháčková Darina RNDr.    Darina Boháčková     

Platnost autorizace do: 31.12.2016    Nad Turbovou 19     

Nad Turbovou 19                   150 00 Praha 5      

150 00 Praha 5     tel: 257 213 586 

tel: 257 213 586     fax: 257 213 586  

fax: 257 213 586     e-mail: remenarova.d@volny.cz 

 

Bohuněk Jaroslav Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Palackého tř. 87  

537 01 Chrudim III   

tel: 607 960 918, 604 304 784, 775 291 509   

e-mail: j.bohunek@seznam.cz 

 

Bosák Jaroslav Bc., RNDr.                   Ecological Consulting, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Na Střelnici 48 

Polomí 70     779 00 Olomouc   

798 55 Polomí     tel: 585 203 166, 603 584 222 

      fax: 585 203 169 

      e-mail: jaroslav.bosak@ecological.cz 

 

Bouček Zdeněk Ing., CSc.    ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Nad Kunšovcem 1405/2 

Pod Hradbami 10     594 01 Velké Meziříčí  

594 01 Velké Meziříčí    tel: 566 524 814, 566 521 107  

tel: 777 551 389     fax: 566 524 814 

      e-mail: boucek@enviroeko.cz 

 

Braun Petr Ing.     Technické služby ochrany ovzduší, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Urbánkova 3367 

Na okruhu 391     143 00 Praha 4   

142 00 Praha 4     tel: 220 560 201  

tel: 602 208 214     fax: 220 561 596    

      e-mail: braun@teso.cz, braun.teso@gmail.com 

 

Březová Kateřina Bc.    Bc. Kateřina Březová - Ekoporadenství 

Platnost autorizace do: 20.6.2012   S. K. Neumanna 402 

S. K. Neumanna 402    273 03 Stochov   

273 03 Stochov     tel: 607 522 100  

tel: 607 522 100     e-mail: brezova@tiscali.cz 

Bubák Daniel Ing., Ph.D.    GET, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 28.11.2013   Perucká 11a 

Ratajova 1485/20                   120 00 Praha 2 – Vinohrady   

148 00 Praha 4 – Kunratice                   tel: 233 372 741 

 tel: 724 550 206     fax: 233 370 730  

      e-mail: bubak@get.cz 

     

 

 

 

 

mailto:blazek@livi.cz
mailto:ENVI@volny.cz
mailto:remenarova.d@volny.cz
mailto:j.bohunek@seznam.cz
mailto:jaroslav.bosak@ecological.cz
mailto:boucek@enviroeko.cz
mailto:braun@teso.cz
mailto:braun.teso@gmail.com
mailto:brezova@tiscali.cz
mailto:bubak@get.cz
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 Bury Daniela Ing.                    Hutní projekt Frýdek - Místek, a.s. 

Platnost autorizace do: 29.1.2017   28. října 1495 

Baška 481     738 01 Frýdek - Místek  

739 01 Baška     tel: 558 877 219  

e-mail: Daniela.Bury@seznam.cz   fax: 558 877 277 

      e-mail: dbury@hpfm.cz 

Calábek Aleš Ing.                    GHC regio s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Sokolská 541/30 

Dolany 570     779 00 Olomouc   

783 16 Dolany     tel: 774 579 973 

tel: 774 579 973     fax: 585 207 018     

      e-mail: calabek@ghcregio.eu 

 

Cetl Pavel Ing.     Bucek s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pekařská 364/76 

Demlova 24     602 00 Brno   

613 00 Brno     tel: 608 968 368 

tel: 608 968 368      

e-mail: cetl@post.cz    

 

Cibulka Jiří doc., Ing., DrSc.                   Emeritní docent České zemědělské univerzity v Praze 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Kamýcká 129 

Jánošíkova 1248/7                   165 21 Praha 6 – Suchdol     

142 00 Praha 4 – Krč    e-mail: cibulka@bohem-net.cz 

tel: 241 725 035  

fax: 241 725 035  

 

Czinege Pavel Ing.                    A.S.A., spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Ďáblická 791/89 

Souhradí 189     182 00 Praha 8   

390 01 Tábor - Čelkovice    tel: 266 055 510  

      fax: 266 055 501 

      e-mail: cz@asa-cz.cz  

Čapek Ondřej Ing.                    Pragoprojekt, a.s.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   K Ryšánce 1668/16 

Kovanecká 2308/17                   147 54 Praha 4   

190 00 Praha 9     tel: 226 066 330, 739 327 228 

e-mail: o.capek@volny.cz    fax: 226 066 119  

      e-mail: capek@pragoprojekt.cz 

Čepelík Jan Mgr.     Mgr. Jan Čepelík - IČO: 73763101 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Seydlerova 2149/7 

Seydlerova 2149/7                   158 00 Praha 5   

158 00 Praha 5     tel: 602 549 354  

tel: 602 549 354, 251 627 598   fax: 251 627 598 

e-mail: cepelik@seznam.cz 

 

Černá Jarmila Ing.                    Česká inspekce životního prostředí, 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Oblastní inspektorát Hradec Králové 

Jana Masaryka 1361    Resslova 1229  

500 12 Hradec Králové    500 02 Hradec Králové   

tel: 732 994 593      tel: 495 773 406, 731 405 209   

      e-mail: cerna@hk.cizp.cz 

 

Čížek Jiří RNDr.     Ochrana podzemních vod, s.r.o., Praha 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Bělohorská 31 

Na Bělici 494     169 00 Praha 6   

154 00 Praha 5     tel: 220 515 042 

tel: 605 591 336     fax: 233 352 664    

      e-mail: opv@opv.cz 

 

mailto:Daniela.Bury@seznam.cz
mailto:calabek@ghcregio.eu
mailto:cetl@post.cz
mailto:cibulka@bohem-net.cz
mailto:o.capek@volny.cz
mailto:capek@pragoprojekt.cz
mailto:cepelik@seznam.cz
mailto:cerna@hk.cizp.cz
mailto:opv@opv.cz


 

34 

Čuchal Zdeněk Ing.                    GANES, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 15.11.2012   Marie Majerové 1152 

Hrnčíře 44     584 01 Ledeč nad Sázavou   

584 01 Ledeč nad Sázavou                   tel: 569 713 244 

tel: 602 116 317     fax: 569 726 041     

      e-mail: cuchal@ganes.cz 

 

Čurnová Alexandra Ing.    EIA SERVIS s.r.o. 

Platnost autorizace do: 25.5.2015   U Malše 20 

Vrbová 14     370 01 České Budějovice   

370 01 České Budějovice    tel: 386 354 942, 606 687 268 

      fax: 386 354 946     

      e-mail: curnova@eiaservis.cz 

 

Dřevíkovský Jan Ing.    Ing. Jan Dřevíkovský 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Městské sady 666 

Městské sady 666                    284 01 Kutná Hora   

284 01 Kutná Hora                    tel: 322 320 541, 605 271 142   

tel: 322 320 541      

e-mail: drevikovsky@seznam.cz 

 

Dufek Jiří Mgr.     MOTRAN Research, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Vranov 94 

Vranov 94     664 32 Vranov u Brna  

664 32 Vranov u Brna    tel: 541 239 248     

tel: 541 239 248, 728 919 248   e-mail: jiri.dufek@motran.info 

 

Dušková Markéta Mgr.    EKOLAgroup, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 17.4.2013   Mistrovská 4  

Heřmánkova 2212/B    108 00 Praha 10   

250 01 Brandýs nad Labem                   tel: 274 784 927-9 

tel: 724 778 729     fax: 274 772 002     

      e-mail: ekola@ekolagroup.cz 

 

Dvořáček Tomáš Ing.    BIOPROFIT, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 30.10.2012   Na Dolinách 

Majerové 572/4     373 72 Lišov   

165 00 Praha 6 – Suchdol    tel: 603 867 296  

tel: 603 867 296     e-mail: dvoracek@bioprofit.cz 

e-mail: t.dvoracek@seznam.cz 

Dvořáková Irena RNDr.    RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Slezská 549 

Slezská 549     537 05 Chrudim   

537 05 Chrudim     tel: 605 762 872 

tel: 605 762 872     e-mail: eaudit@seznam.cz 

Eminger Stanislav Ing., CSc.                   EMPLA AG, spol. s r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Za Škodovkou 305 

Čelakovského 487                    500 02 Hradec Králové  

503 11 Hradec Hrálové    tel: 495 218 875  

tel: 602 185 047      fax: 495 217 499     

      e-mail: empla@empla.cz 

 

Fencl Jiří Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Matjuchinova 1218  

156 00 Praha 5   

tel: 257 922 075   

e-mail: jiri_fencl@volny.cz 
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Fereš Jaroslav Ing.                    emeritní pracovník MŽP  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Vršovická 65 

Kardašovská 670/15    100 10 Praha 10 – Vršovice   

198 00 Praha 9 – Hloubětín                   e-mail: jaroslav_feres@env.cz 

tel: 602 347 876      

 

Fiala Zdeněk Ing.                    Český institut pro akreditaci, o.p.s.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Okružní 31 

Vaculíkova 5     638 00 Brno   

638 00 Brno     tel: 724 797 755 

tel: 603 322 567     fax: 545 555 404      

e-mail: fiala.bo@seznam.cz                   e-mail: fiala@cai.cz 

    

Filipová Lenka RNDr.          

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Lískovec 244     

Lískovec 244     738 01 Frýdek-Místek     

738 01 Frýdek-Místek    tel: 602 618 043      

tel: 602 618 043     e-mail: krachat@seznam.cz 

 

Fitz Kateřina Ing., (Suchá)                   OSVČ 

Platnost autorizace do: 22.5.2013   Kovaříkova 1145/7 

Kovaříkova 7/1145                   152 00 Praha 5 – Hlubočepy    

152 00 Praha 5      

tel: 604 499 071, 602 277 624 

e-mail: k.fitz@email.cz 

 

Fojtík Stanislav RNDr.    RNDr. Stanislav Fojtík  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Sluneční 429 

Sluneční 429     273 64 Doksy okr. Kladno   

273 64 Doksy okr. Kladno                   tel: 312 267 493, 603 731 784 

tel: 312 276 493, 603 731 784   e-mail: sfojtik@iol.cz 

 

Fojtík Stanislav RNDr.    RNDr. Stanislav Fojtík 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Sluneční 429     

Sluneční 429     273 64 Doksy okr. Kladna     

273 64 Doksy okr. Kladna    tel: 312 276 493, 603 731 784    

tel: 312 267 493, 603 731 784   e-mail: sfojtik@iol.cz 

 

Forint Pavel Ing.     Ing. Pavel Forint – porad. v oboru ekolog. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Okružní 2081 

Okružní 2081     470 01 Česká Lípa   

470 01 Česká Lípa 

Franče Josef Ing., CSc.    Ing. Josef Franče, CSc. - GTS  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jasmínová 2699/57 

Jasmínová 2699/57                   106 00 Praha 10   

106 00 Praha 10     tel: 384 396 338, 607 858 701 

tel: 384 396 338, 607 858 701   fax: 384 396 338 

fax: 384 396 338     e-mail: france.gts@seznam.cz 

 

Frola František Ing.                    FROLAPROJEKT Ing. F. Frola 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Štefánikova 314/13 

Štefánikova 314/13                    500 11 Hradec Králové 11  

500 11 Hradec Králové 11    tel: 732 476 593, 491 021 905 (večer)   

tel: 491 021 905 

e-mail: f.frola@seznam.cz     

Gemela Jan Ing.     OSVČ       

Platnost  autorizace do: 31.12.2016 

Lichnov 147           

793 15 Lichnov u Bruntálu          

tel: 554 643 155, 777 826 858   

e-mail: gemela@infodomovina.cz 
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Götthans Petr Ing.                    Ing. Petr Götthans 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Kosmonautů 1028/7 

Kosmonautů 1028/7    779 00 Olomouc   

779 00 Olomouc     tel: 602 526 415 

tel: 602 526 415      

e-mail: petr@gotthans.cz 

Gresl Josef Ing.     PRAGOPROJEKT, a.s.     

Platnost autorizace do: 17.7.2017   K Ryšánce 1668/16     

Pod Harfou 943/34                   147 54 Praha 4      

190 00 Praha 9     tel: 724 225 723     

tel: 774 678 208     e-mail: gresl@pragoprojekt.cz 

 

Grúz Jiří RNDr.     Ecological Consulting, a.s. 

Platnost autorizace do: 28.11.2013   Na Střelnici 48 

U Stavu 138     779 00 Olomouc     

783 14 Bohuňovice    

tel: 585 389 004  

 

Hadaš Lubomír MUDr.    MUDr. Lubomír Hadaš 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Drahoš 3     

Drahoš 3                     534 01 Holice 

534 01 Holice     e-mail: lubomir.hadas@seznam.cz 

tel: 605 714 948 

   

Hammer Václav Ing.    EKOSYSTEM, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Podkovářská 6 

Podkovářská 6     190 00 Praha 9   

190 00 Praha 9 - Vinoř    tel: 222 531 608  

tel: 286 857 454     fax: 222 531 639 

      e-mail: hammer@ekosystem.cz 

 

Hána Willy Ing. arch., CSc.                   ATELIER URBIA - Ing. Arch. Willy Hána, CSc. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Sládkovičova 1266     

Sládkovičova 1266                   142 00 Praha 4  

142 00 Praha 4     tel: 222 743 138, 602 788 618    

tel: 222 743 138     e-mail: willy.hana@i-line.cz 

 

Hanslík Aleš Ing.     DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 20.7.2017   Masarykovo nám. 5/5    

Dělnická 1576/38                    702 00 Ostrava - Moravská Ostrava   

748 01 Hlučín     tel: 595 132 049 

tel: 607 606 115, 739 064 455   e-mail: A.Hanslik@dpova.cz 

e-mail: A.Hanslik@seznam.cz 

  

Hanzlíček Jiří RNDr.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016        

Nad cihelnou 14  

147 00 Praha 4   

tel: 261 221 961, 603 292 040   

e-mail: hanzlicekj@volny.cz 

 

Hanzlíčková Eugénie Ing.    CZ BIJO, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Tiskařská 10 

Nad cihelnou 14     108 00 Praha 10   

147 00 Praha 4     tel: 234 054 124, 602 448 113 

tel: 261 221 961, 602 448 113   e-mail: ehanzlickova@bijo.cz    

       

Havel Jiří Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016        

Dolní 21/5  

591 01 Žďár nad Sázavou   

tel: 737 657 975   

mailto:petr@gotthans.cz
mailto:lubomir.hadas@seznam.cz
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Henyšová Hana Ing.    Ing. Hana Henyšová 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32   350 02 Cheb   

350 02 Cheb     tel: 354 432 152 

tel: 354 432 152     fax: 354 432 152 

fax: 354 432 152  

e-mail: henysova.h@seznam.cz 

 

Hezina František Ing.    NATURCHEM s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Ledečská 3015 

Na Folimance 2154/17    580 01 Havlíčkův Brod   

120 00 Praha 2     tel: 910 440 137     

tel: 603 216 983, 774 100 570   e-mail: hezina@naturchem.cz, naturchem@seznam.cz 

 

Vítková Michaela Ing.    

Platnost autorizace do: 14.11.2017    

Opálkova 4        

635 00 Brno      

tel: 733 651 483 

e-mail: skalka@centrum.cz       

Hladká Kateřina Ing., Ph.D.                   SUDOP PRAHA, a.s.  

Platnost autorizace do: 8.3.2015   Olšanská 1a 

Hrádková 2362     130 00 Praha 3   

190 16 Praha 9     tel: 267 094 115 

tel: 732 369 388     fax: 267 094 212  

e-mail: katerina.hladka@centrum.cz                     e-mail: katerina.hladka@sudop.cz 

Hoffman René Ing.                    INGTOP, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Ladova 324, Čeperka    

Ladova 324, Čeperka    533 45 p. Opatovice nad Labem    

533 45 p. Opatovice nad Labem   tel: 466 944 243      

tel: 602 212 877     fax: 466 944 243     

 

Horák Jan RNDr.     SCES-Group, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Petrská 1178      

K Rukavičkárně 374    110 00 Praha      

120 01 Praha - Klánovice    tel: 475 201 113     

      e-mail: sekretariat@sces.cz 

 

Horníček Karel Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Blešnovská 873 

Blešnovská 873     190 14 Praha 9   

190 14 Praha 9     tel: 724 315 064 

tel: 281 960 133      

e-mail: karel.hornicek@volny.cz 

 

Hosnedl Petr Ing.     Ing. Petr Hosnedl; IČ: 690 11 265 

Platnost autorizace do: 18.12.2013   Perunova 7 

Perunova 7     130 00 Praha 3   

130 00 Praha 3     tel: 606 754 759 

tel: 606 754 759     fax: 242 486 783  

fax: 242 486 783      

e-mail: hosnedl@email.cz 

 

Houdek Karel Mgr.                    Česká zemědělská univerzita Praha, 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Fakulta lesnická a environmentální   

Nádražní 149     Lindavská 785     

262 91 Kosova Hora    181 21 Praha 8      

tel: 602 298 795     tel: 602 298 795      

e-mail: Houdek52@gmail.com   e-mail: houdek@knc.czu.cz 
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Hrabal Jaroslav RNDr.    MEGA, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Drahobejlova 1452/54 

Bratří Čapků 2870                   190 00 Praha 9   

470 01 Česká Lípa                    tel: 487 888 111 

tel: 602 144 732     fax: 487 888 102     

      e-mail: audity@mega.cz 

 

Hrdina Pavel RNDr., Ing.    REKKA, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Novohradská 3 

Hradební 11     370 01 České Budějovice   

370 01 České Budějovice    tel: 602 104 380, 387 240 854  

tel: 602 104 380     e-mail: pavel.hrdina@avecz.cz 

 

Hrouzek Stanislav Ing.    VEGI, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Obvodová 3469 

Svatopluka Čecha 2612/7    767 01 Kroměříž   

767 01 Kroměříž     tel: 573 331 561-2 

tel: 573 339 450     e-mail: vegi.km@volny.cz 

 

Hujsl Jan RNDr.     Sedlecký Kaolin, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   č.p. 167  

Mlýnská 4      362 26 Božičany 

362 33 Hroznětín     tel: 353 366 181 

tel: 739 541 014     fax: 353 366 150    

      e-mail: hujsl@sedlecky-kaolin.cz 

 

Hurt Robert Karel Ing.    Technoprojekt, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Havlíčkovo nábřeží 38 

Pionýrů 829/4     730 16 Ostrava   

708 00 Ostrava 8 – Poruba                   tel: 597 464 212 

tel: 595 173 916     fax: 597 464 183 

      e-mail: karel.hurt@technoprojekt.cz 

 

Hyžík Jaroslav prof., Ing., Ph.D.   E.I.C., spol. s r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Modřínová 10 

U Uranie 15     182 00 Praha 8   

170 00 Praha 7     tel: 286 589 061, 602 279 711  

tel: 220 876 217      fax: 286 581 829     

      e-mail: hyzik@eiconsult.eu 

 

Charouzek Josef Ing.    Charouzek 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Menhartova 1559 

Menhartova 1559                    393 01 Pelhřimov   

393 01 Pelhřimov                    tel: 565 323 942, 602 476 567 

tel: 565 323 942, 602 476 567   fax: 565 323 942  

fax: 565 323 942      

e-mail: jcharouzek@email.cz 

 

Charouzek Josef  Ing. ml.    GET s.r.o. 

Platnost autorizace do: 29.4.2014   Korunovační 29 

Menhartova 1559                    170 00 Praha 7   

393 01 Pelhřimov                    tel: 233 370 741 

tel: 606 765 571     fax: 233 372 730   

      e-mail: get@get.cz, charouzek@get.cz 

 

Chmelař Jaroslav RNDr.    RNDr. Jaroslav Chmelař 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Čapkova 1063 

Čapkova 1063     592 31 Nové Město na Moravě   

592 31 Nové Město na Moravě   tel: 566 618 384, 732 279 381 

tel: 566 618 384     fax: 566 618 384 

fax: 566 618 384     e-mail: jaroslav-chmelar@quick.cz 

e-mail: chmelarovi@tiscali.cz 
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Chudárek Tomáš Mgr.    SITA CZ, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Španělská 2 

Šumavská 5     120 00 Praha 2   

602 00 Brno     tel: 544 425 012     

tel: 606 759 745     fax: 544 425 022     

      e-mail: tomas.chudarek@sita.cz 

  

Jäger Ondřej RNDr.                    AQH, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Frýdlantská 1310/23 

Socháňova 1133/3                    182 00 Praha 8   

163 00 Praha 6 – Řepy    e-mail: jager@aqh.cz, aqh@aqh.cz 

tel: 274 822 017, 604 202 668  

fax: 274 822 017 

 

Janáčková Eva Ing.                    CB&I Lummus  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Milady Horákové 13 

Voříškova 21     656 80 Brno   

623 00 Brno – Kohoutovice                   tel: 545 517 395    

tel: 547 382 560, 774 110 651   fax: 545 517 425 

      e-mail: eva.janackova@cbi.com 

Jareš Radek Mgr.     ATEM – Ateliér ekologických modelů 

Platnost autorizace do: 18.1.2016   Hvožďanská 3 

Pašinka 107     148 01 Praha 4  

280 02 Kolín     tel: 271 192 130, 774 276 380 

tel: 774 276 380     e-mail: jares@atem.cz 

e-mail: radek.jares@volny.cz 

 

Jerie Roman RNDr.                    AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pražská 1321/38 

Holubkova 3098     102 00 Praha 10   

106 00 Praha 10     tel: 602 208 563 

tel: 602 208 563     e-mail: roman.jerie@avecz.cz    

       

Jesch Josef Ing., CSc.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Třískalova 22  

638 00 Brno  

tel: 545 222 288, 603 179 476 

fax: 545 222 288  

e-mail: ekologie_brno@email.cz 

 

Jurnečková Romana Mgr.    GEOTEST, a.s. 

Platnost autorizace do: 5.2.2018   Šmahova 1244/112    

Merhautova 111     627 00 Brno      

613 00 Brno     tel: 548 125 458, 602 491 959  

fax: 545 217 979      

e-mail: Jurneckova@geotest.cz 

 

Kabele Jaroslav Ing.    Hydroprojekt CZ, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Táborská 31 

Kloboučnická 25     140 16 Praha 4  

140 00 Praha 4     tel: 261 102 441, 724 032 029 

tel: 732 339 186     fax: 261 215 186      

e-mail: kabele.j@seznam.cz                   e-mail: jaroslav.kabele@hydroprojekt.cz 

 

Kačírek František Ing.    Ing. František Kačírek KA*KA, 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   projektový atelier Tuřice 

Tuřice 32                     Tuřice 32  

294 74 Předměřice nad Jizerou    294 74 Předměřice nad Jizerou   

tel: 326 313 387     tel.: 606 636 002 

e-mail: kakaturice@seznam.cz 
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Kadlecová Renáta RNDr.    Český geologický ústav 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Klárov 3/131 

Bernolákova 1226                   118 21 Praha 1     

140 00 Praha 4 – Krč    

 

Kadlecová Zuzana RNDr.    RNDr. ZUZANA KADLECOVÁ 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   nám T.G. Masaryka 2433 

Sokolská 3921     760 01 Zlín   

760 01 Zlín     tel: 577 012 292  

tel: 577 432 305      fax: 577 012 292  

e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com 

    

Kalous Jaroslav Ing.    SEPARA EKO, s.r.o.    

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pražská 156    

Ostrovačická 13     642 00 Brno      

641 00 Brno     tel: 777 344 443, 541 212 124    

tel: 777 344 443     fax: 541 212 124      

e-mail: kaloussenior@seznam.cz   e-mail: kalous@separaeko.cz 

 

Kašpar Alan Mgr.                    Mgr. Alan Kašpar 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Dolní Jasenka 774 

Dolní Jasenka 774                    755 01 Vsetín   

755 01 Vsetín     tel: 725 684 999 

tel: 725 684 999 

e-mail: alan.kaspar@seznam.cz 

       

Kašpar František Ing.    Ing. František Kašpar  

Platnost autorizace do: 7.12.2014   Klenovka 35 

Klenovka 35     535 01 Přelouč   

535 01 Přelouč     tel: 466 953 792, 723 304 727  

tel: 466 953 792      

e-mail: frant.kaspar@seznam.cz 

Kebrt Miroslav RNDr.    ATE CR, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Záběhlický zámek, Za Potokem 46/4 

Oldřichova 43     106 00 Praha 10   

128 00 Praha 2     tel: 272 760 045 

      fax: 272 764 608  

Kijonka Antonín Ing.    CB&I Lummus 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Milady Horákové 13 

Hoblíkova 30      656 80 Brno   

613 00 Brno     tel: 545 517 360 

tel: 530 313 960     fax: 545 517 499    

      e-mail: akijonka@cbi.com    

Kiszová Radmila Ing. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Libhošť 455 

Libhošť 455     742 57 Libhošť   

742 57 Libhošť     tel: 602 524 698 

tel: 556 745 788      

e-mail: rkiszova@seznam.cz 

Klepalová Dana Mgr.  

Platnost autorizace do: 19.6.2013 

Růžičkova 32, Radonice  

250 73 Jenštejn  

tel: 606 924 638  

e-mail: d.klepalova@seznam.cz 

 

Klicpera Jiří Ing., CSc. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Gočárova 615 

533 41 Lázně Bohdaneč 

tel: 466 921 106  

fax: 466 921 106 
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e-mail: klicpera@iol.cz 

 

Kolář Karel Ing.     Ing. Karel Kolář 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Nad Sokolovnou 874 

Nad Sokolovnou 874    463 12 Liberec   

463 12 Liberec     tel: 607 187 757 

tel: 607 187 757     e-mail: ekoline.lbc@tiscali.cz 

 

Kolářová Hana Ing.                   Česká inspekce ŽP  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   tř. 1. máje 26 

Nad Sokolovnou 874    460 01 Liberec 2   

463 12 Liberec Vesec    tel: 485 340 700 

tel: 731 405 230     fax: 485 340 711     

      e-mail: kolarovahana@lb.cizp.cz 

 

Konečná Květoslava Ing.    ENVIKON, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Lesní 2581 

Lesní 2581     470 01 Česká Lípa   

470 01 Česká Lípa                    tel: 484 846 512, 603 217 985, 604 287 351 

tel: 603 217 985     fax: 484 846 512     

      e-mail: envikon@envikon.cz 

 

Konečný Josef Ing.     

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Šrámkova 481    

Šrámkova 481     763 02 Zlín 4   

763 02 Zlín 4      tel: 577 103 578 

tel: 577 103 578     fax: 577 103 578 

      e-mail: enviproteko@avonet.cz 

            

Konopásek Václav Ing., CSc. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Špačkova 1005/17 

165 00 Praha 6 – Suchdol  

tel: 233 920 195, 233 920 196, 603 460 140  

e-mail: vaclav.konopasek@seznam.cz 

 

Koppová Hana RNDr.    AQUATEST, a.s., 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   divize Olomouc 

Na nivách 281     Žilinská 17  

783 91 Uničov     779 00 Olomouc   

tel: 603 840 206      tel: 581 041 831 

e-mail: h.koppova@seznam.cz                   fax: 581 041 815 

e-mail: olomouc@aquatest.cz 

 

Kovář Roman Dr., Ing.    VIA service, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Dědinská 29 

Kavkazská 1377/7                   161 00 Praha 6   

101 00 Praha 10     tel: 606 569 963 

      e-mail: via.service@seznam.cz 

 

Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.   A-SPEKTRUM, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jeremiášova 14 

Jeremiášova 14     370 01 České Budějovice   

370 01 České Budějovice    tel: 387 422 890 

tel: 387 319 246     fax: 387 319 246 

tel: 387 319 246     e-mail: aspektrum@volny.cz 

 

Krajíček Libor RNDr.    Atelier T-plan, s.r.o 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Na Šachtě 497/9 

Aubrechtové 3108/4    170 00 Praha 7 – Holešovice   

106 00 Praha 10     tel: 220 873 087 

tel: 724 047 422     fax: 220 877 240  

e-mail: krajicek@t-plan.cz  

mailto:klicpera@iol.cz
mailto:kolarovahana@lb.cizp.cz
mailto:envikon@envikon.cz
mailto:enviproteko@avonet.cz
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mailto:olomouc@aquatest.cz
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mailto:aspektrum@volny.cz
mailto:krajicek@t-plan.cz
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Král Jan Ing.     JK envi s.r.o. 

Platnost autorizace do: 12.3.2013   Vyšehradská 320/49 

Pod Pekařkou 1088/31    128 00 Praha 2   

147 00 Praha 4     tel: 221 979 382 

tel: 602 166 066     fax: 221 979 381     

e-mail: kral@jkenvi.cz 

 

Kratochvíl František RNDr.                   RNDr. František Kratochvíl – Geologické služby 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Poštovní 14 

Poštovní 14     594 01 Velké Meziříčí   

594 01 Velké Meziříčí    tel: 731 575 739 

tel: 566 523 650     fax: 566 520 355 

e-mail: kratochvil11@quick.cz 

 

Krejčová Jitka Ing.                    SOM, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 22.5.2013   Pražská 900 

Lucemburská 43     252 10 Mníšek pod Brdy  

130 00 Praha 3     tel: 318 591 770 

tel: 736 622 641     e-mail: krejcova@sommnisek.cz 

 

Krivanka Ondřej Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Tylova 993  

436 01 Litvínov  

tel: 733 124 181   

e-mail: krivanka.ondrej@seznam.cz 

 

Krkoška Čestmír Ing.    HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Varenská 49 

Staroveská 154/129    729 02 Ostrava   

724 00 Ostrava – Proskovice                   tel: 596 638 329 

tel: 596 768 188     fax: 596 638 328     

e-mail: cestmir.krkoska@hydroprojekt.cz 

Křivanec Jan RNDr.                    RNDr. JAN KŘIVANEC – EKOSLUŽBY 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Nákladní 11 

Jižní 3/1421     360 05 Karlovy Vary   

360 01 Karlovy Vary    tel: 603 293 697, 353 563 963 

tel: 603 293 697      

e-mail: j.krivanec@centrum.cz 

 

Křivka Vladimír Ing.                    Ing. Vladimír Křivka  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Doudlevecká 495/22 

Martinská 4     301 00 Plzeň   

301 00 Plzeň     tel: 377 233 055, 604 201 252 

e-mail: krivka@top.cz    fax: 377 237 560 

      e-mail: vladimir.krivka@enima.cz 

 

Kubát Jiří Ing.     DIAMO, státní podnik,  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Správa uranových ložisek o.z. 

Družstevní 274     28. října 184 

261 01 Příbram     261 13 Příbram VII   

tel: 724 322 283     tel: 318 644 199 

      fax: 318 644 148 

      e-mail: Kubat@diamo.cz 

Kuběna Oldřich RNDr.    DEZA, a.s., Valašské Meziříčí  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Masarykova 753 

U Byniny 634     757 28 Valašské Meziříčí  

757 01 Valašské Meziříčí    tel: 571 692 601 

tel: 724 010 607     fax: 571 611 546     

e-mail: o.kubena@post.cz    e-mail: o.kubena@deza.cz 

 
 

mailto:kral@jkenvi.cz
mailto:kratochvil11@quick.cz
mailto:krejcova@sommnisek.cz
mailto:krivanka.ondrej@seznam.cz
mailto:cestmir.krkoska@hydroprojekt.cz
mailto:j.krivanec@centrum.cz
mailto:vladimir.krivka@enima.cz
mailto:Kubat@diamo.cz
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Kubešová Alena Mgr., PhD.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Závist 1159 
Závist 1159     156 00 Praha 5 - Zbraslav 
156 00 Praha 5 - Zbraslav    tel: 724 039 528 
tel: 244 402 740   
e-mail: alena.kubesova@seznam.cz 
 
Kučera Miloslav RNDr.    ENVIGEA, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jánská 864/4 

Hodky 55                     480 01 Liberec   

463 51 Světlá pod Ještědem                   tel: 485 104 123  

tel: 603 267 842     fax: 485 148 522 

e-mail: kucera.miloslav@quick.cz   e-mail: mbox@envigea.com 

 
Kučera Petr doc., Ing., PhD. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Prokofjevova 2  

Prokofjevova 2     623 00 Brno   

623 00 Brno     tel: 547 382 958 

tel: 603 148 813     e-mail: kucera@ekodilna.cz 

 
Kučerová Andrea Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Osiková 1844  

500 08 Hradec Králové   

tel: 602 191 910   

e-mail: and.kucerova@seznam.cz 

 
Kučírek Pavel Mgr.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Dobiášova 863  

460 06 Liberec   

tel: 485 131 549,724 953 520  

e-mail: p.kucirek@tiscali.cz 

 
Kuk Richard Ing.     PUDIS, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Nad Vodovodem 2/3258 

Hrabákova 11/1969                   100 31 Praha 10   

148 00 Praha 4     tel: 602 662 530 

      fax: 267 004 273 

      e-mail: richard.kuk@pudis.cz 
 

Kulík Petr Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   T. G. Masaryka 503  

T. G. Masaryka 503                    738 01 Frýdek-Místek   

738 01 Frýdek-Místek    tel: 736 285 444 

tel: 736 285 444      

e-mail: jolana.crhakova@seznam.cz 

 
Kydlíček Jiří Ing.     Environment Work 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Vstiš 45 - Wachtlův mlýn 

Vstiš 45      334 41 Dobřany  

334 41 Dobřany     tel: 604 951 221 

tel: 604 951 221 

e-mail: jirikydlicek@centrum.cz 
 
Ládyš Libor Ing.     EKOLA group, spol. s r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Mistrovská 4 

Kubelíkova 24     108 00 Praha 10   

130 00 Praha 3     tel: 274 784 927 - 9 

      fax: 274 772 002 

      e-mail: libor.ladys@ekolagroup.cz 
 
Landa Ivan doc. RNDr., Ing., DrSc.                  ENVISAN, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Točník 14 

Točník 14                     267 53 Žebrák   

267 53 Žebrák     tel: 602 363 541 

e-mail: envisan-horovice@quick.cz 

 

mailto:kucera.miloslav@quick.cz
mailto:mbox@envigea.com
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Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.   VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   17. listopadu 15 

K Odře 67/10     708 33 Ostrava - Poruba   

700 30 Ostrava – Výškovice                    tel: 597 325 289 

tel: 596 744 750     e-mail: vladimir.lapcik@vsb.cz 

fax: 596 744 750  

e-mail: lapcik.lapeko@iex.cz 

 
Láznička Vladimír Ing., PhD.                   Mendelova univerzita v Brně 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Zemědělská 1 

Vojtova 3                      613 00 Brno 

639 00 Brno     tel: 608 624 949 

tel: 608 624 949     e-mail: vladimir.laznicka@gmail.com 

e-mail: laznickav@seznam.cz 

 
Lenz Stanislav RNDr.    Tebodin Czech Republic, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Prvního Pluku 20  

Střimelická 2     186 59 Praha 8 

141 00 Praha 4     tel: 251 038 300 

e-mail: s.lenz@tebodin.cz 

 
Lepka Miroslav Ing.                    ENVING, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Staňkova 557/18a 

Gruzínská 511/1     602 00 Brno   

625 00 Brno     tel: 541 240 857, 549 210 356, 603 917 090 

tel: 777 230 846     fax: 541 240 857, 549 210 356    

e-mail: lepka@enving.cz    e-mail: enving@enving.cz 

 
Licková Gabriela Mgr., RNDr. PhD.                  MISOT, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Blanická 20 

Blanická 20     350 02 Cheb   

350 02 Cheb     tel: 354 436 299  

tel: 777 293 278     fax: 354 436 299  

fax: 354 436 299     e-mail: lickova@misot.net 

 
Lodr Jiří Ing.     Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Závodní 369/82 

Rovná 84                     360 06 Karlovy Vary   

362 63 Dalovice     tel: 725 051 820 

tel: 604 201 118     fax: 353 240 271 

fax: 353 220 181     e-mail: jiri.lodr@rsd.cz 

e-mail: jiri.lodr@volny.cz 

 
Lorencová Hana Ing., PhD.                   Czech Coal, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   V. Řezáče 315 

Oblouková 1861     434 67 Most 

438 01 Žatec     tel: 476 203 471, 602 489 673    

tel: 415 711 254     e-mail: h.lorencova@czechcoal.cz 

e-mail: lorion@post.cz 
 
Löw Jiří doc., Ing., arch.    Löw & spol., s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Vranovská 102 

Vranovská 102     614 00 Brno   

614 00 Brno     tel: 545 576 250, 545 575 250 

723 948 742     fax: 545 576 250    

e-mail: lowaspol@lowaspol.cz 

 
Ludvík Vladimír RNDr.    EKOTEAM  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Veverkova 1343 

Šafaříkova 484     500 02 Hradec Králové   

500 02 Hradec Králové    tel: 498 500 363, 603 224 626 

tel: 603 224 626     fax: 498 500 320 
      e-mail: ekoteam@atlas.cz 
 
 
 
 
 

mailto:laznickav@seznam.cz
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Lundáková Ivana Ing.    Středisko odpadů Mníšek, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pražská 900 

Obory 95                     252 10 Mníšek pod Brdy  

263 01 Dobříš     tel: 318 591 770  

tel: 604 255 536     fax: 318 591 772     

      e-mail: lundakova@sommnisek.cz 

 
Lusková Olga RNDr.     

Platnost autorizace do: 31.12.2016       

Dubnice 124 

471 26 Dubnice     

tel: 603 297 123      

e-mail: luskova@seznam.cz 
 
Magera Albín Ing. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016 

Studentská 3/1556 

736 01 Havířov – Podlesí  

tel: 603 441 291  

e-mail: amagera@seznam.cz 

 
Macháček Milan RNDr.    RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Holíkova 3834/71 

Holíkova 3834/71                    586 01 Jihlava   

586 01 Jihlava     tel: 567 308 871, 603 891 284  

tel: 603 891 284     e-mail: ekoex@iol.cz 
 
Makohuzová Zdenka Ing.    A - VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Bohumínská 61 

Ostravice 800     710 00 Ostrava 1  

739 14 Ostravice     tel: 596 241 754 

tel: 558 636 970      fax: 596 241 754     

e-mail: a-vital@volny.cz 
 
Maňour Jiří prom.geol., CSc.                   GEIA 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Sládkovičova 1306/11 

Sládkovičova 1306/11    142 00 Praha 4   

142 00 Praha 4     tel: 777 104 128, 241 724 014 

tel: 777 104 128, 241 724 014        

e-mail: jirimanour@email.cz 
 
Mareček Jan prof., Ing., DrSc.   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Zemědělská 1 

Helfertova 22     613 00 Brno   

613 00 Brno     tel: 545 132 306 

tel: 777 733 607     fax: 545 132 368     
      e-mail: marecekj@mendelu.cz 
 
Marek Jan RNDr., CSc.    Arcadis Geotechnika a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Korandova 8  

Korandova 8     147 00 Praha 4   

147 00 Praha 4      tel: 221 951 556, 234 654 224 

tel: 241 727 498, 602 584 977   fax: 234 654 232    

      e-mail: marek@geotechnika.cz 

 
Marek Jiří Dr., Ing.                    Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 9.7.2017   Píšťovy 820 

Na Větrníku 1208                    537 01 Chrudim  

537 05 Chrudim     tel: 469 682 303-05  

      fax: 469 682 310 

      e-mail: marek@ekomonitor.cz 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lundakova@sommnisek.cz
mailto:luskova@seznam.cz
mailto:amagera@seznam.cz
mailto:ekoex@iol.cz
mailto:a-vital@volny.cz
mailto:marecekj@mendelu.cz
mailto:marek@geotechnika.cz
mailto:marek@ekomonitor.cz


 

46 

Marek Josef Ing.     Ing. Josef Marek - PROEKO 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Lužná 2a 

Ciolokovského 847/7    160 00 Praha 6   

161 00 Praha 6     tel: 220 105 215, 737 738 433  

tel: 737 738 433      fax: 220 105 215    

fax: 220 105 215     e-mail: marek-proeko@volny.cz 

 
Marek Přemysl RNDr.    MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Národní 984/15  

Štěchovická 14/1858    110 00 Praha 1   

100 00 Praha 10     tel: 224 052 072, 221 412 800  

e-mail: PremyslMarek@seznam.cz   fax: 221 412 810 (70)  

      e-mail: premysl.marek@mottmac.cz 
 
Marťan Pavel Ing.                    Agroprojekta, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Na Splávku 1182 

Strmá 1046     686 01 Uherské Hradiště   

686 05 Uherské Hradiště    tel: 572 556 608   

tel: 572 579 765 e-mail: pavel.martan@agroprojekta.cz 

e-mail: pavel.martan@hitech.cz 
 
Martinovský Václav Ing.    MARTINOVSKÝ-SVHF, LIBEREC 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Nitranská 418 

Jáchymovská 277/14    460 01 Liberec   

460 10 Liberec 10                    tel: 603 834 867 

tel: 485 150 186     e-mail: martinovsky@svhf.cz 

fax: 480 150 186 

Martiš Miroslav RNDr., CSc.                   Ústav aplikované ekologie LF ČZU 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. Smiřických 1 

Mánesova 7/1087                    281 63 Kostelec nad Černými lesy   

251 01 Říčany     tel: 321 694 500 

e-mail: martis@ri.ipex.cz, martis.m@quick.cz                 fax: 321 694 500 

      e-mail: martis@kostelec.czu.cz 

 
Mertl Alexandr Ing.                    Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Trstěnice č. p. 106 

Trstěnice č. p. 106                    569 57 Trstěnice u Litomyšle  

569 57 Trstěnice u Litomyšle                   tel: 431 634 530 

tel: 777 903 767     fax: 461 634 530      

e-mail: mertl@iol.cz 
Michele Libor Ing.                    AQUA ENVIRO, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Ječná 1321/29a 

Sychrov 14     621 00 Brno   

621 00 Brno     tel: 541 634 258  

tel: 603 155 904      fax: 541 634 392     

e-mail: michele@aquaenviro.cz 

 
Mikyška Cyril Ing.                    Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Braunerova 1681 
Nad pískovnou 50                    252 63 Roztoky u Prahy 
140 00 Praha 4     tel: 220 911 419 

fax: 220 911 803 
      e-mail: info@azp-company.com 
 
Mitev Pavel Ing.     AMEC s.r.o. 
Platnost autorizace do: 20.8.2017   Křenová 58 
Barvičova 33     602 00 Brno 
602 00 Brno     tel: 543 428 311 
tel: 543 247 920     e-mail: mitev@amec.cz 
 
Moravcová Olga Mgr., Ph.D.                   Česká geologická služba 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Klárov 3 
Dykova 13     118 21 Praha 1 
101 00 Praha 10     tel: 257 089 445, 724 975 866 
      fax: 257 089 500 
      e-mail: olga.moravcova@geology.cz 
 
 

mailto:PremyslMarek@seznam.cz
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Morávková Milena Ing.    Ing. Milena Morávková –  
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie 
Nevanova 1069/37                    Nevanova 1069/37 
163 00 Praha 6 – Řepy    163 00 Praha 6 - Řepy 
tel: 235 311 346     tel: 235 311 346 
e-mail: milmoravkova@volny.cz 
  
Morvicová Ludmila RNDr.                   PETER MORVIC - EKOGEO 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Wolkerova 3 
Wolkerova 287/3     250 91 Zeleneč 
250 91 Zeleneč     tel: 776 680 933 
tel: 736 603 126     e-mail: morvic@volny.cz 
 
Motl Luboš Mgr.     Environmentální a ekologické služby, s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jiráskova 413 
Louhická 139     436 01 Litvínov 
435 42 Litvínov - Hamr    tel: 417 633 256, 731 411 700 
tel: 417 633 256, 731 411 700 (bez sms)  fax: 476 731 517 

e-mail: info@ees-servis.cz 
 
Mudra Pavel Ing.     Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   U Šalamounky 41/769 
U Klavírky 1311/10                   158 00 Praha 5 - Košíře 
150 00 Praha 5 – Smíchov    tel: 602 205 602 
tel: 251 563 264 
e-mail: mudra@seznam.cz 
 
Müller Pavel doc., RNDr., CSc.   Česká geologická služba, pobočka Brno 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Leitnerova 22 
Havraní 18     658 69 Brno 
618 00 Brno     tel: 543 429 246, 602 789 397 
tel: 602 789 397     fax: 543 212 370 
e-mail: muller51@quick.cz                    e-mail: muller@cgu.cz 
 
Musiol Pavel Ing.                    Ing. Musiol, poradenské služby v oblasti ekologie 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   vč. provádění studií a projektů 
Velhartice 183     Velhartice 183 
341 42 Kolinec     341 42 Kolinec 
tel: 376  584 636, 602 450 888, 603 500 778                 tel: 376  584  636, 602 450 888, 603 500 778 
fax: 376 584 636     fax: 376 584 636   
e-mail: musiol.pavel@gmail.com 
 
Mužík Radomír Mgr.    EIA SERVIS s.r.o. 
Platnost autorizace do: 26.5.2015   U Malše 20 
A. Barcala 30     370 01 České Budějovice 
370 05 České Budějovice 
tel: 776 732 352 
e-mail: rmusa@seznam.cz 
 
Mynář Petr Ing.     INVEK s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Vinohrady 998/46 
Rekreační 240/7e     639 00 Brno 
635 00 Brno     tel: 546 211 349 
tel: 603 223 591     e-mail: mynar@invek.cz 
e-mail: mynar@atlas.cz 
 
Navrátil Petr Ing., CSc.    Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   pob. Jablonec nad Nisou 
Stavbařů 6     Jungmannova 10 
466 01 Jablonec nad Nisou                   466 01 Jablonec nad Nisou 
tel: 483 712 310     tel: 484 849 792 
      fax: 484 849 794 
      e-mail: navratil.petr@uhul.cz 
 
Nehyba Jaromír Ing.    Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Veverkova 1335 
Luční 180, Holohlavy    500 02 Hradec Králové 
503 03 Smiřice     tel: 495 533 196 
tel: 603 721 498     e-mail: nehyba@lesprojekthk.cz 
e-mail: nehybamirek@seznam.cz 
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Nejezchlebová Ivana Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016        
Sekerkovy Loučky 82, Mírová pod Kozákovem 
511 01 Turnov 
tel: 481 311 207, 737 214 244 
e-mail: nejezchi@gmail.com 

Němečková Miluše Ing.    Ing. Miluše Němečková 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Ořechová 626  
Ořechová 626     294 71 Benátky nad Jizerou 
294 71 Benátky nad Jizerou                   tel: 776 133 015 
tel: 776 133 015     e-mail: ekoplus@wired.cz 
 
Németh Juraj Ing., CSc.    NÉMETH, s.r.o. 
Platnost autorizace do: 21.11.2013   Čechtín 32 
Čechtín 32     675 07 Čechtín 
675 07 Čechtín, okr. Třebíč                   tel: 723 965 654, 733 325 408 
tel: 723 965 654,733 325 408                   fax: 568 881 403 
fax: 568 881 403 
e-mail: j.nemeth@seznam.cz 
 
Nešpor Miroslav Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016  
Na Zádole 211 
250 63 Veleň 
tel: 602 375 603 
e-mail: nespor.projekt@volny.cz 
 
Neumanová Jana Ing. (Svobodová)   OSVČ        
Platnost autorizace do: 5.11.2017   Maková 2802/2  
Ostružinová 1966                    400 11 Ústí nad Labem  
252 28 Černošice                     tel: 723 132 319 
tel: 723 132 319     e-mail: jana.neumanova@mms.cz 
 
Neznal Martin Ing.                    RADON, v.o.s. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Revoluční 164 
Hornická 318     471 27 Stáž pod Ralskem 
471 27 Stráž pod Ralskem    tel: 487 851 492, 602 285 621 
      fax: 487 851 492 
      e-mail: radon@comp.cz 
 
Novák Jiří Ing., CSc.    Ekotechnika ® Brno 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. Svornosti 1 
nám. Svornosti 1     616 00 Brno 
616 00 brno     tel: 603 552 287, 530 344 568 
tel: 603 552 287,530 344 568                   fax: 530 344 568 
fax: 530 344 568     e-mail: ekotechnika.brno@iex.cz, ekotechnika@sky.cz 
  
Novák Milan RNDr.                    Ochrana podzemních vod, s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Bělohorská 31 
Nad Manovkou 37                   169 00 Praha 6 
161 00 Praha 6     tel: 220 515 042, 605 215 884 
      fax: 233 352 664 
      e-mail: novak.m@opv.cz 
 
Novák Stanislav RNDr.    EGP Invest, spol. s r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   ul. Ant. Dvořáka 1707 
Prakšická 990     688 01 Uherský Brod 
688 01 Uherský Brod    tel: 572 632 127 
tel: 572 637 405, 603 545 773   fax: 572 632 127 
fax: 572 637 405 
e-mail: novak.zp@iol.cz 
 
Novák Václav Mgr.                    Ekologické studie a projekty 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Hřbitovní 449 
Hřbitovní 449     398 11 Protivín 
398 11 Protivín     tel: 724 083 707 
tel: 382 252 017 
e-mail: vaclav_novak@seznam.cz 
 
Nováková Renata Ing.    Profiodpady s.r.o. 
Platnost autorizace do: 15.6.2016   Vřesová 3006 
Dvořákova 3802     276 01 Mělník 
276 01 Mělník     tel: 725 794 872 
      e-mail: info@profiodpady.cz 
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Novotný Libor Mgr.                    Libor Novotný, geologie, odpady, životní prostředí 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Stará 62 
Resslova 1760/2     400 01 Ústí nad Labem 
400 11 Ústí nad Labem    tel: 602 154 748 
e-mail: nadmerna.obuv@volny.cz 
 
Novotný Mojmír Ing.    TRANSCONSULT, s.r.o 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Nerudova 37 
Wolkerova 935     500 02 Hradec Králové  
500 02 Hradec Králové    tel: 495 533 105 
tel: 773 207 176     fax: 495 536 531 
e-mail: mojma@centrum.cz                    e-mail: novotny@transconsult.cz 
 
Nykles Karel RNDr.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Lesní 174/3 
Lesní 174/3     353 01 Mariánské Lázně 
353 01 Mariánské Lázně    tel: 354 625 413 
tel: 354 625 413     e-mail: ekologiam@o2active.cz 
 
Obal Libor Ing.     Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, spol. s r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Janáčkova 1020/7 
Sokolí 487/6     702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
725 29 Ostrava – Petřkovice                    tel: 596 124 897, 602 418 360 
tel: 602 418 360, 596 124  897   fax: 596 113 139 
      e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz 
 
Obluk Václav Ing.                    Ing. Václav Obluk – OSVČ 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Morseova 245 
Lékořicová 166     109 00 Praha 
104 00 Praha 
tel: 604 825 980 
e-mail: vaclav.obluk@volny.cz 
 
Obršál Zdeněk Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016  
Tuněchody 114  
537 01 Chrudim 1  
tel: 469 632 568, 603 256 471     
e-mail: zdenek.obrsal@seznam.cz 
 
Obst Petr RNDr.     Petr Obst - G.L.I. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Havlíčkovo náměstí 839 
Vilémov 35     396 01 Humpolec 
396 01 Humpolec                    e-mail: p.obst@gli.cz 
tel: 606 674 162 
 
Ondrůšek Tomáš Mgr.     
Platnost autorizace do: 12.3.2017    
Nad Ostrůvkem 314      
664 07 Pozořice      
tel: 724 081 452     
e-mail: ondrusek.tomas@yahoo.com    
 
Paciorková Jarmila Ing.    Ing. Jarmila Paciorková - EPRO 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   U Statku 301/1 
Turgeněvova 3     736 01 Havířov 
736 01 Havířov     tel: 602 749 482 
tel: 602 749 482     fax: 596 818 570 
      e-mail: eproj@volny.cz 
 
Pačesná Daniela RNDr., PhD.   DP ECO-CONSULT s.r.o. 
Platnost autorizace do: 15.6.2016   V Lukách 446/12 
V Lukách 446/12     503 41 Hradec Králové 
503 41 Hradec Králové    tel: 776 813 743 
tel: 776 813 743     e-mail: dpacesna@eco-consult.cz 
 
Pantoflíček Petr Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016        
Přestavlky u Čerčan . p. 14 
257 23 Přestavlky u Čerčan   
tel: 317 777 888, 602 331 975   
e-mail: petrpantoflicek@quick.cz,  
petrpantoflicek@seznam.cz 
 
 
 

mailto:petrpantoflicek@quick.cz
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Patrná Dana Ing.     Letiště Praha, s.p. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   K letišti 6/1019 
U zvoničky 10/7     160 08 Praha 6 
162 00 Praha 6     tel: 220 111 809 
tel: 720 179 752 
e-mail: mpatrna@tiscali.cz 
 
Pavelka Tomáš Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016        
Opavská 1124  
708 00 Ostrava - Poruba  
tel: 602 768 126   
e-mail: tpavelka@volny.cz 
 
Pavliš Radko RNDr.    Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   U Vodárny 137 
Urxova 295     537 01 Chrudim 2 
500 06 Hradec Králové    tel: 469 637 101 
tel: 495 268 903, 602 449 183    fax: 469 630 401 
e-mail: radko.pavlis@seznam.cz   e-mail: vz@vz.cz 
 
Pechmanová Radka Mgr.    AQUATEST, a.s. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. Dr. M. Horákové 4 
Studentská 93     360 01 Karlovy Vary 
360 07 Karlovy Vary    tel: 353 224 013, 723 303 239 
tel: 353 332 169, 723 303 239   fax: 353 224 013 
fax: 353 332 169     e-mail: karlovy_vary@aquatest.cz 
e-mail: r.pechmanova@volny.cz 
 
Pešková Hana Ing.                    DHW, s.r.o. 
Platnost autorizace do: 13.1.2016   Kostelní 165 
Kostelní 165     381 01 Český Krumlov 
381 01 Český Krumlov    tel: 606 606 986 
tel: 606 606 986     e-mail: Peskova.DHW@gmail.cz 
e-mail: hanapeskova@email.cz 
 
Peták Petr RNDr., CSc.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016   
Na Hřebenkách 86  
150 00 Praha 5  
tel: 602 212 279   
e-mail: petak@praha5.net 
 
Petira Oldřich Ing., CSc.     
Platnost autorizace do: 31.12.2016    
Hrubínova 1467      
500 02 Hradec Králové 
tel: 603 842 067 
fax: 495 538 149 
e-mail: o.petira@volny.cz 
 
Petrů Mario Ing.      GET s.r.o. 
Platnost autorizace do: 17.7.2017   Perucká 11a  
V Olšinách 1124/54                   120 00 Praha 2  
108 00 Praha 10     tel: 233 370 741     
      e-mail: petru@get.cz 
 
Pipek Radovan RNDr.    R.P. GEO s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Ludvíkova ul. 210 
Ludvíkova 210     735 41 Petřvald 
735 41 Petřvald     tel: 603 261 683 
tel: 603 261 683     e-mail: rpgeo@@seznam.cz 
 
Píša Radek Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016   
Konečná 2770  
530 01 Pardubice 
tel: 466 536 610, 731 518 606    
e-mail: info@radekpisa.cz 
 
Píša Václav Ing.     ECOPROGRESS, a.s. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Žatecká 1899 
ČSA 39/2110     434 01 Most 
434 01 Most     tel: 723 155 060 
tel: 723 155 060     fax: 476 704 405 

e-mail: pisa@ecoprogress.cz 
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Píša Václav Ing., CSc.    ATEM - Atelier ekologických modelů, s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Hvožďanská 3/2053 
Nad lesním divadlem 1117                  148 01 Praha 4 
142 00 Praha 4     tel: 241 494 425, 608 735 546  
tel: 608 735 546     fax: 241 494 425 
      e-mail: atem@atem.cz 
 
Pištora Jiří Mgr.     4G CONSITE s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Šlikova 406/29 
Nám. 14. října 1/1278    169 00 Praha 6 
150 00 Praha 5     tel: 242 485 929 
tel: 602 244 465     fax: 242 485 929   
e-mail: jirka.pistora@email.cz                   e-mail: info@4gconsite.cz 
 
Pízová Naděžda RNDr.    RNDr. Naděžda Pízová - EKOBÁZE 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Bavorská 856 
Ke Koh - i - nooru 1456/5    155 00 Praha 5 
155 00 Praha 5     tel: 777 311 175 
tel: 777 311 175 
e-mail: pizova@gmail.com 
 
Plaček Jan Ing.     SŽDC, s.o. SDC Liberec 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Nákladní 459, P.O.BOX 51 
Bilejova 225     460 02 Liberec 
463 03 Stráž nad Nisou    tel: 972 365 458 
      fax: 972 365 523 
      e-mail: placekj@szdc.cz 
 
Plachý Vladimír Ing.    EMPLA AG, spol s r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Za Škodovkou 305 
Prokopa Holého 459    503 11 Hradec Králové 
500 02 Hradec Králové    tel: 495 218 875 
tel: 777 769 087     fax: 495 218 875 
      e-mail: plachy@empla.cz 
 
Plevová Ilova Ing.                    Pragoprojekt, a.s. 
Platnost autorizace do: 19.1.2016   Na Ryšánce 1668/16 
Tomanova 6     147 00 Praha 4 
301 00 Plzeň     e-mail: plevova@pragoprojekt.cz 
e-mail: plevova.ilona@seznam.cz 
 
Pokoj Jaromír Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016   
Kuršova 988/16  
635 00 Brno   
tel: 723 637 450, 546 215 011    
e-mail: jpokoj@seznam.cz 
 
Polenka Evžen Ing.                    Ing. Evžen Polenka - Sdružení podnikatelů 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jabloňová 2/324 
Jabloňová 2     621 00 Brno 
621 00 Brno     tel: 549 274 038, 723 032 364 
tel: 723 032 364, 549 274 038 
e-mail: epolenka@seznam.cz 
 
Pondělíček Michael Mgr.    KPZ-Mgr. M. Pondělíček 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Plzeňská 659/70 
Plzeňská 659/70     266 01 Beroun 
266 01 Beroun     tel: 602 268 908 
tel: 602 268 908     e-mail: mpkpz@tiscali.cz 
 
Pospíchal Zdeněk Ing.    QZP. s. r. o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Podbabská 283/5 
Podbabská 283/5     621 00 Brno - Ivanovice 
621 00 Brno – Ivanovice    tel: 603 826 910 
tel: 541 227 037 
fax: 541 227 037 
e-mail: zpospich@sky.cz 
 
Pospíšilíková Marcela RNDr.                   VODNÍ ZDROJE HOLEŠOV, a.s. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Tovární 1423 
Karlovice 301     769 01 Holešov 
768 43 Kostelec u Holešova                    tel: 573 312 136 
tel: 606 744 836     fax: 573 312 130 
      e-mail: pospisilikova@vzh.cz, vzh@vzh.cz 
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Postbiegl Stanislav Ing.    AMEC s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Křenová 58 
Milešovice 3     602 00 Brno 
683 54 Otnice     tel: 725 607 978 
tel: 732 224 583     e-mail: postbiegl@amec.cz 
 
Pozděna Petr Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016   
Lonkova 470  
530 09 Pardubice 
tel: 603 289 332     
e-mail: ppozdena@seznam.cz 
 
Procházka Jiří RNDr.    EKOAUDIT, spol. s r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Podnásepní 1h 
Botanická 32     602 00 Brno 
602 00 Brno     tel: 543 235 063, 602 555 230 
tel: 602 555 230, 543 235 063   e-mail: prochazka@ekoaudit.cz 
 
Přílepek Radek Ing.                    FARMTEC, a.s. 
Platnost autorizace do: 11.11.2017   Chýnovská 1098 
Sudoměřice u Tábora 131    390 02 Tábor 
391 36 Sudoměřice u Tábora                   tel: 381 210 354, linka 428 
tel: 602 539 541     fax: 381 210 431 
e-mail: radek.prilepek@seznam.cz    e-mail: rprilepek@farmtec.cz 
 
Ptáček Miroslav Ing.  
Platnost autorizace do: 31.12.2016   
Pražská 86  
281 61 Kouřim   
tel: 603 319 833   
e-mail: ekologie.mp@centrum.cz 
 
Rimmel Vladimír Ing.    Regionální centrum EIA, s.r.o. 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Chelčického 4 
Náměstí 69     702 00 Ostrava 1 
742 83 Klimkovice                    tel: 596 114 440 
tel: 603 112 170     fax: 596 114 440 
      e-mail: rimmel@rceia.cz 
 
Rosa Alexandr Ing.                    RUBENA a.s. Hradec Králové 
Platnost autorizace do: 31.12.2016   Akademika Bedrny 89 
Podůlšany 7     502 00 Hradec Králové 
533 45 Opatovice nad Labem                   tel: 605 234 103 
tel: 736 745 989     e-mail: alexandr.rosa@rubena.cgs.cz 
e-mail: alexandr.rosa@seznam.cz 
 
Rous Jiří Ing.     Ing. Jiří Rous PIREO 

Platnost autorizace do : 31.12.2016   J. V. Sládka 3 

Litoměřická 2084/8                    415 01 Teplice 

415 01 Teplice     e-mail: jiri.rous@pireo.c     

 

Růžička Jaroslav RNDr.    RNDr. Jaroslav Růžička - ENVIKV 

Platnost autorizace do: 28.11.2013   Závodu Míru 579/1 

Ondřejská 44     360 17 Karlovy Vary 

360 01 Karlovy Vary    tel.: 353 560 316 

e-mail: jaroslav.ruzicka@iol.cz                    e-mail: envikv@seznam.cz 

 

Růžička Milan RNDr.    AOPK ČR 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jiráskova 1665 

Kollárova 25     530 02 Pardubice 2 

533 53 Pardubice 19 – Ohrazenice   e-mail: milan.ruzicka@nature.cz 

tel.: 608 520 079       

e-mail: hmota@volny.cz          

 

Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.                   Ryšlavý Zbyněk RNDr.,CSc. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   - environmentální konsultant 

Sametová 734     Sametová 734 

460 01 Liberec     460 01 Liberec 

mailto:jaroslav.ruzicka@iol.cz
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e-mail: zryslavy@hotmail.com 

 

Řibřid Jiří Ing.     ÚJV ŘEŽ, divize Energoprojekt Praha 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Vyskočilova 3/741 

Nad Přívozem 1/1680    140 21 Praha 4 

147 00 Praha 4     tel.: 241 006 510, 602 293 877 

tel.: 244 462 812     fax: 241 006 509  

      e-mail: ribrid@egp.cz 

 

Sáňka Milan Ing., Dr.    Masarykova univerzita, Recetox, 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 

Mošnova 21     Kamenice 126/3 

615 00 Brno     625 00 Brno  

tel.: 724 119 840     tel.: 549 495 495 

      e-mail: sanka@recetox.muni.cz 

 

Schejbalová Kristina Ing.    AECOM CZ s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Trojská 92 

Sokolská 602     171 00 Praha 7 

793 76 Zlaté Hory                    tel.: 283 090 615 

e-mail: kristina.schejbalova@aecom.com                  fax: 283 090 658 

 

Skácel Alexandr RNDr., CSc.                   Průkopnická 24 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   700 30 Ostrava - Zábřeh 

tel.: 777 674 897     e-mail: skacel.alex@seznam.cz 

 

Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.   AQUATEST, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Geologická 4 

Sulice-Želivec 153                   152 00 Praha 5 

251 68 Kamenice     tel.: 234 607 723, 604 210 658 

tel.: 604 210 658     fax: 234 607 723 

e-mail: skorepa@aquatest.cz 

 

Skořepa Zdeněk Ing.    ARCADIS s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Částkova 73 

Bzenecká 4     326 00 Plzeň 

323 00 Plzeň     tel.: 371 411 214, 602 104 905 

tel.: 602 104 905     fax: 377 240 760 

e-mail: skorepazdenek@email.cz   e-mail: skorepa@arcadishop.cz 

  

Skoumal Vladimír, Dr. Ing.                   ČEPS Invest, a.s. 

Platnost autorizace do: 14.12.2014   Elektrárenská 774/2 

Hrabenov 260     101 52 Praha 10  

789 63 Ruda nad Moravou                   tel.: 602 694 164, 583 224 091 

      fax: 583 224 094 

      e-mail: skoumal@cepsinvest.cz 

Skoumal Zdeněk Ing.    KOVOPROJEKTA Brno, a.s. 

Platnost autorizace do: 28.11.2016   Šumavská 416/15 

Kouty 106     602 00 Brno 

675 08 Kouty      tel.: 532 153 237 

tel.: 604 189 449       

e-mail: skoumal.z@centrum.cz 

 

Skybová Marie Ing., PhD.  

Platnost autorizace do: 22.5.2013     

Zahradní 241       

747 91 Štítina 

tel.: 724 079 928 

e-mail: Marie.Skybova@seznam.cz 
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Slouka Jiří RNDr.                    Ekosystem, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Podkovářská 6  

U hranic 19      190 00 Praha 9 

100 00 Praha 10     tel.: 731 413 538 

tel.: 606 630 016     fax: 266 036 041 

      e-mail: slouka@ekosystem.cz 

 

Smutný Martin Mgr.                    Integra Consulting Services, s.r.o  

Platnost autorizace do: 8.11.2014   Pobřežní 18/16  

Na Panském 1121                     186 00 Praha 8  

252 19 Rudná     tel.: 234 134 236  

tel.: 724 110 779     fax: 234 134 236 

e-mail: martin.smutny@integranet.cz 

 

Soukup Josef doc., Ing., CSc.                   UJEP, Ústí nad Labem, FVTM 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Hoření 93 

Rabasova 41     400 96 Ústí nad Labem 

400 11 Ústí nad Labem    e-mail: soukupj@fvtm.cz 

tel.: 603 834 385 

e-mail: d.ec@volny.cz      

 

Stančo Radomír Ing.    BKB Metal, a.s.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Hlubinská 917/20 

Proskovická 41     702 00 Moravská Ostrava  

700 30 Ostrava – Výškovice                   tel.: 736 627 141  

tel.: 736 627 141     fax: 597 488 100 

e-mail: stancovi@volny.cz                   e-mail: radomir.stanco@bkbmetal.cz  

 

Staněk Ivo RNDr.                     DHV CR, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Černopolní 39 

Ibsenova 11     613 00 Brno 

638 00 Brno     tel.: 545 425 231, 604 255 233 

tel.: 511 112 299     e-mail: ivo.stanek@dhv.com 

e-mail: krtnik@centrum.cz 

 

Stanovský Jiří Ing., Ph.D.    Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Nádražní 2811 

Na Výspě 18     738 01 Frýdek-Místek 

700 30 Ostrava – Výškovice     

tel.: 737 613 605 

e-mail: Stanovsky.J@seznam.cz 

 

Starý Jiří RNDr.     NORTHGEO-RNDr. Jiří Starý 

Platnost autorizace do: 19.6.2013   Brožíkova 130/4 

Brožíkova 130/4     400 01 Ústí nad Labem 

400 01 Ústí nad Labem    tel.: 728 069 069 

tel.: 475 216 447       

e-mail: jiristary@atlas.cz 

 

Stöhr Eduard Ing.                    ECOMOST, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Budovatelů 2957  

Jana Vrby 1717     431 01 Most 

431 01 Most     tel.: 417 637 437, 602 417 067 

tel.: 602 417 067     fax: 417 637 437 

e-mail: ecomost@ecomost.cz 

 

Střelec Tomislav Ing., CSc.                   Ministerstvo životního prostředí 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Vršovická 65 

Nábřeží SPB 498     100 10 Praha 10 

708 00 Ostrava – Poruba    tel.: 724 346 257 

e-mail: tomislav.strelec@seznam.cz                  e-mail: tomislav.strelec@mzp.cz 
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Studený Miroslav RNDr.    Fakultní nemocnice Olomouc 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   I. P. Pavlova 6 

Dvořákova 23     779 00 Olomouc 

779 00 Olomouc     tel.: 606 710 016 

tel.: 606 710 016, 606 710 951   e-mail: studenym@fnol.cz 

e-mail: m.studeny@volny.cz 

 

Sulek Bohumil Ing., CSc.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Na pláni 2863/9 

Na pláni 2863/9     150 00 Praha 5 

150 00 Praha 5     tel.: 602 353 194 

tel.: 602 353 194 

e-mail: bob.sulek@seznam.cz 

 

Svoboda Milan Ing.                    Tebodin Czech Republic, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Prvního pluku 20/224 

Jiránkova 1135     186 59 Praha 8 - Karlín 

163 00 Praha 6 - Řepy    tel.: 251 038 255 

      fax: 251 038 219 

      e-mail: svoboda@tebodin.cz 

Svobodová Alena Ing.    Vodní zdroje Holešov, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Tovární 1423 

Hanácká 336     769 01 Holešov 

769 01 Holešov     tel.: 573 312 121 

tel.: 573 397 411     fax: 573 312 130 

      e-mail: svobodova@vzh.cz 

 

Svobodová Jiřina Ing.    Ing. Jiřina Svobodová DEPOS 1 

Platnost autorizace do:  31.12.2016   Čs. armády 1079/30 

Čs. armády 1079/30    405 01 Děčín 

405 01 Děčín     tel.: 604 242 976 

tel.: 412 513 054       

e-mail: deposdecin@volny.cz 

Sýkora Milan Ing., CSc., EUR ING                  HYDROPROJEKT CZ, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Táborská 31 

U Krčské vodárny 1133    140 16 Praha 4 

140 00 Praha 4     tel.: 724 020 867 

tel.: 724 020 867     fax: 261 215 186 

e-mail: sykmi@email.cz    e-mail: milan.sykora@hydroprojekt.cz 

 

Šafařík Václav Ing.                    RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   U Vodojemu 1275/34 

U Vodojemu 1275/34    693 01 Hustopeče u Brna 

693 01 Hustopeče u Brna    tel.: 519 323 861, 603 544 915 

tel.: 519 323 861, 603 544 915   fax: 519 323 861 

fax: 519 323 861     e-mail: renvodin@renvodin.cz 

 

Šebela Vladimír doc., PhDr., Ing., CSc.                  Šebela - EKO Servis 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Fibichova 16 

Fibichova 16     690 02 Břeclav 

690 02 Břeclav     tel.: 519 322 722, 723 023 230 

tel.: 519 322 722, 723 023 230   fax: 519 322 722 

e-mail: sebela.vladimir@gmail.cz 

 

Šikula Tomáš Mgr.                    HBH Projekt, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 14.4.2018   Kabátníkova 5 

Bořetická 9     602 00 Brno 

628 00 Brno     tel.: 549 123 480, 605 536 053 

e-mail: sikula@centrum.cz                   fax: 549  123 456 

      e-mail: t.sikula@hbh.cz 
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Šimunek Ondřej Ing.    Správa CHKO ČR, správa CHKO Český kras 

Platnost autorizace do: 4.2.2013   Karlštejn 85 

Fügnerova 809     267 18 Karlštejn 

266 01 Beroun 2      tel.: 311 681 713 

tel.: 311 622 578     fax: 311 681 713 

e-mail: juan.atahualpa@mybox.cz   e-mail: ceskras@schkocr.cz 

 

Šináglová Růžena Ing.    Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SUJB)  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Senovážné náměstí 9 

Roudnická 445/6     110 00 Praha 1 

182 00 Praha 8     e-mail: ruzena.sinaglova@sujb.cz 

tel.: 222 958 595 

e-mail: ruzena.sinaglova@seznam.cz 

 

Škára Jiří Ing.     AQUATEST, a.s. Praha - divize Liberec 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Husitská 133/49 

Jáchymovská 270/28    460 07 Liberec 7 

460 10 Liberec 10                    tel.: 485 152 611 

tel.: 485 150 867     fax: 485 152 652 

fax: 485 150 867     e-mail: skara@aquatest.cz 

 

Štancl Luboš, Ing.                    AZ GEO, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 19.5.2015   Masná 1493/8 

Antošovická 256/54                    702 00 Ostrava 

711 00 Ostrava     tel.: 596 114 030  

tel.: 603 874 098     fax: 596 114 030  

e-mail: stancl@azgeo.cz 

 

Štýs Stanislav Ing., DrSc.    Ing. Stanislav Štýs DrSc. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Ant. Dvořáka 2190 

Ant. Dvořáka 2190                    434 01 Most  

434 01 Most     tel.: 602 406 212     

tel.: 602 406 212     e-mail: stys@ecoconsult.cz 

 

Šutera Václav Ing.                    P-EKO, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Masarykova 109/62 

Pod Vodojemem 1                    400 01 Ústí nad Labem 

400 10 Ústí nad Labem    tel.: 475 211 822  

tel.: 724 021 916     fax: 475 214 828 

e-mail: sutera@p-eko.cz 

 

Švábová Nezvalová Jana Mgr.   AMEC s.r.o. 

Platnost autorizace do: 29.4.2014   Křenová 58 

Pavlovova 19     602 00 Brno 

568 02 Svitavy     tel.: 543 428 326 

tel.: 608 129 375     fax: 543 240 676 

e-mail: nezvalova@amec.cz 

 

Talavašek Josef Ing.    Báňské projekty Teplice, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Kollárova 1879/11 

Jungmannova 766/2    415 36 Teplice 

415 01 Teplice     tel.: 417 559 134 

tel.: 474 540 954      fax: 417 559 222 

e-mail: talavasek@seznam.cz                    e-mail: talavasek@bpt.cz 

 

Teska Jaroslav Ing.                    ENVI-TRADE s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Klínec 168 

Klínec 168     252 10 Klínec 

252 10 Klínec     tel.: 311 440 003, 736 612 787, 736 612 785 

tel.: 311 440 003, 736 612 787, 736 612 785                 e-mail: info@envi-trade.cz 

e-mail: info@jaroslavteska.cz 
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Tichotová Přibyslava Ing.    Ing. Přibyslava Tichotová - EKOTIP® 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pavlíkova 601 

Pavlíkova 601     142 00 Praha 4 

142 00 Praha 4     tel.: 603 517 601 

tel.: 603 517 601     e-mail: ekotip@tichotova.cz 

 

Tížková Věra RNDr.    G-Consult, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Trocnovská 794/9 

Baarova 976/7     702 00 Ostrava 

709 00 Ostrava     tel.: 597 430 932, 602 781 126 

e-mail: tizkova@g-consult.cz 

 

 

Tomášek Josef Ing., CSc.    Středisko odpadů Mníšek, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pražská 900 

Klínec 150     252 10 Mníšek pod Brdy 

252 10 Mníšek pod Brdy    tel.: 318 591 771, 603 525 045 

      fax: 318 591 772 

      e-mail: tomasek@sommnisek.cz 

Tomek Igor RNDr.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Na požáře 178/1 

Na požáře 178/1     760 01 Zlín 

760 01 Zlín 

 

Tovaryš Petr Ing.     ENVIROAD, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Chelčického 4 

Janského 1016     702 00 Ostrava 

721 00 Ostrava Svinov    tel.: 596 114 465 

tel.: 596 962 869     e-mail: p.tovarys@enviroad.cz 

 

Tucauerová Dagmar RNDr.     

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Zahradní 400 

Zahradní 400     273 45 Hřebeč 

273 45 Hřebeč     e-mail: hig.dada@volny.cz 

tel.: 312 253 299       

 

Tycová Miroslava Ing.     

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Boženy Němcové 14 

Boženy Němcové 14    323 00 Plzeň 

323 00 Plzeň     tel.: 377 535 243, 603 428 665 

tel.: 377 535 243, 603 428 665   fax: 377 535 243 

fax: 377 535 243     e-mail: tycovam@tiscali.cz 

 

Tylčer Jiří Ing.,CSc.                    AQD - envitest, s.r.o. 

31.12.2016     Vítězná 3 

Šilheřovická 273/16                    702 00 Ostrava 

702 00 Ostrava – Petřkovice                   tel.: 596 115 224, 602 776 063  

tel.: 602 726 063     fax: 596 115 224 

e-mail: tylcer@aqd.cz 

 

Úlehla Tomáš Mgr.                    Ekologické poradenství, EIA/SEA 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pasecká 5508 

Pasecká 5508     760 01 Zlín 

760 01 Zlín     tel.: 606 554 737 

tel.: 604 220 340, 608 665 778   e-mail: t.ulehla@tiscali.cz 

 

Urbanec Petr Ing.                    UNIE - sdružení osob nakládajících s odpady 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Na Nivách 20 

Střítež u Českého Těšína 251                  704 00 Ostrava - Zábřeh 

739 59 Střítež u Českého Těšína     
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Utíkalová Pavlína Mgr.    Ecorem Consulting s.r.o. 

Platnost autorizace do: 25.3.2018   Stará Cesta 1127 

Valentova 883     675 31 Jemnice 

675 31 Jemnice     tel.: 737 735 195 

tel.: 737 735 195     fax: 585 203 169 

e-mail: utikalova@ecoremconsulting.cz 

 

Vacek Michal Ing.                    Michal Vacek 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Kunín 90 

Kunín 90                     742 53 Kunín 

742 53 Kunín     tel.: 739 521 873 

tel.: 739 521 873     e-mail: michalvacek@email.cz 

 

Vacek Oldřich RNDr., CSc.                   Česká zemědělská univerzita v Praze,  

Platnost autorizace do: 27.9.2017   Katedra zahradní a krajinné architektury 

Tibetská 807/1     Kamýcká 129 

160 00 Praha     160 00 Praha 6 -Suchdol 

tel.: 603 858 558     e-mail: vacek@af.czu.cz 

e-mail: vacek.oldrich@gmail.com 

 

Václavíková Eliška Mgr.    Ametyst, o.s. 

Platnost autorizace do: 7.3.2013   Koterovská 84 

Kváskovice 17     326 00 Plzeň 

387 19 Drážov     tel.: 377 444 084 

tel.: 383 388 095, 724 520 290   e-mail: vaclavikova@ametyst21.cz 

 

Vácha Jiří RNDr.     Wastech, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Ostružinová 36 

Pražská 2979     106 00 Praha 10 

415 01 Teplice     tel.: 475 207 888 

      fax: 475 210 920 

      e-mail: vacha@wastech.cz 

Valentin Alexandr Ing.    Jáchymovská 269 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   460 10 Liberec 

Jáchymovská 269                    e-mail: alex.valentin@seznam.cz 

460 10 Liberec       

tel.: 607 766 131 

 

Valíček Svatopluk Ing.    AQD - envitest, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Vítězná 3 

Jamnická 54     Ostrava 702 00 

738 01 Staré Město                    tel.: 596 115 224 

tel.: 558 631 601     fax: 596 115 224 

e-mail: valicek@aqd-envitest.cz 

 

Valtr Pavel Ing., aut. arch.    URBIOPROJEKT Plzeň, 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   ateliér urbanismu, architektury a ekologie 

Masarykova 29     Bělohorská 3 

312 06 Plzeň     301 64 Plzeň 

tel.: 606 616 400     tel.: 377 227 068, 377 227 057 

e-mail: valtr.p@volny.cz    fax: 377 227 068 

 

Vaněčková Markéta Mgr.    IM-PROJEKT, Inženýrské  

Platnost autorizace do: 8.12.2013   a mostní konstrukce, s.r.o. 

Koniklecová 9     Vodní 1 

634 00 Brno     602 00 Brno 

tel.: 608 167 672     tel.: 533 446 080 

e-mail: marketa.vaneckova@tiscali.cz                  e-mail: marketa.vaneckova@im-projekt.cz 
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Varga Pavel Ing.     DIAMO, státní podnik, 

Platnost autorizace do: 23.4.2014   odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

Českodubská 121                    Máchova 201 

463 52 Osečná     471 27 Stráž pod Ralskem  

tel.: 485 179 054, 606 423 363   tel.: 487 892 083 

e-mail: pavel.varga@seznam.cz                   fax 487 894 726 

e-mail: varga@diamo.cz 

 

Vargová Jiřina RNDr.    Develop Projekt Consult s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Boženy Němcové 42 

Boženy Němcové 42    466 04 Jablonec nad Nisou 

466 04 Jablonec nad Nisou                   tel.: 603 258 954 

tel.: 603 258 954     e-mail: jirina.vargova@seznam.cz 

 

Vašíček Ladislav Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Mezi Mlaty 804/30 

Mezi Mlaty 804/30                    697 01 Kyjov 

697 01 Kyjov     tel.: 602 508 264 

tel.: 518 614 343     fax: 518 614 343 

fax: 518 614 343     e-mail: lad.vasicek@a-contact.cz 

     

Vašíček Václav RNDr.      

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Lidická 369 

Jiráskova 403     530 09 Pardubice  

517 42 Doudleby nad Orlicí                   tel.: 604 319 301 

tel.: 604 319 301     e-mail: vvasicek@quick.cz 

 

 

Vavrečková Jitka Ing.    UNIGEO, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Místecká 329/258 

Nerudova 603     720 00 Ostrava - Hrabová  

7933 76 Zlaté Hory                    tel.: 584 425 307, 724 622 988  

tel.: 739 521 874     e-mail: vavreckova.jitka@unigeo.cz 

e-mail: vavreckova8@seznam.cz      

 

Vejr Martin Ing.  

Platnost autorizace do: 22.5.2013   Křešínská 412 

Křešínská 412     262 23 Jince 

262 23 Jince     tel.: 607 863 335 

e-mail: mvejr@centrum.cz 

 

Veselý Pavel Ing.                    DEKONTA, a.s.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Volutova 2523 

Lamačova 906     158 00 Praha 5 

152 00 Praha 5     tel.: 235 522 252, 724 040 042 

tel.: 724 040 042     fax: 235 522 254 

e-mail: vesely.p.j@volny.cz                   e-mail: vesely@dekonta.cz 

 

 

Veverka Zdeněk Ing.    UNIVERZA - SoP, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Střekovská 1345 

Bedřichovská 1958/8    182 00 Praha 8 - Kobylisy  

182 00 Praha 8 - Střížkov    tel.: 222 981 809 

tel.: 604 844 441     e-mail: univerza@univerza.cz 

 

Víta Radovan Ing.                    Magistrát města Kladna 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. Starosty Pavla 44 

Karla Pazdery 91     272 01 Kladno 

273 51 Kyšice-Unhošť    e-mail: vita@mestokladno.cz     

Vítková Michaela Ing.  

Platnost autorizace do: 14.11.2017   Opálkova 4 

Opálkova 4     602 00 Brno 

602 00 Brno     tel.: 733 651 483   
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Vlček Roman, Mgr.                    Earth Tech CZ s.r.o. 

Platnost autorizace do: 29.4.2014   Trojská 92 

Spáčilova 3080/36                    171 00 Praha 7 

767 01 Kroměříž     tel.: 725 596 260 

tel.: 774 226 337     fax: 283 090 658 

e-mail: hydrogeo@seznam.cz                   e-mail: Roman.Vlcek@earthtech.cz 

 

Vohralíková Jana Ing.    Tractebel Engineering, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pernerova 168 

Dvakačovice 29     531 54 Pardubice  

538 62 Hrochův Týnec    tel.: 466 818 339, 607 594 836 

tel.: 469 692 643     fax: 466 818 190 

e-mail: jana.vohralikova@gdfsuez.com 

 

Vokurková Radka Ing.  

Platnost autorizace do: 10.5.2014   Krnsko 159 

294 31 Krnsko     294 31 Krnsko 

tel.: 777 331 771     fax: 326 326 940 

e-mail: radka.vokurkova@mboleslav.cz 

 

Vomáčková Marie Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   5. května 885 

5. května 885     391 65 Bechyně 

391 65 Bechyně     e-mail: mvomackova@volny.cz 

tel.: 381 213 813, 731 573 408     

 

Vondráček Ladislav Ing.    ENVING, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Staňkova 557/18a 

Bělohorská 143     602 00 Brno 

636 00 Brno     tel.: 549 210 356 

tel.: 603 417 349     fax: 541 240 857 

e-mail: vondracek@enving.cz 

 

Vorel Josef Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Černohorská 611 

Černohorská 611     383 01 Prachatice 

383 01 Prachatice                    tel.: 388 318 340, 603 263 437 

tel.: 388 318 340, 603 263 437   e-mail: vorel.josef@cbox.cz 

 

Vorlová Barbora Ing.    GET, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 10.1.2015   Korunovační 29 

Novákových 12     170 00 Praha 7 

180 00 Praha 8     tel.: 233 370 741 

tel.: 724 368 934     fax: 233 372 730 

e-mail: vorlova@get.cz 

 

Vostal Dalibor Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Smetanova 8 

Kounicova 31     602 00 Brno 

602 00 Brno     tel.: 603 886 030 

tel.: 603 886 030     fax: 549 250 891 

fax: 549 250 891     e-mail: info@vostal.cz 

 

Votočková Tereza Mgr.    Výzkumný ústav pozemních staveb 

Platnost autorizace do: 28.11.2013   -certifikační společnost, s.r.o. 

Hrdlívská 524     Pražská 16 

273 05 Smečno     102 21 Praha 10 - Hostivař 

tel.: 607 634 422     tel.: 281 017 246, 720 662 431 

      fax: 281 017 241 

      e-mail: tereza.votockova@vups.cz 
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Vraný Miroslav Ing.                     Farm Projekt 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Jindřišská 1748 

Jindřišská 1748     530 02 Pardubice  

530 02 Pardubice     tel.: 466 657 509, 602 434 897 

tel.: 466 657 509     fax: 466 657 509 

fax: 466 657 509     e-mail: farmprojekt@volny.cz 

 

Vrátná Iva Ing.     Ing. Iva Vrátná EKOLINE 

Platnost autorizace do: 19.6.2013   Ondříčkova 1960/2 

Skalka 32                     400 11 Ústí nad Labem 

261 01 Příbram     tel.: 603 942 121 

tel.: 603 942 121     e-mail: iva@ekoline.org 

 

Vrbata Leoš RNDr.                    Geotip 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Brdičkova 1914 

Brdičkova 1914     155 00 Praha 5 

155 00 Praha 5     tel.: 25613451 

tel.: 603 242 778     fax: 25613451 

 

Vrbová Michaela Ing.    HBH Projekt, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 17.5.2014   Kabátníkova 5 

Bezručova čtvrť 839    602 00 Brno 

664 34 Kuřim     tel.: 549 123 424 

tel.: 603 389 238     fax: 549 123 456 

e-mail: m.vrbova@hbh.cz 

 

Vrdlovcová Michaela Ing.    Vrchní soud v Praze 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Náměstí hrdinů 1300 

Daškova 3089/32     140 00 Praha 4 

143 00 Praha 4     tel.: 261 196 320 

tel.: 222 963 203, 603 765 002   fax: 261 196 322 

e-mail: vrdlovcova@volny.cz                   e-mail: mvrdlovcova@rsoud.pha.justice.cz  

 

Vurm Karel Ing., CSc.    KAREKO 

Platnost autorizace do: 31.12.2016    Ortenovo náměstí 13 

Ortenovo náměstí 13    170 00 Praha 7 

170 00 Praha 7       

 

Vyhlas Zbyněk Ing.                    Athos-co, s.r.o., Praha 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Pod Děkankou 1694/4 

Petržílkova 2266/14                    140 00 Praha 4 

158 00 Praha 5     tel.: 261 217 066 

e-mail: vyhlas.z@gmail.com                    e-mail: vyhlas.z@athosco.cz 

 

Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.   EIA SERVIS, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   U Malše 20 

Hodějovická 76     370 01 České Budějovice 

370 06 České Budějovice – Srubec   tel.: 386 354 942, 606 687 268 

tel.: 606 687 268     fax: 386 354 946 

e-mail: vyhnalek@eiaservis.cz 

     

Wittner Miroslav Ing.    Momentive Specialty Chemicald, a.s. 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Tovární 2093 

Mičurinova 1922     356 01 Sokolov 

356 01 Sokolov 5                     tel.: 352 614 410 

e-mail: miroslav.wittner@momentive.com 

 

Zdražil Vladimír Ing.    Ústav aplikované ekologie LF ČZU 

Platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. Smiřických 1 

Tismice 128     281 63 Kostelec nad Černými lesy 

281 01 Tismice     tel.: 321 694 500 

tel.: 321 623 518     fax: 321 694 500 

e-mail: zdrazil@kostelec.czu.cz 

 

 

mailto:iva@ekoline.org
mailto:vyhlas.z@gmail.com
mailto:vyhlas.z@athosco.cz
mailto:vyhnalek@eiaservis.cz
mailto:miroslav.wittner@momentive.com
mailto:zdrazil@kostelec.czu.cz
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Zeman Zbyněk Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   K Loučkám 1685 

K Loučkám 1685     436 06 Litvínov 

436 06 Litvínov     tel.: 732 476 054 

e-mail: zbynek.zeman@volny.cz 

 

Zemancová Monika Ing.    GET, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 10.1.2015   Korunovační 29 

Dražická 144/6     170 00 Praha 7 

294 71 Benátky nad Jizerou                   tel.: 233 370 741 

tel.: 604 180 029     fax: 233 372 730 

e-mail: zemonika@seznam.cz                   e-mail: zemancova@get.cz 

 

Zima Karel Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Lipová - Hrochov 84 

Lipová - Hrochov 84    798 45 Suchdol u Prostějova 

798 45 Suchdol u Prostějova                   tel.: 724 056 094 

e-mail: zima.karel@email.cz 

 

Zoch Martin Mgr.                    DHV CR, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 22.5.2013   Sokolovská 100/94 

Bratří Čapků 2890                    186 00 Praha 8 - Karlín 

470 01 Česká Lípa                    tel.: 236 080 576, 731 502 237 

tel.: 604 200 163     fax: 236 080 560 

e-mail: martin.zoch@dhv.com 

 

Žák Vilém Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Sukova 1233 

Sukova 1233     271 01 Nové Strašecí 

271 01 Nové Strašecí    e-mail: vilemzak@seznam.cz 

tel.: 606 626 318 

 

Žídková Pavla Ing.  

Platnost autorizace do: 31.12.2016   Polní 293 

Polní 293                     747 62 Mokré Lazce 

747 62 Mokré Lazce    tel.: 777 807 191 

tel.: 777 807 191     fax: 553 716 960 

fax: 553 716 960     e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zbynek.zeman@volny.cz
mailto:zemonika@seznam.cz
mailto:zemancova@get.cz
mailto:zima.karel@email.cz
mailto:martin.zoch@dhv.com
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6.  

   
   

DODATEK č. 5 
 

ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám 

__________________________________________________________________________________________  
 
 
 
V Praze dne          30.11.2012  
Č.j.: 102181/ENV/12 
 6413/M/12 

 
 
Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Programu Zelená úsporám ze dne 13. srpna 2009, č.j.: 3299/M/09 se upravuje takto:  
 

I. Úvodní odstavec směrnice zní: 
 

„Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Ministerstvo“) jako správce Státního fondu životního prostředí České 
republiky (dále jen „Fond“) podle § 1 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) deleguje na Fond některé organizační, administrativní a 
právní činnosti souvisejících s administrací Programu Zelená úsporám, které nezasahují do rozhodovacích a 
kontrolních činností ministerstva. Na základě toho vydává ministerstvo tuto směrnici, která vymezuje rozsah činností a 
pravomocí delegovaných Fondu a upravuje základní postupy k poskytování finančních prostředků (dále jen 
„podpora“) z Fondu v rámci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie „Zelená 
úsporám“ (dále jen „Program“).“ 

 
II. Do článku 4 se vkládá odstavec 3, který zní: 

 
„3. V případě zamítnutí žádosti o podporu z důvodu pochybení na straně Fondu nebo pověřeného subjektu, zajistí 
Fond nápravné opatření.“; 
 
dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 
III. V článku 6 odstavec 3 zní: 
 

„3. Hrozí-li, že z objektivních příčin pozbude rozhodnutí o poskytnutí podpory účinnosti, může žadatel písemně 
požádat Fond o prodloužení účinnosti rozhodnutí. Fond v takovém případě posoudí oprávněnost žádosti a navrhne 
další postup.“  

 
IV. V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění Příloh I Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o 

poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na 
opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách účinné od 
30.11.2012. Tyto přílohy se doplňují do seznamu příloh ve směrnici. 

 
V. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu ministra a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a 

Fondu. 
 
 
Odborný gestor: samostatné oddělení podpory metodiky programu Zelená úsporám 2 
Zpracovatel: Ing. Radka Pokorná 

 
 
 
 Mgr. Tomáš Chalupa 
 ministr 
 
 
Příloha: 
 

Přílohy I Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie 

v obytných budovách účinné od 30. 11. 2012. 
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7.  

PŘÍLOHY I 
 

Příloha k č.j.:      102181/ENV/12,  6413/M/1 

 

Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na 

opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách účinné od 30.11.2012 

 

Cílem Programu Zelená úsporám (dále jen Program), vyhlášeného Přílohami Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního 

prostředí (dále jen Směrnice) o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond), je 

zabezpečení realizace opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v 

obytných budovách (rodinných a bytových domech). Podpora se vztahuje pouze na opatření realizovaná na území České 

republiky a ukončená po 1. dubnu 2009 včetně. 
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Seznam příloh: 

 

Příloha č. I/1   Základní definice a přehled oblastí podpory v rámci Programu 

Příloha č. I/2   Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech 

Příloha č. I/3   Zásady a podmínky poskytování finančních prostředků z Fondu 

Příloha č. I/4   Předkládání žádostí o podporu a jejich administrace 

Příloha č. I/5   Nezbytné doklady pro předkládání žádosti o podporu 

Příloha č. I/6   Vzory žádostí (pouze v elektronické podobě) 

Příloha č. I/7  Prokazování splnění energetických a environmentálních požadavků podporovaného opatření 

Příloha č. I/8   Seznam odborných dodavatelů (pouze v elektronické podobě) 

Příloha č. I/9   Seznam výrobků a technologií (pouze v elektronické podobě) 

Příloha č. I/10 Náležitosti faktury  

Příloha č. I/11 Krycí list technických parametrů (pouze v elektronické podobě) 

Příloha č. I/12 Technické a energetické požadavky pro dosažení pasivního standardu 

Příloha č. I/13 Podmínky poskytování podpory na zateplování panelových bytových domů v oblasti podpory A.1 
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Naposledy vytištěno 22.1.2013 10:42:00 
PŘÍLOHA Č I/1 

 

Základní definice a přehled oblastí podpory v rámci Programu 

 

Pro potřeby Programu se rozumí: 

 

1. pověřeným subjektem subjekt pověřený administrací žádostí o podporu v Programu; 
 

2. obytným domem ve smyslu vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, rodinný dům jako stavba pro 
bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina 
podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje 
funkce bydlení; 

 

3. rodinným domem (RD) objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné 
bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 
podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné objekty, např. určené k individuální rekreaci nebo průmyslové 
objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště; 

 
4. bytovým domem (BD) stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a která není rodinným domem; 
 

5. panelovým bytovým domem bytový dům postavený v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v Příloze 
č. 1 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

 

6.  bytem (bytovou jednotkou) soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým 
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen; 

 

7. podlahovou plochou celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez 
neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2000 Sb., § 2, písm. p), ve znění pozdějších 
předpisů; 
 

8. měrnou potřebou tepla na vytápění čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné 
soustavy a zdroje tepla; 

 

9. zdrojem na biomasu výhradně hlavní lokální zdroj napojený na otopnou soustavu objektu, který využívá energii pouze 
biomasy a zajišťuje dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody; 

 

10. tepelným čerpadlem takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z vnějšího prostředí a předává ho k 
dalšímu využití teplonosné látce v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu obytného domu zajišťujících 
dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody;  

 

11. solárně-termickým systémem systém určený pro celoroční přípravu teplé vody nebo pro kombinaci celoroční přípravy 
teplé vody a přitápění; 

 

12. nepanelovou technologií takové materiálové a dispoziční provedení stavby, které nespadá do výčtu typizovaných 
stavebních soustav uvedených v příloze NV č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o stavby 
s individuálním objemově dispozičním řešením provedené ve zděné technologii s využitím cihel, tvárnic, blokopanelů, 
případně i s využitím montovaných konstrukcí na bázi vrstvených silikátových nebo dřevěných dílců a prvků; 

 

13. unikátním číslem – identifikátor konkrétní žádosti, který je přidělován žádosti v okamžiku, kdy je úplná žádost 
zaregistrována do informačního systému Programu. 

 



 

67 

 

Oblasti podpory: 

 

1. Úspory energie na vytápění  
 

A.1 Celkové zateplení 

A.2 Dílčí zateplení 

 

B. Podpora staveb v pasivním energetickém standardu 

 

1. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 
 

C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla 

C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do nových obytných domů 

C.3 Instalace solárně-termických systémů 

 

2. Dotační bonus na vybrané kombinace opatření 

 

3. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu 
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PŘÍLOHA Č. I/2 

 
Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech 

 

A. Úspory energie na vytápění  

 

A.1 Celkové zateplení 

 

V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních konstrukcí, výměna nebo úprava výplní 

otvorů apod.) vedoucí k dosažení energeticky úsporného standardu budovy. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení 

vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění (tedy bez vlivu účinnosti otopné soustavy) u rodinných domů nejvýše 

70 kWh/m
2
 podlahové plochy, u bytových domů pak nejvýše 55 kWh/m

2
 podlahové plochy. Zároveň je požadováno snížení 

vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací.  

 

Vyšší podpora je poskytována v případě dosažení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění u rodinných domů nejvýše 

40 kWh/m
2
 podlahové plochy a u bytových domů nejvýše 30 kWh/m

2
 podlahové plochy. Tyto hodnoty budou u většiny objektů 

dosažitelné pouze s použitím systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 

 

U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy před podáním žádosti o podporu v této 

oblasti podpory. Dále viz Příloha I/3.  

 

Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na m
2
 podlahové plochy zateplené budovy, nebo její části. Podpora 

bude poskytnuta na nejvýše 350 m
2
 podlahové plochy u rodinných domů a na nejvýše 120 m

2
 na jednu bytovou jednotku u 

bytových domů. 

 

V případě, že na stejný objekt již byla poskytnuta podpora na provedení dílčího zateplení (podoblast podpory A.2), bude 

přidělená dotace odpovídat rozdílu mezi plnou dotací na provedení zateplení v podoblasti A.1 a již poskytnutou dotací na 

provedení dílčího zateplení. V tomto případě se požadavek na snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % 

počítá oproti stavu před realizací dílčího zateplení. 

 

V této oblasti podpory mohou žádat o dotaci vlastníci rodinných a bytových domů.  

 

U projektù na zateplení bytových domù postavených v nìkteré z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v Příloze č. 1 

nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vyžadováno stanovisko poradenských a informačních středisek 

zřízených podle ust. § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ta ověří splnění podmínek 

stanovených v ust. § 3 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů (program Nový panel). Další podmínky pro poskytování podpory na zateplení panelových bytových domů a odchylky 

v požadavcích na doložení dokladů jsou uvedeny v Příloze č. I/13. 

 

O dotaci z podoblasti podpory A.1 může vlastník domu požádat na jeden objekt pouze jednou za dobu trvání programu. 

  

A. 2 Dílčí zateplení 
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V této oblasti jsou podporována opatření vedoucí k úsporám energie na vytápění. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení 

alespoň 20% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci těchto opatření oproti stavu před 

jejich realizací. Vyšší podpora je poskytována v případě dosažení alespoň 30% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby 

tepla na vytápění. 

 

Každé z opatření (zateplení vybraných částí obálky budovy – vnějších stěn, střechy, podlahy nebo jejich částí, výměna nebo 

úprava vybraných výplní otvorů, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla), která přispívají k dosažení 

požadavku na snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění, musí splňovat: 

 

a) doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy UN podle ČSN 73 0540-2 (znění duben 2007). 

Pro zateplení částí obálky budovy a výměnu výplní otvorů, přičemž pro hlavní stavební prvky jsou tyto hodnoty následující: 

– zateplení vnějších stěn UN<=0,25 W/(m
2
·K), 

– zateplení střechy jako/nebo nejvyššího stropu UN<=0,16 W/(m
2
·K), 

– zateplení podlahy přiléhající k zemině UN<=0,30 W/(m
2
·K), 

– zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným 

prostorem: UN<=0,40 W/(m
2
·K), 

– výměna nebo úprava oken: UW<=1,2 W/(m
2
·K), 

– dveří mezi vytápěným a nevytápěným prostorem UD<=1,2 W/(m
2
·K), 

– dveří mezi vytápěným a částečně vytápěným prostorem s dosažením UD<=2,3 W/(m
2
·K). 

 

b) minimální účinnost rekuperace odpadního tepla alespoň 75 % a dodržení podmínky, že v objektu jsou instalována těsná okna 

s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spár bude nejvýše iLV = 0,1 .10-4 

m3/(s.m.Pa0,67) resp. třída 4 pro instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 

 

U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy před podáním žádosti o podporu v této 

oblasti podpory. Dále viz Příloha č. I/3.  

 

Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na m
2
 podlahové plochy rodinného nebo bytového domu. Dotace bude 

poskytnuta na nejvýše 350 m
2
 podlahové plochy u rodinných domů a na nejvýše 120 m

2
 v průměru na jednu bytovou jednotku u 

bytových domů. 

 

U budov, kde bude zrealizováno dílčí zateplení (podoblast podpory A.2) může být později zateplení dokončeno a vlastník může 

požádat o dotaci z podoblasti podpory A.1. O dotaci z podoblasti podpory A.2 může vlastník domu požádat na jeden objekt 

pouze jednou za dobu trvání programu.  

V této oblasti podpory mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů postavených nepanelovou technologií. 

 

Postup při současném zateplení a rozšíření podlahové plochy (ve smyslu zákona 406/2000 Sb., § 2, písm. p) 

 

Pokud vlastník rodinného a bytového domu v budově vedle jejího zateplení zároveň rozšiřuje podlahovou plochu ve smyslu 

zákona 406/2000 Sb, § 2, písm. p), vztahují se měrné roční potřeby tepla na vytápění a výše dotace k podlahové ploše 

následujícím způsobem: 
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1. hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění před realizací opatření se počítá na podlahovou plochu budovy původního 
stavu 

2. hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření se počítá na podlahovou plochu budovy 
předpokládaného nového stavu 

3. výše dotace se určí na podlahovou plochu budovy předpokládaného nového stavu, nejvýše však na 1,5násobek podlahové 
plochy budovy původního stavu 

 

Pokud vlastník rodinného domu realizuje samostatnou přístavbu obsahující minimálně jednu samostatnou bytovou jednotku, 

může při dosažení pasivního standardu žádat o dotaci z oblasti podpory B. Pokud v tomto případě zároveň žádá dotaci na 

zateplení původní budovy, podlahová plocha přístavby, ani její potřeba tepla na vytápění se nezapočítává do výpočtů pro 

podporu z oblasti A. 

 

B. Podpora staveb v pasivním energetickém standardu 

 

V této oblasti je podporována výstavba nových a změna stavby stávajících obytných domů splňující pasivní energetický 

standard. Podmínkou je dosažení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění do 20 kWh/m
2
 podlahové plochy u 

rodinných a 15 kWh/m
2
 podlahové plochy bytových domů. Další podmínky pro dosažení požadovaného pasivního 

energetického standardu u rodinných a bytových domů jsou uvedeny v příloze č. I/12. 

 

Podpora je poskytována formou dotace jako fixní částka na jeden rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém 

domě. Příjemcem podpory je v případě nové stavby první vlastník pasivního rodinného domu, nebo bytu v pasivním bytovém 

domě, v případě změny stavby pak vlastník. 

 

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 

 

C. 1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla 

 

V této oblasti se podporuje náhrada zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za účinné nízkoemisní zdroje 

na biomasu (C.1.1) a za tepelná čerpadla (C.1.2) se stanoveným topným faktorem. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního 

zdroje tepla pro rodinné a bytové domy a pořízení hlavního zdroje tepla pro bytové jednotky v bytových domech tam, kde je 

etážové vytápění.  

 

C.1.1 Zdroje na biomasu 
 

Podporovány jsou pouze nové účinné zdroje na biomasu s nízkými emisemi lokálních polutantů do ovzduší. 

 

Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry shrnuje následující tabulka.  

 

Dodávka paliva Jmenovitý 
tepelný příkon *  

[kW] 

Minimální účinnost 
[%] ** 

Mezní hodnoty emisních koncentrací ** 

CO TOC TZL 

[v mg.m
-3
 při 10% O2; 

 v závorce v mg/kWh výhřevnosti paliva] *** 

Ruční a samočinná ≤ 50 82 2200 

(4 210) 

80 

(160) 

70 

(140) 
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> 50 ≤ 300 85 

1250 

(2 400) 

70 

(140) 

70 

(140) 

* Jmenovitý tepelný příkon zdroje se vypočítá jako podíl běžně udávané hodnoty jmenovitého tepelného výkonu zdroje a jeho 

účinnosti. 

** Při jmenovitém tepelném výkonu a u zdrojů se samočinnou dodávkou paliva i při tepelném výkonu částečném (odpovídajícím 

0,3násobku jmenovitého tepelného výkonu). 

*** Při referenční jednotné výhřevnosti paliv 4,3 kWh/kg (15,5 MJ/kg). 
 

Instalace zdrojů s vyšším jmenovitým tepelným příkonem než 300 kW se musí řídit metodickým pokynem Ministerstva životního 

prostředí k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (č. 2/2009). 

 

Splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti se u zdrojů na biomasu ověřuje přímou metodou v souladu 
s platnými normami vztahujícími se k příslušnému zdroji (ČSN EN303-5, ČSN EN 13-229,  ČSN EN 13-240 a ČSN EN 14 785). 
 

Všechny zdroje musí být instalovány v souladu s průvodní technickou dokumentací. Příjemce podpory se zaváže čestným 

prohlášením, že bude ve zdroji používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti a 

požadované mezní hodnoty emisních koncentrací (tj. předepsaná paliva uvedená v listu výrobku v Seznamu výrobků a 

technologií v Příloze č. I/9) a tyto hodnoty má změřené nezávislou zkušebnou nebo potvrzené certifikačním orgánem 

(autorizovanou osobou). 

 

Instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva, u nichž je instalována akumulační nádrž o minimálním objemu 50 litrů 

na jeden kilowatt jmenovitého tepelného výkonu, a zdroje na biomasu se samočinným přidáváním paliva je dotačně 

zvýhodněna oproti zdrojům na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží s menším objemem, nebo bez ní. 

 

Instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší než 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého 

tepelného výkonu zdroje, nebo bez ní, je možná pouze náhradou za zdroj na tuhá nebo kapalná fosilní paliva. 

 

C.1.2 Tepelná čerpadla 

 

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž topné faktory stanovené podle EN 14511 dosáhnou při dané teplotní 

charakteristice a v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot: 

 

 technologie země-voda s invertorem nebo bez invertoru: 4,1 při teplotní charakteristice S0/W35 

 technologie vzduch-voda s invertorem nebo bez invertoru: 3,0 při teplotní charakteristice A2/W35 

 technologie vzduch-voda (chladivo CO2): 3,0 při teplotní charakteristice A7/W50 

 technologie vzduch-vzduch s invertorem: 3,7 při teplotní charakteristice A7/A20 

 technologie voda-voda s invertorem nebo bez invertoru: 4,7 při teplotní charakteristice W10/W35. 
 

                                                           
 Ministerstvo životního prostředí si je vědomo chybějící certifikace alternativních (rostlinných) pelet a 

stanovení referenčního paliva tohoto typu pro měření emisních charakteristik zdrojů. Ministerstvo bude 

iniciovat procesy vedoucí k nápravě situace tak, aby v pozdějších fázích programu bylo možno stanovit emisní 

charakteristiky zdrojů i pro tento typ paliva. 
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Jiné technologie tepelných čerpadel nejsou podporovány. Otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být 

vybavena regulací provozu zohledňující vnější a vnitřní teplotu. 

 

Tepelná čerpadla technologie vzduch-voda a vzduch-vzduch jsou podporována nižší částkou oproti technologiím země-voda a 

voda-voda vzhledem k nižším investičním nákladům a zároveň horšímu topnému faktoru. 

 

Společná ustanovení pro podoblast C.1. 

 

V případě náhrady elektrického vytápění tepelným čerpadlem je možné původní (elektrický) zdroj ponechat jako součást 

otopného systému budovy, tj. ponechat jej jako bivalentní (druhý / náhradní) zdroj energie pro případ extrémních klimatických 

podmínek, kdy energie vyrobená tepelným čerpadlem nestačí pro vytápění objektu nebo přípravu teplé vody. Tato skutečnost 

musí být zohledněna v dokumentaci přiložené k žádosti o podporu.  

 

V případě, že původní zdroj není dále užíván jako bivalentní zdroj k tepelnému čerpadlu (viz výše), stvrdí žadatel čestným 

prohlášením ekologickou likvidaci původního nahrazeného zdroje tepla. 

 

Ve všech případech se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zdroj tepla podpořený z Programu po dobu 

15 let nebo jej vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry. 

 

Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na pořízení nového zdroje, jeho příslušenství a jeho zapojení do otopné 

soustavy. 

 

O dotaci z podoblasti podpory C.1 může vlastník domu požádat na jeden objekt pouze jednou za dobu trvání programu. 

 

O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů nebo vlastníci bytové jednotky v bytovém domě.  

 

C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do nových obytných domů 

 

V této oblasti se podporuje instalace účinných nízkoemisních zdrojů na biomasu (C.2.1) a tepelných čerpadel (C.2.2) se 

stanoveným minimálním topným faktorem do nových obytných domů. 

 

Požadavky na technickou kvalitu nových zdrojů jsou totožné s těmi pro podoblast podpory C.1. V podoblasti podpory C.2 se 

nepodporuje instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší než 50 litrů na jeden kilowatt 

jmenovitého tepelného výkonu kotle, nebo bez ní. 

 

V případě pořízení zdroje na biomasu se příjemce podpory zavazuje, že bude ve zdroji používat pouze ta paliva, pro která 

výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti a požadované mezní hodnoty emisních koncentrací (tj. předepsaná paliva 

uvedená v listu výrobku v Seznamu výrobků a technologií v Příloze č. I/9) a tyto hodnoty má změřené nezávislou zkušebnou 

nebo potvrzené certifikačním orgánem (autorizovanou osobou). 
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U obou typů podporovaných zdrojů se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat nový zdroj podpořený z 

tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry. 

 

U instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel (vyjma tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem) do novostavby je 

požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m
2
 podlahové plochy. 

Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před 1.1.2011.  

 

U instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba 

tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m
2
 podlahové plochy.  

 

Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na pořízení nového zdroje, jeho příslušenství a jeho zapojení do otopné 

soustavy. 

 

O dotaci z podoblasti podpory C.2 může vlastník domu požádat na jeden objekt pouze jednou za dobu trvání programu. 

 

O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů nebo vlastníci bytové jednotky v bytovém domě. 

 

C. 3 Instalace solárně-termických systémů 

 

V této oblasti je podporována instalace systémů se solárně-termickými kolektory na rodinné a bytové domy, a to jak pouze pro 

přípravu teplé vody (C.3.1), tak také na přitápění (C.3.2). 

 

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m
2
 

plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m
2
 plochy apertury kolektoru (v 

případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 

750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží 

zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát. 

 

Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na pořízení solárně termických kolektorů, jejich příslušenství a na jejich 

zapojení do systému přípravy teplé vody, případně do otopné soustavy. 

 

Žadatel se čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení podpořené z tohoto programu po dobu 15 let nebo jej 

vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry. 

 

O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů. Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace 

solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % 

výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. 

 

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření  
 

Následující kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z 

uvedených kombinací): 
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I. A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo), 
II. A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.3 (solárně-termické systémy), 
III. B (pasivní stavba) + C.3 (solárně-termické systémy), 

C.2 (zdroj na biomasu, nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3.2. (solárně-termické systémy pro přípravu teplé vody a na 

přitápění). 

 

 

 

 

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu 

 

1. V oblasti podpory A. Úspory energie na vytápění se podpora poskytuje na zpracování posouzení dosažení úspory 
měrné potřeby tepla na vytápění zateplovaného rodinného nebo bytového domu a to včetně tepelně technického posouzení 
současného stavu konstrukcí a návrhu na zlepšení jejich tepelně izolační kvality. Současně bude podpořeno zpracování 
potřebného projektu a jeho dokumentace v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. 
Podporu lze také využít na zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podpořeného opatření. 
 

U rodinných domů činí výše dotace pro přípravu a realizaci opatření 10 000 Kč na zpracování posouzení úspory tepla na 

vytápění a tepelně technického posouzení na jeden objekt  v oblasti podpory A.1 nebo A.2 Na zpracování potřebného projektu a 

jeho dokumentace v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků, případně zajištění 

odborného dozoru činí dotace 10 000 Kč na jeden objekt v oblasti podpory A.1 nebo A.2. Při zateplování vybraných částí 

budovy v oblasti A.2 nelze podporu  čerpat opakovaně pro každé samostatně realizované opatření. V případě realizace opatření 

v oblasti podpory A.1 po realizaci opatření v oblasti podpory A.2 již nevzniká nárok na podporu na přípravu a realizaci 

podporovaných opatření v oblasti A.1. 

 

U bytových domů činí výše dotace pro přípravu a realizaci opatření 15 000 Kč na zpracování posouzení úspory měrné 
potřeby tepla na vytápění a tepelně technického posouzení na jeden objekt v oblasti podpory A.1 nebo A.2. Při 
zateplování vybraných částí budovy v oblasti A.2 nelze podporu čerpat opakovaně pro každé samostatně realizované 
opatření. Na zpracování potřebného projektu a jeho dokumentace v rozsahu potřebném pro prokázání splnění 
Programem stanovených požadavků, případně zajištění odborného dozoru činí dotace 2 000 Kč na každou bytovou 
jednotku v domě, maximálně však 5 % z výše poskytnuté podpory na realizaci opatření. Při zateplování vybraných částí 
budovy v oblasti A.2 nelze podporu čerpat opakovaně pro každé samostatně realizované opatření. V případě realizace 
opatření v oblasti podpory A.1 po realizaci opatření v oblasti podpory A.2 již nevzniká nárok na podporu na přípravu a 
realizaci podporovaných opatření v oblasti A.1. 
 

2. V oblasti podpory B. Podpora staveb v pasivním energetickém standardu se podpora poskytuje na zpracování 
výpočtů požadovaných vlastností podle Přílohy č. I/12. Současně bude podpořeno zpracování potřebného projektu a jeho 
dokumentace v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podporu lze také využít na 
zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podpořeného opatření. 
 

Výše dotace činí celkem 40 000 Kč na přípravu a realizaci jednoho rodinného nebo bytového domu. 

 

3. V oblasti podpory C. Využití obnovitelných zdrojů energie se s výjimkou oblasti podpory C.3.2 (solární systémy pouze 
pro přípravu teplé vody) podpora poskytuje na výpočet měrné potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody jako podkladu pro 
odpovídající návrh výkonu zdroje a u všech opatření v oblasti podpory C i na zpracování projektu osazení podporovaného 
opatření, technologie nebo výrobku do rodinného nebo bytového domu.  
 
U rodinných domů činí výše dotace pro výpočty vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje 10 000 Kč, na zpracování 
projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení 5 000 
Kč.  
U bytových domů činí výše dotace pro výpočty vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje 15 000 Kč, na zpracování 
projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení 
15 000 Kč.  
Podporu lze také využít na zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podpořeného opatření. 
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PŘÍLOHA Č. I/3 

 

Zásady a podmínky poskytování finančních prostředků z Fondu 

 

1. Základní pravidla 

 

 Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci budov určených k bydlení a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. 
Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona) a společenství vlastníků 
jednotek.  

 Pro zařazení objektu jako rodinný, bytový nepanelový nebo bytový panelový dům je rozhodující definice uvedená 
v příloze č. I/1. 

 Způsob předkládání žádostí a průběh jejich administrace jsou stanoveny v Příloze       č. I/4. 
 Stavebně-technické posouzení budovy požadované u bytových domů se dokládá posudkem zpracovaným 

autorizovanou osobou v oboru pozemních staveb, technika prostředí staveb nebo statiky a dynamiky staveb a má 
nejméně 5 let praxe ve výstavbě nebo projektování domů a jejich změn. Pokud toto stavebně-technické posouzení 
doporučí provedení sanace statiky a opravu vnějšího pláště budovy, vlastník domu je povinen provést veškerá 
doporučená opatření, která jsou nutná pro kvalitní realizaci podpořeného opatření. Pro žádost o podporu na celkové 
zateplení panelových bytových domù se vztahují ustanovení Přílohy I/13. 

 V oblastech podpory A a C jsou podporovány pouze systémy a výrobky, které splňují požadavky zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího nařízení vlády č. 190/2002 
Sb., pokud je možno požadavky na systémy a výrobky podle těchto předpisů stanovit, směrnice 89/106/EHS a jsou 
uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (dále jen SVT) v Příloze č. I/9.  

 Realizace podpořeného opatření v oblastech podpory A a C může být provedena pouze osobou uvedenou 
v Seznamu odborných dodavatelů. Seznam odborných dodavatelů v Příloze č. I/8 (dále jen SOD) obsahuje  přehled 
osob splňujících požadavky na výrobcem nebo dodavatelem požadovanou odbornost a mající doklad o 
živnostenském oprávnění podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a 
proškolení k provádění vybraných odborných činností.  

 Podpora se vztahuje pouze na realizaci opatření ukončených po 1. dubnu 2009 včetně.  Není možné žádat o podporu 
na rozšíření nebo rekonstrukci zařízení, které již bylo podpořeno z Fondu před vyhlášením Programu. Nelze také 
žádat o podporu v oblasti podpory A na objekty zkolaudované po vyhlášení Programu po dobu jednoho roku od nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu nebo na objekty s neodstraněnými kolaudačními závadami. 

 Dotační bonus je vyplacen s poslední vyplacenou podporou na základě Smlouvy o poskytnutí podpory. 
 Podpora se poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu podepsaného ministrem 

(dále jen Rozhodnutí), na základě kterého uzavře Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory (dále jen 
Smlouva). O Rozhodnutí je žadatel informován zasláním individuálního Vyrozumění o poskytnutí podpory, které 
žadateli zasílá Fond. 

 Žadatel se čestným prohlášením v textu Smlouvy o poskytnutí podpory zaváže provozovat a udržovat zařízení 
podpořené z tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými 
parametry, resp. se zaváže, že objekt, který je předmětem podpořených opatření v oblastech A nebo B, bude užíván 
k bydlení po dobu 15 let.  

 

 Fond si vyhrazuje právo fyzické kontroly podporovaného opatření a splnění podmínek uvedených v žádosti o 
poskytnutí podpory. K tomu má právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění v období administrace žádosti, 
zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy 
podpory. 
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2. Přímé finanční podpory 

Výše přímé finanční podpory (dotace) na realizaci jednotlivých opatření je stanovena v tabulce č. 3.1. 

 

Výše dotační podpory (Tabulka 3.1.)  

 

Podporovaná  
opatření 

Jednotka  
dotace 

Výše 
dotace 

Rodinné domy (RD) 

A.1  Celkové zateplení, snížení  měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40 % a současně dosažení 
hodnoty max. 70 kWh/m

2 
Kč/m

2 
1550 

A.1  Celkové zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40 % a současně dosažení 
hodnoty max. 40 kWh/m

2 
Kč/m

2 
2200 

A.2  Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m
2 

650 

A.2  Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m
2 

850 

B     RD v pasivním standardu Kč 250 000 

C.1  Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže  Kč 50 000 

C.1/C.2  Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o měrném objemu min 50 l/kW 
tepelného výkonu 

Kč 80 000 

C.1/C.2  Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kč 95 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda bez invertoru Kč 75 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném 
objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) 

Kč 85 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda bez invertoru Kč 50 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l 
/kW tepelného výkonu)  

Kč 55 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 Kč 75 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem  Kč 45 000 

C.3.1  Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody Kč
 

55 000 

C.3.2  Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění  Kč
 

80 000 

D     Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD Kč 20 000 

E – A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v RD Kč 10 000 

E – A  - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádění 
realizace podporovaného opatření 

 10 000 

E – B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění 
realizace podporovaného opatření 

Kč 40 000 

E – C 
1) 

- Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu 
zdroje 

Kč 10 000 

E – C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku 
nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody - 
instalace podpořeného opatření 

Kč 5 000 

Bytové domy (BD) 

A.1   Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m
2 

Kč/m
2 

1050 

A.1   Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m
2 

Kč/m
2 

1500 

A.2   Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m
2 

450 

A.2   Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m
2 

600 
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B      BD v pasivním standardu Kč/b.j. 150 000 

C.1/C.2  Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda bez invertoru Kč/b.j. 20 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném 
objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) 

Kč/b.j.  24 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda bez invertoru Kč/b.j. 15 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l 
/kW tepelného výkonu) 

Kč/b.j. 17 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 Kč./b.j. 23 000 

C.1/C.2  Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem Kč/b.j. 15 000 

C.3.1  Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25 000 

C.3.2  Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění  Kč/b.j. 35 000 

D     Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50 000 

E – A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v BD Kč/BD 15 000 

E – A - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádění 
realizace podporovaného opatření 

Kč/b.j. 2 000
2)
 

E – B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění 
realizace podporovaného opatření 

Kč/BD 40 000 

E – C
1)
 - Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu 

zdroje 
Kč/BD 15 000 

E – C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku 
nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody - 
instalace podpořeného opatření. 

Kč/BD 15 000 

b.j. – bytová jednotka (v případě instalace zdroje jde o bytovou jednotku, která je napojena na otopnou soustavu nebo systém 

přípravy teplé vody, kde je zapojen podpořený zdroj) 

1) vyjma solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody 
2) maximálně však 5 % z výše poskytnuté podpory na realizaci opatření 
 

 

3. Veřejná podpora 

 

Dotace v případě veřejné podpory bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď formou 

de minimis, dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de 

minimis, dočasného rámce dle rozhodnutí Evropské komise č. N236/2009 ze dne 7.5.2009 nebo formou blokové výjimky dle 

nařízení Komise (ES) č. 800/2008, článek 21 (opatření na úsporu energie – oblast podpory A a B) a článek 23 (obnovitelné 

zdroje energie – oblast podpory C). 

Veřejná podpora v režimu dočasného rámce má omezenou časovou platnost a to do 31.12.2010, do tohoto data musí příjemce 

podpory předložit úplnou žádost. V režimu blokové výjimky se neposkytuje dotační bonus na vybrané kombinace opatření a lze 

zahájit stavbu po přidělení unikátního čísla žádosti, které žadatel obdrží v písemné Informaci o úspěšné registraci žádosti do 

informačního systému. 

 

4. Maximální výše podpory pro jeden subjekt 

 

Maximální výše podpory pro jeden subjekt po dobu trvání Programu může dosáhnout maximálně 30 milionů Kč. 
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5. Souběh podpory z Fondu a státního rozpočtu 

 

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření prováděná na objektu, na nějž je individuálně poskytnuta dotace ze státního 

rozpočtu nebo podpora v rámci programů financovaných ze státního rozpočtu. Na jedno opatření je možné současně čerpat 

podporu z více veřejných zdrojů, ne však na stejné položky. 

 

6. Změna příjemce podpory 

 

I. převod vlastnického práva k nemovitosti 

 

a) po podání žádosti 

 

V případě, že dojde k převodu vlastnických práv k nemovitosti po podání žádosti, ale ještě před uzavřením smlouvy o poskytnutí 

podpory je nový vlastník nemovitosti v případě zájmu o dotaci povinen podat si novou žádost o poskytnutí podpory.  

 

b) po uzavření smlouvy  

 

V případě, že dojde k převodu vlastnických práv k nemovitosti po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a podpora ještě 

nebyla poskytnuta, je nový vlastník nemovitosti v případě zájmu o dotaci povinen podat si novou žádost o poskytnutí podpory. 

c) po čerpání dotace  

 

V případě, že dojde k převodu vlastnických práv k nemovitosti po dobu 15 let od čerpání dotace, je příjemce podpory povinen 

změnu oznámit Fondu. Příjemce podpory musí v kupní smlouvě k nemovitosti zavázat nového majitele k plnění podmínek 

stanovených ve Smlouvě o poskytnutí podpory nebo za jejich plnění po dobu 15ti let od poskytnutí podpory odpovídá sám.  

 

II. úmrtí příjemce podpory 

 

a) po podání žádosti  

 

Zemře–li fyzická osoba po podání žádosti o poskytnutí podpory, ale před podepsáním smlouvy a mají-li případní dědicové 

zájem o poskytnutí podpory, nejsou povinni podat novou žádost za předpokladu, že předloží v nejkratší možné době, nejpozději 

však do 31.8.2013 doklady, ze kterých vyplývá, že jsou právním nástupcem po zemřelém žadateli. Těmito doklady jsou: 

 

1) žádost o změnu žadatele (formulář žádosti o změnu je k dispozici na internetových stránkách Programu, dědicové zde 

uvedou údaje původního a nového žadatele) 

2) ověřená kopie úmrtního listu 

3) ověřená kopie pravomocného usnesení o ukončení dědického řízení, ze kterého musí být patrné, že nemovitost, jež je 

předmětem podpory z programu Zelená úsporám, byla předmětem dědického řízení.  

4) nový výpis z katastru nemovitostí pro danou nemovitost a nový souhlas ostatních spoluvlastníků nemovitosti dle výpisu 

z katastru nemovitostí, je-li ukončeno dědické řízení. 
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5) kopie smlouvy o vedení účtu (nebo výpis z účtu), který je veden na jméno nového žadatele a bude sloužit k vyplacení 

podpory. 

 

Pokud dědicové doloží výše uvedené doklady, posoudí Fond podanou žádost z hlediska splnění podmínek Programu a žádost 

bude dále administrována dle pravidel Programu.  

 

b) po uzavření smlouvy 

  

Zemře-li fyzická osoba po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, ale před vyplacením dotace na účet příjemce podpory, 

mohou dědicové projevit vůli uzavřít novou smlouvu o poskytnutí podpory za stejných podmínek, jaké jsou obsahem smlouvy 

uzavřené se zesnulým příjemcem podpory. Na další postup se obdobně použijí pravidla uvedená výše pod bodem a), a to 

včetně předkládaných dokladů. V případě, že do 31.8.2013 nebude možné předložit pravomocné usnesení o ukončení 

dědického řízení a dědici předloží Fondu potvrzení příslušného notáře popř. soudu o tom, že dědické řízení není k 31.8.2013 

ukončeno, uloží Fond finanční prostředky odpovídající dotaci podle uzavřené smlouvy do soudní úschovy (na náklady žadatele) 

s tím, že budou následně vyplaceny dědici (dědicům) žadatele určeným na základě pravomocného usnesení o ukončení 

dědictví.   

c) po čerpání dotace  

 

Dojde-li k úmrtí příjemce podpory po čerpání dotace, na dědice přechází vlastnické právo k nemovitosti i závazek plnit 

podmínky poskytnutí podpory. 

 

7. Změna v žádostech o poskytnutí podpory  

 

Změny v žádostech o poskytnutí podpory jsou možné pouze do uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, resp. do doby doložení 

realizace opatření. Doba doložení realizace opatření je rozhodující pouze pro změny dodavatele a pro změny výrobků.  

 

Žádost o změnu podává žadatel v listinné podobě prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu v Programu Zelená úsporám“ 

(dále jen „Žádost o změnu“) ve dvojím vyhotovení poštou nebo osobně na administrující pracoviště (krajské pracoviště Fondu, 

pověřené subjekty), kde podával žádost. Formulář je k dispozici na internetových stránkách Programu. 

 

Jiné než dále uvedené změny v již podané žádosti o poskytnutí podpory nejsou možné. V případě neschválení žádosti o změnu 

bude administrace dotčené žádosti ukončena a žádost bude předložena ministrovi životního prostředí k zamítnutí. Žadatel musí 

v tomto případě podat novou žádost o poskytnutí podpory. 

 

Níže uvedená pravidla pro provádění změn v žádosti o poskytnutí podpory se nevztahují na změny vyvolané nápravou 

pochybení vzniklých na straně Fondu nebo pověřeného subjektu. 

 

 

 

 

8. I. Změna dodavatele 
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Změna dodavatele je možná pouze u žádostí podaných před realizací a v jejím průběhu nejpozději do doby doložení 

dokumentů prokazujících ukončení realizace podporovaných opatření.  

 

9. II. Změna typu nebo rozsahu realizovaného opatření (např. změna výrobku, změna v projektové 

dokumentaci, odborném posudku a krycím listu) 

 

Změna typu nebo rozsahu realizovaného opatření je možná nejpozději do doby doložení dokumentů prokazujících ukončení 

realizace podporovaných opatření.. 

 

Měnit se mohou výrobky (kódy SVT), opatření a hodnoty, které tyto změny vyvolají, a to pouze za předpokladu, že jsou 

dodržena následující pravidla: 

 

Pro oblast podpory A: Úspora energie na vytápění: 

 

- nedojde ke zvýšení měrné roční potřeby tepla na vytápění ve stavu po realizaci úsporných opatření, 
- nedojde ke snížení % úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění, 
- nedojde ke změně geometrie objektu. 

 

Pro oblast podpory B: Výstavba v pasivním energetickém standardu: 

 

- nedojde ke zvýšení měrné roční potřeby tepla na vytápění, 
- nedojde ke zvýšení potřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické 

systémy budovy. 
 

Pro oblast podpory C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody: 

 

- nedojde ke snížení celkového využitelného zisku ze solární soustavy v oblasti podpory C.3 – Instalace solárně-
termických kolektorů, 

- nedojde ke zhoršení ekologických parametrů v oblastech podpory C.1 - Výměna neekologického vytápění za 
nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla a C.2 - Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a 
účinných tepelných čerpadel do novostaveb – v případě snížení účinnosti kotle na biomasu nebo topného faktoru 
tepelného čerpadla žadatel předloží posudek zpracovaný autorizovanou osobou, který potvrdí zachování nebo 
zlepšení ekologických parametrů. 

 

Pokud bude mít změna typu nebo rozsahu realizovaného opatření vliv na oblast resp. podoblast podpory, postupuje se dle bodu 

IV.  

 

Jedná-li se pouze o změnu výrobku za výrobek se stejnými technickými parametry, stačí k Žádosti o změnu doložit 

přepracovaný krycí list technických parametrů potvrzený zpracovatelem projektové dokumentace. 

 

Jedná-li se o změnu výrobku za výrobek s jinými technickými parametry, změnu typu nebo rozsahu realizovaného opatření, je 

nutno doložit přepracovanou projektovou dokumentaci, odborný posudek a krycí list technických parametrů dle minimálního 

rozsahu, který je zveřejněn na webových stránkách Programu. V tomto případě musí být Žádost o změnu a její přílohy nejprve 

zkontrolovány na krajském pracovišti Fondu. 
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Veškeré přepracované dokumenty musí splňovat předepsané náležitosti dle podmínek Programu. 

III. Uvedení žádosti do souladu s podmínkami Programu po provedené dohlídce nebo veřejnosprávní kontrole 

 

Fond posoudí změny v žádosti o podporu, které jsou vyvolány změnou projektové dokumentace anebo odborného posudku po 

zjištěních učiněných při dohlídce nebo veřejnosprávní kontrole a navrhne další postup.  

 

IV. Změna oblasti nebo podoblasti podpory 

 

Změna oblasti nebo podoblasti podpory je možná pouze v případech uvedených níže: 

 

- je-li ze všech již předložených podkladů patrné, že zde došlo k  chybě v psaní nebo k jiné zjevné nesprávnosti. 
Maximální výše podpory se příslušně změní dle podmínek Programu. 

- předloží-li žadatel v oblasti podpory A žádost o změnu typu nebo rozsahu realizovaného opatření, kde dochází ke 
zlepšení sledovaných parametrů – tj. ke snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření a ke 
zvýšení procentní úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti původnímu stavu. Maximální původně 
schválená výše podpory zůstává v tomto případě nezměněna. 

V. Změna identifikačních údajů 

Žadatel k Žádosti o změnu přiloží doklad prokazující změnu údajů. 

 

Popis změny Nutné doklady 

Změna jména Občanský průkaz případně oddací list 

Změna adresy trvalého bydliště Občanský průkaz 

Změna čísla účtu Smlouva s bankou případně výpis z účtu 

 VI. Změna typu veřejné podpory 

Změna typu veřejné podpory je možná v případě, je-li ze všech již předložených podkladů patrné, že zde došlo k pouhé chybě 

v psaní nebo k jiné zjevné nesprávnosti. 

 

Dále Fond akceptuje změnu typu veřejné podpory pro žádosti podané v dočasném rámci, které: 

a)  žadatelé nepředložili úplné do 31. 12. 2010 nebo  

b) žadatelé předložili úplné do 31. 12. 2010 a zároveň nebylo vydáno Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace do 31. 12. 2011. 
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PŘÍLOHA Č. I/4 

 

Předkládání žádosti o podporu a jejich administrace 

 

     1. Administrace žádostí 

 

A. Úspory energie na vytápění  

 

Žádost o podporu se podává před zahájením realizace opatření, v jeho průběhu nebo po ukončení realizace opatření a to do 

12ti měsíců od jeho ukončení (od oznámení o  užívání stavby nebo od vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí popř. 

předávacího protokolu). Podpora je definitivně přiznaná po ukončení realizace opatření a doložení splnění požadovaných 

podmínek podle Přílohy č. I/2 část A. 

 

Projekt se předkládá k posouzení na krajském pracovišti Fondu. Na základě kladného stanoviska Fondu se následně žádost 

podává na pracovišti subjektu, který je pověřen její další administrací. Na základě Smlouvy, doložení ukončení realizace 

opatření (např. oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas či rozhodnutí nebo předávací protokol), faktury za nákup 

materiálu a provedení prací (s uvedením údajů v Příloze č. I/10) a potvrzení o jejich zaplacení vyplatí pověřený subjekt nebo 

Fond přiznanou výši podpory na účet uvedený ve Smlouvě. Předložené doklady budou předány Fondu k archivaci. 

 

V oblasti podpory A je nutné, aby systémy a výrobky, které se v rámci realizace opatření použijí, byly registrovány v Seznamu 

výrobků a technologií. Toto není nutné v případě opravy (repase) stávajících výplní otvorů. V tom případě zpracovatel projektu 

musí doložit výpočet hodnoty součinitele prostupu tepla těmito výplněmi otvorů. 

 

Opatření musí být realizováno firmami registrovanými v Seznamu odborných dodavatelů. 

 

B. Podpora staveb v pasivním energetickém standardu 

 

Žádost o podporu se podává před zahájením nebo v průběhu realizace opatření na základě vydání stavebního povolení 

případně ohlášení stavby, nebo po ukončení realizace opatření, a to do 12ti měsíců od oznámení o užívání stavby nebo vydání 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí. Podpora je definitivně přiznaná po ukončení realizace opatření a doložení splnění 

požadovaných podmínek podle Přílohy č. I/2 část B. 

 

Projekt se předkládá k posouzení na krajském pracovišti Fondu. Na základě kladného stanoviska Fondu se žádost podává na 

pracovišti subjektu, který je pověřen její další administrací. Na základě Smlouvy, doložení ukončení realizace opatření 

(oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas či rozhodnutí), faktury za nákup materiálu a provedení prací (podle uvedeného 

vzoru v Příloze č. I/10) a potvrzení o jejich zaplacení vyplatí pověřený subjekt nebo Fond přiznanou výši podpory na účet 

uvedený ve Smlouvě. Předložené doklady budou předány Fondu k archivaci. 

 

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  

 

Žádost o podporu se podává před zahájením realizace opatření, v jejím průběhu nebo do 12ti měsíců po jejím ukončení 

uvedením zařízení do trvalého provozu doloženým příslušným protokolem. Podpora je definitivně přiznaná po ukončení 

realizace opatření a doložení splnění požadovaných podmínek podle Přílohy č. I/2 část C. 
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Trvalý provoz začíná dnem uvedení díla do trvalého provozu doloženým protokolem o uvedení do trvalého provozu vystaveným 

dodavatelem. U novostaveb, pokud při předložení žádosti nejsou zapsány v katastru nemovitostí, je třeba doložit vyjádření 

stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (ve znění pozdějších předpisů), že objekt slouží k trvalému 

bydlení (např. kolaudační souhlas či rozhodnutí).   

 

Žádost se podává na pracovišti subjektu, který je pověřen její další administrací. Na základě Smlouvy, doložení ukončení 

realizace opatření (např. oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas či rozhodnutí, předávací protokol, protokol o uvedení 

do trvalého provozu), faktury za nákup materiálu a provedení prací s údaji uvedenými v Příloze č. I/10 a potvrzení o jejich 

zaplacení vyplatí pověřený subjekt nebo Fond přiznanou výši podpory na účet uvedený ve Smlouvě. Předložené doklady budou 

předány Fondu k archivaci. 

 

V oblasti podpory C je nutné, aby systémy a výrobky, které se v rámci realizace opatření použijí, byly registrovány v Seznamu 

výrobků a technologií. Instalace zařízení musí být realizována firmami registrovanými v Seznamu odborných dodavatelů. 

 

 D. Dotační bonus na vybrané kombinace opatření 

 

O navýšení podpory formou bonusu se žádá současně s podáním žádostí, na jejichž kombinaci se poskytuje dotační bonus dle 

Přílohy č. I/2 část D. Podpora je definitivně přiznána po ukončení realizace opatření a doložení splnění požadovaných 

podmínek podle Přílohy č. I/2 části A, B, C. 

 

5. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu 
 

O podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření se žádá současně s podáním žádosti v oblastech podpory A, B a C. 

Žádost o podporu se administruje společně s žádostí o dotaci na prováděná opatření. Podpora se poskytuje ke  schválené 

žádosti o poskytnutí podpory v oblastech A, B a C na základě Smlouvy o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci 

podporovaných opatření.  

 

14. Obecná ustanovení 

 

Na základě Smlouvy, doložení ukončení realizace opatření (oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas či rozhodnutí, 

předávací protokol, nebo protokol o uvedení do trvalého provozu), faktury za nákup materiálu a provedení prací (podle 

uvedeného vzoru v Příloze č. I/10) a potvrzení o jejich zaplacení vyplatí pověřený subjekt nebo Fond přiznanou výši podpory na 

účet uvedený ve Smlouvě. Předložené doklady budou předány Fondu k archivaci. 

 

Doba účinnosti Rozhodnutí, vydaného v roce 2009 až 2011, pro žádosti podávané před realizací, nebo v průběhu realizace 

opatření je pro jednotlivé oblasti podpory stanovena následovně: 

 

 oblast podpory A:18 měsíců, 

 oblast podpory B: 24 měsíců, 

 oblast podpory C: 9 měsíců, 

 

maximálně však do 1.10.2012. V případě kombinace opatření platí vždy delší lhůta účinnosti rozhodnutí pro obě opatření. 
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Doba účinnosti Rozhodnutí, vydaného v roce 2012 a 2013, pro žádosti podávané před realizací, nebo v průběhu realizace 

opatření je pro všechny oblasti podpory stanovena na 6 měsíců, maximálně však do 31.8.2013.  

 

V odůvodněných případech může být doba účinnosti Rozhodnutí na základě žádosti žadatele prodloužena i po 1.10.2012 resp. 

31.8.2013, ne však déle než je stanovená doba trvání Programu.  

 

Doba trvání Programu je do 31.12.2013. Žádosti o podporu se přijímají do 31.12.2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků 

Programu. Administrace žádostí včetně vyplácení podpor z Programu bude ukončena k 31.12.2013. Vyplácení podpor 

financovaných z prodeje jednotek přiděleného množství AAU bude ukončeno v termínech v závislosti na dohodě s jednotlivými 

kupci jednotek AAU. Podpory financované z účtu na podporu sběru a zpracování autovraků dle  § 37e odst. 6 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být vypláceny do 31.12.2013.  

 

Žádosti o podporu na opatření podle Programu se předkládají podle vzorů zveřejněných na internetových stránkách Programu 

včetně všech požadovaných dokladů uvedených v Příloze č. I/5. Předpokladem pro přijetí žádosti je doložení všech 

stanovených údajů pro jednotlivé vyhlášené oblasti podpory.  

 

Odborným posudkem se pro potřeby Programu rozumí Přílohou č. I/7 stanovený potřebný rozsah projektu nebo doklady o 

osazení podporovaného výrobku do stavby a jejích technických systémů.  

 

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další nutné podklady pro upřesnění žádosti v období její administrace, pokud rozsah a obsah 

předložených dokladů neumožní přímé vyřízení žádosti o podporu. Toto právo se také vztahuje na subjekty pověřené 

administrací Programu.  

 

Oznámení o aktuálních místech pro podávání žádostí o podporu pro jednotlivé podoblasti je uveřejňováno na internetových 

stránkách Programu. 

 

Při splnění vyhlášených parametrů a kritérií akcí jsou žádosti o podporu vyřizovány průběžně a podpory poskytovány do výše 

finančních limitů pro stanovená časová období realizace Programu.  

 

Na základě vyhodnocování úspěšnosti Programu mohou být podmínky poskytování podpor upravovány tak, aby jejich čerpání 

vedlo k efektivnějšímu využívání a zvýšení míry očekávaných přínosů.  
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PŘÍLOHA Č. I/5 

 

Nezbytné doklady pro předkládání žádosti o podporu 

 

Žádost se podává na formuláři žádosti (viz vzory žádosti na internetových stránkách Programu) spolu se všemi požadovanými 

doklady v českém jazyce (v případě fakturace v zahraniční měně je třeba doložit směnný kurz platný ke dni úhrady faktury) 

v případě fyzických osob nepodnikajících u pověřeného subjektu, v případě právnických osob a fyzických osob podnikajících na 

krajská pracoviště Fondu. Žadatelem je osoba zapsaná ve výpisu z katastru nemovitostí („list vlastnictví“) jako majitel nebo 

jeden ze spolumajitelů objektu, který je předmětem prováděných opatření, nebo společenství vlastníků jednotek. Pokud žadatel 

není jediným vlastníkem nemovitosti zapsaným v Listu vlastnictví, je třeba předložit souhlas zbylých vlastníků objektu 

s provedením opatření nebo instalací zařízení. V případě, že se jedná o opatření nebo zařízení vztahující se pouze k bytové 

jednotce, je třeba doložit, že bytová jednotka, ke které se vztahuje podpora, je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. 

Pokud žadatel není jediným vlastníkem bytové jednotky, je třeba předložit souhlas zbylých vlastníků s provedením opatření 

nebo instalací zařízení.  

 

V případě kombinace podpory žadatel může podat žádost o podporu na instalaci zařízení na využívání energie z oblasti 

podpory C i v kombinaci s další žádostí o podporu v jiné oblasti podpory dle Přílohy č. I/2.  

 

Pro každé opatření v oblasti A a B v kombinaci s opatřením v oblasti C se podává samostatná žádost. V případě kombinace 

dvou opatření v oblasti C se na každé opatření podává samostatná žádost. 

 

Fyzické osoby nepodnikající podávají žádosti v oblasti podpory C přímo na podacích místech pověřených subjektů, fyzické 

osoby podnikající a právnické osoby podávají žádosti v oblasti podpory C na krajských pracovištích Fondu,  

 

Žádosti o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podpořených opatření v rámci Programu se podávají na příloze k 

formulářům uveřejněné na internetových stránkách Programu. Žadatel doloží oprávnění zpracovatele k zpracování 

požadovaných výpočtů a u projektů doloží oprávnění k jejich zpracování podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů případně zák. č. 406/2000 

Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 

 

Doklady požadované jako příloha k žádosti: 

 

 List vlastnictví k nemovitosti - ne starší 90ti dní, při podání žádosti před realizací pro novostavbu je požadován list 
vlastnictví na pozemek, při doložení realizace nebo při podání žádosti po realizaci opatření je požadován vždy list 
vlastnictví se zapsanou nemovitostí včetně čísla popisného. 

 Krycí list technických parametrů -  viz Příloha č. I/11, obsahuje technické údaje z odborného posudku a projektu 
 Odborný posudek - provedený dle Přílohy č. I/7. 
 Projekt – výkresy a popis charakterizující rozsah a způsob prováděných podporovaných opatření, příp. osazení 

podporovaného zařízení, technologie nebo výrobku zpracovaný dle projektových a technických podkladů 
výrobce/dodavatele instalovaného zařízení  

 

 

Po ukončení realizace se předkládá: 

 

1. Doklad o ukončení realizace opatření – ve formě protokolu o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého 
provozu (realizace opatření v souhlasu s §103 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), ve formě oznámení o 
užívání stavby (realizace opatření v souladu s §104 stavebního zákona) nebo ve formě kolaudačního rozhodnutí či 
souhlasu (realizace opatření v souladu s §109-118 stavebního zákona). 



 

86 

2. Faktury (doklady o úhradě nákladů) včetně potvrzení o zaplacení –(originály nebo ověřené kopie faktur) vystavené 
na jméno žadatele o podporu nebo jiného spolumajitele a s uvedením předmětu díla (viz Příloha č. I/10), dodací list 
s položkovým rozpočtem potvrzeným žadatelem a zhotovitelem a doklady o zaplacení faktur ve formě výpisu 
z bankovního účtu, nebo pokladního dokladu o zaplacení v hotovosti nebo písemného potvrzení dodavatele o přijetí 
platby ve fakturované výši. V případě, že uvedené listiny jsou vystaveny na jinou fyzickou osobu (např. rodinného 
příslušníka), pak žadatel (fyzická osoba) k žádosti doloží písemné souhlasné prohlášení této osoby o tom, že souhlasí 
s tím, aby žadateli byla poskytnuta dotace na opatření realizovaná touto osobou. V případě, že uvedené listiny jsou 
vystaveny na jinou právnickou osobu, která na základě zákona nebo smlouvy vykonává správu majetku žadatele, pak 
žadatel (právnická osoba) k žádosti doloží písemné souhlasné prohlášení této osoby o tom, že souhlasí s tím, aby 
žadateli byla poskytnuta dotace na opatření realizovaná touto právnickou osobou. 

3. Vyrozumění o poskytnutí podpory – dokládá se pouze při doložení realizace opatření u žádosti podané před 
realizací 

 

U jednotlivých oblastí podpory je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými 

doklady. 
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PŘÍLOHA Č. I/7 

 

Prokazování splnění energetických a environmentálních požadavků podporovaného opatření 

 

Odborným posudkem se pro potřeby Programu rozumí pro oblast podpory 

 

 Úspory energie na vytápění  

A.1  

- výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790 (s použitím metody výpočtu a okrajových 
podmínek podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb, o energetické náročnosti budov, v platném 
znění nebo TNI 73 0329 pro rodinné domy a TNI 73 0330 pro bytové domy), a dosažená míra snížení této hodnoty; 

15. Krycí list (viz Příloha č. I/11) s vyplněnými údaji o stavbě a provedeném opatření. 
 

A.2 

16. posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov (součinitele prostupu tepla konstrukcemi);  
17. výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790 (s použitím metody výpočtu a okrajových 

podmínek podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném 
znění nebo TNI 73 0329 pro rodinné domy a TNI 73 0330 pro bytové domy), a dosažená míra snížení této hodnoty; 

18. Krycí list (viz Příloha č. I/11) s vyplněnými údaji o stavbě a provedeném opatření. 
 

Tyto požadavky jsou v oblasti podpory A doloženy autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem v oborech 

pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (vybrané 

autorizované osoby podle zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti 

budovy (v rozsahu svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií). 

 

 Podpora staveb v pasivním energetickém standardu 
 

19. posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov;  
20. výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790 s použitím metody výpočtu a okrajových 

podmínek podle TNI 73 0329 (rodinné domy) a TNI 73 0330 (bytové domy),  
21. doložení výpočtu všech parametrů uvedených v Příloze č. I/12; 
22. Krycí list (viz Příloha č. I/11) s vyplněnými údaji o stavbě a provedeném opatření. 
 

Tyto požadavky jsou v oblasti podpory B doloženy autorizovaným inženýrem nebo technikem v oborech pozemní stavby, 

technika prostředí staveb a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (vybrané autorizované 

osoby podle zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

ve znění pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy (v rozsahu 

svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií). 

 

 

 

 Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  

 

v podoblasti podpory C.1, C.2 a C.3 (pouze pokud jde o solárně-termické kolektory sloužící zároveň k přitápění) výpočet měrné 

roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem a případně s použitím metody výpočtu a okrajových 

podmínek podle TNI 730329 (rodinné domy) a TNI 730330 (bytové domy);  

23. v oblasti podpory C.3 výpočet potřeby tepla pro přípravu teplé vody dle TNI 73 0302 
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24. v podoblasti podpory C.3 výpočet využitelných solárních zisků systému se solárně-termickými kolektory, který se řídí 
metodikou zveřejněnou Fondem  na internetových stránkách Programu.  

25. Krycí list (Příloha č. I/11) s vyplněnými údaji o stavbě a provedeném opatření. 
26. v případě napojení budovy na systém centrálního zásobování teplem také posouzení, že zařízení využívající obnovitelné 

zdroje energie tvoří méně než 50 % výkonu zdrojů připojených na tento systém. Toto posouzení se nedokládá a podmínka 
se považuje za splněnou, pokud budova není umístěna v lokalitě uvedené na seznamu měst a ulic zveřejněného Fondem 
na internetových stránkách Programu. 

 

Tyto požadavky jsou oblasti podpory C doloženy autorizovaným inženýrem nebo technikem v oborech pozemní stavby, technika 

prostředí staveb a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (autorizované osoby podle 

zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 

pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy (v rozsahu svých 

působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií). Výpočet solárních zisků a využitelné energie v 

oblasti podpory C.3 může zpracovat také dodavatelská firma. 

 

Obecné ustanovení 

 

Na přípravu, provádění a užívání opatření podpořených z Programu se vztahují všechny právní technické předpisy v platném 
znění, např. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
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PŘÍLOHA Č. I/10 

 

Náležitosti faktury 

 

Faktura vystavená dodavatelem musí mít pro potřeby administrace v Programu náležitosti upravené metodickým pokynem 
Fondu, který je zveřejněn na webových stránkách Programu (www.zelenausporam.cz). 
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PŘÍLOHA Č. I/12 

 

Technické a energetické požadavky pro dosažení pasivního standardu 

 
Podrobný popis požadovaných a doporučených vlastností a komentáře ke způsobu výpočtu a způsobu deklarace jejich 
výsledků jsou uvedeny v TNI 73 0329 a TNI 73 0330, vydaných Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
Přehled uvedený v tabulkách 1 a 2 se dále odvolává i na soubor českých technických norem, zejména ČSN 73 0540 a ČSN EN 
ISO 13790, ČSN EN 13829. 
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Tabulka 1: Pasivní rodinný dům 

 Jev, veličina Označení Jednotka Požadavek Způsob prokázání Poznámka 

Prostup tepla  

1a Součinitel prostupu 
tepla všech 
jednotlivých 
konstrukcí na 
systémové hranici    

U W/(m
2
K) Splnění požadavku na 

doporučené hodnoty 
podle ČSN 73 0540-2, 
pokud není výjimečně 
a zdůvodněně jinak 
(podrobněji TNI 
73 0329). 

Výpočet v souladu s 
ČSN 73 0540-4 

Podle konkrétních 
podmínek se 
doporučuje splnění 
hodnot na úrovni 2/3 
až 3/4 hodnot 
doporučených normou 
ČSN 73 0540-2. 

1b Střední hodnota 
součinitele prostupu 
tepla 

Uem W/(m
2
K) Uem < 0,22  Výpočet v souladu s 

ČSN 73 0540-2 
Podle konkrétních 
podmínek se 
doporučuje: 

Uem < 0,15 – 0,18 

Kvalita vzduchu a tepelná ztráta výměnou vzduchu  

2 Přívod čerstvého 
vzduchu do všech 
pobytových místností 

-- -- Zajištěn. Kontrola projektové 
dokumentace, slovní 
hodnocení.  

 

3 Účinnost zpětného 
získávání tepla 
z odváděného 
vzduchu 

 % > 75 Podle ověřených 
podkladů výrobce 
technického zařízení 
(rekuperátoru) 

V energetických 
bilančních výpočtech 
se užije hodnota 
snížená o 10 
procentních bodů. 

4 

 

Neprůvzdušnost 
obálky budovy 

A. ve fázi přípravy 
stavby 

n50 

 

 

[1/h] n50 = 0,6  Kontrola projektové 
dokumentace, 
zejména úplné 
celistvosti 
vzduchotěsnicího 
systému. 

Projektový předpoklad 

 

B: po dokončení 
stavby 

 

n50 

 

 

[1/h] n50 < 0,6  

 

Měření metodou 
tlakového spádu a 
výpočet n50 v souladu 
s ČSN EN 13829, 
metoda B. 

Výjimečně se v 
souladu s TNI 73 0329 
za určitých podmínek 
akceptuje  n50 < 0,8, 
nejpozději však do 
31.12.2009. 

Zajištění pohody prostředí v letním období  

5 Nejvyšší teplota 
vzduchu v pobytové 
místnosti 

i °C < 27 Výpočet podle ČSN 
73 0540-4. 

Strojní chlazení se 
nepředpokládá. 

Potřeba tepla na vytápění 

6 Měrná potřeba tepla 
na vytápění 

EA kWh/(m
2
a) < 20   Výpočet podle ČSN 

EN ISO 13790 a 
dalších norem, 
upřesněni podle TNI 
73 0329 

Doporučená hodnota: 
< 15 

Potřeba primární energie 

7 Potřeba primární 
energie z 
neobnovitelných 
zdrojů na vytápění, 
přípravu teplé vody a 
technické systémy 
budovy 

PEA kWh/(m
2
a) < 60   Výpočet podle TNI 

73 0329 
 

 

  

 Jev, veličina Označení Jednotka Požadavek Způsob prokázání Poznámka  

Prostup tepla   
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1a Součinitel prostupu 
tepla jednotlivých 
konstrukcí na 
systémové hranici  

U W/(m
2
K) Splnění požadavku na 

doporučené hodnoty 
podle ČSN 730540-2, 
pokud není výjimečně a 
zdůvodněně jinak 
(podrobněji TNI 
73 0330). 

Výpočet v souladu s 
ČSN 73 0540-4 

Podle konkrétních 
podmínek se 
doporučuje splnění 
hodnot na úrovni 2/3 až 
3/4 hodnot 
doporučených normou 
ČSN 73 0540-2. 

 

1b Střední hodnota 
součinitele prostupu 
tepla 

Uem W/(m
2
K) Uem < 0,30 

 

Výpočet v souladu 
s ČSN 73 0540-2 

Podle konkrétních 
podmínek se 
doporučuje 

Uem < 0,25 

 

Kvalita vzduchu a tepelná ztráta výměnou vzduchu   

2 Přívod čerstvého 
vzduchu do všech 
pobytových místností 

-- -- Zajištěn. Kontrola projektové 
dokumentace, slovní 
hodnocení.  

  

3 Účinnost zpětného 
získávání tepla 
z odváděného vzduchu 

 % > 70 Podle ověřených 
podkladů výrobce 
technického zařízení 
(rekuperátoru). 

V energetických 
bilančních výpočtech 
se užije hodnota 
snížená o 10 
procentních bodů. 

 

4 

 

Neprůvzdušnost 
obálky budovy 

A. ve fázi přípravy 
stavby 

n50 

 

 

[1/h] n50 = 0,6  Kontrola projektové 
dokumentace, 
zejména úplné 
celistvosti 
vzduchotěsnicího 
systému. 

Projektový 
předpoklad 

  

B. po dokončení 
stavby 

 

n50 

 

 

[1/h] n50 < 0,6 

 

Měření metodou 
tlakového spádu a 
výpočet n50 v souladu 
s ČSN EN 13829, 
metoda B. Podrobněji 
v TNI 73 0330 

   

Zajištění pohody prostředí v letním období    

5 Nejvyšší teplota 
vzduchu v pobytové 
místnosti 

i °C < 27 Výpočet podle ČSN 
73 0540-4. 

Strojní chlazení se 
nepředpokládá. 

  

Potřeba tepla na vytápění   

6 Měrná potřeba tepla na 
vytápění 

EA kWh/(m
2
a) < 15  Výpočet podle ČSN EN 

ISO 13790 a dalších 
norem. 

   

Potřeba primární energie   

7 Potřeba primární 
energie z 
neobnovitelných zdrojů 
na vytápění, přípravu 
teplé vody a technické 
systémy budovy 

PEA kWh/(m
2
a) <  60  Výpočet podle TNI 

73 0330 
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PŘÍLOHA Č. I/13 

 

Podmínky poskytování podpory na zateplování panelových bytových domů v oblasti podpory A.1 

 

Na projekty zateplení panelových bytových domů bude poskytnuta podpora z Programu pouze za předpokladu, že žadatel o 

podporu předloží stanovisko poradenského a informačního střediska zřízeného podle ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády 

č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "poradenské středisko") deklarující splnění podmínek stanovených 

v ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

(program Nový panel). 

 

U panelových bytových domů není před podáním žádosti o podporu v oblasti podpory A.1 požadováno provedení stavebně-

technického posouzení budovy, pokud je toto doloženo již poradenskému středisko jako podklad pro vydání jeho stanoviska. 

 

Projekt přikládaný k žádosti v rozsahu stanoveném Přílohou č.I/5 lze nahradit projektovou dokumentací zpracovanou pro 

potřeby programu Nový PANEL. 

 

Odborný posudek podle Přílohy I/7 v části A se pro potřeby Programu nemění. 

 

Pro poskytování podpory z Fondu v rámci Programu na zateplování panelových bytových domů platí v plném rozsahu 

ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 

Zelená úsporám a jejích Příloh I, pokud nejsou upravena touto Přílohou č. I/13. 

 


