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SMĚRNICE MŽP č. 6/2010
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

RESORTNÍ PŘEDPISY

Ministerstvo životního prostředí 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 (dále jen „zákon“), vydává tuto směrnici, 
která upravuje základní postupy k poskytování fi nančních prostředků (dále jen „podpora“) z  Fondu.

Článek 1

Předmět a forma podpory

Podpora se poskytuje žadatelům v souladu s § 3 a § 4 zákona s ohledem na závazky České republiky z jejího členství 
v Evropské unii, z mezinárodních úmluv a s ohledem na Státní politiku životního prostředí. Podpora je směrována především 
do oblasti ochrany vod, nakládání s odpady, ovzduší, obnovitelných zdrojů energie, ochrany přírody a péče o krajinu, 
environmetálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství, výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí 
vědeckotechnického rozvoje v oblasti životního prostředí. Formu a zaměření podpory stanoví Přílohy Směrnice Ministerstva 
životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy“), které 
jsou nedílnou součástí této směrnice pro dané období. Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinace 
dotace a půjčky. 
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Článek 2

Poskytování podpory

1.  Žádost o poskytnutí podpory Fond odborně vyhodnotí dle článku 4 a Příloh, následně předloží k projednání 
Radě Fondu jako poradnímu orgánu ministra životního prostředí (dále jen „ministr“).

2.  Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra v rámci 
použitelných prostředků Fondu. Rozhodnutí je účinné 12 měsíců ode dne podpisu ministrem.

3.  Po splnění základních podmínek a na základě rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o 
poskytnutí podpory (článek 6). 

4.  Smlouva podle odst. 3 vychází z  toho, že podpora má po dobu realizace opatření charakter zálohy, a to až do 
doby vyúčtování čerpaných prostředků na základě vyhodnocení splnění smluvních podmínek.

Článek 3

Žádost o poskytnutí podpory a doklady

1.  Žádosti se předkládají Fondu prostřednictvím písemných nebo elektronických formulářů. Formulář žádosti, 
postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány spolu s žádostí, jsou uvedeny v Přílohách a upřesněny 
v „Pokynech pro žadatele“ vydaných k příslušným Přílohám nebo k předmětné problematice, případně v textu 
výzvy k podávání žádostí, a zveřejněných na webu Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy). Fond 
pravidelně vyhodnocuje rozsah potřebných dokladů k žádosti s ohledem na snižování administrativní zátěže 
žadatelů a s ohledem na maximální využívání veřejných registrů. Žádosti jsou předkládány dle jednotlivých 
programů vyhlášených v Přílohách. Termín zahájení a ukončení příjmu žádostí a indikativní výši alokace do 
jednotlivých programů stanoví ministr. 

2.  K žádosti, popř. před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory, se podle § 4 odst. 3 zákona přikládá odborný 
posudek, jehož specifi kace je uvedena v Přílohách a upřesněna v „Pokynech pro žadatele“ vydaných 
k příslušným Přílohám nebo k předmětné problematice a zveřejněných na webu Fondu (viz www.sfzp.cz 
sekce Národní programy).

3. Fond nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti.

4.  Fond posoudí žádost z  hlediska kompletnosti s tím, že akceptována bude pouze kompletní žádost. Fond 
písemně informuje žadatele o akceptaci jeho žádosti nebo o důvodech neakceptace.

5. Žadatel si může do 30 dnů po obdržení oznámení o neakceptování jeho žádosti vyžádat vrácení podkladů. 

Článek 4

Projednání žádosti o podporu

1. Fond si může od žadatelů vyžádat ekonomické podklady pro posouzení bonity žadatele.

2. Pro další projednávání podané žádosti o podporu jsou rozhodující následující kritéria:

2.1  ekologická a technicko-ekonomická úroveň navrhovaného opatření ve srovnání s dosažitelnou špičkovou 
úrovní,

2.2  soulad se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, mezinárodních úmluv a ze 
Státní politiky životního prostředí,

2.3 soulad s právními předpisy Evropských společenství,
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2.4 regionální hodnocení (vazba na využití stávajících kapacit, priority regionálních politik),

2.5 posouzení bonity žadatele u žádosti o půjčku, podle charakteru projektu i u žadatelů o dotaci,

2.6  projektová a investorská (pouze u stavebních akcí) připravenost žadatele k provedení opatření a doba jeho 
realizace.

3.  Fond předloží akceptovanou žádost o podporu Radě Fondu k projednání nejpozději do 6 měsíců od podání 
žádosti. Ministr rozhodne o žádosti do 30 dnů od vydání stanoviska Rady Fondu.

4. Žadatel si může do 30 dnů po oznámení o zamítnutí jeho žádosti ministrem vyžádat vrácení projektové dokumentace. 

Článek 5

Základní předpoklady pro poskytnutí podpory

1.  Žádost o podporu předloží Fond se svým stanoviskem k projednání Radě Fondu. O druhu a výši podpory 
rozhoduje ministr.

2.  Na jednotlivá opatření se poskytují jednotlivé druhy podpory stanovené zákonem a v jeho rámci směrnicí 
a jejími Přílohami pro dané období, stanovujícími i konkrétní cíle využití prostředků Fondu, podrobná 
kritéria pro jejich rozdělování, zásady pro poskytování výše a druhu podpory, specifi kaci postupu a způsob 
vyřizování žádostí. 

3.  Do nákladů na realizaci opatření lze započítat  náklady na publicitu projektu nebo akce např. výrobu a 
umístění informačních tabulí nebo jiné vhodné opatření. Podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech publicity 
pro národní programy, která stanovuje Fond. Výše fi nanční podpory se porovnává se skutečně vynaloženými 
náklady na provedení opatření. Přiznanou podporu lze čerpat do výše odpovídající skutečně vynaloženým 
nákladům, maximálně však do výše stanovené smlouvou o poskytnutí podpory. Tento bod se nevztahuje na 
Program na podporu systému nakládání s autovraky.

4.  Konkrétní individuální podmínky pro poskytnutí podpory stanoví Fond žadateli ve smlouvě o poskytnutí 
podpory. Tyto podmínky rámcově vycházejí z realizačních podmínek rozhodnutí.

Článek 6

Smlouva o poskytnutí podpory

1.  Na základě rozhodnutí ministra uzavře Fond s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory podle 
obecně závazných předpisů. Nesplní-li žadatel základní podmínky stanovené rozhodnutím ministra nebo 
pozbude-li rozhodnutí účinnost, Fond smlouvu neuzavře. Nejsou-li základní podmínky splněny z důvodu 
objektivních příčin (např. je splnění vázáno na rozhodnutí správního orgánu) a současně hrozí, že rozhodnutí 
pozbude účinnosti, může žadatel požádat o prodloužení účinnosti rozhodnutí. Odůvodněná žádost se podává 
prostřednictvím Fondu. O prodloužení účinnosti může po zvážení důvodnosti rozhodnout ministr.

2.  Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména výši a formu podpory, účel použití, 
lhůty a způsob čerpání prostředků Fondu, kritéria pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů, lhůty 
a podmínky vrácení podpory v případě neplnění smluvních podmínek včetně výše sankcí, důvodů pro 
odstoupení od smlouvy, apod.

3.  Příjemce podpory musí bez prodlení informovat Fond o všech změnách skutečností a podmínek obsažených 
ve smlouvě. Změna podmínek podléhá souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od sjednané 
smlouvy či uplatnění smluvních sankcí.

4.  Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, může Fond požadovat vrácení podpory, případně její 
části, a to ve lhůtě dle rozhodnutí Fondu.
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Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí

5.  Žadatel musí vrátit zadrženou nebo neoprávněně použitou podporu po obdržení rozhodnutí Fondu podle 
smlouvy o poskytnutí podpory nebo od jiných věcně příslušných orgánů.

Článek 7

Čerpání prostředků Fondu

1. Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy dle článku 6.

2. Podporu Fond poskytuje bezhotovostním převodem fi nančních prostředků.

3.  Podpora se poskytuje v průběhu roku dle oprávněných nákladů1) smluvní akce do výše ročního smluvního 
fi nančního objemu.

4. Bližší specifi kace čerpání podpory je součástí jednotlivých Příloh.

Článek 8

Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy1

Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá příjemce podpory v termínu podle smlouvy. V rámci závěrečného vyhodnocení 
akce provádí Fond vyhodnocení plnění smluvních podmínek protokolem o defi nitivním přiznání podpory. Fond vyhodnotí úplně 
předané podklady do 12 měsíců ode dne doručení posledního vyžádaného podkladu žadatelem.

Článek 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.  Ministr může z důvodů mimořádných zájmů ochrany životního prostředí a v souladu se Státní politikou 
životního prostředí poskytnout podporu i mimo ustanovení směrnice a jejích Příloh. Mimořádným zájmem 
ochrany životního prostředí je realizace opatření, které odvrátí hrozící újmu na životním prostředí nebo 
zabrání jeho dalšímu vážnému poškozování. Za mimořádný význam nelze považovat řešení špatné 
ekonomické situace žadatele o podporu a další administrativně-technické problémy při vyřizování žádostí. 

2.  Při poskytování fi nančních prostředků z Fondu v rámci programů podporovaných z prostředků Evropských 
společenství se postupuje podle zvláštních předpisů Ministerstva životního prostředí, vydaných k tomuto 
účelu.

3.  Při poskytování fi nančních prostředků z Fondu v rámci Programu Zelená úsporám se postupuje podle zvláštní 
směrnice vydané pro tento program.

4.  Zrušuje se Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky vydaná dne 20. prosince 2006 včetně Příloh a dodatků.

5.  Žádosti akceptované před nabytím účinnosti této směrnice budou posouzeny, vyhodnoceny a vyřízeny včetně 
vydání rozhodnutí ministra a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory až po defi nitivní vypořádání smluvních 
vztahů podle ustanovení Směrnice MŽP č. 13/2006 a jejích Příloh účinných v době akceptace žádosti.

6. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. května 2010.

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

 

1  Kromě akcí fi nancovaných po realizaci opatření, u kterých vyhodnocení probíhá před uzavřením smlouvy.
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Přílohy:

 Přílohy I Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
ochrany ozonové vrstvy Země

 Přílohy II Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích

 Přílohy III Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programů 
podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

 Přílohy IV Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
podpory obcí ležících v regionech národních parků

 Přílohy V Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
podpory zajištění monitoringu vod 

 Přílohy VI Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
na podporu systému pro nakládání s autovraky

 Přílohy VII Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

 Přílohy VIII Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů

 Přílohy IX Směrnice MŽP o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu 
pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR – péče o zeleň a životní prostředí
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Přílohy I 

„Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Programu ochrany ozónové vrstvy Země“ účinné od 1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu ochrany ozónové vrstvy Země stanoví v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek   Přílohy I ke Směrnici o poskytování fi nančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy I“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu Fondu 
- (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu ochrany ozónové 
vrstvy Země (dále jen „Program“), podané před termínem zahájení realizace opatření, budou akceptovány. Po termínu zahájení 
realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu. Podporu nelze 
poskytnout na již ukončenou akci.

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR a těchto jejích Příloh I se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno 
dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. U nestavebních akcí se za termín zahájení 
považuje den uzavření smlouvy o dílo. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas  
podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, resp. datum z předávacího protokolu o ukončení akce. Pro 
posouzení, zda je podpora poskytována na dosud neukončenou akci, je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře. 
Náklady na výrobu informačních tabulí, které musí být instalovány na všechny investiční akce fi nancované Fondem, budou 
započítávány do uznatelných nákladů.

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, a technické úrovně řešení, dle 
kriterií uvedených v Příloze I.2 v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy). 

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

Žádosti o podporu podle Příloh I přijímá Fond v termínech, které budou vyhlašovány v jednotlivých výzvách. 
Ve výzvách budou upřesněny požadavky na předkládané žádosti, požadované doklady a výše fi nanční alokace. 

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska 
dopadů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh I.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu 
podpory, fi nančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

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

Přílohy:
Příloha č. I.1: Zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu 
Příloha č. I.2:  Program ochrany ozónové vrstvy Země 

V Praze dne 30. dubna 2010 Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Příloha č. I.1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

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

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

3.  V případě poskytnutí půjčky budou pohledávky zajištěny dle pokynů uvedených na webu Fondu (www.sfzp.
cz sekce Národní programy).

4.  Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním „Rozhodnutí“. Součástí dokladů 
pro vyhodnocení žádosti o podporu je i předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění pohledávky.

5.  Podpora bude poskytnuta po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a v případě žádosti o půjčku po jejím 
kompletním zajištění. 

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

7. Typy žadatelů o podporu

A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
  obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 

a doplnění zákonů, v platném znění);
  nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 

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

zační složky);
 školy a školská zařízení;
 státní příspěvkové organizace;

o organizační složky státu;
o  ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými 

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

P – podnikatelské subjekty, zejména: 
 obchodní společnosti;
 státní podniky; 
 družstva; 
 fyzické osoby – podnikatelé.

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

Pro účely poskytnutí podpory dle těchto Příloh jsou na roveň nájemce postaveny osoby, jejichž právní vztah k předmětu 
podpory jim dává alespoň taková práva, jako nájemci.
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8.  Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona č. 215/2004 
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění. Výsledek posouzení uvede 
v podkladech pro jednání Rady Fondu a pro rozhodnutí ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení 
výjimky s Evropskou komisí, upozorní na tuto skutečnost Ministerstvo životního prostředí, které dá podnět 
k řízení. Doba potřebná k řízení o povolení výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec 
/2/ Směrnice Ministerstva životního prostředí.

9.  Fond uvolňuje fi nanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory 
(fakturační princip) a to poměrem % dotace, % půjčky a % vlastních zdrojů. Použití fi nančních prostředků 
(dotace, půjčky a vlastních zdrojů) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných 
a prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim fi nancování. 

10.  Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory (včetně zajištění půjčky) je Fond oprávněn posoudit v rámci 
podání žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

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

12.  V rámci vyhlášeného programu nebudou podporována opatření, které je možné fi nancovat z Operačního 
programu Životní prostředí nebo z dalších operačních programů.

13.  Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na 
webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Článek II

1. Formy fi nanční podpory

Finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální limit celkové podpory/maximální 
limit dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory,  uvedený v následující tabulce s tím, že stanovené limity 
podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření a bonity žadatele.

Maximální limity celkové podpory a dotace

Číslo programu Název programu Typ 
žadatele

Max. limit
% podpora/%dotace

ze základu pro výpočet 
podpory

I. Program ochrany ozónové vrstvy Země A
P

80/80 1) 2)

80/30 1) 2) 3)

1)  Maximální výše podpory bude limitována výtěžností separovaných a následně zneškodněných látek poškozujících 
ozónovou vrstvu Země.

2)  Maximální výše fi nančních prostředků na akci za rok se bude odvíjet od konkrétního opatření a bude specifi kována 
při každé výzvě 

3)  V případě veřejné podpory bude výše a % podíl podpory stanoven na základě pokynů společenství o poskytování 
veřejné podpory v oblasti životního prostředí, blokové výjimky pro regionální podporu a blokové výjimky pro malé 
a střední podniky. Kombinace s podporou de minimis je možná za předpokladu dodržení procentního podílu a formy 
podpory stanovené výše uvedenou tabulkou.

1.1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze 
základu pro výpočet podpory uvedené v předcházející tabulce podle vyhlášených programů.



9

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

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

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a fi nančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. 
Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko ekonomické analýzy 
předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Dobu splatnosti půjčky Fond doporučí do návrhu Rozhodnutí o poskytnutí podpory na základě vyhodnocení bonity žadatele 
při preferování půjček s krátkou dobou návratnosti. Z tohoto hlediska jsou  maximální lhůty splatnosti uvedené v tabulkách 1.2.1 
a 1.2.2. pro žadatele pouze orientační. Doba splatnosti půjčky nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání fi nančních 
prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 7 let. Fond si vyhrazuje práva upravit požadovanou dobu splatnosti na 
základě posouzení bonity žadatele.

Odklad splatnosti může v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálně 1 rok.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, tj. úpravu režimu splácení v rámci 
celkové doby splatnosti. Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory a maximální 
částka v Kč jsou uvedeny v následujících tabulkách. V případě jiných než podnikatelských subjektů činí maximální výše úroku 
z půjčky 30 % základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR 6M, v případě podnikatelských subjektů pak 90 % základní 
úrokové sazby. Výše úrokové míry může být aktualizována v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu 
depozit po projednání v Radě Fondu. Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním 
trhu depozit po projednání v Radě Fondu.

Fond s přihlédnutím k politice ČNB a platným Přílohám Směrnice MŽP ČR přistupuje před každou Radou Fondu k vyhodnocení 
úrokových sazeb Pribor 6M a předkládá návrh Radě Fondu na změnu úrokových sazeb. Aktuální sazby se mohou lišit oproti 
Přílohám Směrnice MŽP ČR pro nově schvalované akce, které budou Radou Fondu kladně doporučeny.  Aktualizovat úrokové 
sazby lze jen u nově schvalovaných podpor. Úrokové sazby se neaktualizují v případě uzavřených akcí a změn Rozhodnutí 
ministra.

Výše úrokové míry již zůstává stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o podpoře. Maximální 
hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, základní úrok v %, maximální doba splatnosti a 
nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých programů jsou uvedeny v tabulkách 1.2.1. a 1.2.2. 

1.2.1. Kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.)

Číslo 
programu Název programu

Max. výše 
půjčky

-% ze zákl. 
podpory

Úrok z
půjčky v %

p.a.

Doba
splatnoti
max. let

Odklad 
půjčky
max. let

I. Program ochrany ozónové vrstvy Země 40 1 7 1

1) Max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora

1.2.2. Kategorie P žadatelů o podporu (podnikatelské subjekty)

Číslo 
programu Název programu

Max. výše 
půjčky

-% ze zákl. 
podpory

Úrok z 
půjčky v %

p.a.

Doba
splatnosti
max. let

Odklad 
půjčky
max. let

I. Program ochrany ozónové vrstvy Země 50 4,0 7 1

1) Max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se celková podpora
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1.3. Podpora ve formě kombinace dotace a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že 
nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.

V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a fi nančního objemu dotace a půjčky 
v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází z posouzení bonity 
žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2. Změny podmínek

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

3. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková výše 
podpory ze státního rozpočtu a Fondu převýší 80 % základu pro stanovení podpory. 

4. Změna příjemce podpory

V případech, kdy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto 
změnu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí 
o poskytnutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ 
podpory a že tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. Další nutnou 
podmínkou je v případě půjčky prověření bonity nového příjemce podpory.

5. Termíny realizace akce

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

6. Zadávací řízení  

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

Příloha č. I.2

Program ochrany ozónové vrstvy Země

Program napomáhá plnění Montrealského protokolu, prováděcího dokumentu Vídeňské úmluvy, o látkách poškozujících 
ozónovou vrstvu Země a předcházení emisí těchto látek. Cílem programu je postupné omezování výroby a spotřeby některých 
látek na bázi halogenových uhlovodíků (freonů), látek zodpovědných za poškozování vrstvy ozónu ve stratosféře, která hraje 
velmi důležitou roli pro veškerý život na Zemi.

Podpora z Fondu je určena pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace a organizační složky státu. Finanční podpora 
bude poskytována formou půjčky nebo dotace v závislosti na realizaci a efektivnosti projektu a na podmínkách každé konkrétní 
vypsané výzvy. 
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Podporovaný projekt musí mít výrazný pozitivní vliv na ochranu ozónové vrstvy Země a musí být v souladu se všemi právními 
předpisy České republiky a Evropských společenství. Prahová hodnota efektivity vyjádřená jako Kč na kg emisí ODP (potenciál 
poškozování ozónové vrstvy - Ozone Depleting Potential) a nízkým GWP (potenciál globálního oteplování - Global Warming 
Potential) bude u každé výzvy formulována zvlášť.

Formy podpory budou nastaveny vždy pro daný konkrétní případ (ve formě dotace pro daný projekt - nákup požadovaného 
přístroje, zařízení apod. nebo formou půjčky na realizaci opatření). 

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

Předmětem podpory programu ochrany ozónové vrstvy Země je: 

1. znovuzískávání a sběr látek poškozujících ozónovou vrstvu Země,

2. následné zneškodnění látek poškozujících ozónovou vrstvu Země,

3. implementace náhradních technologií s nulovým ODP, rovněž i znovuzískávání látek,

4.  měření a monitorování  stavu ozónové vrstvy Země (měření intenzity UV záření), sledování stratosferických 
procesů a jejich vztah k ozónové vrstvě a změně klimatu.

ad 3.  Jedná se zejména o oblast požární ochrany (kritické použití halonu v letadlech k ochraně prostorů posádky, v prostoru 
motorů apod., ve vojenských pozemních vozidlech, pro inertizaci stávajících komunikačních a velitelských středisek v armádě 
s posádkou aj.) klimatizace budov.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Země jsou stanovena takto:

a)  v případě projektů náhrady, znovuzískávání a sběru látek poškozujících ozónovou vrstvu je to efektivita vynaložených 
nákladů vyjádřená jako poměr výše podpory a celkových investičních nákladů proti snížení instalovaného ODP nebo emisí 
ODP,

b)  v případě projektů následného zneškodnění látek poškozujících ozónovou vrstvu je to efektivita vynaložených nákladů 
vyjádřená jako poměr objemu podpory a celkových investičních nákladů proti celkovým emisím ODP, kterým bude daným 
projektem zabráněno,

c) splnění kvalifi kačních požadavků pro znovuzískávání těchto látek,

d)  v případě měření a monitorování stavu ozónové vrstvy Země se jedná o náklady vztažené k objemu získaných dat a k jejich 
relevanci pro ochranu ozónové vrstvy. Míra využití získaných dat pro globální sledování stavu ozónové vrstvy (výstupem 
musí být využitelná data). Publikace výstupů a zjištěných výsledků v odborném tisku a na konferencích zaměřených na 
ochranu ozónové vrstvy (výstupy by měly být přínosem pro globální aktivity v této oblasti).

Doklady, které musí žadatel doložit pro akceptaci žádosti a pro uzavření smlouvy s Fondem a závěrečné vyhodnocení akce

Doklady budou specifi kovány pro každou výzvu a budou zveřejněny na webu Fondu (www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Přílohy II 

„Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Programu na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, 

jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích“ účinné od 1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí  Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochran-
ných pásmech a významných krajinných prvcích stanoví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a 
vnitřních ekonomických podmínek Přílohy II ke Směrnici o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního pro-
středí ČR (dále jen „Přílohy II“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu Fondu 
(viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu podpory výkupů pozem-
ků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích (dále jen „Program“), poda-
né před termínem zahájení realizace opatření, budou akceptovány. Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost 
pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu. Podporu nelze poskytnout na již ukončenou akci.

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR a těchto jejích Příloh II se za termín zahájení považuje den uzavření kupní smlouvy. Pro posouzení, zda je podpora po-
skytována na dosud neukončenou akci je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře. 

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických ukazatelů, dle kriterií uvedených v Příloze II.2 a v Pokynech 
pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy). 

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

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopa-
dů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh II.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, fi nančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše podpory.

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

Přílohy:

Příloha č. II.1:   Zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu 
Příloha č. II.2:   Program na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech 

a významných krajinných prvcích 

V Praze dne 30. dubna 2010
Rut Bízková, v.r.

ministryně životního prostředí
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Příloha č. II.1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

1.  Podpory se poskytují na základě „Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR“ (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjem-
cem podpory.

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

3.  Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na po-
stup žadatele (příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných za-
kázkách.

4. Typy žadatelů o podporu

A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům. Oprávněnými žadateli o podporu jsou 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a správy národních parků. 

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

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

6.  Fond uvolňuje fi nanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fak-
turační princip). Použití fi nančních prostředků klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn 
v závažných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim fi nancování. 

7.  V rámci vyhlášeného programu nebudou podporována opatření, které je možné fi nancovat z Operačního progra-
mu Životní prostředí nebo z dalších operačních programů.

8.  Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových 
stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Článek II

1. Podpora formou dotace

Finanční podpora na realizaci opatření se poskytuje formou dotace a může dosáhnout maximální limit dotace v procentuálním 
vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedený v následující tabulce. 

Číslo 
programu Název programu Typ 

žadatele

Max. limit
%dotace

ze základu pro výpočet 
podpory

II. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich 
ochranných pásmech a významných krajinných prvcích  A 100
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2. Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného vyhodnocení a defi nitivního přizná-
ní podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodno-
tit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

3. Termíny realizace akce

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

Příloha č. II.2

PROGRAM NA PODPORU  VÝKUPŮ POZEMKŮ VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH, JEJICH 
OCHRANNÝCH PÁSMECH A VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVCÍCH 

Článek I

PŘEDMĚT PODPORY

Předmětem podpory jsou výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajin-
ných prvcích podle § 61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Finanční podpora na výkup pozemků podle  Programu  se poskytuje podle § 61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Správě Národního 
parku České Švýcarsko, Správě Krkonošského národního parku, Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblas-
ti Šumava a Správě Národního parku Podyjí.

Pokud jsou žadateli poskytnuty fi nanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci vyhlášených programů Ministerstva ži-
votního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj atd., nesmí podat žádost o poskytnutí podpory 
z Fondu na totéž opatření.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu jsou stanovena takto:

1) pozemky, jejichž výkup se realizuje přednostně:
 v národních přírodních rezervacích,
 v národních přírodních památkách,
 v národních parcích.

2) ostatní vykupované pozemky:
 v I. zónách chráněných krajinných oblastí,
 v přírodních rezervacích,
 v přírodních památkách,
 v ochranných pásmech ZCHÚ,
  jiné pozemky, pokud je jejich výkup nezbytně nutný k ochraně kriticky ohrožených druhů živočichů nebo 

rostlin, k ochraně jeskyní nebo významných geomorfologických jevů.

Ve skupině 2) v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka se přednostně vykupují pozemky s přihlédnutím k následu-
jícím  kritériím s tím, že se jednotlivá kritéria sčítají:
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  pozemky v evropsky významných lokalitách zařazených do Národního seznamu evropsky významných lo-
kalit schváleného nařízením vlády č. 132/2005 Sb. v platném znění,

 pozemky na  území vymezených  ptačích oblastí (dle jednotlivých nařízení vlády), 
  v územích zařazených do seznamu mokřadů mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy anebo mok-

řady, které jsou uvedené v publikaci CHYTIL J., HAKROVÁ P., HUDEC K., HUSÁK Š., JANDOVÁ J., 
PELLANTOVÁ J. (eds.), 1999: Mokřady České republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. – 
Český ramsarský výbor, Mikulov.

Dále se v obou skupinách přihlíží k těmto  kritériím:
  pozemky vyžadující speciální péči pro zachování předmětu ochrany, kterou není schopen stávající vlastník 

zajistit,
 reprezentativnost a unikátnost území,
  v územích jejichž existence je závislá na pravidelném nebo jednorázovém vkládání velkých fi nančních pro-

středků z veřejných rozpočtů,
 pozemky, kterými se vhodně doplňuje celistvost pozemků ve státním vlastnictví.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a správy národních parků jsou povinny vést evidenci všech vykoupených 
pozemků, ke kterým vykonávají právo hospodaření.  

Článek III

POSTUP A POTŘEBNÉ DOKLADY PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, UZAVŘENÍ SMLOUVY 
A ZÁVĚREČNÉM VYHODNOCENÍ AKCE

1.  Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny 
na webu Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

2.  Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu z Fondu jsou zveřejněny v Po-
kynech pro žadatele na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy). :

3. Způsob uvolnění fi nančních prostředků na krytí jednotlivých kupních smluv :

  Finanční prostředky Fondu uvolňuje na základě předložení kupní smlouvy, uzavřené organizací, po jejím 
vkladu do katastru nemovitostí, dle mechanismu stanoveného rozhodnutím ministra životního prostředí. 

  Kupní smlouvu, po jejím vkladu do katastru nemovitostí, předkládají ředitelé organizací řediteli odboru 
zvláště chráněných částí přírody MŽP (odbor 620).

  Odsouhlasenou kupní smlouvu s žádostí o uvolnění potřebných fi nančních prostředků adresovanou řediteli 
Fondu, zasílá dopisem ředitel odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP (odbor 620). 

4.  Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro závěrečné vyhodnocení akce jako příloha k Formuláři závě-
rečného vyhodnocení akce (ZVA) jsou zveřejněny v Pokynech pro příjemce na webových stránkách Fondu (viz www.
sfzp.cz sekce Národní programy).

Článek IV

ODBORNÝ POSUDEK

Odborný posudek, který pro opatření programu na podporu  výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich 
ochranných pásmech a významných krajinných prvcích zpracovává odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP, bude vy-
cházet z osnovy uvedené v Pokynech pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národ-
ní programy).
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Článek V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Výši a procento podpory navrhuje Fond podle zásad stanovených v Příloze II.1 s přihlédnutím k odbornému posudku, 
zdrojům Fondu a fi nančním nákladům akce.

2.  Fond je oprávněn na základě zjištění odborných orgánů ochrany přírody nebo na základě výsledků vlastní kontrolní 
činnosti v průběhu realizace akce a po dobu 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce uplatnit postih vůči pří-
jemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory.

3. Postih vůči jednotlivým žadatelům může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. 

4.  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošské-
ho národního parku, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Národního parku Podyjí 
mohou mezi sebou převádět právo hospodaření k vykoupeným pozemkům. Tyto organizace ale nemohou převést prá-
vo hospodaření k uvedeným pozemků na jinou státní organizaci po dobu deseti let od vykoupení pozemku. Vykoupe-
né pozemky rovněž nelze po dobu deseti let od vykoupení pozemku zcizit nebo pronajmout za účelem podnikání, ne-
vztahuje-li se na nakládání s nimi přísnější omezení podle zvláštních předpisů. 
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Přílohy III 

„Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků 
ze Státního fondu životního prostředí ČR“ v rámci Programů podpory environmentálního vzdělávání, 

osvěty a poradenství účinné od 1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí Ministerstva životního pro-
středí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programů podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství stanoví v soula-
du s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy III ke Směrnici o po-
skytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy III“).

Cílem programů vyhlášených Přílohami III Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Směrnice“) je zabezpečení realizace projektů, které vyplývají z: 

  Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (Usnesení vlády 
1048/2000) a  Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Čes-
ké republice na léta 2010 – 2012 s výhledem do roku 2015 (Usnesení vlády ze dne 19. října 2009 č. 1302),

 zákona č. 123/1998 Sb., ve znění zákona č. 6/2005 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
  Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2008 – 2013 (Usnesení 

vlády č. 408/08 ze dne 16. dubna 2008)  Realizačního plánu Rozvojového programu environmentálního po-
radenství v České republice na roky 2010 – 2013 (Usnesení vlády č. 1303/09).

  Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 2008-2015 (Usnesení vlády č. 851 ze dne 9. čer-
vence 2008) a navazujících akčních plánů.

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 
Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP 

ČR - (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy),  na opatření splňující podmínky pro zařazení do některého z vyhlášených pro-
gramů podané před termínem zahájení realizace opatření, budou akceptovány. Žádosti podané po termínu zahájení realizace 
může Fond akceptovat  pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu. Podporu nelze poskytnout na již 
ukončenou akci. Pro posouzení, zda je podpora poskytována na dosud neukončenou akci, je rozhodující datum vydání rozhod-
nutí ministra o podpoře.

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě environmentálních a ekonomických ukazatelů, hodnocení odboru environ-
metálního vzdělávání Ministerstva životního prostředí  (dále jen „MŽP“), které obsahuje odborný posudek, stanoviska kraje (v 
případě programu č. III.1), hodnocení odborných hodnotitelů a technické úrovně řešení. Projekty budou seřazeny v pořadí pod-
le výše bodového hodnocení. Podle disponibilní alokace v jednotlivých výzvách bude stanovena hranice pro projekty, které bu-
dou následně doporučeny k fi nancování. Všechny vyhodnocené žádosti budou předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy 
na kladné nebo záporné Rozhodnutí. 

Žádosti  budou předkládané na základě výzev pro předkládání žádostí. Výzva bude obsahovat konkrétní vymezení problema-
tiky, na kterou budou žádosti přijímány, výši fi nanční alokace a případně další upřesňující požadavky na předkládané žádosti 
a požadované doklady. Informace o vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí bude zveřejněna na internetových stránkách Fon-
du (www.sfzp.cz) a MŽP (www.mzp.cz). Ke konci každého kalendářního roku bude na uvedených stránkách zároveň zveřejněn 
harmonogram a zaměření plánovaných výzev minimálně na následující kalendářní rok. 

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání  se správcem Fondu jak z hlediska do-
padů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro podporu žádostí podle těchto Příloh III.

Fond je oprávněn vyžádat si od žadatele i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, fi nančního základu pro výpočet podpory  apod.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti     Příloh III dne 1. května 2010.
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Přílohy:
Příloha č. III. 1 Obecné zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu
Příloha č. III. 2  Programy podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

V Praze dne 30. dubna 2010

Příloha č. III.1

OBECNÉ ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

1.  Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjem-
cem podpory.

2.  Rozhodnutí s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů po jeho podpisu mi-
nistrem životního prostředí.

3.  Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na po-
stup žadatele (příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných za-
kázkách.

4.  Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona  č. 215/2004 
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění. Výsledek posouzení uvede v podkla-
dech pro jednání Rady Fondu a pro rozhodnutí ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení výjimky 
s Evropskou komisí, upozorní na tuto skutečnost MŽP, které dá podnět k řízení. Doba potřebná k řízení o povo-
lení výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec /2/ Směrnice.

5.  Fond uvolňuje fi nanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory na zá-
kladě předložených platných účetních dokladů  a to poměrem % dotace a % vlastních zdrojů. Použití fi nančních 
prostředků (dotace a vlastních zdrojů) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závaž-
ných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim fi nancování. Bližší specifi kace jsou uvedeny v Pří-
loze III.2.

6.  Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání žádosti a vyhodno-
cení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

7.  Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnu-
tí  v rozmezí +/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpo-
ry a sníženy přínosy akce stanovené Rozhodnutím. Má-li dojít k zúžení rozsahu akce, vyhodnotí Fond jeho do-
pad a podporu případně úměrně sníží.

8.  V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, které je možné fi nancovat z Operačního progra-
mu Životní prostředí nebo z dalších operačních programů.

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Článek II

1. Změny podmínek

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

2. Souběh podpory z Fondu a MŽP

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná v rámci dotací MŽP na podporu nestátních nezisko-
vých organizací, které se časově překrývají s obdobím realizace projektu. 

3. Změna příjemce podpory

V případech, kdy po vydání Rozhodnutí  má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto změnu povolit a promít-
nout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o poskytnutí podpory. Pod-
mínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že tím nebude ohro-
ženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. Další nutnou podmínkou je prověření odborné 
způsobilosti nového příjemce podpory.

4. Termíny realizace akce

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

5. Zadávací řízení  

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

6. Publicita

Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Příloha č. III. 2

PROGRAMY PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTY A PORADENSTVÍ

Článek I

PŘEDMĚT PODPORY

1. Základní kritéria pro výběr akcí k poskytnutí podpory jsou stanovena takto:

  akce musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR, s Národním rozvojovým plánem ČR a 
se Státním programem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v České republice a se zákonem č. 
123/1998 Sb., ve znění zákona č. 6/2005 Sb., o právu na informace o životním prostředí, se Strategií vzdě-
lávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015) nebo Rozvojovým programem environmentálního poradenství 
v České republice pro období 2008-2013 a Realizačním plánem Rozvojového programu environmentálního 
poradenství v České republice na roky 2010 – 2013 ;
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  akce musí být v souladu s krajskou koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen 
„EVVO“) a místní koncepcí EVVO, pokud je zpracována;

  akce musí mít prokazatelný přínos a dosah pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu nebo environ-
mentální poradenství;

  žadatel musí prokázat účelnost a hospodárnost navrženého opatření a činností a oprávněnost nákladových 
položek ve vztahu ke splnění stanovených cílů;

  minimální výše celkových nákladů na projekt činí 500 tis. Kč, s výjimkou programu č. III.2., kde bude mini-
mální výše stanovena v jednotlivých výzvách;

 maximální délka trvání projektu je 36 měsíců.

2. Předmět podpory je stanoven takto:

Program č. III.1. - Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro region NUTS II Praha

Cílem programu je podpora infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) center environmentálního vzdělávání, výcho-
vy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden v regionu NUTS II Praha. 

O podporu je možno žádat na výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden. 

V případě výstavby nemovitosti musí být příjemce vlastníkem nemovitosti a vlastníkem nebo nájemcem pozemku, na kte-
rém bude realizováno opatření, po dobu nejméně 20 let od dokončení projektu. V případě rekonstrukce nemovitosti musí být 
příjemce vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti a vlastníkem nebo nájemcem pozemku, na kterém bude realizováno opatře-
ní, po dobu nejméně 20 let od dokončení projektu. Pro posouzení relevance využívání objektu (nákup, výstavba, rekonstrukce) 
bude příjemce předkládat každoročně po dobu 20 let od dokončení projektu Plán činnosti, včetně zhodnocení činnosti a příjmů             
za uplynulý rok a na požádání Fondu také roční vyúčtování (účetní uzávěrku).

V případě pořízení technického vybavení poraden a center investičního charakteru musí být příjemce vlastníkem předmě-
tu podpory po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu. Pro posouzení relevance využívání prostor bude příjemce předkládat 
každoročně po dobu 5 let od dokončení projektu Plán činnosti (viz Pokyny pro žadatele na www.sfzp.cz - sekce Národní pro-
gramy)), včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok a na požádání Fondu také roční vyúčtování (účetní uzávěrku).

Program č. III.2. - Program neinvestiční podpory rozvoje environmentálních poradenských center

Cílem programu je postupné naplňování „Realizačního plánu Rozvojového programu environmentálního poradenství v Čes-
ké republice na léta 2010 – 2013“, který byl schválen usnesením vlády č. 1303/2009 Sb.

Program bude naplňován  podporou místních, regionálních a národních environmentálních poradenských center a jejich sítí 
na území České republiky.

Podpora bude poskytována formou následujících nástrojů:

  A. Iniciační podpora environmentálních poraden, jejímž cílem je umožnit poradně dosažení požadované kvality 
poskytovaných služeb. Environmentální poradně bude moci být poskytnuta pouze jednou. 

  B. Podpora environmemtálních poraden formou plateb za poradenský výkon. Tato podpora bude dostupná pouze 
environmentálním poradnám, které se do systému přihlásí a splní podmínky kvality poskytovaných služeb (certifi kace). 

 
  C. Podpora specifi ckých a inovativních projektů (na vzdělávací programy pro ekoporadce, koncepce, studie, síťování atp.).

Program bude realizován prostřednictvím specifi ckých výzev.

Program č. III.3. - Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP 

Cílem programu je podpora realizace inovativních tématických aktivit a dlouhodobě prioritních aktivit v rámci EVVO a  pod-
pora sítí environmentálních vzdělávacích center. Témata pro zaměření projektu a další podmínky pro poskytnutí podpory bu-
dou předmětem výzev.

O podporu je možné žádat na realizaci vzdělávacích a osvětových programů a aktivit, kampaní, vydávání odborných perio-
dik a publikací (studií) zaměřených na ekologickou tématiku, na koordinaci významných národních a mezinárodních projektů 
a programů realizovaných v ČR.

Program je realizován prostřednictvím vyhlášených, jednotlivých specifi ckých výzev v daném období implementace tohoto programu.
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Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Finanční podpora se poskytuje na realizaci opatření splňujících podmínky stanovené v čl. I. 

2.  Finanční prostředky budou uvolňovány bezhotovostně v CZK na bankovní účet příjemce podpory,  podle náležitostí 
žádostí o platbu uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory: 

a) na základě uhrazených i neuhrazených faktur se soupisem provedených prací, 
 b)  v případě prací prováděných vlastními kapacitami na základě řádných účetních dokladů, a to uhrazených nebo ne-

uhrazených - půjde zejména o mzdové doklady (výkaz odpracovaných hodin, výplatní listiny), doklady o nákupu 
věcí a materiálu, příp. výpisy z účetní evidence, (pouze pro program č. III.2 a č. III.3.), a/nebo 

c)  na základě dokladů o skutečně vynaložených režijních nákladech (pouze pro program  č. III.2 a č. III.3).
 d)  průběžně podle postupu realizace (výstavby) projektu a parciálně podle % přiznané podpory z Fondu. Úhradu fak-

tur, resp. účetních dokladů zhotoviteli jak z prostředků Fondu tak i  podíl vlastních zdrojů příjemce podpory prů-
běžně dokládá bankovními výpisy. 

3.  V průběhu realizace bude dotace poskytována pouze do výše 90 % celkově přiznané dotace (tento postup se uplatňuje 
průběžně u každé žádosti o platbu). Pozastavená část dotace bude uvolněna až po ukončení realizace a schválení závě-
rečného vyhodnocení akce.

 
4.  Podpora je primárně poskytována na projektové činnosti s jasným začátkem, koncem a defi novanými monitorovacími 

indikátory přínosů projektu ve struktuře: výstupy, výsledky a dopady předmětného projektu. 
 

5.  Podporu nelze poskytnout na již ukončené akce. 

6.  Fond poskytne podporu na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s projektem. Uznatelné náklady jsou uvedeny 
v Článku VI. 

7.  Podpora se poskytuje formou dotace. Maximální limit dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet pod-
pory, a maximální pevné částky podpory jsou uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů s tím, že sta-
novené limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření. 

Maximální limity celkové dotace

Číslo 
programu Název programu

Max. limit % a Kč dotace
ze základu pro výpočet 

podpory

III.1.
Program investiční podpory 
environmentálního vzdělávání, osvěty 
a poradenství pro region NUTS II Praha 

 max. 70 %
max. 30 mil. Kč/ 1 akce1)

III.2.
Program neinvestiční podpory rozvoje  
environmentálních poradenských center

výše podpory bude 
stanovena v jednotlivých 

výzvách

III.3
Program neinvestiční podpory projektů 
zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP

max. 80 %
max. 3 mil. Kč/ 1 akce1)

1) V případě veřejné podpory bude výše a % podíl podpory stanoven dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008 
(obecné nařízení o blokových výjimkách). Kombinace s podporou de minimis je možná za předpokladu dodržení procentního 
podílu a formy podpory stanovené výše uvedenou tabulkou.
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Článek III

POSTUP A POTŘEBNÉ DOKLADY PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, UZAVŘENÍ SMLOUVY 
A ZÁVĚREČNÉM VYHODNOCENÍ AKCE

1.  Postup, formulář žádosti a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu jsou zveřejněny na webových stránkách SFŽP 
ČR - Pokyny pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

2.  Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu jsou 
zveřejněny na webových stránkách na webu SFŽP ČR - Pokyny pro příjemce (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

3.  Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro závěrečné vyhodnocení akce jako příloha k Formuláři závěreč-
ného vyhodnocení akce (ZVA) jsou zveřejněny na webu SFŽP ČR - Pokyny pro příjemce (viz www.sfzp.cz sekce Národ-
ní programy).

Článek IV

OPRÁVNĚNOST ŽADATELŮ

1. Oprávněnými žadateli jsou: 
právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, kromě nadací a nadačních fondů (zákon č. 

227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech  a o změně a doplnění zákonů, v platném znění), zejména:
-  obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a do-

plnění zákonů, v platném znění);
- územní samosprávné celky;
- občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění);
-  účelová zařízení církví a náboženské společnosti, církevní právnické osoby, další právnické osoby ve smys-

lu zákona o církvích a náboženských společnostech;
- svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;
-  právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organi-

zační složky);
- školy a školská zařízení;
- státní příspěvkové organizace;
-  ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními sub-

jekty včetně VVI podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České re-
publiky; zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.).

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

Pro účely poskytnutí podpory dle těchto Příloh jsou na roveň nájemce postaveny osoby, jejichž právní vztah k předmětu 
podpory jim dává alespoň taková práva, jako nájemci.

2. Oprávněný žadatel dále musí:

•  veškeré náklady / výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., 
v platném znění). Příjemce podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifi kovat od ostat-
ních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu pro-
jektu. U osobních nákladů (prací svépomocí) jsou příjemci podpory, kteří vedou podvojné účetnictví,  povinni vykazovat 
podle zákona o účetnictví a platných účetních standardů pro daný typ subjektu i tzv. aktivaci vlastní výroby;

• zpracovávat a zveřejňovat výroční zprávu (nebo ekvivalent);
• být registrován v ČR; 
• mít sídlo v ČR.
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Článek V

PRINCIP PARTNERSTVÍ

U projektů realizovaných v programu č. III.2 specifi cké a inovativní projekty a v programu č. III.3 je umožněn princip partnerství. 

Defi nice partnerství: 
  Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, a to jak soukromými, tak veřejnými, který spočívá ve 

spolupráci těchto subjektů při přípravě a následně realizaci projektu spolufi nancovaného ze SFŽP ČR. Sub-
jekty působící v partnerství jsou označovány jako tzv. partneři.

  Partneři projekt společně vytvářejí, koordinují, organizačně a administrativně zajišťují, nebo určitou část 
projektu sami realizují, monitorují a vyhodnocují, zda je cíl projektu naplňován. Bez těchto činností by ne-
bylo možné zajistit řádné fungování a naplňování cíle projektu, proto je spoluúčast všech partnerů na projek-
tu podstatná a nezastupitelná. 

  Povaha právních vztahů mezi žadatelem (příjemcem dotace) a jeho partnery není založena na poskytování 
služeb. Označení plateb mezi příjemcem fi nanční podpory a jeho partnery podle účetních předpisů přitom 
není rozhodující.

Znaky partnerství:
  Žadatel o fi nanční podporu uvede své partnery  již v žádosti o fi nanční podporu a za každého partnera před-

loží  Prohlášení o partnerství.
  Role jednotlivých partnerů, včetně jejich podílu na aktivitách projektu a prostředcích z obdržené fi nanční 

podpory je vymezena v žádosti o fi nanční podporu. 
  Postavení jednotlivých partnerů, jejich úloha a odpovědnost, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povin-

ností při realizaci projektu je upravena ve Smlouvě o partnerství.
  I když je dotace na projekt poskytována pouze žadateli, podmínky pro získání fi nanční podpory musí splňo-

vat i partneři. 
  Výdaje, které vznikly partnerům v souvislosti s realizací projektu jsou hrazeny z prostředků, které obdržel 

žadatel na projekt formou dotace.
  Výdaje partnerů budou uhrazeny za podmínky, že budou dodržena všechna pravidla pro uznatelnost výda-

jů stanovená programem. 
 Výdaje partnerů vynaložené na realizaci projektu musí být doloženy účetními doklady. 
  Projekty, které jsou realizovány v rámci partnerství, mají neziskový charakter, to znamená, že nesmějí být  

realizovány za účelem vytváření zisku. 
  Příjemce není oprávněn uzavírat se svými partnery, uvedenými ve schválené žádosti o fi nanční podporu, 

v rámci projektu žádné smluvní vztahy, jejichž předmětem je dodávka nebo služby poskytnuté za úplatu.

Článek VI

OPRÁVNĚNOST NÁKLADŮ

Oprávněnost nákladů
• V rozpočtu projektu mohou být obsaženy pouze oprávněné náklady.
•  Pravidla pro oprávněnost nákladů se vztahují na všechny náklady projektu - bez ohledu na to, jestli jsou hrazeny z dotace 

poskytnuté Fondem nebo ze zdrojů spolufi nancování.

Oprávněnost nákladů je nutné posuzovat ze dvou hledisek:
• z „VĚCNÉHO / OBSAHOVÉHO“ hlediska;
• z „ČASOVÉHO“ hlediska.

Oprávněnost nákladů z „VĚCNÉHO“ hlediska
• Nezbytné pro realizaci projektu
• Vynaložené v souladu se zásadami řádného fi nančního řízení
• Efektivní a přiměřené, obvyklé za dané plnění v příslušném místě a čase
• Řádně vedené v účetnictví, doložitelné doklady
• Uhrazené
• Režijní náklady mohou být oprávněné, pokud jsou na projekt přiděleny poměrným dílem na základě řádně zdůvodněné, 
poctivé a spravedlivé metody. Tato metoda musí být popsána žadatelem a schválena Fondem.
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Oprávněnost nákladů z „ČASOVÉHO“ hlediska
• Náklady musí být vynaložené pouze v období realizace projektu
• Období realizace projektu bude přesně defi nováno ve Smlouvě

Oprávněné náklady
• mzdy včetně odvodů a související daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
• cestovní náhrady (ve výši zákonných nároků, bez kapesného)
• nákup spotřebního materiálu a vybavení – pokud není vedeno jako dlouhodobý majetek
• nákup služeb
• DPH, pokud neexistuje možnost nárokovat její vrácení
• náklady vyplývající z požadavků Smlouvy (závěrečný audit, publicita apod.).

Neoprávněné náklady
• dluhy a rezervy na ztráty nebo dluhy
• dlužné úroky
• fi nanční leasing
• odpisy
• kursové ztráty
• bankovní poplatky
• příspěvky v naturáliích
• DPH, pokud existuje možnost nárokovat její vrácení
• ostatní daně
• náklady spojené s přípravou žádosti o dotaci
• náklady nedoložitelné prvotními účetními doklady
• zakázky, které nebyly realizovány v souladu se stanovenými pravidly. 

Zakázky
•  Jakákoli zakázka v rámci projektu je považována za veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-

kázkách.
• Pro všechny zakázky platí povinnost dodržet principy transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení.
•  Pro zakázky nad 200 000 Kč (cena bez DPH) je nutné realizovat zjednodušené výběrové řízení a uzavřít smlouvu s doda-

vatelem  

Subdodávky
• Jedná se o takový typ zakázky, kdy dochází k přenesení realizace části projektu na dodavatele.
• Na subdodávky se tudíž vztahují všechna obecná pravidla platná pro zakázky.
•  Prostřednictvím subdodávek je možné realizovat jen omezenou část projektu - náklady na subdodávky nesmí přesáhnout 

49 % z nákladů žadatele (nevztahuje se na program č. III.1).

Uznatelné náklady podle programů:

III.1. Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty pro region NUTS II Praha

Výstavba, rekonstrukce a související služby: 
  způsobilé jsou zejména stavební práce na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících zařízení zajiš-

ťující splnění parametrů dané oblasti podpory, včetně výdajů na přípravu staveniště. Způsobilé jsou veškeré 
stavební konstrukce, zdravotně technické instalace v budovách (vytápění, klimatizace, vnitřní kanalizace a 
vodovod), elektroinstalace, vnitřní a vnější osvětlení, vybavení audio systémem, zabezpečovacími systémy, 
slaboproudé rozvody: telefon, intranet,

  výstavba zpevněných ploch v areálu environmentálního centra (chodníky, parkovací plochy, komunikace 
v rámci areálu, odstavné plochy), oplocení a venkovní osvětlení areálu environmentálního centra,

 výstavba elektr. přípojky, přípojky vodovodu a kanalizace,
 výstavba kanalizačních a vodovodních řadů na území areálu centra,
 terénní úpravy a ozelenění areálu environmentálního centra,
 výstavba lokální čistírny odpadních vod (pouze pro objekt centra),
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Technické vybavení objektů environmentálních center a poraden:
a) způsobilá je vstupní cena majetku (účetní hodnota) bez úroků z úvěrů,

b) způsobilý je zejména následující hmotný/nehmotný majetek investičního charakteru:

  nové zařízení nezabudované do stavby, je-li součástí komplexního řešení a je přímo a výhrad-
ně spojené s účelem projektu,

  účelové počítačové vybavení včetně periferií a programy pro zajištění provozu environmen-
tálního centra,

  nové technické vybavení stávajících a nově budovaných nebo rekonstruovaných center/pora-
den pro zajištění plnění environmentální funkce centra/poradny.

III.2. Program neinvestiční podpory rozvoje environmentálních poradenských center 

Pro oblast iniciační podpory budou uznatelné takové náklady, které umožní poradně dosáhnout požadované kvality posky-
tovaných služeb a povedou k certifi kaci poradny. 

Konkrétní uznatelné náklady budou závislé na podmínkách certifi kace a budou specifi kovány v jednotlivých výzvách.

Pro oblast plateb za poradenský výkon budou platby realizovány na základě vykázaných poradenských výkonů.Výčet po-
radenských výkonů, včetně jejich defi nice, výše plateb za jednotlivé poradenské výkony a nejvyšší možná souhrnná částka pro 
jednotlivé projekty budou uvedeny ve specifi ckých výzvách.

Pro oblast specifi ckých a inovativních projektů budou uznatelné náklady podrobně specifi kovány v jednotlivých výzvách 
v souladu s aktuálními požadavky v této oblasti.

III. 3. - Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP

 náklady na tvorbu a realizaci environmentálních vzdělávacích aktivit 
  náklady na pronájem výstavních či jiných prostor pro konání environmentálních vzdělávacích a osvětových 

programů, tyto náklady mohou být uznány pouze pokud se jedná o pronájem s přímým pronajímatelem, tj. 
přímo s majitelem resp. dlouhodobým nájemcem,

  náklady na organizaci a přípravu akce uskutečněné na základě dodavatelských smluv, které výhradně souvi-
sejí s projektem,

  náklady na zapůjčení  technického vybavení (audiovizuální technika, IT), tyto náklady mohou být uznány 
pouze pokud se jedná o pronájem s přímým pronajímatelem, tj. přímo s majitelem resp. dlouhodobým ná-
jemcem,

  náklady na tvorbu publikací, periodik, skript včetně nákladů na grafi cké zpracování, předtiskovou přípravu, 
tisk a distribuci,

  náklady na zhotovení výukových, propagačních a informačních materiálů, tvorbu www stránek vztahujících 
se k akci,

  režijní náklady (energie, nájmy kanceláře, telefonní poplatky, poplatky za internet, pojištění majetku, opra-
vy DHM , úklidové služby, kancelářské potřeby) maximálně do výše 10 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu. Režijní náklady nezahrnují osobní náklady. Režijní náklady musí být přiměřené a musí být dolože-
ny účetními doklady. Druhy nákladů vykázané jako režijní již nemohou být vykázány jinde v rozpočtu. U re-
žijních nákladů se nemusí vykazovat přímá souvislost s realizovaným projektem.

  náklady na cestovné související s projektem (služební automobil, veřejné dopravní prostředky) pouze pro 
osoby podílející se na přípravě akce, jízdné musí být prokázáno jízdenkami, cestovními příkazy a výpisem 
z knihy jízd,

  práce svépomocí - hrubé mzdy (včetně odvodů soc. a zdrav. pojištění), dohody o pracovní činnosti, autor-
ské honoráře, v případě prací prováděných vlastními kapacitami náklady prokázané řádnými účetními dokla-
dy – zejména mzdové doklady (výkaz odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence).  
(Je žádoucí, aby konkrétní výše mzdy byla stanovena na úrovni, na níž je plat za srovnatelnou činnost vyko-
návanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 143/1992 o platu a odměně za pracovní pohotovost 
v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech.) 

 náklady na pořízení expertních studií.
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Článek VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Fond je oprávněn na základě zjištění příslušných odborných orgánů nebo na základě výsledků vlastní kontrolní čin-
nosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí pod-
pory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na úroveň environmentální-
ho vzdělávání nebo stav životního prostředí nebo při fi nančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž je možno pou-
žít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby apod.

2. Postih vůči jednotlivým příjemcům podpory může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. 
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Přílohy IV

„Směrnice Ministerstva životního prostředí 
o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“ 

v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné od 1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí  Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

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

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP 
ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu podpory obcí leží-
cích v regionech národních parků (dále jen „Program“), podané před termínem zahájení realizace opatření, budou akceptovány. 
Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fon-
du. Podporu nelze poskytnout na již ukončenou akci.

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního pro-
středí ČR a těchto jejích Příloh IV se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno dodava-
teli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. U nestavebních akcí se za termín zahájení považuje den 
uzavření smlouvy o dílo. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas  podle pří-
slušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, resp. datum z předávacího protokolu  o ukončení akce. Pro posouze-
ní, zda je podpora poskytována na dosud neukončenou akci, je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře. Ná-
klady na výrobu informačních tabulí, které musí být instalovány na všechny investiční akce fi nancované Fondem, budou zapo-
čítávány do uznatelných nákladů.

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů a technické úrovně řešení, a to v 
každé složce životního prostředí dle kritérií uvedených v Pokynech pro žadatele. 

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

 Žádosti o podporu podle Příloh IV  přijímá Fond v termínech, které budou vyhlašovány v jednotlivých  výzvách. Ve 
výzvách budou upřesněny požadavky na předkládané žádosti, požadované doklady a výše fi nanční alokace. 

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopa-
dů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh IV.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, fi nančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory.

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

Přílohy:
Příloha č. IV.1: Zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu 
Příloha č. IV.2: Program podpory obcí ležících v regionech národních parků 

V Praze dne 30. dubna 2010 
Rut Bízková, v.r.

ministryně životního prostředí
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Příloha č. IV.1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

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

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

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

4. Typy žadatelů o podporu

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

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

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

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

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

E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající)

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

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

6.  Fond uvolňuje fi nanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fak-
turační princip) a to poměrem % dotace a % vlastních zdrojů. Použití fi nančních prostředků (dotace, a vlastních 
zdrojů) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. K žádosti o platbu může klient předložit i neuhrazené fak-
tury, jejich proplacení doloží při další žádosti o platbu. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných přípa-
dech aplikovat zvláštní režim fi nancování. 

7.  Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání žádosti a vyhodno-
cení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

8.  Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnutí  
v rozmezí +/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory a 
sníženy ekologické efekty stanovené Rozhodnutím ministra. Má-li dojít k zúžení rozsahu technických parame-
trů, vyhodnotí Fond jeho dopad a podporu případně úměrně sníží.
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9.  V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, které je možné fi nancovat z Operačního pro-
gramu Životní prostředí nebo z dalších operačních programů (tato podmínka neplatí v případě vyššího kofi nan-
cování v podprogramu IV.4).

Článek II

1. Formy fi nanční podpory

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

Maximální výše fi nančních prostředků na akci za rok se bude odvíjet od konkrétního opatření a bude specifi kována při kaž-
dé výzvě. 

1. Podpora formou dotace

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

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

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

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

4. Změny podmínek

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

5. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů

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

6. Změna příjemce podpory

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

7. Termíny realizace akce

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

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

9. Publicita

Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Příloha č.  IV.2

PROGRAM PODPORY OBCÍ LEŽÍCÍCH V REGIONECH NÁRODNÍCH PARKŮ
 

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

Podpora v rámci programu je poskytována na realizaci opatření v regionech NP v následujících 4  podprogramech:

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

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

Předmět podpory:
a)  podpora provozu a činnosti environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center na území 

NP a popř. návštěvnických center zaměřených na environmentální problematiku 
b) podpora činností (certifi kovaných) průvodců na území NP 
c) podpora pobytových akcí zaměřených na poznávání přírody v NP 
d) rozvoj ekoporadenských služeb na území NP pro šetrnější hospodaření a podnikání (ekoinovace).

 

IV.2. Podpora opatření malého rozsahu

 IV.2.A. Údržba a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické  infrastruktury
 
Cílem tohoto opatření je zkvalitňovat a rozvíjet návštěvnickou infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu v regionu.

Předmětem podpory je:
výroba, instalace, údržba nebo odstranění nefunkčních informačních tabulí, jejichž funkcí je informovat o přírodních hodno-

tách daného území, dále tabulí a směrovek usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního naučného vybavení stezek a informač-
ních míst v terénu (neinvestičního charakteru), údržba, oprava nebo budování bariér, zábradlí, lávek a jiných zařízení, usměr-
ňujících pohyb návštěvníků, vyjma cest, obnova autobusových zastávek v rámci podpory ekologické veřejné dopravy (Zelené 
autobusy) - malé informační body, návaznost na záchytná parkoviště, instalace zařízení určených pro výběr dobrovolných pří-
spěvků obcím regionu NP.
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 IV.2.B. Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů,  působících v před-
mětných územích

Cílem tohoto opatření je zlepšení stavu krajiny zejména prostřednictvím odstranění nepovolených skládek a odstranění ne-
využívaných staveb a dalších zátěží z předmětného území.

Předmětem podpory je odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a odstraňování zbytků nefunkčních technic-
kých zařízení, objektů apod. Konečné přiznání dotace (ZVA) bude podmíněno uskutečněným výmazem stavby z katastru ne-
movitostí.

 IV.2.C. Revitalizace sídelní zeleně
 
Cílem opatření je udržitelný rozvoj sídel prostřednictvím zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního cha-

rakteru v zastavěných územích, výsadba vegetace na místě odstraněných starých zátěží a likvidace invazních nebo geografi cky 
nepůvodních druhů rostlin. 

Předmětem podpory je:
  obnova a zakládání parkové a uliční zeleně, stromořadí a další nelesní zeleně za použití geografi cky původ-

ních druhů (na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci),
  obnova nebo vytváření vegetačního krytu s přírodě blízkým charakterem na místě odstraněných staveb a za-

řízení, zátěže apod.,
 likvidace nebo redukce rostlin patřících ke geografi cky nepůvodním nebo invazním druhům, 
 ošetření památných a významných stromů a stromořadí.

IV.2.D. Čištění odpadních vod 

Cílem opatření je realizace opatření sloužící k čištění odpadních vod vedoucí k zásadnímu snížení znečištění a eutrofi zace 
povrchových vod.

Předmětem podpory je:
  výstavba, intenzifi kace  nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod v kategorii do 500 EO jako součásti kom-

plexního řešení zneškodňování odpadních vod v dané lokalitě včetně vegetačních čistíren odpadních vod, 
 výstavba souvisejících stokových systémů,
  výstavba kanalizačních přípojek nad 100 m délky (za předpokladu posouzení variantního řešení – domov-

ní ČOV).

IV.3. Podpora energetické soběstačnosti obcí v regionu NP

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

Předmětem podpory je:
  nákup peletovací linky na zpracování biomasy z ploch (bezlesí i lesa), které jsou součástí Evropsky význam-

ných lokalit (EVL) v rámci Natury 2000, 
  investice do revitalizace nevyužívaných objektů bývalých zemědělských objektů, pil, místní výroby pro 

zpracování či skladování biomasy z ploch (bezlesí i lesa), které jsou součástí EVL v rámci Natury 2000, 
 nákup drobného strojního zařízení a technologií pro zpracování biomasy za výše uvedeným účelem.

IV.4. Navýšení podpory z Fondu při kofi nancování projektů z OPŽP

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

Předmětem podpory je příspěvek ve výši maximálně 5 % uznatelných nákladů ke schválenému projektu OPŽP. Na návrh ří-
dícího výboru OPŽP a po projednání Radou Fondu může ministr rozhodnout o následující struktuře fi nancování projektu: ERDF 
(FS) 85 %, Fond (SR) (kofi nancování OPŽP 5 % + Národní program 5 %) a 5 % příjemce podpory (obce ležící v regionu NP). 
Obcím ležícím v regionu NP může tak být z Fondu poskytnuta tato další podpora a příjemce podpory by se podílel fi nanční spo-
luúčastí ve výši minimálně 5 % uznatelných nákladů.
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Maximální limity celkové podpory a dotace

Číslo 
programu Název programu Typ žadatele

Max. limit
% podpora/%dotace

ze základu pro výpočet 
podpory

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

A
70/702)

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

IV.2.A Údržba a budování technických zařízení nebo 
drobných objektů návštěvnické infrastruktury A 70/702)

max. 250 tis. Kč na 1 akci 

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

A 70/702)

max. 500 tis. Kč na 1 akci 

IV.2.C Revitalizace sídelní zeleně A
70/702)

max. 250 tis. Kč na 1 akci 

IV.2.D Čištění odpadních vod
A
E

70/702)

70/701)

max. 4 000 tis. Kč na 1 akci4)

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

max. 5 mil. Kč na 1 akci 

IV.4 Navýšení podpory z Fondu při kofi nancování 
projektů z OPŽP A 53)

max. 3 mil. Kč na 1 akci 

Celková roční alokace na program 50 000 000,-Kč

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

uznatelných nákladů
3)  Pro obce ležící  celým svým katastrálním územím v NP na opatření realizovaná na území NP je podpora formou ne-

vratné dotace poskytována až do výše 5 % ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP, v ostat-
ních případech do výše 3 % ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP

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

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

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

 Ekologická relevance (přínos projektu, vazba na strategické dokumenty a sítě v EVVO)
 Metodologie (odborná úroveň projektu)
 Udržitelnost
 Provozní a odborná kapacita žadatele
 Rozpočet a efektivita nákladů
 Územní příslušnost k NP

Výše podpory: 

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

Max. 1,5 mil. Kč na 1akci a min. 300  tis. Kč na 1akci.
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Oprávněnými žadateli jsou: 
právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, kromě nadací a nadačních fondů (zákon č. 227/1997 Sb., 

o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, v platném znění), zejména: 
  obecně prospěšné společnosti (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a do-

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

(na předkládaném projektu) s příslušnou obcí partnerskou smlouvou
 územní samosprávné celky; 
 svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění); 
  právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organi-

zační složky); 
  ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními sub-

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

IV.2. Podpora opatření malého rozsahu

Kritéria pro výběr projektů k podpoře:

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

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

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

uznatelných nákladů.

Oprávněnými žadateli jsou:
 územní samosprávné celky (obce)
 obecně prospěšné společnosti
 občanská sdružení (pouze V.2.B a IV.2.C)
 ostatní žadatelé typu A pouze s podmínkou, že se na projektu podílejí i obce
 žadatelé typu E pouze s podmínkou, že opatření je realizováno na území NP 

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory:

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

nančních prostředků v rámci Programu,
 zdůvodnění akce, popis přínosů akce z hlediska cílů Programu,
 lokalizace akce: kraj, okres, obec, katastrální území, pozemek (p.p.č.), 
 popis současného stavu
 časový harmonogram akce
 projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu.

Pro opatření zaměřená na údržbu a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury jsou 
požadovány následující přílohy:

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

jektové dokumentace doplněný o grafi cké znázornění majetkoprávních poměrů dotčené lokality (výplně 
ploch + legenda)

  rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření přísluš-
nými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy. Rozhodnutí 
vydaná ve správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci

 výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“), pokud to ze zákona vyplývá,
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  v případě, že žadatel o podporu není vlastníkem, doložit nájemní smlouvou nebo souhlas vlastníka pozemku 
s realizací opatření, na kterých bude akce realizována nebo které jsou akcí dotčeny,

 vyjádření místně a věcně příslušné správy národního parku, 
  další relevantní podklady a doklady na vyžádání správce Programu, které se v průběhu projednávání akce 

stanou nezbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace). 

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

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

jektové dokumentace doplněný o grafi cké znázornění majetkoprávních poměrů dotčené lokality (výplně 
ploch + legenda)

  rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření přísluš-
nými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy. Rozhodnutí 
vydaná ve správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci

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

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

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

stanou nezbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace). 

U projektů zaměřených na odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu je nutné navíc doložit:
  Snímek z katastrální mapy se zákresem skládky doplněný o grafi cké znázornění majetkoprávních poměrů do-

tčené lokality (výplně ploch + legenda)
  Prohlášení žadatele stvrzující, že podnikl kroky včetně místního šetření za účelem identifi kace původce 

skládky, a to s negativním výsledkem
  Stanovisko obce s rozšířenou působností stvrzující, že tento orgán podnikl místní šetření za účelem identifi -

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

U projektů zaměřených na výstavbu,  intenzifi kace  nebo rekonstrukci čistíren  odpadních vod  (podopatření D):

  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového 
rozpočtu - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na 
jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska; Struktura a členě-
ní rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle 
textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agrego-
vané, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby (např. hloubka výkopu, 
úpravy povrchů apod.). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.

  U ČOV stanovisko projektanta, zda navržené řešení zajistí vypouštění odpadních vod v souladu s platnou legislativou 
EU i ČR (zejména s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), a to i v mimovegetačních (zim-
ních) podmínkách. Případně postačí, pokud je toto stanovisko dostatečně odborně podpořeno a vyjádřeno v samotné 
projektové dokumentaci.

  Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. - v případě stavebních investic, na stav-
bu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, v případě že stavba  nepodléhá dle zák. č. 183/2006 Sb. územ-
nímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu stanovisko příslušného stavebního úřadu,  dále stavební povolení (pokud 
bylo vydáno).
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 Stanovisko správy NP
  Stanovisko obce - jako přílohu stanoviska připojit Koncepci zneškodňování odpadních vod v obci včetně přehledné si-

tuace v dostatečném rozlišení. V případě, že není zpracována, připojit alespoň citace příslušných pasáží místních roz-
vojových dokumentů. 

IV.3. Podpora energetické soběstačnosti obcí v regionu NP

Výše podpory:

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

Oprávněnými žadateli jsou:
 územní samosprávné celky (obce) a jejich svazky
 správy NP
  právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organi-

zační složky)

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory:

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

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

onu), potřeba pracovních sil,
 časový harmonogram akce,
  technický popis pořizovaného majetku nebo jeho zhodnocení a předpokládané využití (podrobný popis pra-

cí např. rozpis jednotlivých úkonů, jejich druh, použité technologie a materiály),
  zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku, popřípadě jiných výstupů realizace 

akce se specifi kací fi nančních potřeb a zdrojů úhrady, včetně roku následujícího po roce dokončení,
 disponibilita navržených zdrojů fi nancování,
 projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu,
 výjimky dle ZOPK, pokud to ze zákona vyplývá,
  v případě, že žadatel o podporu není vlastníkem, doložit souhlas vlastníka pozemku s realizací opatření, na 

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

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

stanou nezbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace).

Doklady nezbytné k uzavření smlouvy
  identifi kace vybraného zhotovitele akce, základní dokumentace k zadání, průběhu a výsledkům provedených 

zadávacích řízení na dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (u podlimitních zakázek podle § 12 zákona se postupem podle tohoto zákona musí řídit všichni ža-
datelé), tj. alespoň doložení výzvy potřebnému počtu zájemců, protokol z otvírání obálek, protokol o hod-
nocení nabídek výběrovou komisí a rozhodnutí o vybrané  nabídce, případně zdůvodnění jeho neprovedení.
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IV.4. Navýšení podpory z Fondu při kofi nancování projektů z OPŽP

Oprávněnými žadateli jsou:

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

Výše podpory: 
Max. 3 mil. Kč na 1 akci.
Pro obce ležící celým svým katastrálním územím v NP na opatření realizovaná na území NP je podpora formou nevratné do-

tace poskytována až do výše 5 % ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP, v ostatních případech do výše 
3 % ze způsobilých veřejných výdajů projektu schváleného v OPŽP.

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory: shodné s žádostí OPŽP.
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Přílohy V

„Směrnice Ministerstva životního prostředí 
o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“
v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí  Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod stanoví v souladu s obecně závaznými práv-
ními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy V ke Směrnici o poskytování fi nančních prostřed-
ků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy V“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP 
ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do některého z vyhlášených pro-
gramů, podané před termínem zahájení realizace opatření, budou akceptovány. Po termínu zahájení realizace může Fond ak-
ceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu. Podporu nelze poskytnout na již ukonče-
nou akci. Pro posouzení zda je podpora poskytována na dosud neukončenou akci, je rozhodující datum vydání rozhodnutí mi-
nistra o podpoře.

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR a těchto jejích Příloh V se za termín zahájení považuje den uzavření smlouvy o dílo. 

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů a technické úrovně řešení dle kri-
térií uvedených v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

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

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopa-
dů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh V.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, fi nančního základu pro výpočet podpory a stanovení výše podpory.

Podle těchto Příloh V se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti     Příloh V dne 1. května 
2010. Žádosti bude Fond přijímat na základě vyhlašovaných výzev, ve kterých budou stanoveny podrobné podmínky pro 
poskytnutí podpory včetně její výše.

Příloha č. V.1: Obecné zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu
Příloha č. V.2:  Program podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR
Příloha č. V.3:  Program podpory zajištění monitoringu vod

V Praze dne 30. dubna 2010

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Příloha č. V.1

Obecné zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu

1.  Podpory se poskytují na základě „Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR“ (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjem-
cem podpory.

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

3.  Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na po-
stup žadatele (příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných za-
kázkách.

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

5.  Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání žádosti a vyhodno-
cení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

6.  Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnu-
tí  v rozmezí +/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpo-
ry a sníženy ekologické efekty stanovené Rozhodnutím ministra. Má-li dojít k zúžení rozsahu technických pa-
rametrů, vyhodnotí Fond jeho dopad a podporu případně úměrně sníží.

7.  V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomic-
kého vyhodnocení a defi nitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně 
vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od 
smlouvy na poskytnutí podpory.

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

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

10.  Žadatel (příjemce podpory) je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či 
dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
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Příloha č. V.2

V.1 Program podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR

Cílem programu je podpora organizačně metodického řízení sledování, zjišťování (monitorování) a hodnocení stavu vod 
s cílem nastavení komplexního monitorovacího systému pokrývajícího povinnosti ČR vůči platným mezinárodním a národním 
legislativním předpisům v oblasti vody, včetně  provázání monitorovacího systému a jeho výstupů na další složky ŽP. 

Předmětem podpory je pořízení softwarového vybavení  nutného  pro zavedení komplexního hodnotícího systému povrcho-
vých a podzemních vod ČR.   

Maximální výše alokace na program je 10 mil. Kč/rok.

Článek I

PŘEDMĚT PROGRAMU

Program zahrnuje podporu metodického řízení monitorování stavu vod a zajištění jednotného hodnotícího systému stavu vod-
ních útvarů ve všech jednotlivých hodnocených složkách a typech vodních útvarů. Program podporuje taktéž proces zajištění 
mezikalibračního porovnávání biologických složek pro hodnocení ekologického stavu vod a optimalizaci monitorovacích sítí 
ve vazbě na aktualizované vymezení vodních útvarů

Dílčí program V.1.A

Podpora organizačně metodického řízení monitorování a hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod tekoucích včetně 
aktualizace vymezení vodních útvarů. 

Dílčí program V.1.B

Podpora organizačně metodického řízení monitorování a hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod stojatých.  

Dílčí program V.1.C

Zajištění softwarového vybavení pro implementaci hodnocení stavu vodních útvarů do jednotného sběrného a hodnotícího in-
formačního systému.

Cílem programu je podpořit zavedení komplexního systému hodnocení stavu vod a vodních útvarů v souladu s požadavky 
Směrnice č. 2000/60/ES včetně jeho implementace do jednotného sběrného a hodnotícího informačního systému, který je spra-
vován Národním referenčním centrem pro monitoring - ČHMÚ. Podpora je dále určena pro optimalizaci stávajících programů 
monitoringu vod ve vazbě na zavedení hodnotícího systému. Metodické zajištění monitorovacího a hodnotícího systému je pod-
pořeno v následujících oblastech:  

Hodnotící systém stavu vodních útvarů:

 hodnocení ekologického stavu vodních útvarů  povrchových vod:

-  jednotné národní metody hodnocení jednotlivých biologických složek a provedení mezikalibrační-
ho porovnání v odpovídajících zeměpisných interkalibračních skupinách,

-  návrh limitních hodnot pro všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele ve vazbě na typ vodního útvaru,

-  návrh limitních hodnot pro specifi cké znečišťující látky hodnocené v ekologickém stavu vodních 
útvarů.
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 jednotné metody hodnocení chemického stavu vodních útvarů  povrchových vod

 jednotné metody  hodnocení ekologického potenciálu solně ovlivněných a umělých vodních útvarů

 jednotné metody hodnocení chráněných území.

Monitorovací sítě

 návrh aktualizované vrstvy sítě vodních útvarů

 návrh monitorovacích sítí ve vazbě na vymezené vodní útvary a způsob jejich hodnocení:

- metodický návod pro výběr odběrných míst jednotlivých biologických složek

- návrh monitorovacích sítí pro jednotlivé biologické složky včetně referenčních lokalit

- revize odběrných míst pro chemické ukazatele (ekologického i chemického stavu)

- aktualizace monitorovací sítě pro situační monitoring 

- optimalizace nastavení jednotlivých monitorovacích programů

Zavedení hodnotících postupů do jednotného sběrného a hodnotícího IS:

 metodická instrukce pro používání systému sběru a hodnocení a proškolení dotčených odborných organizací. 

Program vytváří podporu pro zefektivnění návrhů a vyhodnocení opatření ke snížení znečištění z komunálních zdrojů, z prů-
myslových zdrojů,  plošného (difúzního) znečištění, dalších druhů znečištění způsobujících eutrofi zaci a opatření k optimaliza-
ci vodního režimu krajiny a sjednocení použitých metod pro všechna dílčí povodí.

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Program je určen pro státní organizace a státní podniky, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, vědeckový-
zkumné instituce, případně vybrané (pověřené) právnické a fyzické podnikatelské osoby (dále jen subjekty podpory).

Výstupy projektu: 

1. Hodnotící systém monitoringu vodních útvarů povrchových vod v souladu s požadavky Směrnice 2000/60/ES 

a. Národní metodika hodnocení chemického stavu vodních útvarů,

b. Národní metodika hodnocení ekologického stavu vodních útvarů,

c. Národní hodnotící metody pro biologické složky ekologického stavu vodního útvaru, 

d.  Národní metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, 

e. Jednotná národní typologie útvarů povrchových vod stojatých (kategorizace nádrží).
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2. Implementace hodnocení stavu vodních útvarů do jednotného národního sběrného a hodnotícího IS.

V rámci hodnotícího systému monitoringu vod bude zajištěno hodnocení vodních útvarů povrchových vod tekoucích 
i stojatých.

Kritéria pro výběr akcí:

Podpora v rámci programu je poskytována jako:

1.  dotace na úhradu neinvestičních nákladů defi novaných v cíli programu podporující zajištění jednotného me-
todického řízení monitorování stavu vod a zajištění hodnotícího systému stavu vodních útvarů povrchových 
vod tekoucích a stojatých,

2.  dotace na úhradu investičních nákladů defi novaných v cíli programu podporující zajištění speciálního soft-
warového vybavení pro implementaci hodnotícího systému do jednotného národního sběrného a hodnotící-
ho IS.

Článek III

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Příloha č. V.3 

V.2 Program podpory zajištění  monitoringu vod

Cílem programu je podpora sledování a zjišťování stavu vod pro  monitoring s cílem zjištění stavu vod v monitorovaných 
profi lech stanovením sledovaných biologických složek kvality a zhodnocením stavu ukazatelů hydromorfologie ve sledovaných 
úsecích toků, včetně odběru a dopravy  vzorků.  

Podporu lze poskytnout subjektům majícím zpracovaný Program monitoringu povrchových vod pro příslušné/příslušná dílčí 
povodí. Tyto programy musejí být zpracovány v souladu  s Rámcovým programem monitoringu a Rámcovou směrnicí o vodě 
2000/60/ES. 

Maximální výše alokace na program je 10 mil. Kč/rok.

Článek I

PŘEDMĚT PROGRAMU

Program zahrnuje podporu zajištění odběru a laboratorního stanovení příslušných ukazatelů jednotlivých biologických slo-
žek kvality vod v monitorovaných profi lech včetně vyhodnocení ukazatele hydromorfologie v příslušném úseku toku vzhledem 
k místu odběru. Program podporuje pouze část komplexního monitoringu zajišťující vstupní údaje do systému.

Program vytváří podporu pro pořízení vstupních dat pro  realizaci a vyhodnocení  opatření ke snížení znečištění z komunál-
ních zdrojů, z průmyslových zdrojů,  plošného (difúzního) znečištění, dalších druhů znečištění způsobujících eutrofi zaci a opat-
ření k optimalizaci vodního režimu krajiny.
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Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Program je určen pro státní organizace a státní podniky, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, vědeckový-
zkumné instituce, případně vybrané (pověřené) právnické a fyzické podnikatelské osoby (dále jen subjekty podpory).

Příjemci podpory jsou subjekty mající zpracovaný Program monitoringu povrchových vod pro příslušné/příslušná dílčí po-
vodí. Tyto programy musejí být zpracovány v souladu s Rámcovým programem monitoringu a Rámcovou směrnicí o vodě 
2000/60/ES. 

Výstupy programu: 

Zajištění vstupních dat pro provoz komplexního systému sledování, zjišťování, hodnocení a analýzy stavu povrchových vod 
a příslušných vodních útvarů nebo jejich seskupení a vytvoření a aktualizace vstupních dat tohoto systému.

Budou monitorovány složky a ukazatele stavu pro hodnocení ekologického stavu vodních útvarů:

 složky biologické kvality,

 ukazatele stavu hydromorfologie toku.

Bude podporováno monitorování v profi lech v následujících oblastech ve členění dle dílčích povodí:

 povodí  horní Vltavy

 povodí dolní Vltavy

 povodí Berounky

 povodí Ohře

 povodí horního Labe

 povodí středního Labe

 povodí dolního Labe

 povodí Moravy

 povodí Dyje

 povodí Odry

Kritéria pro výběr akcí:

a) počet monitorovaných profi lů za rok

b) počet provedených analýz za rok

c) cena (jednotková cena pro soubor  vybraných  analýz).

Podpora v rámci programu je poskytována jako:

dotace na úhradu neinvestičních nákladů defi novaných v cíli programu podporující zajištění vstupních dat komplexního pro-
vozu monitoringu vod a zajištění hodnocení biologických složek kvality a hydromorfologických ukazatelů nutných pro vyhod-
nocení ekologického stavu vodních útvarů.

Článek III

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Přílohy VI

Směrnice Ministerstva životního prostředí 
o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky účinné od 1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí  Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky (dále jen „Programu“) stanoví 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy VI ke Směrnici 
o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy VI“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Podané žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národ-
ní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu,  budou akceptovány. 

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí dle kritérií uvedených v části Kriteria pro výběr akcí k podpoře a v Pokynech pro ža-
datele. Odborný posudek v rámci tohoto Programu nahrazuje rozhodnutí krajského úřadu dle § 14 odst. 1. zák. 185/2001 Sb., 
o provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a místní šetření provedené Fondem.

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

 Žádosti o podporu podle Příloh VI přijímá Fond od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 dle podmínek upřesněných v části  Dal-
ší informace k programu. 

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, fi nančního základu pro výpočet podpory.

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

Přílohy:

Příloha č. VI.1:  Zásady pro poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
Příloha č. VI.1:  Program na podporu systému pro nakládání s autovraky
Příloha č. VI.2:  Protokol místního šetření v zařízení  - nakládání s autovraky

V Praze dne 30. dubna 2010

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Příloha č. VI.1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

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

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

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

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

Článek II

1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice, která je limitována pevnou maximální částkou.

2. Změny podmínek

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

3. Změna příjemce podpory

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

4. Rozsah podpory

V rozhodnutí ministra bude pro žadatele typu P uvedeno pouze zařazení do programu. Rozsah podpory (počet odstraněných 
nebo zpracovaných autovraků) stanoví Fond ve smlouvě o poskytnutí podpory na základě evidence MA ISOH za první čtvrtletí 
roku 2010. V dodatcích smlouvy bude rozsah podpory aktualizován čtvrtletně na základě údajů žadatele a ověřené dle evidence 
MA ISOH. Ověření provede správce informačního systému CENIA. 

5. Publicita

Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).



45

Příloha VI.2

PROGRAM NA PODPORU SYSTÉMU PRO NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených zpracovatel-
ských zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Program se také vztahuje na ře-
šení tzv. „staré zátěže“.

Program je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady, územní 
samosprávné celky, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

Typy žadatelů o podporu

A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
 územní samosprávné celky (obec, kraj);
 státní příspěvkové organizace;
 příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

P –  podnikatelské subjekty, zejména: 

 obchodní společnosti;
 státní podniky; 
 družstva; 
 fyzické osoby oprávněné k podnikání.

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

Program mohou využít kraje, územně samosprávné celky a dále uvedení žadatelé typu A na podporu svozu opuštěných vozi-
del na sběrná místa, demontážní střediska nebo do jiného zpracovatelského zařízení. V případě zajištění svozu opuštěných vozi-
del bez majitele na území samosprávného celku a odstranění staré zátěže žadatelem typu A, je nutné doložit, že žadatel autovrak 
předal do zařízení, které má souhlas krajského úřadu ke sběru a provozu nebo zpracování vybraných autovraků. 

Vybraným autovrakem (dále jen autovrak) se rozumí ve smyslu § 36 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem jako vozidlo kate-
gorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky (dále jen „vybrané vozidlo“), které se sta-
lo odpadem podle § 3.

„Stará zátěž“ jsou vybrané autovraky nebo jejich části, které je nezbytné „odstranit“ za pomoci státní podpory za předpokladu že: 

- není možné identifi kovat posledního vlastníka vozidla s ukončenou životností 
- a není výrobce, akreditovaný zástupce ani právní nástupce, který by vybraný autovrak odebral 
- a poškozuje nebo ohrožuje životní prostředí nebo narušuje estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny 

Základní typy opatření, která jsou podporována:

A.  podpora odstranění „staré zátěže“.
u žadatele typu A se podporuje sběr, svoz a doprava vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských za-
řízení k tomu určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitel-
ných zbytků,

B.  podpora zpracování, využití a odstranění autovraků
Podporuje se kompletní zpracování autovraku (jedná se o zabezpečení zpracování autovraku v zařízeních k tomu ur-
čených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků), 

C.  technická podpora programu
 Podporuje se administrace „Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky“.



46

Kriteria pro výběr akcí1 k podpoře v rámci programu na podporu pro nakládání s autovraky jsou stanovena takto:

Povinná:
 zapojení žadatele do MA ISOH dle zákona o odpadech (§ 37b odst. 1 písm. h) zákona 185/2001 Sb.),
  splnění technických požadavků na nakládání s autovraky (vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládá-

ní s autovraky),
 protokol o místním šetření v zařízení na zpracování autovraků.

Další:
  žadatel doloží, že s odpady z autovraku se nakládá dle zákona o odpadech, kdy materiály a části autovraků bu-

dou v maximální míře opětovně použity, využity, popřípadě odstraněny nebo za tím účelem předány jiné osobě, 
 likvidace autovraků bez majitele, výrobce nebo zatěžující životní prostředí (stará zátěž).

Další informace k programu:
- podpora je časově omezena v období od  1. ledna 2010 až 31. prosince 2010;
-  podpora se vyplácí pouze na autovrak převzatý bezplatně do zařízení pro zpracování autovraků a zanesený v MA 

ISOH2 
-  podpora je poskytována do výše prostředků získaných z poplatků podle § 37e zákona 185/2001 Sb. o odpadech 

v aktuálním znění, výše čerpaných prostředků je pro rok 2010 stanovena částkou max. 200 mil. Kč;
-  žádost pro čerpání příspěvku se podává v písemné formě na stanoveném formuláři žádosti a musí být doručena 

podatelně Fondu ve vyhlášeném termínu; 
-  nárok na podporu (při splnění uvedených podmínek) u realizace opatření VI.A. vzniká od 1.1.2010 s tím, že žá-

dosti je možné podávat nejpozději do 31.12.2010; 
-  nárok na podporu (u realizace opatření VI.B.) vzniká od 1.1.2010 v případě, že žadatel typu P podá žádost o za-

řazení do programu do 31. 3. 2010 a SFŽP potvrdí splnění předepsaných podmínek. Pokud žádost bude podána 
od  1. 4. 2010 do 31. 12. 2010 bude rozhodným datem podání žádosti o zařazení do programu při splnění stano-
vených podmínek programu potvrzených SFŽP;

-  žadatel typu P čerpá podporu po uskutečněném místním šetření3. V případě zjištění nedostatků místním šetřením, 
může být žádost podána opakovaně4;

- příspěvek pro žadatele typu P se na základě požadovaných dokladů vyplácí čtvrtletně, pro žadatele typu A ročně;
- žadatelé o podporu zasílají SFŽP čtvrtletně přehled autovraků včetně údajů o převzatých autovracích do zařízení5;
-  vzory formulářů a žádostí např. o zařazení do programu, čerpání podpory, místního šetření a další informace 

k programu budou umístěny na stránkách MŽP a SFŽP.

 Forma fi nanční podpory

Přímá fi nanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout pevné částky podpory, uvedené v následu-
jící tabulce podle vyhlášeného opatření s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení eko-
nomiky podporovaného opatření:

Program na podporu systému pro nakládání s autovraky

Název opatření Typ 
žadatele

Podpora
max. limit výše dotace

VI.A Podpora odstranění „staré zátěže“ A 2 100,-Kč/autovrak1)

VI.B. Podpora zpracování, využití a odstranění 
autovraků

P 400,-Kč/autovrak

VI.C Technická podpora programu A 10 mil. Kč/opatření2)

1. max. čerpání z celkové alokace prostředků na program/rok podpory je 20 % z 200 mil. Kč, tj. do 40 mil. Kč/rok 

2.   podpora se poskytuje do výše 100 % uznatelných nákladů, max. čerpání z celkové alokace prostředků na program/rok 
je do výše 5 % z 200 mil. Kč. 

1  Splnění podmínek bude ověřeno  v rámci místního šetření provedeného SFŽP
2  vyplněny všechny dostupné údaje, včetně bezplatného převzetí 
3  místní šetření s výsledkem „SPLŇUJE“
4  žádost může být podána dvakrát za dobu trvání programu
5  přehled autovraků včetně údajů (export dat z MA ISOH ve formátu MŽP), na které bude nárokována podpora 



47

Přílohy k žádosti o podporu podle typu žadatelů:

Typ žadatele A:  

- potvrzení o převzetí autovraku,

-  fotodokumentace s popisem autovraku event. s identifi kačními čísly označených částí (v případě neexistence RZ nebo 
VIN nutných pro vydání potvrzení o převzetí autovraku),

- protokol o zjišťování vlastníka vozidla.

Typ žadatele P:  

- přehled zdarma převzatých autovraků z MA ISOH (RZ, VIN, datum převzetí do zařízení, identifi kace zařízení),

- protokol o provedení místního šetření Fondem v období po registraci žádosti o příspěvek – Příloha VI.3

Příloha VI.3 

Protokol místního šetření v zařízení  - nakládání s autovraky

Identifi kace provozovatele zařízení

IČ provozovatele:

Název provozovatele:

Adresa provozovny:

Jméno osob/y účastnící se místního šetření (zařízení):

Souhlas k provozu zařízení ke sběru autovraků dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech:

Souhlas vydal:

Číslo jednací souhlasu:

Datum vydání souhlasu:

Doba platnosti souhlasu do:

1. Legislativní soulad
 kontrola platnosti a rozsahu povolení (dle odpadů, ovzduší, vod)     □
 kontrola úplnosti a aktuálnosti provozního řádu      □
 kontrola plnění ohlašovacích povinností (MA ISOH)      □

2. Příjem autovraků
 zařízení na zjišťování hmotnosti        □
 průběžná evidence přijatých autovraků (MA ISOH)      □



48

3. Místa pro skladování (včetně dočasného skladování) vozidel s ukončenou životností před jejich zpracováním:

  plochy s nepropustným povrchem pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycování 
uniklých kapalin, čisticími a odmašťovacími prostředky,       □

 plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,  □

4. Místa pro zpracování:

  plochy s nepropustným povrchem pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycování 
uniklých kapalin, čisticími a odmašťovacími prostředky,       □

 plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,  □

  vhodné skladovací prostory na demontované díly včetně nepropustných skladů pro díly 
znečištěné olejem,           □

 vhodné kontejnery na skladování baterií        □
  příslušné shromažďovací prostředky pro oddělené skladování kapalin z vozidel s ukončenou 

životností: palivo, motorový olej, olej z převodové skříně, převodový olej, olej z hydrauliky, 
chladící kapaliny, nemrznoucí směs, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, kapaliny klimatizačního 
systému a jakékoli další kapaliny obsažené  ve vozidle s ukončenou životností,     □

 vhodné skladovací prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru     □

5. Postupy zpracování k odstranění znečišťujících látek z vozidel s ukončenou životností (kontrola procesu):
 vyjmutí baterií a nádrží na zkapalněný plyn,        □
 vyjmutí nebo neutralizace potenciálně výbušných součástí (např. airbagů),     □
  odčerpání a oddělený sběr a skladování paliva, motorového oleje, oleje z převodové skříně, 

oleje z převodovky, oleje z hydrauliky, chladicích kapalin, nemrznoucí směsi, brzdových kapalin, 
náplní klimatizačního systému a jakýchkoli dalších kapalin obsažených ve vozidle s ukončenou 
životností, pokud nebudou nezbytné pro opětné použití příslušných dílů,     □

6. Zpracovatelské operace pro podporu opětovného použití nebo využití (kontrola procesů):
 vyjmutí katalyzátorů,          □
 vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, hliník a hořčík     □

  vyjmutí částí k opětovnému použití (pneumatiky, velké části plastu), jestliže je není možno oddělit 
při drcení, a účinně využít jako materiály,        □

Místní šetření provedli:

Datum a čas místního šetření:

Zařízení SPLŇUJE / NESPLŇUJE* požadavky na 
zapojení do programu nakládání s autovraky.

Zápis z šetření byl vyhotoven ve 2 kopiích, z nichž 

jedna byla předána žadateli.                        □                                                                                                             
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Komentář/poznámky:

Podpis osob/y účastnící se místního šetření:
 
Podpisy osob provádějící místní šetření:

*nehodící škrtněte
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Přílohy VII

Směrnice Ministerstva životního prostředí 
o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory předkla-

datelů návrhů projektů z fondů EU 
účinné od  1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí  Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU (dále jen „Program“) stano-
ví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších  a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy VII ke Směr-
nici o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy VII“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Podané žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národ-
ní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu,  budou akceptovány. 

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí dle kritérií uvedených v části Kriteria pro výběr akcí  k podpoře a v Pokynech pro žadatele. 

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

 Žádosti o podporu podle Příloh VII přijímá Fond od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2013 dle podmínek upřesněných v Příloze č. VII.2.

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska do-
padů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, fi nančního základu pro výpočet podpory.

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

Přílohy:

Příloha č. VII.1: Zásady pro poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
Příloha č. VII.2:  Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

V Praze dne 30. dubna 2010

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Příloha č. VII.1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

1.  Podpory se poskytují na základě „Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR“ (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjem-
cem podpory.

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

3.  Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na po-
stup žadatele (příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných za-
kázkách.

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

5.  Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání žádosti a vyhodnoce-
ní bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

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

7.  V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, které je možné fi nancovat z Operačního progra-
mu Životní prostředí nebo z dalších operačních programů.

Článek II

1. Formy fi nanční podpory

Finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální limit dotace v procentuálním vyjád-
ření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky podpory, uvedené v Příloze č. VII.2 podle vyhlášené-
ho programu. 

2. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet 
podpory uvedené v Příloze č. VII.2 podle vyhlášeného programu.

Maximální výše dotace je stanovena nejen procentem, ale současně je limitována i pevnou maximální částkou podle celko-
vé podpory v Příloze č. VII.2.

Fond má právo navrhnout změny požadovaného % poměru a fi nančního objemu dotace v rámci podmínek daného progra-
mu podpory. Návrh změny  požadovaného poměru a výše dotace vychází z analýzy předloženého opatření. O případnou změnu 
bude upravena i výše vlastních zdrojů.

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

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného vyhodnocení a defi nitivního přizná-
ní podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodno-
tit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

4. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková výše 
podpory ze státního rozpočtu a Fondu převýší 80 % základu pro stanovení podpory. 

5. Změna příjemce podpory

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

6. Termíny realizace akce

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

7. Zadávací řízení  

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

8. Publicita

Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Příloha VII.2

VII. PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU

Cílem programu je stimulovat výzkumná pracoviště a výzkumná konsorcia k proaktivnímu přístupu ve vyhledávání 
a podávání návrhů projektů z oblasti životního prostředí. Principem je fi nančně motivovat předkladatele návrhů pro-
jektů formou dotace na časově a fi nančně náročnou přípravu návrhu projektu, tj. na práci, která předchází podání ná-
vrhu projektu

Program je určen pro předkladatele návrhů projektů, kteří jako partneři či koordinátoři podávají návrh projektu do 7. rámco-
vého programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace1 (dále jen „7. RP“) a dalších evropských fondů. Způsob fi -
nancování je zálohový s tím, že konečné přiznání podpory proběhne po formálním přijetí a vyhodnocení Evaluation Summary 
Report (dále jen „ESR“). Žádosti se podávají kontinuálně, nejdéle však do 5-ti měsíců poté, co předkladatelé návrhů projektů 
obdrží ESR. Podporu je možné poskytnout pokud byl návrh projektu podán po 1. lednu 2010. V rámci programu je možné po-
dávat žádosti o podporu na více návrhů projektů zároveň. Na přidělení účelových fi nančních prostředků ve formě dotace není 
právní nárok. 

1 7. RP je hlavním nástrojem Evropské unie pro fi nancování evropského výzkumu a je otevřen širokému spektru vý-
zkumných organizací a jednotlivců
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Předmětem podpory je:

1.  Podpora  přípravy návrhů projektů do 7. RP, pro prioritu Životní prostředí.

2.   Podpora přípravy návrhů projektů  fi nancovaných z dalších  evropských fondů v oblasti životního prostředí.

Podmínky pro poskytnutí podpory  v rámci Programu:

-  návrh  projektu  musí  dosáhnout  alespoň  50 % bodového  ohodnocení  v ESR nebo obdobném hodnocení , a to i v pří-
padě, že  návrh  projektu nebude  podpořen  poskytovatelem, ale bude alespoň formálně  přijat k  dalšímu posuzování;

- žadatel o podporu musí mít ve zřizovací listině činnost v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí;

- kladné stanovisko věcně odborného útvaru Ministerstva životního prostředí.

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory:

- formulář žádosti  

Doklady požadované jako povinná příloha k žádosti o podporu:

-  defi nování plánované aktivity v projektu 7. RP nebo v projektu fi nancovaném z dalších evropských fondů v oblasti ži-
votního prostředí

- rozpočet: vyčíslení a popis nákladů, které se dokladují

Doklady požadované pro závěrečné vyhodnocení akce:

- ESR nebo obdobné hodnocení

- doložení skutečných nákladů 

Formulář žádosti a další nezbytné doklady pro poskytnutí podpory z Fondu jsou zveřejněny na webových stránkách Fondu 
(viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Forma a výše podpory:

-  podpora je poskytována formou dotace max. do výše 80 % celkových způsobilých nákladů maximálně do výše 
800 tis. Kč v případě koordinátora projektu, resp. do výše 300 tis. Kč v případě partnera projektu.

Typy žadatelů o podporu:

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

- státní příspěvkové organizace
- organizační složky státu
- veřejné výzkumné instituce

Způsob podání žádosti

-   žádosti se podávají kontinuálně elektronicky na Fond 
-   program je otevřený k průběžnému přijímání a vyhodnocování žádostí
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Alokace zdrojů na program

-   maximální výše alokace na program na celé období je 10 mil. Kč 

Doba trvání programu:

-   program vyhlášen na období:   květen 2010 až  prosinec 2013. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Fond je oprávněn na základě zjištění příslušných odborných orgánů nebo na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti 
uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory.

2. Postih vůči jednotlivým příjemcům podpory může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. 
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Přílohy VIII

Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu na podporu 

druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů účinné od 1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí  Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich geno-
vých zdrojů stanoví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Pří-
lohy VIII ke Směrnici o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy VIII“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP 
ČR - (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do Programu na podporu druho-
vé diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů, podané před termínem zahájení realizace opatření, bu-
dou akceptovány. Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlase-
ných správcem Fondu. Podporu nelze poskytnout na již ukončenou akci.

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů a technické úrovně řešení dle kri-
terií uvedených v Pokynech pro žadatele. 

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

 
Žádosti budou předkládané na základě výzev pro předkládání žádostí. Ve výzvě budou upřesněny požadavky na předkládané 

žádosti, požadované doklady a výši fi nanční alokace. Informace o vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí bude zveřejněna na 
internetových stránkách Fondu (www.sfzp.cz) a MŽP (www.mzp.cz). 

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání  se správcem Fondu jak z hlediska do-
padů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh VIII.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, fi nančního základu pro výpočet podpory apod.

Podle těchto Příloh VIII se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí  účinnosti Příloh VIII dne 1. květ-
na 2010. 

Přílohy:

Příloha č. VIII.1 Obecné zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu
Příloha č. VIII.2 Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin 

V Praze dne 30. dubna 2010

Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí
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Příloha č. VIII.1

OBECNÉ ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

1.  Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjem-
cem podpory.

2.  Rozhodnutí s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů po jeho podpisu mi-
nistrem životního prostředí.

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

4.  Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona č. 215/2004 
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění. Výsledek posouzení uvede v podkla-
dech pro jednání Rady Fondu a pro rozhodnutí ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení výjimky 
s Evropskou komisí, upozorní na tuto skutečnost MŽP, které dá podnět k řízení. Doba potřebná k řízení o povo-
lení výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec /2/ Směrnice.

5.  Fond uvolňuje fi nanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory na zákla-
dě předložených platných účetních dokladů  a to poměrem % dotace a % vlastních zdrojů. Použití fi nančních pro-
středků (dotace a vlastních zdrojů) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných a 
prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim fi nancování. Bližší specifi kace jsou uvedeny v Příloze VIII.2.

6.  Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání žádosti a vyhodno-
cení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli fi nančních prostředků.

7.  V průběhu realizace bude dotace poskytována pouze do výše 90 % celkově přiznané dotace. Pozastavená část 
dotace bude uvolněna až po ukončení realizace a schválení závěrečného vyhodnocení akce.

8.  Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnu-
tí  v rozmezí +/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpo-
ry a sníženy přínosy akce stanovené Rozhodnutím. Má-li dojít k zúžení rozsahu akce, vyhodnotí Fond jeho do-
pad a podporu případně úměrně sníží.

9.  V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, které je možné fi nancovat z Operačního progra-
mu Životní prostředí nebo z dalších operačních programů.

10. Podporu nelze poskytnout na již ukončené akce.

Článek II

1. Podpora formou dotace

Finanční podpora na realizaci opatření se poskytuje formou dotace a může dosáhnout maximální hranice dotace v procentuál-
ním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce Maximální limity celkové dotace v Příloze č. VIII.2 Program 
na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin. 

2. Změny podmínek

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

V případech, kdy po vydání Rozhodnutí má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto změnu povolit a promít-
nout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o poskytnutí podpory. Pod-
mínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že tím nebude ohrože-
no splnění požadovaného účelu dané akce, ani dalších stanovených podmínek. 

4. Termíny realizace akce

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

5. Zadávací řízení  

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

6. Publicita

Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Příloha č. VIII.2

PROGRAM NA PODPORU DRUHOVÉ DIVERZITY NEPRODUKČNÍCH ROSTLIN 
A ZACHOVÁNÍ JEJICH GENOVÝCH ZDROJŮ

Článek I

Cílem programu je posílení diverzity sídelní i krajinné zeleně s důrazem na uchování jedinečného genetického materiálu domá-
cích ohrožených a kulturně významných neprodukčních rostlin a zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti této problematiky.

Předmětem podpory je ochrana cenných genofondů neprodukčních rostlin ex situ, uchování a rozvoj specializovaných geno-
fondových sbírek, jejich zpřístupnění veřejnosti a jiné formy popularizace problematiky.

 
Podpora je poskytována na realizaci opatření v následujících oblastech podpory:

1. Autochtonní i alochtonní rostliny pro zvýšení diverzity sídelní i krajinné zeleně
Cílem opatření je posílení diverzity sídelní i krajinné zeleně s upřednostněním domácích druhů rostlin a technolo-

gií šetrným k životnímu prostředí. 
Předmětem podpory jsou:

- údržba a rozvoj stávajících sbírek rostlin
-  zavedení perspektivních taxonů do praxe (vztahuje se pouze na autochtonní druhy vyjma historických kra-

jových odrůd ovocných dřevin)
-  sledování, dokumentace a vyhodnocení potenciálně invazních/ environmentálně rizikových alochtonních 

druhů a kříženců (na území ČR pěstovaných i nově zaváděných) 
-  návrh opatření pro omezování či eliminaci environmentálně rizikových druhů rostlin a ověřování účinnos-

ti těchto opatření v praxi
- ověřování nových technologií zakládání zeleně na testovacích plochách
- evaluace testovaných technologií z hlediska nároků na údržbu a šetrnosti k životnímu prostředí
-  technické zajištění údržby a zachování ploch (údržba a obnova technického zázemí jako např. skleníky, stí-

nění, závlahy; pořízení a opravy mechanizace; opatření proti okusu zvěří apod. – opatření investičního i ne-
investičního charakteru)
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2. Původní endemické a subendemické dřeviny ČR
Cílem opatření je uchování jedinečného genetického materiálu domácích ohrožených dřevin, především endemic-

kých a subendemických druhů, významných z hlediska biodiverzity krajiny Česka, a posílení jejich v současné době 
oslabených populací. 

Předmětem podpory jsou:
- monitoring lokalit ohrožených původních taxonů
- dokumentace a sběr biologického materiálu ohrožených původních taxonů a jejich jedinců
- ochrana cenných genofondů ex situ
- údržba a rozvoj stávajících archivů dřevin (srovnávacích matečnic)
- zakládání nových archivů domácích dřevin pro studijní účely
- kultivace perspektivních taxonů pro možné výsadby do volné i urbanizované krajiny
-  technické zajištění údržby a zachování genofondových ploch (pořízení a opravy mechanizace, závlahy, 

opatření proti okusu zvěří apod. – opatření investičního i neinvestičního charakteru)

3. Památné a kulturně významné dřeviny ČR
Cílem opatření je záchrana jedinečných genotypů památných stromů a ostatních kulturně významných dřevin Čes-

ka, významných pro svoji biologickou, kulturně-historickou, sadovnickou nebo hospodářskou hodnotu a umožnění 
jejich návratu zpět do krajiny. 

Předmětem podpory jsou:
- vyhledávání a monitoring výjimečných jedinců
- dokumentace a sběr biologického materiálu významných jedinců
- ochrana cenných genofondů ex situ
- údržba a rozvoj stávajících genofondů dřevin 
- zakládání nových genofondů chybějících rodů
- kultivace rostlin pro případné navrácení do volné i urbanizované krajiny
-  technické zajištění údržby a zachování genofondových ploch (pořízení a opravy mechanizace, závlahy, 

opatření proti okusu zvěří apod. – opatření investičního i neinvestičního charakteru)

4. Popularizace problematiky, osvětová a vzdělávací činnost 
Cílem opatření je seznámení veřejnosti nejen s významem botanických sbírek a jejich využití v praxi, ale i se šir-

ším významem rostlin a jejich druhové rozmanitosti pro životní prostředí. 
Předmětem podpory jsou:

-  nabídka vzdělávacích a osvětových aktivit pro veřejnost (např. programy pro školy, odborné semináře, 
komentované exkurze po sbírkách, akce pro veřejnost ad.)

- poradenské služby
- popularizace problematiky prostřednictvím propagačních a informačních materiálů

5. Zpřístupnění genofondových sbírek veřejnosti
Cílem opatření  je moderní způsob prezentace genofondových sbírek veřejnosti jak z hlediska předávání informa-

cí, tak z hlediska orientace a komfortu pohybu po sbírkách. 
Předmětem podpory jsou:

- jednotný informační systém
- popularizace sbírek prostřednictvím propagačních a informačních materiálů
-  údržba a rozvoj návštěvnické infrastruktury (údržba a budování drobných objektů typu přístřešky, bariéry, 

komunikace, mobiliář apod.)

Článek II

SPECIFIKACE PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ PODPORY

Oprávněnými žadateli jsou:  veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) dle zákona č. 341/2005 Sb. ze dne 28. července 2005, o 
veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
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Maximální limity celkové dotace

Číslo 
programu Název programu

Max. limit % 
ze základu pro výpočet 

podpory

VIII.
Program na podporu druhové diverzity 
neprodukčních rostlin a zachování jejich 
genových zdrojů

 max. 80 % 1) 

1) V případě veřejné podpory bude výše a % podíl podpory stanoven dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008 
(obecné nařízení o blokových výjimkách). Kombinace s podporou de minimis je možná za předpokladu dodržení procentního 
podílu a formy podpory stanovené výše uvedenou tabulkou.

Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci té části opatření, která je paralelně fi nancována z jiných dotačních zdrojů 
(nevztahuje se na podíl prostředků určených ke kofi nancování dané části opatření do 100 % výdajů).

Článek III

POSTUP A POTŘEBNÉ DOKLADY PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, UZAVŘENÍ SMLOUVY 
A ZÁVĚREČNÉM VYHODNOCENÍ AKCE

1.  Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu jsou zveřejněny na webových stránkách SFŽP ČR - Pokyny pro 
žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy). 

2.  Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu jsou 
zveřejněny na webových stránkách na webu SFŽP ČR - Pokyny pro příjemce (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory u opatření zaměřených na uchování a rozvoj genových sbírek:
o  čestné prohlášení, že genofond, který je předmětem žádosti, je zveřejněn ve volně přístupné elektronické da-

tabázi (včetně jejího názvu a umístění/webové adresy) 
o popis a význam genového archivu
o evidenční seznam druhů rostlin, které jsou předmětem žádosti
o  zákres jednotlivých rostlin (v případě bylin jejich skupin) do podrobných evidenčních map, z nichž bude 

zřejmé, které jsou předmětem žádosti
o výměry ploch, které jsou předmětem žádosti
o zákres situace do katastrální mapy s vyznačením majetkoprávních vztahů
o  pokud není žadatel totožný s vlastníkem pozemku, na němž má být učiněno opatření, nutno doložit nájemní 

smlouvu nebo jinou vlastníkem stvrzenou listinu, která zaručí udržitelnost projektu po dobu nejméně 10 let 

3.  Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro závěrečné vyhodnocení akce jako příloha k Formuláři závěreč-
ného vyhodnocení akce (ZVA) jsou zveřejněny na webu SFŽP ČR – Pokyny pro příjemce (viz www.sfzp.cz sekce Ná-
rodní programy).

Hodnotící kritéria:
o soulad projektu se zaměřením programu a se strategickými dokumenty
o přínos a potřebnost projektu z hlediska ochrany a tvorby životního prostředí ČR
o rozsah navrhovaných opatření (prioritou bude komplexní projekt, pokrývající všechny oblasti podpory)
o kvalita projektu (mj. jasný realizační a časový harmonogram)
o ověřitelnost vazby vynaložené podpory na konkrétní opatření (mj. viz nezbytné doklady)
o efektivita nákladů (agregovaný rozpočet)
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Článek IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Fond je oprávněn na základě zjištění příslušných odborných orgánů nebo na základě výsledků vlastní kontrolní čin-
nosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí 
podpory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na úroveň environ-
mentálního vzdělávání nebo stav životního prostředí nebo při fi nančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž 
je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby apod.

2. Postih vůči jednotlivým příjemcům podpory může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. 
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Rut Bízková, v.r.
ministryně životního prostředí

Přílohy IX

„Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR“v rámci Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR

 – péče o zeleň a životní prostředí účinné od 1. května 2010

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

Základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků z Fondu jsou defi novány Směrnicí  Ministerstva životního 
prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory v rámci Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR – péče o zeleň a životní pro-
středí  stanoví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy 
IX ke Směrnici o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy IX“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 

Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP 
ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do některého z vyhlášených pro-
gramů budou akceptovány. Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, od-
souhlasených správcem Fondu. 

Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů a technické úrovně řešení dle kri-
térií uvedených v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).

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

Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska dopa-
dů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení fi nančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh IX.

Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu pod-
pory, fi nančního základu pro výpočet podpory a stanovení výše podpory.

Podle těchto Příloh IX se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh IX  dne 1. května 
2010. Žádosti bude Fond přijímat průběžně.

Příloha č. IX.1: Obecné zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu
Příloha č. IX.2:  Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR – péče o zeleň a životní prostředí

V Praze dne 30. dubna 2010
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Příloha č. IX.1

Obecné zásady pro poskytování fi nančních prostředků z Fondu

1.  Podpory se poskytují na základě „Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR“ (dále jen „Rozhodnutí“) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjem-
cem podpory.

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

3.  Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na po-
stup žadatele (příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných za-
kázkách.

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

5.  Výši a strukturu fi nancování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání žádosti a vyhodno-
cení ekonomické výhodnosti projektu.

6.  Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti parametrům stanoveným v Rozhodnu-
tí  v rozmezí +/- 10 %  bez úpravy výše stanovené podpory, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpo-
ry a sníženy ekologické efekty stanovené Rozhodnutím ministra. Má-li dojít k zúžení rozsahu technických pa-
rametrů, vyhodnotí Fond jeho dopad a podporu případně úměrně sníží.

7.  V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomic-
kého vyhodnocení a defi nitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změ-
ně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit 
od smlouvy na poskytnutí podpory.

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

9.  Žadatel (příjemce podpory) je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či 
dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

10.  Použití fi nančních prostředků (dotace, a vlastních zdrojů) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. K žádos-
ti o platbu může klient předložit i neuhrazené faktury, jejich proplacení doloží při další žádosti o platbu. Fond je 
oprávněn v závažných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim fi nancování.

11.  Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše dotace (tento postup se uplat-
ňuje průběžně u každé žádosti o platbu), zbytek fi nančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uhradí 
Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel předkládá v termínu pod-
le smlouvy.

12.  Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových 
stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Příloha č. IX.2

IX. Program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR – péče o zeleň a životní prostředí

Článek I

PŘEDMĚT PROGRAMU

Cílem programu je poskytnutí fi nančního ocenění vítězům krajských kol soutěže Vesnice roku (ocenění Zelená stuha) a vítě-
zi celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR (ocenění Zelená stuha ČR)  v souladu s platnou dohodou se Spolkem pro obnovu 
venkova ČR a Memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Článek II

KRITÉRIA PRO VÝBĚR AKCÍ

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR – péče o ze-
leň a životní prostředí jsou stanovena takto:

Základní podmínkou pro výběr akcí k poskytnutí podpory je, aby navržená opatření byla prováděna v souladu s daným ven-
kovským prostředím a realizace opatření a projektů vedly ke zlepšení celkového stavu veřejných prostranství, přírodních prvků 
a zeleně v obci tak, aby byl zachován, či obnoven celkový ráz venkova.

U environmentálních vzdělávacích projektů je podmínkou, aby realizované projekty vedly k zapojení dětí, mládeže i ostatních 
občanů do ekologických aktivit, případně do péče o zeleň, přírodní prvky a celkový obraz obce.

Článek III

PŘEDMĚT PODPORY

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s opatřeními, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí v zastavě-
ném a zastavitelném území obcí:

a) zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby, následná rozvojová péče (maximálně 3 roky),
b)  zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně odstranění nefunkčních přírodních prvků, zeleně a reali-

zace nových), s tím přímo související výstavba či rekonstrukce nezpevněných pěších komunikací, drobných staveb-
ních objektů, pořízení a instalace mobiliáře,

c)  péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky), včetně 
pořízení nezbytného technického vybavení,

d) revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch,
e)  demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná rekultivace těch-

to ploch v souladu s daným venkovským prostředím
f) realizace projektů environmentální výchovy a vzdělávání.

Mimo zastavěné a zastavitelné území obcí je možno podpořit obdobné akce za předpokladu, že budou plnit funkci veřejné 
zeleně, funkci rekreační, osvětovou a obdobnou.

Článek IV

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ A VÝŠE DOTACE

Oprávněnými žadateli jsou: 
  Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku), výše dotace 100 % 

uznaných nákladů, maximálně však 400 tis. Kč. 
  Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže) výše dotace 100 % uznaných 

nákladů, maximálně však 700 tis. Kč.
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Článek V

DALŠÍ PODMÍNKY

Žádost o fi nanční podporu na realizaci opatření podává obec v roce následujícím roku, ve kterém byla obec oceněna.

 Opatření je možné realizovat pouze na plochách:
a)  které jsou v územním plánu obce vymezeny jako plochy veřejných prostranství (Vyhláška 501/2006Sb.,§7) v zastavě-

ném a zastavitelném území obce
b)  které byly u obcí bez územního plánu k 1. září 1966 vymezeny jako zastavěné území obce, jsou vyznačeny v mapách 

evidence nemovitostí a slouží jako plochy veřejných prostranství
c) které jsou v katastru obce a mají sloužit veřejnosti pro rekreaci, volný čas a osvětu a vzdělávání.

V případě, kdy pozemky, na kterých se bude opatření realizovat, nevlastní žadatel, musí žadatel doložit písemný souhlas vlast-
níka se zamýšleným opatřením, ve kterém vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku a zajištěním udržitel-
nosti projektu po dobu nejméně 10 let. V případě, kdy žadatel je nájemcem pozemku, má nájemní smlouvu na dobu nejméně 
10 let od ukončení realizace projektu a zamýšlené opatření nejde nad rámec nájemní smlouvy, žadatel souhlas dokládat nemusí.

Finanční podpora se nevztahuje na kácení stromů bez vazby na jejich adekvátní náhradu a na demolice bez rekultivace veřej-
ných prostranství. Náklady na doprovodná technická opatření dle bodu b) čl. III (komunikace, drobné stavební objekty a parko-
vý mobiliář) nesmí překročit 30 % z požadované podpory.

Pokud vzniká demolicí stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení reálné popř. potenciální riziko kontaminace hor-
ninového prostředí, povrchových či podzemních vod, je nutné, aby součástí projektové dokumentace bylo odborné stanovisko 
Odboru ekologických škod Ministerstva životního prostředí ČR.

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory: 

  Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (aktuální výpis z registru ekonomických subjektů) 
kterým doloží uvedené identifi kační údaje.

  Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu s § 31 občanského zá-
koníku pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním s Fon-
dem byla u obcí členem zastupitelstva). 

  Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí 
podpory z Fondu na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologic-
kého hlediska (prováděcí projekt včetně položkového rozpočtu).

  Zákres situace do katastrální mapy, který odpovídá přehledné situaci v Dokumentaci a je vypracován zpraco-
vatelem projektové dokumentace. Zákres situace do katastrální mapy doplnit o grafi cké znázornění majetko-
právních poměrů lokality (výplně ploch + legenda). Může být součástí Dokumentace.

  Rozhodnutí orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právní-
mi předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. územní rozhodnutí, stavební povole-
ní či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního roz-
hodnutí či stavebního povolení, rozhodnutí  o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do význam-
ného krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny 
atd.). Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci.

 Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH.
 Doklad (např. ve formě čestného prohlášení), že předmět podpory není využíván k podnikání;
  Odborný posudek, ve kterém je doporučena realizace akce s podporou Fondu zpracovává místně příslušné 

odborné pracoviště ochrany přírody, tj. správa NP, správa CHKO nebo středisko Agentury ochrany přírody a 
krajiny, v případě projektů environmentální výchovy a vzdělávání zpracovává odborný posudek Odbor envi-
ronmentálního vzdělávání MŽP. Odborný posudek bude vycházet z této osnovy:

a)   Obecné údaje;
b)   Adresát a účel posudku;
c)   Základní charakteristika stavby, opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond;
d)    Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí, posouzení 

možnosti aplikace nejlepších dostupných technik a postupů a jejich preference vůči klasickým řešením a posou-
zení výše nákladů na realizaci opatření;
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e)    Posouzení zda opatření navržená opatření budou prováděna v souladu s daným venkovským prostředím a realiza-
ce opatření a projektů vedou ke zlepšení celkového stavu veřejných prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci 
tak, aby byl zachován, či obnoven celkový ráz venkova;

f)   Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení;  
g)    Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu časovém období s fi nanč-

ní podporou z Fondu;

Formulář a nezbytné doklady pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národ-
ní programy).

Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro závěrečné vyhodnocení akce jako příloha k Formuláři závěrečné-
ho vyhodnocení akce (ZVA) jsou zveřejněny v Pokynech pro příjemce na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz sekce 
Národní programy).
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7. 

SDĚLENÍ 
odboru legislativního a odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP

k udělování výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., pro účely 

využívání ptáků v sokolnictví

SDĚLENÍ

JUDr. Libor Dvořák, v.r.
ředitel odboru legislativního

Podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném do 30. listopadu 2009, bylo možné výjim-
ku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů udělit v zájmu využívání určitých ptáků pro sokolnické účely podle zákona 
o myslivosti. Od 1. prosince 2009 bylo znění § 56 zákona č. 114/1992 Sb. změněno zákonem č. 349/2009 Sb. tak, že sokolnic-
tví již není výslovně uvedeno mezi důvody pro udělení výjimky . 

Od 1. prosince 2009 lze u zvláště chráněných druhů ptáků, v souladu s článkem 9 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského Par-
lamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (kodifi kované znění), povolit výjimku 
pro jejich využívání  pro sokolnické účely podle zákona o myslivosti na základě ustanovení § 56 odst. 2 písm. e) zákona č. 
114/1992 Sb., tj. z titulu odchytu, držení nebo jiného využívání ptáků v malém množství.

RNDr. Alena Vopálková, v.r.
 ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody
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8. 

SDĚLENÍ 
odboru legislativního a odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP

k postupu podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

Podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., s účinností od 
1. prosince 2009 schvaluje výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích (podle § 16, § 26, § 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36 
odst. 2), v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, v každém jednotlivém případě vláda 
svým usnesením. Řízení o výjimce vede Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které po obdržení žádosti o výjimku předloží 
tuto žádost do 60 dnů na jednání vlády. Po projednání ve vládě vydá MŽP do 30 dnů rozhodnutí o výjimce podle usnesení 
vlády. V ostatních případech (tj. je-li na povolení výjimky veřejný zájem, jehož převaha nad zájmem ochrany přírody však 
není výrazná), kterých bude v praxi naprostá většina, je orgánem ochrany přírody příslušným k povolení výjimky krajský úřad 
nebo případně správa národního parku či chráněné krajinné oblasti (jedná-li se o území národních parků, CHKO, národních 
přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území) nebo újezdní úřad 
(jedná-li se o území vojenského újezdu).

Podmínku výrazně převažujícího veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody mohou splňovat pouze ty záměry, které jsou 
zahrnuty v koncepcích schvalovaných na úrovni Vlády ČR, tedy záměry celostátního nebo mezinárodního významu. Především 
se tudíž v praxi bude jednat o oblasti, plochy a koridory vymezené v politice územního rozvoje podle § 31 a n. zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

JUDr. Libor Dvořák, v.r.
ředitel odboru legislativního

RNDr. Alena Vopálková, v.r.
 ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody
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OBJEDNÁVKY

Prosíme zájemce o odběr Věstníku MŽP, Zpravodaje MŽP a Zpravodaje EIA-IPPC-SEA, aby 
svou žádost a adresu k zasílání oznámili na e-mail zpravodaj@mzp.cz 

– tato periodika budou dostávat zdarma. 


