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1 Cíl metodiky 

Cílem metodiky je zajištění jednotného a co nejekonomičtějšího způsobu odběru, 

stanovení a interpretace výsledků pro sledované skupiny chemických látek a to pomocí 

dlouhodobého a kontinuálního monitoringu jejich hladin ve volném ovzduší ČR pomocí 

pasivních vzorkovačů. Metodika popisuje i formu důležitých vstupních parametrů, které jsou 

nezbytné pro celkové hodnocení trendů a přesnější interpretaci výsledků. Metodika přispívá 

k plnění Koncepce monitoringu perzistentních organických polutantů (POPs) a zpracování 

a využití dat o POPs v ČR a rovněž k implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních 

organických polutantech. Jedním z požadavků Stockholmské úmluvy je právě hodnocení 

účinnosti přijatých opatření vedoucích ke snížení výskytu POPs v životním prostředí.  

 

2 Popis metodiky 

Metodika má tři na sebe navazující části: Vzorkování ovzduší pasivními vzorkovači, 

analýza vzorků na obsah sledovaných skupin chemických látek a interpretace získaných 

výsledků. 

Výstupy z metodiky slouží jako podklad pro sledování trendů a hodnocení účinnosti 

přijatých opatření.  

Všechny tři oddíly jsou podrobněji popsány níže.  

2.1. Pasivní vzorkování ovzduší 

Vývoj nové metody pasivního vzorkování byl inspirován nutností pravidelných 

a kontinuálních měření koncentrací polutantů v ovzduší na různých lokalitách a v rámci 

různých monitorovacích studií na všech úrovních od lokálních bodových zdrojů 

až po kontinentální měřítko [1 – 5]. Pasivní vzorkovače jsou ve svém principu velice 

jednoduchá zařízení. K odběru vzorku dochází prostřednictvím samovolné difúze 

stanovované látky do sběrného média. K tomuto procesu dochází v důsledku existence 

rozdílných chemických potenciálů mezi dvěma médii. Při vzorkování vzduch samovolně 

proudí kolem pasivně vystaveného disku, filtru, membrány či jiného média, do něhož 

se sledovaný polutant zachycuje. Po skončení odběru se toto médium analyzuje a adekvátním 

přepočtem se hodnotí průměrná koncentrace škodliviny v ovzduší po dobu expozice. 

K výhodám pasivního vzorkování patří zejména nízká cena zařízení a nízké provozní náklady 

(není nutná přítomnost obsluhy a zdroje elektrické energie), nehlučnost, a malé nároky 

na instalaci a technickou údržbu. Přitom poskytují informace o dlouhodobé průměrné úrovni 

kontaminace, ale nejsou vhodné pro sledování rychlých, nárazových změn znečištění ovzduší. 

K jejich nevýhodám patří zejména nemožnost exaktního stanovení prošlého objemu a také 

potenciální možnost ovlivnění průběhu vzorkování environmentálními podmínkami. 

Mezi hlavní faktory ovlivňující sorpční kinetiku pasivních vzorkovačů patří zejména teplota, 

rychlost větru a délka expozice. Na odběr vzorků, který je zaměřený na stanovení přítomnosti 
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perzistentních organických polutantů (POPs) je vhodné použít polyuretanovou pěnu (PUF 

disk). 

Vztah mezi množstvím POPs zachycených na PUF disku a jejich koncentrací 

v ovzduší byl hodnocen také v rámci tohoto projektu TA ČR TB010MZP057. Výsledkem 

těchto nových kalibračních studií je ověření postupu matematického přepočtu koncentrace 

polutantů v ng/disk a ng/m
3
, který je uveden v kapitole 4.1. Detaily jsou pak prezentovány 

v navazujících citovaných publikacích [6, 7]. 

Pasivní vzorkování volného ovzduší s využitím metody PUF disků je levnou 

screeningovou metodou pro semikvantitativní srovnání různých lokalit s výhodou malé 

citlivosti ke krátkodobým náhodným změnám koncentrace polutantů. Další výhodou 

té metody je snadné použití i na těžce dostupných místech nebo použití na celé řadě lokalit 

současně, což nabízí nové možnosti při přípravě rozsáhlejších monitorovacích kampaní 

se silnou interpretační hodnotou. Data získána pomocí metody pasivního vzorkování mohou 

být též porovnána s informacemi získanými metodou aktivního vzorkování [8 – 10]. 

 

2.1.1 Vzorkovač (popis, údržba) 

Pasivní vzorkovač volného ovzduší se skládá ze dvou nerezových misek o průměru 

30 a 24 cm, které jsou připojeny na společnou osku, kde vytvářejí ochrannou komoru 

pro kruhový disk z polyuretanové pěny (PUF disk). PUF disk je umístěn na společné ose mezi 

miskami, kde dochází k jeho ochraně proti mokré a suché atmosférické depozici, působení 

větru, UV záření. Toto umístění rovněž stabilizuje proudění vzduchu kolem PUF disku. 

Doba expozice PUF disku závisí na skupině látek, která je předmětem vzorkování 

a jejich očekávaného rozsahu koncentrací, zpravidla se však pohybuje mezi čtyřmi 

až dvanácti týdny.  

 

Schéma PUF pasivního vzorkovače ovzduší 
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Pasivní vzorkovač se skládá z následujících součástí (pořadí na ose shora): 

 závěsný háček – zavěšení vzorkovače 

 matice a kontramatice – pevná fixace polohy horní misky 

 podložka 

 horní miska o průměru 30 cm umístěná dnem vzhůru – ochrana PUF disku  

 podložka 

 matice – upevnění horní misky 

 distanční trubička (delší) – vymezení polohy PUF disku pod horní miskou 

 podložka 

 trubička délky 1,5 cm s nasazeným PUF diskem (připraveno v laboratoři) 

 podložka 

 distanční trubička (kratší) – vymezení polohy PUF disku nad dolní miskou 

 matice – upevnění distančních trubiček před nasazením dolní misky 

 podložka 

 dolní miska o průměru 24 cm umístěná dnem dolů – kondenzovaná vlhkost může 

odtékat čtyřmi otvory na dně misky 

 podložka 

 matice a kontramatice – pevná fixace polohy dolní misky 

 pojistný háček – ochrana před případným rozpadem vzorkovače možnými vibracemi 

za silného větru, zároveň umožňuje jeho fixaci ve svislé poloze (např. upevněním 

závaží či přichycením k zemi) 

 

Všechny části vzorkovače jsou vyrobeny z nerezové oceli a nevyžadují zvláštní 

údržbu. Při výměně PUF disku pouze odstraníme nečistoty a povrch misek otřeme etanolem. 

Před začátkem nové vzorkovací kampaně je nutné pasivní vzorkovač důkladně vyčistit vodou 

se saponátem a následně etanolem tak, aby se odstranily veškeré nečistoty z jeho povrchu. 

2.1.2 PUF disky (typ, příprava) 

Pro pasivní vzorkování POPs se jako sorpční médium používají kruhové PUF disky 

z bílé, nebarvené polyuretanové pěny o hustotě 0,030 g.cm
-3

, zpěňované bez přídavku 

mletého vápence (typ T – 3037, výrobce Molitan, a.s., ČR). Jsou kruhového tvaru, tloušťky 

15 mm a průměru 150 mm. 

PUF disky jsou před expozicí předčištěny extrakcí v Soxhletově extraktoru, 8 hodin 

v acetonu a 8 hodin v dichlormethanu v případě následné analýzy POPs, 8 hodin v acetonu 

a 8 hodin v toluenu v případě následné analýzy polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů 

a dibenzofuranů (PCDDs/Fs) a extrakce v acetonu a metanolu je použita v případě 

perfluorovaných sloučenin (PFCs). Po extrakci jsou disky vysušeny v digestoři a do jejich 

středu je umístěna vyčištěná nerezová trubička délky 1,5 cm sloužící k upevnění disku na ose 

pasivního vzorkovače.  
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Po vyčištění se PUF disk i se středovou trubičkou zabalí do dvou vrstev hliníkové 

fólie. Na takto zabalený disk se permanentním voděodolným fixem vyznačí datum a typ 

čištění (DCM – dichlormethan, TOL – toluen, MET – metanol) a iniciály pracovníka, který 

čištění prováděl. Takto označený disk se vloží do uzavíratelného polyetylénového sáčku 

(tzv. zip-lock). PUF disk je uchováván v mrazicím boxu při teplotě -18 °C, nejdéle však 

po dobu šesti měsíců. 

2.2. Odběr vzorků 

2.2.1 Výběr lokality a umísťování vzorkovače 

Pasivní vzorkovače se zavěšují vždy do svislé polohy větší miskou vzhůru. Pokud 

se nejedná o speciální vzorkování (např. sledování výškového profilu škodlivin) 

nebo o požadavek zadavatele měření, zavěšují se pasivní vzorkovače v dýchací zóně člověka, 

tedy ve výšce 1,5 – 2 m nad terénem. Optimální je instalace pasivního vzorkovače na kovové 

konstrukci v otevřeném terénu bez významnějších překážek bránících volnému proudění 

vzduchu kolem vzorkovače. 

 

 

Ukázky možného umístění pasivního vzorkovače 

 

2.2.2 Instalace a výměna PUF disků 

Před samotným odběrem se provede příprava veškerého vzorkovacího materiálu. 

Pro instalaci pasivního vzorkovače na vybrané lokalitě je nutné připravit: 

 čistý pasivní vzorkovač tzn. velká a malá miska, oska, 6x matice, 6x podložka, 2x 

distanční trubička a pojistný háček 

 PUF disk 

 odběrový protokol a psací potřeby  

 stranový klíč na metrické matice 

 transportní lednici 
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 střičku s etanolem 

 papírové ubrousky 

 popisovač 

 hliníkovou fólii 

 rukavice 

 GPS přijímač a fotoaparát (v případě instalace na nové lokalitě). 

 

Při instalaci vzorkovače na nové lokalitě je nutné danou lokalitu zaměřit pomocí GPS 

a nafotit, ideálně ze všech světových stran. Pro instalaci je vhodné využít předem připravenou 

kovovou konstrukci, případně drát nebo lano. 

 

Na vybrané lokalitě sestavíme pasivní vzorkovač podle pořadí popsaného v kapitole 2.1.1. 

a postupujeme podle bodů 1-7 doplněných o obrazovou prezentaci.  

 

Postup instalace i výměny PUF disků se celý provádí za použití gumových rukavic 

(nitrilových, latexových). 
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Při zahájení vzorkování postupujeme následovně: 

 

1. Sestavíme horní část vzorkovače: na osku postupně přidáme součásti vzorkovače 

v tomto pořadí: matice a kontramatice, podložka a horní miska o průměru 30 cm dnem 

vzhůru, podložka a matice. Všechny matice důkladně utáhneme pomocí stranového 

klíče. 

 
 

 

2. Na osu vzorkovače dále přidáme delší distanční trubičku a podložku. 
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3. Z transportní lednice vyjmeme uzavíratelný polyetylénový sáček (tzv. zip-lock) 

se zabaleným neexponovaným PUF diskem, který je určen pro výměnu, a zapíšeme 

datum čištění disku PUF disku do odběrového protokolu. 

4. PUF disk i s nerezovou trubičkou, na níž je nasazen, vybalíme z hliníkové fólie 

a nasadíme jej na osu vzorkovače. Disk nasazujeme s použitím fólie. 
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5. Po umístění PUF disku nasuneme na osu vzorkovače podložku a kratší distanční 

trubičku, poté našroubujeme a dotáhneme klíčem matici upevňující distanční trubičky. 
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6. Přidáme podložku, nasadíme dolní misku, podložku a celý vzorkovač stáhneme 

maticí, kontramaticí, utáhneme stranový klíčem. 
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7. Nasuneme pojistný háček, čímž je sestavení vzorkovače dokončeno. Vzorkovač dále 

umístíme na lokalitě, viz kapitola 2.2.1. 
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8. Všechny údaje týkající se vzorkování  -  identifikace vzorku, datum a čas zahájení 

vzorkování, popis lokality včetně GPS lokace, meteorologické podmínky, možné 

ovlivnění odběru - pečlivě zapíšeme do odběrového protokolu. 

 
 

Při výměně PUF disku postupujeme následovně: 

9. Sejmeme vzorkovač ze závěsu, zdola postupně odstraníme pojistný háček, matici, 

kontramatici (povolíme stranový klíčem) a podložku. 

10. Opatrně sejmeme dolní misku tak, aby nedošlo ke kontaktu s diskem. 

11. Odstraníme podložku a matici upevňující distanční trubičku. 

 
 

 

 



 

 15 

12. Opatrně sejmeme kratší distanční trubičku a podložku u disku opět tak, aby nedošlo 

ke kontaktu s diskem 

 

 
 

 

13. Pomocí hliníkové fólie sejmeme PUF disk i se středovou nerezovou trubičkou, na níž 

je nasazen. 
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14. PUF disk zabalíme do dvou vrstev hliníkové fólie. 
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15. Na zabalený PUF disk vyznačíme permanentním voděodolným fixem číslo vzorku, 

popř. i datum odběru. 

 

 
 

 

16. Popsaný zabalený PUF disk vložíme do uzavíratelného polyetylénového sáčku 

(tzv. zip-lock) a uložíme do transportní chladničky. 
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17. PUF disk převezeme do laboratoře k analýze, viz kapitola 2.2.3. 

 

 
 

 

18. Všechny údaje, které mohly ovlivnit vzorkování včetně data a času ukončení odběrů, 

zapíšeme do odběrového protokolu. 
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19. Vizuálně zkontrolujeme stav prázdného vzorkovače a před instalací neexponovaného 

PUF disku odstraníme pomocí papírových ubrousků a etanolu možné nečistoty. 

 
 

 

 
 

20. Instalaci neexponované PUF disku provedeme podle bodu 3 až 8. 

 

21. V případě ukončení vzorkování převezeme spolu s PUF diskem vzorkovač 

do laboratoře k důkladnému vyčištění. 
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2.2.3 Transport exponovaných PUF disků 

Po expozici a vyjmutí PUF disku z pasivního vzorkovače se disk i s trubičkou zabalí 

do dvou vrstev hliníkové fólie, označí (datum, číslo vzorku, název lokality) a vloží 

do uzavíratelného polyetylénového sáčku (tzv. zip-lock). Takto zabalené disky se transportují 

do laboratoře v transportní lednici při teplotě cca 5 °C. Po převozu do laboratoře musí být 

disk až do dalšího zpracování a chemické analýzy uchováván v mrazicím boxu při teplotě       

-18 °C. 

 

3 Analytické zpracování PUF disků 

Laboratorní analýza zpracování PUF disků závisí na typu analyzovaných látek. 

V následujícím textu je uveden stručný metodický popis pro jednotlivé stanovované skupiny 

chemických látek. Ke každé sadě vzorků je stejně analyzován procesní blank. Samotné 

zpracování disků se může lišit v závislosti dle příslušných standardních operačních postupů 

dané analytické laboratoře. V kapitolách 3.1 až 3.4 je uveden stručný popis analytického 

zpracování PUF disků, přesný popis je součástí akreditované metodiky. 

3.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) 

Uložený PUF disk z pasivního vzorkovače, obohatíme roztok standardu D-PAH      

(D-Naftalen, D-Fenantren, D-Perylen) a extrahujeme v dichlormethanu na automatickém 

extrakčním zařízení Büchi B-811 s programem nastaveným na extrakci horkým 

rozpouštědlem po dobu 40 minut a promývání rozpouštědlovým kondenzátem 20 minut. 

Extrakt zahustíme pod proudem dusíku. Jako čistící krok použijeme sloupcovou 

chromatografii pomocí aktivovaného silikagelu, eluční činidlo dichlormethan a hexan. 

Po následném zkoncentrování vzorku použitím systému Turbovap vzorky převedeme 

do minivialek za přídavku nonanu a standardu Terfenylu. Každý vzorek analyzujeme 

plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí. 

3.2 Polychlorované bifenyly (PCBs), organochlórové pesticidy (OCPs) a  

polybromované difenylethery (PBDEs) 

Uložený PUF disk z pasivního vzorkovače obohatíme o roztok standardu PCB  (PCB 

30 a PCB 185) a 13C standardu PBDEs (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183, 209) 

a extrahujeme v dichlormethanu na automatickém extrakčním zařízení Büchi B-811 

s programem nastaveným na extrakci horkým rozpouštědlem po dobu 40 minut a promývání 

rozpouštědlovým kondenzátem 20 minut. Extrakt zahustíme pod proudem dusíku. Jako čistící 

krok použijeme adsorbční kolonovou chromatografii na aktivovaném silikagelu 

s modifikovanou kyselinou sírovou (eluční činidlo směs dichlormethanu a hexanu v poměru 

1:1. Po následném zkoncentrování vzorku pod proudem dusíku vzorky převedeme 

do minivialek za přídavku nonanu, standardu PCB 121 a 10 (13C BDE 77 a 138). Každý 

vzorek analyzujeme plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (PCBs 
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+ OCPs) a plynovou chromatografií s vysokorozlišovací hmotnostně spektrometrickou 

detekcí (PBDEs). 

3.3 Perfluorované sloučeniny (PFCs) 

Uložený PUF disk z pasivního vzorkovače obohatíme o roztok izotopicky značených 

standardů M8PFOA/M8PFOS a extrahujeme v metanolu s přídavkem octanu amonného 

na automatickém extrakčním zařízení Büchi B-811 s programem nastaveným na extrakci 

horkým rozpouštědlem po dobu 40 minut a promývání rozpouštědlovým kondenzátem 

20 minut. Extrakt zahustíme pod proudem dusíku a přidáme 5 mM octanu amonného ve vodě. 

Zředěný extrakt přečistíme přes nylonový filtr do centrifugační zkumavky. Následuje 

centrifugace při 4000 rpm po dobu 10 minut. K analýze odebereme do minivialky alikvot 

100 µl. Před analýzou přidáme v automatickém dávkovači roztoku směsi izotopicky 

značených PFCs (MPFBA, MPFHxA, MPFOA, MPFNA, MPFDA, MPFDoDA, MPFHxS, 

MPFOS, dMeFOSA, dMeFOSE). Vzorek analyzujeme kapalinovou chromatografií 

s hmotnostně spektrometrickou detekcí.  

3.4 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs) 

Uložený PUF disk z pasivního vzorkovače obohatíme o směs izotopicky značených 

standardů PCDDs/Fs a extrahujeme v toluenu na automatickém extrakčním zařízení Büchi B-

811. Extrakt zahustíme pod proudem dusíku. Jako čistící krok použijeme modifikovanou 

silikagelovou kolonu a uhlíkovou kolonu. Po následném zkoncentrování vzorku pod proudem 

dusíku vzorky převedeme do minivialek za přídavku standardů.  

 

 
Automatické extrakční zařízení Büchi B-811 
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Sloupcová chromatografie 

 

4 Interpretace výsledků 

Interpretace výsledků je důležitou a integrální částí celé metodiky a to zejména 

z důvodu plnění závazků České republiky k Stockholmské úmluvě.  

Jejím úkolem je dostatečné hodnocení účinnosti opatření na snížení organických 

polutantů v životním prostředí. Pokud není monitoring těchto látek dlouhodobý a hlavně 

kontinuální, požadované informace nepřinese. 

Pasivní vzorkovače s diskem na bázi PUF jsou vhodné ke sledování vybraných druhů 

POPs. Jde zejména o těkavější látky ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků 

(PAHs; acenaftylen - pyren), polychlorovaných bifenylů (PCBs), organochlorových pesticidů 

(OCPs) a jiných sloučenin. Méně těkavé látky (např. vysokomolekulárních PAHs) jsou 

na PUF disku rovněž zachycovány, avšak v menší míře (sorbované na usazených prachových 

částicích) ve srovnání s metodou aktivního vzorkování (viz níže metoda přepočtu). 

Výsledky projektu byly použity i v publikaci (mezinárodní časopis Atmospheric 

Environment), která se věnuje hodnocení koncentrace polutantů v ovzduší novou 

kombinovanou metodou měření pasivními vzorkovači a rozptylového modelování s GIS 

(Geografický Informační Systém) a je zde prezentován jako vhodný nástroj pro dlouhodobé 

hodnocení stavu kvality ovzduší [11]. Tento další inovativní přístup lze v rámci této metodiky 

pasivního vzorkování úspěšně aplikovat v reálných studiích. 

4.1 Přepočet výsledků 

Přepočet výsledků pasivního vzorkování získaných ve formě hmotnosti polutantu 

na vzorkovacím médiu za časové období (obvykle v jednotkách ng/PUFdisk za expoziční čas) 

na výsledky v jednotkách v ng/m
3
 byl proveden s využitím fyzikálně-chemického modelu 

centra Environment Canada a také s využitím pilotních kalibračních studií tohoto projektu 
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TA ČR. Tento přepočet přináší interpretační možnost porovnání těchto koncentrací s výsledky 

měření aktivními vzorkovači. Výsledný postup přepočtu je integrální součástí datového 

repozitáře Genasis (www.genasis.cz). Model je látkově specifický a zohledňuje 

meteorologické charakteristiky po dobu vzorkování (teplota, množství prachových částic 

v atmosféře a obsah organické složky prachu) [12]. V případě, kdy hodnoty uvedených 

charakteristik nejsou pro konkrétní měření známy, jsou pro přepočet využity doporučené 

implicitní (průměrné) hodnoty. 

Uvedený model je látkově specifický – tj., pro každý polutant počítá odhad 

rozdělovacího koeficientu KPUF-AIR mezi vzduchem a vzorkovacím médiem (PUF diskem). 

Výpočet KPUF-AIR probíhá různým způsobem v závislosti na charakteru látky a očekávané 

závislosti KPUF-AIR na teplotě. Navíc zohledňuje výpočet KPUF-AIR vlastní hustotu 

vzorkovacího média. 

Dalším krokem, podstatným především pro látky vázané ve větší míře na atmosférické 

částice, je určení rozdělovacího koeficientu Φ mezi plynnou a prachovou frakcí. Zde jsou 

vstupními parametry opět teplota, koncentrace PM10 v atmosféře a podíl organické frakce 

částic (ten je obvykle v korelaci s podílem organického uhlíku). Výpočet je v tomto kroku 

opět specifický pro různé skupiny látek. 

Ve výsledném kroku jsou vypočítané hodnoty KPUF-AIR a Φ použity pro finální výpočet 

adsorpční funkce (adsorpční křivka čas × hmotnost adsorbovaného polutantu) a odhadu 

teoretické vzorkovací rychlosti (tj. teoretický objem vzduchu, který projde skrz sběrné 

médium za jednotku času) za znalosti doby vzorkování (obvykle 28 dnů), objemu (0,210 l) 

a celkového povrchu (0,0370 m
2
) vzorkovacího média, tloušťky adsorpční vrstvy/filmu 

(5,67 mm) při jeho povrchu a vstupní vzorkovací rychlosti [10].  

Klíčovým parametrem celého výpočtu je pak poměr efektivity vzorkování plynné 

a prachové frakce pasivními vzorkovači značený r. Z pokračujících měření [15] vyplývá, 

že hodnota r je závislá především na tvaru (kovové) schránky vzorkovače, velikosti otvorů 

schránky a jejích schopností zpomalovat vzdušné proudění skrze vzorkovací médium. 

Pro pasivní vzorkovače MONET je dlouhodobě používána hodnota r = 0,1, tedy 10% 

účinnost vzorkování prachové frakce ve srovnání s plynnou [15]. 

Výsledná teoretická vzorkovací rychlost se na lokalitách v ČR pohybuje zhruba 

v rozmezí 4,4 m
3
d

-1 
v chladnějším období až po 1,1 m

3
d

-1
 v teplejším období pro PCBs 

a OCPs a 3,7 m
3
d

-1 
v chladnějším období až po 0,93 m

3
d

-1
 v teplejším období pro PAHs. 

Hodnota vzorkovací rychlosti je tedy specifická pro polutant, lokalitu a čas a výsledná 

hodnota vzdušné koncentrace je získána vydělením výsledku z pasivního vzorkování 

(hmotnost na PUF disk a den) vzorkovací rychlostí (m
3
 na PUF disk a den). 

Fyzikálně-chemický model je veřejně dostupný pro přepočet ve formě xls šablony 

[14], podrobnější popis a ověření přesnosti modelu na referenční lokalitě Košetice je obsahem 

článku [6]. 
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5 Popis novosti a uplatnění metodiky 

Zde uvedená metodika pasivního vzorkování volného ovzduší včetně jejího popisu, 

konstrukčního provedení, detailů její aplikace v reálných odběrech, zpracování odebraných 

vzorků včetně popisu následných chemických analýz a interpretací výsledků přináší 

komplexní nový nástroj pro hodnocení vývoje koncentrací POPs v ČR. Novost metodiky 

spočívá právě v komplexnosti všech na sebe navazujících procesů, které jsou popsány 

v předcházejících kapitolách. Metodika je výstupem dlouhodobého výzkumu Centra.  

Metodika popisující princip pasivního vzorkování má široké uplatnění, protože 

poskytuje přesný návod jak pracovat s pasivním vzorkovačem volného ovzduší využívajícím 

polyuretanovou pěnu PUF (PUF disk) a je ověřeným a vhodným nástrojem k vytvoření 

a provozování monitorovací sítě.  

Tyto detailní informace o postupu metodického provedení pasivního vzorkování 

volného ovzduší budou cíleně uplatněny pro plnění Národního implementačního plánu 

Stockholmské úmluvy v rámci závazků ČR. Konečným uživatelem výsledků použití této 

metodiky budou především odbory MŽP ČR a odborná veřejnost. Navíc tento princip 

pasivního vzorkování je doporučovaný pro realizaci Globálního monitoringu POPs. Tato 

metodika je již nyní aktuálně uvedena jako nástroj pro hodnocení vývoje hladiny POPs 

v ovzduší v rámci dokumentu "Koncepce monitoringu perzistentních organických polutantů 

a zpracování a využití dat o POPs v ČR". Ověřená monitorovací síť může být provozována 

dlouhodobě podle potřeb MŽP souvisejících s plněním závěrů mezinárodních úmluv a dohod 

o chemických látkách. 
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Úvod 

Předkládaný soubor interaktivních map je jedním z výstupů projektu “Vývoj systému 

pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí chemickými 

látkami”, č. TB010MZP058 podpořeného programem BETA Technologické agentury České 

republiky. 

Soubor obsahuje dva typy map - “trendová mapa” a “mapa se sloupcovými grafy”. U každé 

mapy je uveden i způsob jejího vytvoření a příklad vzhledu mapy včetně prvků, které 

umožňují měnit jednotlivé parametry zobrazení.  

Přínosy mapy pro uživatele a využití těchto map je jednotlivě uvedeno u popisu typu mapy, 

obecně však lze říci, že předkládané mapy slouží k přehlednému a variabilnímu prostorovému 

zobrazení naměřených environmentálních dat na globální úrovni a na nich spočtených 

výzkumných výsledků. Navíc, jako plnohodnotná online aplikace jsou tyto mapy průběžně 

aktualizovány souběžně s rozšiřující se množinou environmentálních dat obsažených 

ve vědeckém repozitáři Genasis [1]. 

Primárním účelem map je informovat uživatele map o statistických odhadech středně- 

a dlouhodobých trendů vývoje různých druhů environmentálního znečištění v čase, 

o dostupnosti a dostatečnosti naměřených dat pro tyto odhady a dále o samotné úrovni 

znečištění; to vše v přehledné podobě při zachování geografických souvislostí.  

Každý jednotlivý mapový výstup odpovídá uživatelsky navolenému datovému výběru, který 

zajišťuje nutnou porovnatelnost zobrazovaných hodnot při zachování maximální možné 

variability kombinací vstupních dat. Interaktivní mapy jsou přímou součástí prohlížeče dat 

portálu Genasis, ve kterém jsou zařazeny jako dvě samostatné datové analýzy pod názvy 

„Trend Map“ a „Time Series Bar Chart Map“ a dále propojeny s online analýzou časových 

řad „Time Series Analysis“. V prohlížeči jsou mapy volně přístupné na webové adrese 

http://data.genasis.cz/data-browser/. 

Podstatnou funkcí obou typů interaktivních map je možnost vygenerovat aktuálně viditelnou 

část mapy jako bitmapový obrázek formátu png, který lze přímo využít do výzkumných 

zpráv, podkladů pro rozhodování či poskytnout jménem České republiky do pravidelných 

hlášení stavu o vývoji znečištění složky životního prostředí chemickými látkami 

při implementaci evropských i mezinárodních předpisů.  

Uživatelem těchto výsledků je nejen odborná veřejnost, ale rovněž i státní a regionální správa 

a místní samosprávy, které mohou výstupy použít pro strategické rozhodování o rozvoji 

menších i větších územních celků s ohledem na stav životního prostředí. V neposlední řadě 

mají mapy uplatnění na mezinárodní úrovni, neboť umožňují srovnání na globální úrovni 

a tak je mohou využít a již o ně projevily zájem mezinárodní organizace jako Program OSN 

pro životní prostředí (UNEP) či Světová zdravotnická organizace (WHO). 

Níže je popsán společný krok při tvorbě obou typů map, a to výběr dat. Po té následuje popis 

každého typu interaktivní mapy včetně náhledu jedné z variant zobrazení. 

http://data.genasis.cz/data-browser/
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Výběr dat 

Zobrazení interaktivních map je podmíněno výběrem dat v datovém prohlížeči. Výběr dat 

zajistí vzájemnou porovnatelnost měření nutnou pro další výpočty. Prvním krokem 

před zobrazením mapy je tedy povinný výběr množiny primárních záznamů, na kterých 

je následně provedena analýza.  

Základní výběr dat umožňuje v každém kroku zvolit jednu nebo více hodnot konkrétního 

parametru, v případě nutnosti zpřesnění je další výběr (zúžení zvolené množiny dat) dat 

proveden přímo na stránce s analýzou/mapou. 

Hierarchicky probíhá výběr dat následujícím způsobem: 

1. Analytická matrice – environmentální matrice (složka životního prostředí), ve které 

bylo měření provedeno (např. ovzduší, voda v tocích či v moři, rostlinné matrice, 

lidské tkáně aj.) 

2. Analytická submatrice – podrobnější charakterizace matrice zohledňující rovněž 

metodu měření (aktivní/pasivní vzorkování, samostatné vzorky/agregace aj.). 

3. Skupina chemických látek – skupiny látek podobných chemickou strukturou 

nebo použitím/vznikem. 

4. Polutant – konkrétní určení chemické látky (specie). 

5. Kontinent/regionální skupina dle OSN UNEP [2]. 

6. Stát. 

7. Region NUTS3 – podrobnější členění zemí, pokud je definováno (aktuálně dostupné 

pouze pro ČR). 

8. Instituce – poskytovatel/vlastník dat. 

9. Projekt – projekt nebo program, v jehož rámci byla data naměřena. 

10. Období – časové okno měření definované po celých kalendářních letech. 

11. Lokalita – konkrétní bod měření určený pomocí geografických souřadnic a názvu. 

Libovolný krok ve výběru dat je možné přeskočit, čímž dojde k zahrnutí všech přípustných 

hodnot parametru do výběru. 

Součástí datového výběru je rovněž možnost tzv. rychlého výběru. Obsahuje 8 definovaných 

kombinací, které lze jednoduše zvolit stisknutím tlačítka bez nutnosti postupného průchodu 
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přes všech 11 úrovní výběru dat. Rychlý výběr obsahuje často využívané kombinace dat, 

s nimiž je v repozitáři GENASIS potřeba často pracovat
1
.  

Po výběru dat je možné postoupit ke konkrétní analýze dat, mezi něž patří i vytvoření obou 

interaktivních map, Mapy jsou zařazeny pod položku „Time Series“ u horního menu 

prohlížeče dat, jak je zvýrazněno na obrázcích 1 a 2. 

 

Trendová mapa 

Interaktivní trendová mapa je dostupná v položce “Trend Map” prohlížeče dat repozitáře 

GENASIS v menu Time series a slouží k zobrazení charakteru trendu výskytu zvolené 

chemické látky ve zvoleném časovém období, jak je uvedeno na obrázku 1. 

Tato interaktivní mapa je složena ze spodní mapové vrstvy, tvořené jednou z deseti 

variantních podkladových map podle volby uživatele (k dispozici jsou vrstvy Obrazová data, 

Snímky s popisky, Ulice, Topografická mapa, Tmavě šedé plátno, Světle šedé plátno, 

National Geographic, Oceány, Terén s popisky a OpenStreetMap) a ze svrchní vrstvy 

obsahující vlastní specializovaný obsah. Společně lze obě vrstvy vygenerovat ve formátu png 

souboru pomocí příslušného tlačítka. 

Svrchní vrstva obsahuje specializovaný obsah - výstupy analýzy zvolených dat jako barevné 

kruhové značky, jejichž velikost je přímo úměrná koncentraci chemické látky na lokalitě. 

Maximální velikost kruhu sledovaného souboru dat je fixně daná a odpovídá maximální 

koncentraci přes všechny lokality zahrnuté do výběru, zatímco koncentrace nižší než dolní 

prahová velikost kruhu se zobrazují jako nejmenší přípustná značka z důvodu zachování 

rozumné viditelnosti značky. 

Barva kruhu pak může nabývat následujících hodnot, vycházejících z výsledků statistického 

odhadu daného výpočtem trendových charakteristik (popsaných níže): 

 Šedá – na lokalitě byla provedena méně než 3 měření a tedy není možné provést 

výpočet trendu a jeho statistické významnosti. 

 Modrá – počet měření je dostatečný pro výpočet trendu, ale zvolený test jeho 

statistické významnosti nebyl průkazný na hladině spolehlivosti 95 %. Tato varianta 

nastává např. v případě řady konstantních hodnot, velmi nízkého počtu hodnot nebo 

trendu s trendovou charakteristikou (korelačním koeficientem koncentrace vůči času) 

blízkou nule. 

 Zelená – odpovídá na hladině spolehlivosti 95 % statisticky významnému klesajícímu 

trendu, tj. s dostatečnou jistotou lze vyloučit, že koncentrace roste nebo se nemění. 

                                                      
1
jde o výstupy z monitorovacích programů Monet CZ, Monet Europe, Monet Africa, GAPS, integrovaný 

monitoring na observatoři Košetice, projekty Monairnet, Needlenet a výzkumné mořské plavby (cruises) 

s odebíráním vzorků prostředí 
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 Červená – odpovídá na hladině spolehlivosti 95 % statisticky významnému 

rostoucímu trendu, tj. s dostatečnou jistotou lze vyloučit, že koncentrace klesá 

nebo se nemění. 

Všechny značky zobrazené v mapě jsou provázané se stručným popisem lokality 

zobrazujícím se vedle mapy v pravém sloupci okna prohlížeče, a současně s tlačítkem, které 

přepne pohled z mapy do zvolené lokality na detailní analýzu časové řady včetně grafického 

zobrazení všech naměřených hodnot, proložení hodnot exponenciálním trendem a zobrazení 

mezních pásů intervalu spolehlivosti, výpočet detailních trendových charakteristik a dalších 

informací. 

Pro vlastní výpočet trendu a jeho statistické signifikance byl využit neparametrický Mann-

Kendallův test trendu [3], který neklade žádné požadavky na pravděpodobnostní distribuci 

hodnot koncentrace (ta se obvykle blíží log-normálnímu rozdělení, nicméně velmi často není 

toto kritérium dodrženo a u nejčastějších nízkých počtů měření na lokalitě se velmi špatně 

odhaduje). 

Neparametričnost testu spočívá v práci s pořadovými koeficienty (ranky) hodnot namísto 

hodnot samotných, přičemž hodnoty, které byly reportovány jako semikvantitativní (tj. není 

známa hodnota sama o sobě, pouze horní mez pro možnou hodnotu, která je obvykle tvořena 

minimální citlivostí/kvantifikovatelností daného analytického postupu/zařízení) jsou 

před výpočtem nahrazeny polovinou kvantifikačního limitu (a tedy obdrží obvykle velmi 

nízká pořadová čísla). V případě rovnosti hodnot Mann-Kendallův test připouští dvojice 

stejných pořadových koeficientů (ties). 

Výpočet testové statistiky S probíhá postupně od hodnoty 0 srovnáním každé dílčí hodnoty 

s hodnotami následujícími později v čase a zvýšením statistiky S o 1 pokaždé, když 

je identifikována vyšší hodnota následující po hodnotě nižší a snížením o 1 v opačném 

případě (v případě rovnosti se hodnota nemění). 

Zjednodušeně lze pro hodnoty 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  v časech 1,2, … , 𝑛 vyjádřit testovou statistiku 𝑆 

jako: 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)

𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1

 

 

kde funkce signum 𝑠𝑖𝑔𝑛() je definována jako 
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Kladná hodnota 𝑆 pak odpovídá rostoucímu trendu a záporná hodnota 𝑆 klesajícímu trendu, 

přičemž statistická významnost roste s počtem původních záznamů a vzdáleností 𝑆 od nuly. 

Pro číselné vyjádření významnosti je zapotřebí určit rozptyl statistiky 𝑆 jako: 

𝑉𝐴𝑅(𝑆) =
1

18
(𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) −∑𝑡𝑝(

𝑔

𝑝=1

𝑡𝑝 − 1)(2𝑡𝑝 + 5)) 

kde 𝑛 je počet původních záznamů, 𝑔 je počet dvojic (nebo obecně 𝑚-tic) stejných hodnot 

(ties) a 𝑡𝑝 je počet hodnot v 𝑝-té také 𝑚-tici. 

V dalším kroku je určena standardní statistika 𝑍 jako 
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porovnáním s kritickými hodnotami standardního 𝑍 -testu pro normální rozdělní zjistíme 

hodnotu statistické významnosti trendu (rostoucí pro kladné 𝑍 a klesající pro záporné 𝑍). 

Další možnosti mapy 

Interaktivita mapy umožňuje přiblížení mapy, kterou lze pomocí kolečka myši, příp. 

ovládacího prvku na monitoru, zvětšovat ze souhrnného (globálního) pohledu na všechny 

světové lokality až po rozlišení odpovídající svojí podrobností přibližně základní mapě 

měřítka 1:10 000, a volba statistiky středu, která je použita pro určení koncentrace na lokalitě, 

která se projeví jako velikost kruhové značky. 

Přínosy mapy pro uživatele 

První mapový výstup označený jako „Trend Map“ umožňuje okamžitě získat statisticky 

robustní představu o vývoji znečištění na jednotlivých lokalitách s opakovaným měřením. 

Každá lokalita s měřením, které splňuje kritéria výběru dat, se v mapě zobrazí 

jako poloprůhledný kruh, jehož barva odpovídá směrnici a statistické významnosti trendu. 

Při pohledu na mapu je tak možné podle barvy okamžitě rozlišit mezi oblastmi se statisticky 

významně rostoucí nebo klesající koncentrací polutantu, případně zjistit, že o vývoji v čase 

nelze za pomoci naměřených dat s dostatečnou spolehlivostí rozhodnout. Druhý přínos mapy 

je informace o míře kontaminace, kterou představuje velikost (průměr) barevného kruhu, 

jehož velikost odpovídá střední koncentraci látky na lokalitě. Mapa se automaticky 

aktualizuje s přibývajícím počtem měření. 
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Využití mapy 

Využitelnost mapy souvisí s vyhodnocováním účinnosti přijatých opatření vedoucích 

ke snižování výskytu vybraných chemických látek ve složkách životního prostředí, 

se srovnáváním lokalit na menších či větších územních celcích. Proto kromě vědců mapu 

s výhodou využije rozhodovací sféra na lokální, národní i mezinárodní úrovni, které tento typ 

mapy umožňuje srovnání stavu a trendu a přijetí rozhodnutí o dalším rozvoji, omezení 

či opatřeních cílených na snížení kontaminace životního prostředí ve sledované oblasti. Mapa 

je přímo využitelná jako indikátor úspěšnosti opatření. O tuto mapu již projevily zájem 

mezinárodní organizace jako Program OSN pro životní prostředí (UNEP) či Světová 

zdravotnická organizace (WHO). 
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Obrázek 1 : Náhled interaktivní trendové mapy pro hodnocení kontaminace životního prostředí

Skupina analýz Time 

Series obsahuje obě 

interaktivní mapy. 

Legenda a 

zoomování 

interaktivní mapy. 

Pravý sloupec 

obsahuje 

kontextové filtry pro 

(nutná) zpřesnění 

obecnějšího výběru 

dat (pokud jsou 

zapotřebí). 

Detail lokality se 

zobrazí po kliknutí 

na příslušnou 

značku v mapě. 

Doplňková 

nastavení (statistika 

středu pro velikost 

značek). 

Výběr z 10 variant 

podkladové mapy pro 

spodní vrstvu. 

Volba konkrétní 

analýzy ze skupiny 

(Trend map je 1. 

analýza v pořadí). 

Zobrazení lokalit jako 

barevných kruhových 

značek různé 

velikosti. 

Velikost je přímo úměrná koncentraci polutantu 

na lokalitě, zelená barva značí pokles, červená 

nárůst, modrá a šedá neodpovídají žádnému 

trendu. 

Tlačítko pro stažení 

mapy ve formátu 

.png. 
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Mapa se sloupcovými grafy 

Tato interaktivní mapa se sloupcovými trendy je dostupná v položce “Time Series Bar Chart 

Map” prohlížeče dat repozitáře GENASIS v menu Time series a zobrazuje přímo v mapě 

sloupcové grafy odpovídající koncentraci zvolené chemické látky v určitém časovém období 

(obrázek 2).  

Interaktivní mapa je složena ze spodní mapové vrstvy, tvořené jednou z deseti variantních 

podkladových map podle volby uživatele (k dispozici jsou vrstvy Obrazová data, Snímky 

s popisky, Ulice, Topografická mapa, Tmavě šedé plátno, Světle šedé plátno, National 

Geographic, Oceány, Terén s popisky a OpenStreetMap) a ze svrchní vrstvy obsahující vlastní 

specializovaný obsah. Společně lze obě vrstvy vygenerovat ve formátu png souboru pomocí 

příslušného tlačítka. 

Svrchní vrstva obsahuje hodnoty koncentrace chemické látky (agregované na rok) získané 

vzorkováním na dané lokalitě v mapě v určitém časovém období. V nastavení vlastností mapy 

lze volit funkci použitou pro roční agregaci naměřených hodnot, přičemž při agregaci opět 

dochází k nahrazení hodnot pod limitem stanovení analytické metody polovinou hodnoty 

tohoto limitu. Na výběr je agregace pomocí průměru a mediánu. 

Osy všech zobrazených sloupcových grafů v mapě mají stejné měřítko, definované v případě 

osy x prvním a posledním záznamem v čase na lokalitách odpovídajících vybraným datům, 

v případě osy y minimální a maximální agregovanou hodnotou koncentrace. V případě 

odlehlých hodnot jsou sloupce přerušeny, aby nedošlo ke zneviditelnění hodnot řádově 

nižších. 

Jednotlivé sloupcové grafy jsou propojené s odpovídající lokalitou, odkud lze pokračovat 

k podrobné analýze trendu znečištění na daném místě a zkoumat jej v samostatné podrobnější 

analýze časové řady „Time Series Analysis“, která se skládá z bodového grafu ročních 

koncentrací, intervalu spolehlivosti trendu a z dalších trendových charakteristik. 

Podstatnou funkcí této interaktivní mapy je možnost vygenerovat aktuálně viditelnou část 

mapy jako bitmapový obrázek ve formátu png, který lze přímo využít pro konstrukci 

výzkumných zpráv či pravidelných reportů o vývoji znečištění POPs v životním prostředí. 

Další možnosti mapy 

Interaktivita mapy umožňuje přiblížení mapy, kterou lze pomocí kolečka myši, 

příp. ovládacího prvku na monitoru, zvětšovat ze souhrnného (globálního) pohledu 

na všechny světové lokality až po rozlišení odpovídající svojí podrobností přibližně základní 

mapě měřítka 1:10 000, a změny v datovém výběru např. změnou sledované chemické látky 

či délkou časového období, pro něž je tato mapa vytvořena.  
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Přínosy mapy pro uživatele 

Tento mapový výstup umožňuje okamžitě získat představu o míře kontaminace a jejím vývoji 

v čase na jednotlivých lokalitách. Každá lokalita s měřením, které splňuje kritéria výběru dat, 

se v mapě zobrazí sloupcový graf s jednotným měřítkem a umožňuje tak okamžitě porovnat 

koncentrace zvolené chemické látky na všech lokalitách. Mapa se automaticky aktualizuje 

s přibývajícím počtem měření. 

Využití mapy 

Mapa je využitelná ve všech zprávách vztahujících se ke sledování míry kontaminace oblasti 

chemickými látkami a jejím vývoji v čase a umožňuje tak okamžitě porovnat změny 

v koncentracích zvolené chemické látky na všech lokalitách. 

Využitelnost mapy souvisí i s vyhodnocováním účinnosti přijatých opatření vedoucích 

ke snižování výskytu vybraných chemických látek ve složkách životního prostředí na menších 

či větších územních celcích. Proto tuto interaktivní mapu kromě vědců s výhodou využije 

zejména rozhodovací sféra na lokální, národní i mezinárodní úrovni, které tento typ mapy 

poskytuje odborný, ale velmi srozumitelný podklad pro přijetí rozhodnutí o dalším rozvoji, 

omezení či opatřeních cílených na sledované oblasti. Mapa je přímo využitelná jako indikátor 

úspěšnosti předchozích opatření. O tuto mapu již projevily zájem mezinárodní organizace 

jako Program OSN pro životní prostředí (UNEP) či Světová zdravotnická organizace (WHO). 
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Obrázek 2  - Náhled interaktivní mapy se sloupcovými grafy pro hodnocení kontaminace životního prostředí

Skupina analýz Time 

Series obsahuje obě 

interaktivní mapy. 

Legenda a 

zoomování 

interaktivní mapy. 

Pravý sloupec 

obsahuje 

kontextové filtry pro 

(nutná) zpřesnění 

obecnějšího výběru 

dat (pokud jsou 

zapotřebí). 

Detail lokality se 

zobrazí po kliknutí 

na příslušný graf 

v mapě. 

Doplňková 

nastavení (statistika 

středu pro velikost 

sloupců v grafech). 

Výběr z 10 variant 

podkladové mapy pro 

spodní vrstvu. 

Volba konkrétní 

analýzy ze skupiny 

(Time Series Bar 

Chart Map je 3. 

analýza v pořadí). 

Zobrazení sloupcového 

grafu na každé lokalitě. 

Sloupcové grafy zobrazují střední 

koncentraci agregací po 

jednotlivých kalendářních rocích. 

Tlačítko pro stažení 

mapy ve formátu 

.png. 
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1 Úvod 

 

Předkládaný soubor specializovaných map s odborným obsahem je jedním z výstupů projektu “ Vývoj a realizace národní 

monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou 

pasivního vzorkování”, č. TB010MZP057 podpořeného programem BETA Technologické agentury České republiky. 

Hlavním cílem tohoto projektu je realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování perzistentních organických 

polutantů (dále POPs) ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (kontinuální odběry). Tato monitorovací síť 

je realizovaná s využitím vzorkovačů tak, aby v souladu s požadavky zadavatele poskytovala data a výstupy vhodné pro hodnocení 

prostorových a časových trendů výskytu POPs v ovzduší ČR a poskytovala podklady pro plnění závazků mezinárodních smluv 

k chemickým látkám (např. Stockholmská úmluva o POPs či Úmluva o dálkovém přenosu znečišťování ovzduší překračujícím hranice 

států). Monitorovací síť byla v průběhu řešení projektu optimalizována a nyní zahrnuje 32 lokalit, které jsou vhodné pro účely 

dlouhodobého sledování výskytu POPs 

V průběhu řešení projektu byla provedena optimalizace sítě lokalit. Monitorovací síť aktuálně v posledním roce řešení (2015) 

zahrnuje 32 lokalit, na kterých jsou kontinuálně realizovány odběry volného ovzduší metodou pasivního vzorkování (s optimálním 

nastavením expozičních dob) a následně prováděny chemické analýzy vzorků. Tato monitorovací síť je do budoucna velmi vhodná 

pro účely sledování výskytu POPs ve volném ovzduší ČR. Síť může být provozována dlouhodobě podle potřeb MŽP souvisejících 

s plněním závěrů mezinárodních úmluv a dohod o chemických látkách (především Stockholmské úmluvy). 

Předkládaný soubor map obsahuje v první části (Mapa 1-8) především souhrnnou klasifikaci vzorkovacích lokalit, dále prostorovou 

klasifikaci lokalit podle typu zatížení, podle typu osídlení, podle převládajícího typu znečištění, podle převládající třídy využití plochy 

(Land Use) a dále pak přehled odebraných vzorků na lokalitách, kategorizovanou hustota obyvatelstva v oblasti odběrové lokality a počet 

obyvatel v okruhu 5 km od lokality. V druhé části jsou pak série map (Mapy 9 - 26) časových a prostorových trendů koncentrací 

hodnocených chemických látek ve volném ovzduší v ČR. Tento úvodní soubor je zde pro účely porovnání lokalit a také pro charakterizaci 
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celé monitorovací sítě, jejich silných stránek a současně i pro možnost mapové interpretace výsledků map časových a prostorových trendů 

v druhé sérii map. 

2 Přínosy a využití předkládaných specializovaných map 

 

Primárním účelem předkládaného souboru map je přehledně informovat o časovém a prostorovém vývoji úrovně znečištění ovzduší 

pro sledovaný soubor chemických látek POPs. To vše v přehledné podobě při zachování geografických souvislostí. Každý jednotlivý 

mapový výstup uvedený v listech 9-26 zobrazuje průběh koncentrací určité chemické látky (nebo skupin látek) ve volném ovzduší v období 

1/2006 -  6/2015. 

V rámci tohoto projektu TA ČR TB010MZP057 vznikly rovněž detailní standardní operační postupy pro všechny důležité fáze 

fungování monitorovací sítě. Tyto na sebe navazující postupy byly certifikovány do společné metodiky, která ovlivňuje i podobu 

předkládaných výstupů. Metodika je dostupná na stránkách monitorovací sítě www.monet.recetox.muni.cz 

Předkládané specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) jsou také dostupné na internetových stránkách národní 

monitorovací sítě (www.monet.recetox.muni.cz). 

Uživatelem těchto výsledků je nejen odborná veřejnost, ale zejména státní a regionální správa včetně odborů MŽP a místní 

samosprávy, které mohou výstupy použít pro strategické rozhodování o rozvoji menších i větších územních celků s ohledem na stav 

životního prostředí a plnění povinnosti ČR v rámci mezinárodních úmluv.  

 

3 Mapové listy 

 

Monitorovací síť zahrnuje celkem 32 lokalit České republiky (Mapa 1) obsahujících 13 zatížených a 19 pozaďových oblastí (Mapa 

2). Zatížené oblasti dále zahrnují 5 městských lokalit, 4 příměstské a 4 venkovské lokality (Mapa 3). Pozaďové oblasti zahrnují 3 městské, 

7 venkovských a 9 odlehlých lokalit (Mapa 3). Zastoupení lokalit v dílčích kategoriích je oproti stavu z prvního roku řešení projektu více 

http://www.monet.recetox.muni.cz/
http://www.monet.recetox.muni.cz/
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vyvážená. Umístění lokalit bylo optimalizováno, tak, aby na národní úrovni vyváženě zahrnovalo různé typy lokalit (pozaďové 

nebo zatížené), které jsou dále charakterizované s ohledem na typ osídlení, využití ploch, zdroje znečištění, odebraných vzorků, hustotu 

obyvatelstva a další parametry. 

 

Hlavní zdroje znečistění, třídy využití plochy kolem lokality (land use), počet odebraných vzorků na vzorkovacích lokalitách, 

hustota obyvatelstva, počet obyvatel v okruhu 5 km od monitorovací lokality jsou individuálně zobrazeny na Mapách 4 – 8.  

Časové a prostorové hodnocení koncentrací vybraných POPs je prezentováno na následujících mapách Mapa 9 –26 a to pro období 

od 1/2006-6/2015.  

První skupina map zahrnuje odběry vzorků volného ovzduší s délkou intervalu 28 dní (Mapa 9 – 20) a druhá skupina zahrnuje odběry 

v délce intervalu 84 dní, tedy 3 měsíční odběry (Mapa 21 – 26). Délka souvisí s metodicky doporučenou expoziční dobou pro dané skupiny 

látek. 

 

Mapa 9 prezentuje časové a prostorové hodnocení koncentrací sumy 16 PAHs (Naftalen, Acenaftylen, Acenaften, Fluoren, Fenantren, 

Antracen, Fluoranten, Pyren, Benzo(a)antracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)pyren, Indeno(123cd)pyren, 

Dibenz(ah)antracen, Benzo(ghi)perylen). Mapa 10 prezentuje srovnání sumy 16 PAHs jen na venkovských a odlehlých lokalitách. 

 

Mapa 11 hodnotí časové a prostorové souvislosti výskytu sumy 7 PCBs (polychlorované bifenyly: suma PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-

118, PCB-153, PCB-138, PCB-180). Mapa 12 je opět věnována stejné skupině látek sumy 7 PCBs, ale jen na venkovských a odlehlých 

lokalitách.  

 

Mapa 13 vizualizuje hodnocení časových a prostorových trendů výskytu sumy HCHs (sumy - izomerů hexachlorcyklohexanu: α, β, γ, δ 

izomerů hexachlorcyklohexanu), doplňová Mapa 14 prezentuje srovnání výskytu sumy HCHs jen na venkovských a odlehlých lokalitách. 

 

Mapa 15 prezentuje časové a prostorové souvislosti výskytu koncentrací HCB (hexachlorcyklobenzenu). Mapa 16 srovnává výskyt HCB 

jen na venkovských a odlehlých lokalitách. 
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Mapa 17 hodnotí časové a prostorové trendy koncentrací PeCB (pentachlorbenzenu). Mapa 18 porovnává výskyt těchto koncentrací PeCB 

již jen na venkovských a odlehlých lokalitách; 

 

Mapa 19 a 20 hodnotí časové a prostorové trenky koncentrací sumy DDXs (dichlordifenyltrichlorethanu DDT a jeho metabolitů - suma 

o,p’- a p,p’-DDT, -DDE, -DDD).  

V druhé skupině map jsou prezentovány vybrané výsledky hladin endosulfanu I (α) (Mapa 24) a WHO 05 TEQ pro sumu dl-PCBs (dioxin-

like PCBs), sumu PCDDs (polychlorované dibenzo-p-dioxiny), sumu PCDFs (polychlorované dibenzo-p-furany) (Mapa 21 – 24), PFOA 

(kyselina perfluoroktanová) a PFOS (perfluoroktansulfonan) (Mapa 25 a 26).  

 

Všechny zde prezentované specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) jsou také dostupné na webových stránkách této 

monitorovací sítě (monet.recetox.muni.cz) 
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Mapa 1 – Souhrnná klasifikace vzorkovacích lokalit. 
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Mapa 2 – Klasifikace lokalit podle typu zatížení. 
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Mapa 3 – Klasifikace lokalit podle typu osídlení. 
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Mapa 4 – Klasifikace lokalit podle převládajícího typu znečištění. 
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Mapa 5 – Klasifikace lokalit podle převládající třídy Land Use. 
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Mapa 6 – Počet odebraných vzorků na lokalitách. 
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Mapa 7 – Hustota obyvatelstva. 
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Mapa 8 – Počet obyvatel v okruhu 5 km od lokality. 
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Mapa 9 – Časové a prostorové hodnocení koncentrací Sumy 16 PAHs (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování 

kontinuálně v období 1/2006 -  6/2015 (každý bod grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 10 – Časové a prostorové hodnocení koncentrací Sumy 16 PAHs (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování 

kontinuálně v období 1/2006 -  6/2015, pouze venkovské a odlehlé lokality (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 11 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací Sumy 7 PCBs (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování 

kontinuálně v období 1/2006 -  6/2015 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 12 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací Sumy 7 PCBs (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování 

kontinuálně v období 1/2006 -  6/2015, pouze venkovské a odlehlé lokality (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 13 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací Sumy HCHs (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování 

kontinuálně v období 1/2006 -  6/2015 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 14 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací Sumy HCHs (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování 

kontinuálně v období 1/2006 -  6/2015, pouze venkovské a odlehlé lokality (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 15 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací HCB (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování kontinuálně 

v období 1/2006 -  6/2015 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 16 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací HCB (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování kontinuálně v 

období 1/2006 -  6/2015, pouze venkovské a odlehlé lokality (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 17 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací PeCB (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování kontinuálně 

v období 1/2006 -  6/2015 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 

 



 

   
 
 

 

65 

 

  

Mapa 18 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací PeCB (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování kontinuálně v 

období 1/2006 -  6/2015, pouze venkovské a odlehlé lokality (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 19 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací sumy DDXs (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování kontinuálně 

v období 1/2006 -  6/2015 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 20 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací sumy DDXs (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování 

kontinuálně v období 1/2006 -  6/2015, pouze odlehlé lokality (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 28 dní). 
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Mapa 21 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací WHO 05 TEQ sumy Dioxin-like PCBs (pg/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí 

pasivního vzorkování kontinuálně v období 6/2011 -  7/2014 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 84 dní). 
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Mapa 22 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací WHO 05 TEQ sumy PCDDs (pg/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního 

vzorkování kontinuálně v období 6/2011 -  7/2014 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 84 dní). 
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Mapa 23 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací WHO 05 TEQ sumy PCDFs (pg/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního 

vzorkování kontinuálně v období 6/2011 -  7/2014 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 84 dní). 
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Mapa 24 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací endosulfanu I (α) (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování 

kontinuálně v období 6/2011 -  7/2014 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 84 dní). 
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Mapa 25 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací PFOA (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování kontinuálně 

v období 10/2013 -  7/2014 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 84 dní). 
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Mapa 26 - Časové a prostorové hodnocení koncentrací PFOS (ng/PUF disk) ve volném ovzduší, měřené pomocí pasivního vzorkování kontinuálně 

v období 10/2013 -  7/2014 (bod v grafu odpovídá jedné odběrové kampani v délce 84 dní). 
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SMĚRNICE A DODATKY 

 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  

    PROSTŘEDÍ 

V Praze dne:  10. prosince 2015 

Č. j.: 3956/M/15 

Č. j.: 86173/ENV/15 

 

Dodatek č. 4 

ke směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků 

v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru 
__________________________________________________________________________________________ 

Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená 

úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru ze dne 

14. června 2010, č. j.: 50384/ENV/10, 2680/M/10 se upravuje takto: 

I. V článku 1 odstavce 2 a 3 zní: 

"2. Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství AAU a jiných práv 

k vypouštění emisí jsou dle § 17 odst. 3 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších 

předpisů, příjmem Fondu. Takto získané prostředky lze použít pouze na podporu 

činností a opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. Nakládání 

s těmito prostředky se řídí zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 

prostředí České republiky ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu.  

3. Prostředky z účtu na podporu sběru a zpracování autovraků dle § 37e odst. 7 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, použije Fond dle Usnesení Vlády ČR č. 298 ze dne 20. dubna 

2011 pro posílení disponibilních zdrojů Programu.". 

II. V článku 1 odstavce 5 až 7 zní: 

„5. Správcem programu Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru (dále jen „Správce 

programu“) je Ministerstvo životního prostředí – sekce fondů EU, finančních 

a dobrovolných nástrojů. 

6. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako Správce programu 

a správce Fondu podle § 1 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 

prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) deleguje 
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na Fond některé organizační, administrativní a právní činnosti související 

s administrací Programu, které nezasahují do rozhodovacích a kontrolních činností 

ministerstva. Na základě toho vydává ministerstvo tuto směrnici, která vymezuje 

rozsah činností a pravomocí delegovaných Fondu a upravuje základní postupy 

k poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora“) z  Fondu a ze státního 

rozpočtu v rámci Programu v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách 

veřejného sektoru.  

7. Předmět podpory a konkrétní podmínky Programu stanoví Přílohy Směrnice 

Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci 

Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách 

veřejného sektoru (dále jen „Přílohy“), které jsou nedílnou součástí této směrnice 

po dobu trvání Programu. Směrnice spolu s Přílohami stanovuje podmínky 

Programu, na něž se odkazuje v žádosti o podporu, rozhodnutí ministra o poskytnutí 

podpory z Fondu, smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu, resp. v registraci akce, 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, stanovení výdajů na financování 

akce organizační složky státu.“ 

III. V článku 3 odstavec 5 zní: 

„5. Podpora se přiznává při splnění realizačních podmínek na základě rozhodnutí 

ministra o poskytnutí podpory (dále jen „Rozhodnutí ministra“) v případě 

poskytování podpory z Fondu, resp. na základě registrace akce (dále jen 

„Registrace“), vydané Správcem programu v případě poskytování podpory 

ze státního rozpočtu. Rozhodnutí ministra je účinné maximálně do 31. 10. 2017. 

V případě, že některé podmínky stanovené Rozhodnutím ministra žadatel nemůže 

splnit z objektivních důvodů, může požádat Fond o prodloužení účinnosti 

Rozhodnutí ministra. Doručená žádost o prodloužení účinnosti bude posouzena 

Fondem, který navrhne další postup.“ 

IV. V článku 3 odstavec 10 zní: 

„10. Podporu v rámci Programu nelze poskytnout žadateli, jemuž byl v návaznosti 

na rozhodnutí Komise Evropské unie vystaven inkasní příkaz na vrácení podpory.“ 

V. V článku 4 odstavec 3 zní: 

„3. Výše podpory uvedená v Rozhodnutí ministra a v Registraci je maximální možná 

a nemůže být navýšena. Výše podpory spolu s termíny realizace bude upřesněna 

ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo ve Stanovení výdajů na základě výsledku 

výběrových řízení a uzavřených dodavatelských smluv. Případné zvýšení 

způsobilých rozpočtových nákladů (nad základ pro stanovení podpory) hradí 

příjemce podpory z vlastních zdrojů. Při snížení způsobilých rozpočtových nákladů 

dojde k odpovídajícímu snížení podpory, aniž by se měnil procentní podíl. 

Z vlastních zdrojů příjemce budou hrazeny vícenáklady nad rámec rozpočtové 

rezervy. Přípustnou výši rozpočtové rezervy stanoví příloha č. 5 této směrnice. 

Vícenáklady na zabezpečení odborného či autorského dozoru jsou vždy 

nezpůsobilými výdaji.“ 
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VI. V článku 5 odstavec 1 zní: 

„1.  Žadatel podává žádost na základě Výzvy ministerstva k podávání žádostí 

o poskytnutí podpory (dále jen "Výzva") v souladu s pokyny Fondu pro příjem 

žádostí, které jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele nebo na webových 

stránkách Fondu. Za závazný je považován formulář žádosti zveřejněný 

na uvedených webových stránkách, který může být průběžně měněn dle požadavků 

Fondu.“ 

VII. V článku 5 se zrušuje odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako 2 až 4. 

VIII. „V článku 5 odstavec 3 (nové číslování) zní: 

„3. Žadatel je povinen předložit kompletní žádost včetně všech povinných příloh 

k termínu ukončení příjmu žádostí dle Výzvy. Termín zahájení a ukončení příjmu 

žádostí do Programu a jednotlivých oblastí podpory stanoví ministr.“ 

IX. V článku 6 odstavce 1 až 3 zní: 

„1. Předložené žádosti jsou zkontrolovány z hlediska úplnosti a formální správnosti 

krajskými pracovišti Fondu. V případě zjištění nedostatků žádosti Fond o těchto 

nedostatcích žadatele bezprostředně informuje. Žadatelé jsou povinni řádně odstranit 

zjištěné nedostatky ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení informace o těchto 

nedostatcích. Žádost je považována za kompletní, pokud jsou v ní řádně uvedeny 

všechny požadované údaje a je doložena veškerými požadovanými doklady 

a v požadované formě. Následně je u kompletní žádosti Fondem provedena kontrola 

přijatelnosti. Kompletní a přijatelná žádost je Fondem akceptována. Administrovány 

budou dále pouze úplné žádosti, tj. žádosti bez nedostatků, resp. doplněné na základě 

informace o nedostatcích viz výše. Akceptace žádosti je žadateli oznámena písemně. 

2.  V případě, že žadatel řádně neodstraní nedostatky žádosti zjištěné při kontrole 

formální správnosti a úplnosti a nedoplní požadované náležitosti ve stanovené lhůtě, 

Fond usnesením rozhodne o zastavení administrace žádosti a usnesení doručí 

žadateli. Žadatel je proti usnesení o zastavení administrace žádosti oprávněn podat 

Fondu odůvodněnou námitku, a to do 15 dnů od doručení tohoto usnesení.  

3. Akceptovanou žádost Fond posoudí a bodově ohodnotí na základě ekologických 

ukazatelů a podle technické úrovně řešení, dle kritérií uvedených ve vyhlášené 

Výzvě, která je dostupná na webových stránkách Fondu. Schváleny a podpořeny 

mohou být pouze žádosti, které v součtu bodového ohodnocení dosáhnou alespoň 

minimální bodové hranice stanovené Výzvou.“ 

X. V článku 6 odstavec 6 zní: 

„6. V případě podpory z Fondu předloží Fond ministrovi projekty doporučené Radou 

Fondu, případně odsouhlasené kupci AAU, k vydání Rozhodnutí ministra, resp. 

Rozhodnutí ministra o zamítnutí žádostí. V Rozhodnutí ministra je uvedena 

maximální možná výše podpory k dané žádosti.“ 

XI. V článku 6 odstavce 8 až 10 zní: 
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„8.  Fond písemně vyrozumí žadatele o Registraci/neregistraci (v případě podpory 

ze státního rozpočtu) anebo o Rozhodnutí ministra/Rozhodnutí ministra o zamítnutí 

žádosti (v případě podpory z Fondu).  

9. Ministerstvo je oprávněno v případě potřeby optimalizace rozložení disponibilních 

finančních prostředků Fondu a státního rozpočtu zrušit již vydané Rozhodnutí 

ministra a nahradit jej Registrací. Stejně tak je ministerstvo oprávněno odstoupit 

od Registrace a nahradit ji Rozhodnutím ministra. Podmínky, za kterých bude 

podpora poskytnuta, a maximální možná výše podpory, se nemění.  

10. Žadatel může podat prostřednictvím Fondu proti Rozhodnutí ministra věcně 

odůvodněný rozklad, a to v listinné podobě ve lhůtě 15 dnů od doručení Rozhodnutí 

ministra. O rozkladu rozhodne ministr. Pro doručování podle tohoto odstavce platí 

přiměřeně právní úprava doručování dle obecných předpisů o správním řízení.“ 

XII. V článku 6 odstavec 12 zní: 

„12. Pokud Fond zjistí v průběhu administrace již akceptované žádosti formální či věcné 

nedostatky v žádosti a jejích přílohách nebo v předkládaných dokumentech, písemně 

vyzve žadatele k jejich odstranění nebo doplnění ve lhůtě do 30 kalendářních dnů 

ode dne doručení této výzvy. Nebude-li žádost řádně doplněna ve stanovené lhůtě 

nebo nebudou-li odstraněny ve výzvě uvedené nedostatky, bude další administrace 

žádosti ukončena a žádost bude předložena ministrovi resp. Správci programu 

k zamítnutí.“ 

XIII. V článku 7 odstavce 1 a 2 zní: 

„1. Při řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek je příjemce 

podpory povinen dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) a pokyny Fondu 

v oblasti zadávání veřejných zakázek (viz. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce, 

které jsou v platné verzi k dispozici na webových stránkách Fondu).  

2.   Zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky musí být 

uskutečněno až po akceptaci žádosti Fondem. O zahájení informuje žadatel písemně 

Fond.“ 

XIV. V článku 8 odstavec 1 zní: 

„1.  V případě podpory ze státního rozpočtu vydá Správce programu, po splnění 

podmínek uvedených v Registraci, RoPD, nebo Stanovení výdajů. V případě čerpání 

podpory z Fondu uzavře Fond po splnění podmínek uvedených v Rozhodnutí 

ministra s žadatelem Smlouvu.“ 

XV. V článku 8 odstavce 6 a 7 zní: 

„6. Příjemce podpory musí bez prodlení písemně informovat Fond o všech změnách 

skutečností a podmínek obsažených v Rozhodnutí ministra, resp. v Registraci 

a ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení výdajů. Změna podmínek Rozhodnutí 

ministra se provádí vydáním nového Rozhodnutí ministra, kterým dojde ke změně 

nebo nahrazení původního Rozhodnutí ministra. Novým Rozhodnutím ministra, resp. 
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změnou Registrace, nelze měnit účel poskytnuté podpory. Změna žadatele může být 

provedena pouze se souhlasem a za podmínek stanovených Fondem, a to na základě 

řádně podané žádosti, a pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, 

jako např. změny v údajích nebo osobě žadatele ze zákona, nebo rozhodnutím soudu 

či jiného orgánu veřejné správy, přičemž nový žadatel musí  splňovat podmínky 

pro oprávněného žadatele definovaného Výzvou či Programem. Změna podmínek 

Smlouvy podléhá souhlasu Fondu. Provádí se formou písemného Dodatku 

ke Smlouvě a v případě nesouhlasu opravňuje Fond k uplatnění smluvních sankcí 

či odstoupení od sjednané Smlouvy. Změna podmínek Registrace, RoPD a Stanovení 

výdajů podléhá souhlasu Správce programu a provádí se vydáním změny Registrace, 

RoPD, nebo změny Stanovení výdajů. 

7. Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti původním 

akceptovaným parametrům, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory 

a sníženy schválené ekologické efekty stanovené Rozhodnutím ministra, 

resp. Registrací, (úspora energie, celkové snížení CO2) o více než 5 %. Výše 

maximální stanovené podpory se při změnách nezvyšuje. Pokud by v projektu došlo 

ke změnám, které by po přehodnocení žádosti dle parametrů vyhlášené Výzvy vedly 

k získání nedostatečného počtu bodů pro schválení žádosti, ztrácí žadatel nárok 

na podporu.“ 

XVI. V článku 9 odstavec 5 zní: 

„5. Celý proces čerpání podpory, zahrnující podání žádosti o proplacení výdajů projektu 

včetně následné kontroly až po provedení platby, je specifikován v Závazných 

pokynech pro žadatele a příjemce, které jsou v platné verzi k dispozici na webových 

stránkách Fondu.“ 

XVII. V článku 9 odstavce 9 až 11 zní: 

„9. Všechny požadované doklady k  platbám musí žadatel předložit do 30. 9. 2017. 

10. Závěrečná platba musí být provedena nejpozději do 30. 11. 2017.  

11. Doba trvání Programu je do 31. 12. 2017.“ 

XVIII. V článku 10 odstavec 5 zní: 

„5. Žadatel musí dokončit realizaci opatření a předložit všechny požadované doklady 

k Závěrečnému vyhodnocení akce nejpozději v termínu uvedeném v Rozhodnutí 

ministra, resp. v Registraci. Nejzazším termínem, který může být pro předložení 

dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce stanoven, je 31. 10. 2017.“ 

XIX. V článku 11 odstavec 3 zní: 

„3. Pokud příjemce podpory stav vzniklý neplněním dané povinnosti napraví (nejpozději 

bez zbytečného odkladu po tom, co jej k tomu Fond vyzve), může Fond na základě 

přezkoumání stavu plnění podmínek Programu výzvu k úhradě zrušit. Obdobně může 

postupovat Fond i v jiných případech hodných zvláštního zřetele, zejména tehdy, 

kdy k porušení povinnosti došlo bez zavinění příjemce podpory, a nebyla podstatným 

způsobem ztížena činnost Fondu.“ 
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XX. V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění Příloh č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 

XXI. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti 

dne 15. prosince 2015 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele 

Státního fondu životního prostředí České republiky, který přijme ve své působnosti 

konkrétní opatření a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu životního 

prostředí České republiky v souladu s tímto dodatkem. 

 

Odborný gestor: samostatné oddělení programu Nová zelená úsporám 

Zpracovatel: Ing. Radka Pokorná 

 

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

 

 

 

Přílohy:  

 

1. Základní definice a přehled podporovaných opatření 

2. Podmínky poskytování podpory 

 4. Příjemci podpory 

 5. Způsobilé a nezpůsobilé výdaje 

 6. Výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti 

 7. Veřejná podpora 

8. Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři Žádosti o poskytnutí 

podpory 

 9. Doklady požadované ke Smlouvě / RoPD / Stanovení výdajů 
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Příloha č. 1 

Základní definice a přehled podporovaných opatření 

 

Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen „Program“) se rozumí:  

 

pověřeným subjektem – Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) nebo subjekt 

pověřený administrací žádostí o podporu, případně kontrolou dosažených parametrů opatření 

v Programu;  

budovou veřejného sektoru - se v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozumí takové budovy, 

které svým využitím slouží např. pro výchovu a vzdělání, sociální služby a péči o rodinu, 

zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu nebo ochranu obyvatelstva. V souhrnu se vždy 

jedná o budovy, které slouží k dosahování obecně prospěšných cílů, mezi které se řadí 

zejména rozvoj vědy a vzdělání, tělovýchovy a sportu, administrativa, státní správa, ochrana 

kulturních památek a tradic, rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných 

humanitárních hodnot. 

 
Oblasti podpory: 

F Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru 

 

Specifickým cílem podpory je snížení spotřeby energie, tj. v oblasti konečné spotřeby, 

zejména energie na vytápění objektů veřejného sektoru. 

Pro zvýšení úspor energie bude podpora poskytována na následující investiční opatření: 

- zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení 

obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových 

výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na využití odpadního tepla 

(např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).  
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Příloha č. 2 

Podmínky poskytování podpory 

V oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru jsou podporována 

opatření vedoucí k  postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu 

pro energetickou náročnost budov (zateplení obvodových, případně vnitřních konstrukcí, 

výměna nebo úprava otvorových výplní s případnou kombinací s technologií na využití 

odpadního tepla).  

Podporu lze poskytnout pouze na projekty realizované na území České republiky. 

Předmětem hodnocení je celková efektivnost vynaložených finančních prostředků na snížení 

energetické náročnosti (negativního vlivu na životní prostředí) a technická úroveň 

navrhovaného opatření. Technická kritéria se zaměřují na technickou úroveň předloženého 

projektu a finanční náročnost ve vztahu k předmětu podpory. Výběrová kritéria jsou uvedena 

v Příloze č. 6. 

Podmínkou pro poskytnutí podpory je splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 

obálkou budovy po rekonstrukci ve vztahu k požadované hodnotě této veličiny stanovené 

podle ČSN 73 0540-2  (výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny 

dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). 
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Příloha č. 4 

Příjemci podpory 

 

Okruh oprávněných příjemců podpory:  

 

 

Právní forma příjemců 

podpory /podoblasti podpory 

Právní předpis upravující danou kategorii příjemce 

podpory, v případě úpravy předpisu vždy v jeho 

platném znění 

Obce a města 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

Příspěvkové organizace a 

organizační složky obcí a 

měst 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

Svazky obcí 
Dle § 49 a § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) 

Příspěvkové organizace a 

organizační složky krajů 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

Kraje Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

Česká republika – 

prostřednictvím 

organizačních složek státu 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích 

Příspěvkové organizace - 

stát 

Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

Veřejné a státní vysoké 

školy 
Zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách 

Obchodní společnosti 

vlastněné ze 100 % majetku 

obcemi či jinými 

veřejnoprávními subjekty 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) 

Spolky Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Církve a náboženské 

společnosti 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 

společnostech) 
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Právní forma příjemců 

podpory /podoblasti podpory 

Právní předpis upravující danou kategorii příjemce 

podpory, v případě úpravy předpisu vždy v jeho 

platném znění 

Obecně prospěšné 

společnosti 

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Nadace a nadační fondy Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Všeobecná zdravotní 

pojišťovna 

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 

České republiky 

Státní organizace 

Zřízené zvláštním zákonem (např. Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace dle zákona č. 77/2002 

Sb., o akciové společnosti České dráhy, Státní organizaci 

Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a zároveň musí mít vyřešený majetkoprávní 

vztah (nájemní, vlastnický nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni 

vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření) k pozemku, na kterém bude předmět 

podpory realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu 15 let po dokončení realizace 

projektu. 

K převodu vlastnických práv k nemovitosti (předmětu podpory) je příjemce podpory povinen 

předem písemně požádat Fond o souhlas. Fond může s převodem souhlasit za podmínky, 

že nový vlastník se zaváže plnit podmínky Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu (dále jen 

„Smlouva“), resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen „RoPD“), 

nebo stanovení výdajů na financování akce pro organizační složky státu (dále jen „Stanovení 

výdajů“). V případě převodu vlastnických práv k nemovitosti musí příjemce podpory nového 

majitele nemovitosti právně relevantním způsobem zavázat k plnění podmínek stanovených 

ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení výdajů, nebo za jejich plnění po dobu 15 let 

od poskytnutí podpory odpovídá sám. 
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Příloha č. 5 

 

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje 

 
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 300 tis.  Kč. 

 

5. 1 Způsobilé výdaje - Obecná pravidla 

Pro způsobilost výdajů platí tato základní pravidla: 

 způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli a stanovenými kritérii pro oblasti 

podpory, 

 způsobilý výdaj pro dodavatelský způsob realizace projektu musí být řádně doložen 

dodavatelskou fakturou nebo kupní smlouvou,  

 způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory a doložen 

bankovním výpisem,  

 způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, kterým 

je datum akceptace žádosti na Fondu (s výjimkou některých výdajů na projektovou 

přípravu, u nichž je jako počátek způsobilosti stanoven datum 1. 4. 2009). V případě 

nákladů na projektovou přípravu se jedná o výdaje na zpracování žádosti, dokumentace 

pro územní řízení a stavební povolení, studie proveditelnosti, je-li vyžadována, případně 

jiných podpůrných studií dle specifických požadavků (odborný posudek, energetický 

audit atd.), zpracování tendrové dokumentace, 

 způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho 

rozpočtu, 

 způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví 

příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění), nebo v daňové evidenci 

(zákon č. 586/1992 Sb. v platném znění). 

 

5.2 Způsobilé výdaje  

 

V souladu s výše uvedenými základními pravidly způsobilosti jsou za způsobilé výdaje 

považovány tyto položky: 

  

DPH 

DPH je považováno za způsobilý výdaj v případě, že konečný příjemce není plátcem DPH 

nebo nemá nárok na odpočet DPH na vstupu u činností, které jsou předmětem podpory 

v rámci Programu. Pokud poskytnutá podpora bude propočtena ze způsobilých výdajů akce 

zahrnujících DPH, pak v případě, že příjemci podpory vznikne nárok na odpočet DPH, bude 

povinen odpovídající částku podpory vrátit. 
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Projektová příprava  

Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány náklady na zpracování:  

 projektové dokumentace pro územní řízení, 

 projektové dokumentace (dle § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů),  

 zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění 

pozdějších předpisů (pouze zadávací dokumentace na realizaci daného opatření, nikoliv 

na přípravu projektu a odborný dozor) včetně organizace zadávacího řízení, 

 dokumentace pro provádění stavby (dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů), 

 energetického auditu, žádosti, včetně zajištění nezbytných dokladů k žádosti, 

 studie proveditelnosti (jsou-li vyžadovány), 

 další podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků (znalecké posudky 

apod.). 

 

Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé max. do výše 5 % z celkových 

způsobilých přímých realizačních výdajů. Výše uvedené výdaje na projektovou přípravu jsou 

způsobilé v případě dodržení následujících podmínek:  

1. akceptace příslušné projektové žádosti, 

2. realizace výdajů na přípravu projektu nejdéle 24 měsíců před předložením žádosti, 

vždy však po datu 31. 3. 2009, 

3. dodržení povinností a pravidel při výběru zpracovatele přípravné projektové 

dokumentace a žádosti v souladu s platným zněním zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, 

4. uzavření Smlouvy, resp. vydání RoPD, nebo Stanovení výdajů.  

 

U projektů čerpajících podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách (tj. dle nařízení 

Komise (ES) č. 800/2008, resp. nařízení Komise (EU) č. 651/2014) jsou výdaje 

na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti považovány za nezpůsobilé. 

Jako způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy nelze uznat tu část ceny (odměny 

zpracovatele), jejíž úhrada je podmíněna přiznáním podpory. 

 

Technický dozor  

U projektů, které čerpají podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách (tj. dle 

nařízení Komise (ES) č. 800/2008, resp. nařízení Komise (EU) č. 651/2014) jsou výdaje 

na technický dozor / správce stavby považovány za nezpůsobilé. 

 

U ostatních projektů lze uplatnit výdaje na činnost odborného technického, nebo autorského 

dozoru do výše 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu.  
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Náklady na technický nebo autorský dozor nelze zahrnout do způsobilých výdajů v případě 

projektů realizovaných formou osobních nákladů. V případě projektů realizovaných částečně 

dodavatelským způsobem a částečně formou osobních nákladů lze výdaje na technický 

nebo autorský dozor zahrnout do výše 3 % z té části celkových přímých způsobilých výdajů, 

která bude určena na financování té části projektu, která bude realizována dodavatelsky. 

 

Vícepráce 

Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté 

v předmětu díla dle smlouvy, a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.         

V souvislosti s vícepracemi dochází ke vzniku vícenákladů, jimiž je každé překročení 

jednotlivé položky výkazu výměr u stavebních prací, v případě dodávek či služeb potom 

každé překročení jednotlivé položky seznamu dodávek či služeb.  

 

Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze strany příjemce nárokovat pouze v případech, kdy 

se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně příjemce 

podpory, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty 

projektovou/rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo, přičemž 

je náležitě odvozena od rezervy dané ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení výdajů, resp. 

v žádosti o podporu. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy, která činí max. 2 % 

z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu. 

 

Vícenáklady nad rámec rezervy definované ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení 

výdajů, jsou považovány za nezpůsobilý výdaj. Vícenáklady na činnost správce stavby jsou 

vždy nezpůsobilým výdajem. 

Méněpráce 

Za méněpráce jsou považovány práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu 

díla dle smlouvy o dílo a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a nebyly provedeny. 

Vícepráce lze hradit do výše méněprací, pouze pokud méněpráce nemají za následek 

nesplnění cílů a parametrů projektu, nebo do výše projektové rezervy, pokud je pro danou 

oblast podpory navržena. 

Přímé realizační výdaje 

Přímé realizační výdaje jsou výdaje přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu. 

Do přímých realizačních výdajů lze zahrnout i náklady na dokumentaci skutečného 

provedení. 

 

Příkladný výčet realizačních výdajů: 

 stavební práce a související služby, tj. veškeré stavební práce bezprostředně související 

s předmětem podpory, zejména pak:  

a) stavební práce spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov, 

b) stavební práce spojené s instalací zařízení na využívání odpadního tepla; 
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 nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku včetně montáže (respektive 

instalace). Způsobilý je hmotný/nehmotný majetek bezprostředně související s předmětem 

podpory v rámci „Oblasti podpory – Realizace úspor energie v budovách veřejného 

sektoru“. 

 zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu 

způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období 

do kolaudace (uvedení do trvalého provozu). 

 

5.3 Nezpůsobilé výdaje – na co obecně nelze podporu poskytnout 

 zpětné financování projektů (s výjimkou projektové přípravy, věcného příspěvku), 

 náklady na poradenské služby,  

 repasovaná a použitá zařízení, případně na použité stavební materiály a komponenty, 

 provozně neotestované technologie, 

 nákup použitého vybavení,  

 daně - DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet v souladu 

s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů; přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu 

nemovitostí, silniční daň a clo, 

 finanční služby a poplatky (správní a místní poplatky bez přímé vazby na projekt, úroky 

z úvěrů, resp. zápůjček atd.), 

 výdaje na zajištění relevantních stanovisek, 

 nájem, podnájem a pacht nemovitosti, leasing movitosti a nemovitosti, 

 vyvolané investice, které nejsou spojené výhradně a přímo s účelem projektu, 

 vícenáklady, které byly předvídatelné,  

 vícenáklady nad výši méněprací s výjimkou projektů, kde je umožněno použití rezervy, 

 věcné příspěvky (vyjma poskytnutí nemovitého majetku), 

 režijní a provozní náklady, 

 osobní náklady (např. mzdové náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci 

daného projektu), 

 osobní automobil, mikrobus, autobus, notebook, mobilní telefon, fotografický aparát, 

  náklady na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti, technický a autorský 

dozor, správce stavby v případě podpory poskytnuté dle obecného nařízení o blokových 

výjimkách (tj. dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014) 

 náklady na realizaci položek, které byly podpořeny z jiných veřejných zdrojů (Na jedno 

opatření je možné současně čerpat podporu z více veřejných zdrojů, ne však na stejné 

položky),  

 náklady na zlepšení energetických vlastností obálky budov související s realizací 

novostaveb, nástaveb a přístaveb, 

 náklady na rekonstrukci otopné soustavy, včetně vzduchotechnických rozvodů, 

 náklady na instalaci např. termoregulačních ventilů v objektech,  

 náklady ve výši úspor provozních nákladů vygenerovaných za pět let opatřeními, na něž 

je požadováno poskytnutí podpory, 
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 náklady na úsporná opatření u střech, přesahující celkové měrné náklady 2 000 Kč/m
2 

(bez DPH), 

 náklady na úsporná opatření u obvodových stěn budov, přesahující celkové měrné 

náklady 2 500 Kč/m
2
 (bez DPH), 

 náklady na úsporná opatření u výplní otvorů budov (okna, dveře), přesahující celkové 

měrné náklady 6 000 Kč/m
2
 (bez DPH), 

 zařízení nezabudované do stavby. 
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Příloha č. 6 

Výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti 

 

6.1 Úvod 

 

Výběr žádostí o podporu bude realizován ve 3 fázích posuzování: 

 posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad), 

 posouzení přijatelnosti projektu (kritéria přijatelnosti), 

 hodnocení a výběrová kritéria projektu. 

 

6.1.1 Posouzení formálních náležitostí 

 

Posouzení formálních náležitostí představuje kontrolu projektu či žádosti z pohledu 

administrativního souladu, formy žádosti a formálních předpokladů. Jedná se zejména o to, 

zda: 

 žádost byla podána v předepsané formě, 

 tištěná žádost je podepsaná žadatelem, resp. statutárním zástupcem žadatele, 

 v žádosti jsou řádně vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

 jsou řádně vyplněny a doloženy všechny povinné přílohy. 

 

6.1.2 Posouzení přijatelnosti (Kritéria přijatelnosti) 

Posouzení přijatelnosti představuje hodnocení a kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele 

s ohledem na základní podmínky Programu, finanční a legislativní předpoklady, principy 

politiky EU, apod. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, přičemž nesplnění kritérií 

přijatelnosti znamená vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Posuzováno bude především 

zda: 

 projekt bude realizován na území České republiky,  

 projekt je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, 

 žadatel splňuje definici pro konečného příjemce podpory, 

 žadateli nebyl na daný projekt přidělen finanční příspěvek z  operačních programů, 

Iniciativ Společenství a Programu rozvoje venkova. Projekt může být spolufinancován 

ze státních fondů, ostatních národních veřejných zdrojů a ze zdrojů mezinárodních 

finančních institucí maximálně do výše nastaveného limitu pro poskytnutí podpory.  

 je žádost v souladu s aktuální výzvou, 

 žádost splňuje vyhlášená kritéria pro poskytnutí dotace, 

 jsou údaje uvedené ve formuláři žádosti v souladu s relevantními doklady 

předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a rozpočet), 

 předmětem podpory nemohou být úspory energie v rámci realizace novostaveb, 

nástaveb a přístaveb, 

 v případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je 

podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na 
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něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu 

součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 730540-2 a současně budova splňovala 

minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou 

budovy dle normy ČSN 730540-2, nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka 

budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu 

tepla obálkou budovy uvedenou v téže technické normě. Tento požadavek se netýká 

budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících 

kotelen, 

 u projektů, kde budou realizovány úspory energie využitím odpadního tepla 

pro vytápění, je podmínkou, aby budova po realizaci projektu splňovala požadavky 

platné normy na energetickou náročnost budov. Tato podmínka bude dodržena 

v případě, že budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele 

prostupu tepla obálkou budovy dle normy ČSN 730540-2 , 

 a Realizací projektu dojde k snížení emisí CO2. 

 

6.1.3 Hodnocení a výběrová (hodnotící) kritéria  

 

Hodnocené žádosti, u nichž bude ověřeno, že splňují výše uvedená kritéria tj. formální 

náležitosti a kritéria přijatelnosti, budou následně předmětem odborného posouzení z hlediska 

ekologického a technického hodnocení dle stanovených kritérií pro výběr projektů. Výběrová 

čili hodnotící kritéria budou veřejně přístupná. 

Byly stanoveny následující typy výběrových (hodnotících) kritérií: 

 technická s vahou 50 % na celkovém hodnocení, 

 ekologická s vahou 50 % na celkovém hodnocení. 

Všechna kritéria budou nastavena jako absolutní. Ve všech podkritériích specifických 

pro daný typ projektu budou stanoveny standardní hodnoty, přičemž výsledkem hodnocení 

bude porovnání této standardní hodnoty s hodnotou dosahovanou (předpokládanou) u dané 

žádosti. 

 

6.1.3.1 Technická kritéria 

 

Žádost musí obsahovat prokázání předpokládaných pozitivních výsledků projektu 

a odpovídající realistické cíle (a indikátory) opravňující žádost o podporu. Hodnocení 

projektu bude odrážet celkovou technickou úroveň projektu. Předmětem hodnocení je také 

celková efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativního vlivu na životní prostředí 

a technická úroveň navrhovaného opatření.  

 

Technická kritéria se zaměřují na technickou úroveň předloženého projektu a finanční 

náročnost ve vztahu k předmětu podpory. 
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Hodnotící kritéria budou následující: 

 měrná finanční náročnost zateplení budovy (indikátor – poměr váženého součtu 

finančních náročností jednotlivých prvků obálky projektu a standardních finančních 

náročností), 

 úspora energie (indikátor – velikost úspory energie jako procentní podíl energie 

uspořené realizací projektu [1-(spotřeba energie po realizaci / spotřeba energie 

před realizací)*100]), 

 dosažený energetický standard budovy pro rekonstrukci (indikátor – velikost 

průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy po rekonstrukci ve vztahu 

k požadované hodnotě této veličiny stanovené podle ČSN 73 0540-2). 

 

6.1.3.2 Ekologická kritéria 

 

Ekologická kritéria spočívají v porovnání předpokládané finanční náročnosti 

k předpokládanému ekologickému efektu projektu a dále pak územní potřebnost realizace 

projektu. 

 

Hodnotící kritéria budou následující: 

 

 měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč / t CO2*rok] 

(indikátor – snížení emisí skleníkových plynů jako měrná finanční náročnost 

z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vztažená k CO2), 

 měrná finanční náročnost na úsporu energie [tis. Kč / GJ] (indikátor – měrná finanční 

náročnost na úsporu energie jako měrná finanční náročnost z celkových způsobilých 

investičních nákladů bez DPH vztažená k úspoře energie). 

 

Před vydáním Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu (dále jen „Rozhodnutí 

ministra“), resp. registrace akce (dále jen „Registrace“), bude prověřena schopnost žadatele 

realizovat projekt (ekonomická a úvěrová způsobilost). V případě negativního výsledku 

nebude vydáno Rozhodnutí ministra, resp. Registrace.  
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Příloha č. 7 

Veřejná podpora 

 

Typ projektu  snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení 

obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či 

rekonstrukce otvorových výplní), případně v kombinaci 

s aplikací technologií na využití odpadního tepla. 

Posouzení vztahu 

k veřejné podpoře 

Podpora je v souladu s přílohou č. 4 této směrnice poskytována 

okruhu příjemců, kteří ve smyslu této podoblasti podpory 

nevykonávají ekonomickou činnost, obecně nevzniká možnost 

narušení hospodářské soutěže. Tyto aktivity tedy nezakládají 

veřejnou podporu. 

Žádosti předkládané jinými subjekty než orgány státní správy 

a samosprávy budou podléhat individuálnímu posouzení z hlediska 

ovlivnění trhu a tedy aplikace veřejné podpory. 

Relevantní pravidla 

veřejné podpory 

 obecně mimo rámec veřejné podpory, 

 resp. dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) 

 pravidlo de minimis. 

 

 

Podpora je přidělována formou dotace, přičemž konkrétní výše podpory bude stanovena 

v závislosti na charakteru projektu a pravidlech veřejné podpory. 

V případě veřejné podpory bude dotace poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti 

veřejné podpory, a to buď formou de minimis, nebo formou blokové výjimky. 

Podpora de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, 

o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

(Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1) je omezena maximální částkou 200 000 EUR pro jednoho 

příjemce podpory (jeden podnik) v tříletém účetním období, které příjemce podpory používá 

pro daňové účely. Rozhodné datum poskytnutí podpory pro účely posuzování pravidel veřejné 

podpory je stanoveno v Závazných pokynech pro žadatele.  

Podpora v režimu blokové výjimky v rámci Programu je poskytována dle čl. 38 nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem.  

Pro výpočet výše dotace v režimu veřejné podpory se použije kurz Evropské centrální banky 

platný v den vydání právního aktu poskytnutí podpory, který je stanoven Závaznými pokyny 

pro žadatele. V případě zrušení právního aktu poskytnutí podpory a jeho nahrazení novým 
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právním aktem poskytnutí, se pro přepočet výše dotace v režimu veřejné podpory použije 

datum vydání nového právního aktu poskytnutí podpory. 

V režimu de minimis  je možné poskytnout dotaci maximálně do výše 90% celkových 

způsobilých výdajů. 

V režimu blokové výjimky je možné poskytnout dotaci maximálně do výše dle nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014 čl. 38. 
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Příloha č. 8 

 

Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory 

 

Doklad, ze kterého je patrná právní osobnost (subjektivita) žadatele – aktuální výpis 

z veřejného (obchodního či jiného) rejstříku (ne starší než 3 měsíce), zřizovací listina 

u příspěvkových organizací, stanovy organizace - nedokládá se u obcí, měst, krajů 

a fyzických osob;  

Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu 

s § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (nebo v souladu s jiným relevantním 

právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem (doporučuje se, 

aby osoba pověřená jednáním s Fondem byla u obcí členem zastupitelstva a u společností 

a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). 

Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních 

investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko 

příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací 

a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno). 

Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) - z evidence nemovitostí 

a snímek katastrální mapy. 

V případě zateplování budov veřejného sektoru musí být žadatel vlastníkem. Pro tento účel 

se za vlastníka považuje i subjekt, který předmět podpory podle zákona spravuje (například 

příspěvkové organizace). 

Energetický audit – je požadován u všech energetických projektů. Musí být zpracován 

na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění 

pozdějších předpisů, kterými jsou stanoveny náležitosti energetického auditu. Navržené 

opatření, na které je žádáno o poskytnutí podpory, musí být v souladu s doporučenou 

variantou vyplývající z energetického auditu. Energetický audit nesmí být v době předložení 

k žádosti starší více než 2 roky.  

Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy 

dle normy ČSN 730540-2 – pokud není součástí příloh energetického auditu. Protokol 

k Energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro původní stav i pro stav 

po realizaci navrženého opatření. 

Položkový rozpočet (originál dokladu) - struktura a členění rozpočtu bude odpovídat 

běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory. 

V rámci těchto objektů bude rozpočet dále členěn na položky, které mohou být agregované, 
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avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby 

(plocha, tloušťka a materiál tepelné izolace, plocha oken a dveří apod.). Předložený rozpočet 

musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.  

Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady 

na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) 

nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet 

veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. 

Odborným posudkem pro potřeby Programu je Energetický štítek obálky budovy 

vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2. 

Prohlášení o zateplovaných plochách – prohlášení při realizaci zlepšení tepelně technických 

vlastností obálky budov (v případě skupinového projektu pro každý projekt zvlášť). 

Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů – čestné prohlášení žadatele o schopnosti 

zajištění spolufinancování do výše celkových výdajů projektu. 

 

UPOZORNĚNÍ:  

U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 

 

POZNÁMKA:  

Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři žádosti, v platném znění, žadatel 

předkládá v originále nebo úředně ověřené kopii dokumentů. U projektové dokumentace 

a všech čestných prohlášení je dokládán vždy originál dokumentu. U dokladů typu územních 

rozhodnutí, stavebních povolení, výpisů z katastru nemovitostí, fotografií, státních účetních 

a finančních výkazů (za rok předcházející roku podání žádosti a za aktuální měsíc, čtvrtletí 

či pololetí), různých doplňujících informací apod. postačí kopie dokumentu. Fond má právo 

i u těchto dokladů v opodstatněných případech vyžadovat originál nebo úředně ověřenou 

kopii dokladu k nahlédnutí. 

U jednotlivých příloh se číslují stránky, vícestránkové přílohy jsou pevně spojeny.  
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Příloha č. 9 

Doklady požadované ke Smlouvě / RoPD / Stanovení výdajů 

 

Doklady, které jsou požadovány k uzavření písemné Smlouvy, resp. k vydání RoPD, 

nebo Stanovení výdajů, na akci, na kterou je poskytována podpora z Programu, jsou 

následující: 

Projektová dokumentace – je předkládána jako součást zadávací dokumentace dle čl. 7, 

odst. 7 směrnice ke schválení Fondu.  

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH - v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale nebude 

na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost 

(vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně 

dle § 72 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní 

prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok. 

Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory – u projektů podléhajících 

pravidlům veřejné podpory: 

 bloková výjimka dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 – doklady 

prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky dle příslušného nařízení 

v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky, prohlášení o inkasním příkazu.  

 podpora de minimis – přehled čerpání podpory de minimis za předchozí tři roky 

nebo čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis nečerpal. 

Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace, případně další projektové přípravy, 

resp. objednávka a faktura za provedené práce - pokud žadatel žádá o podporu na projektovou 

přípravu. 

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného 

souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu. 

Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně příslušných smluv o dílo, pokud je požadována podpora 

na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu.  

Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou, pokud podléhá zákonu č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - 

doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby provádějící odborný dozor nad realizací stavby. 
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Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, včetně dokladů 

prokazujících dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (pokud žadatel žádá o podporu na náklady s tím spojené). 

Aktualizace realizačních termínů. 

Kopie smluv o zřízení a vedení bankovních účtů, které budou používány při financování 

projektu (tj. účet, na který bude poskytována podpora a účty používané k úhradě faktur). 

Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů (doklady k prověření bonity žadatele 

ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů – doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů na předfinancování 

a spolufinancování projektu.) 

Čestné prohlášení žadatele, že opatření, na které žádá o podporu, není kombinováno 

s metodou financování Energy Performance Contracting – EPC
2
. 

 

 

UPOZORNĚNÍ:  

U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 
EPC - komplexní služba (poskytovaná privátním subjektem), která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, 

přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Metoda funguje 

na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient 

realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC 

tedy nikdy nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a tedy počátku projektu. Veškerá 

rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese 

poskytovatel i finanční dopady tohoto neúspěchu. 
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Č.j.: 86170/ENV/3955/M/2015 

 

2. Výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená 

úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách 

veřejného sektoru 

 

PREAMBULE 

Oblast podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci Programu 

Zelená úsporám (dále jen „ZÚ BVS“) je financována ze Státního fondu životního prostředí 

ČR a z prostředků získaných z dražeb povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky 

NER na konci II. obchodovacího období.  

Základní podmínky pro poskytování podpory ze ZÚ BVS jsou stanoveny ve Směrnici MŽP 

č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti 

podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru v aktuálním znění (dále jen 

„Směrnice“) a jejích přílohách.  

Cílem ZÚ BVS je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší a dosažení úspor 

energie na straně konečné spotřeby (ZÚ BVS slouží k naplňování cílů dle článků 3 a 7 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické 

účinnosti). 

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného 

sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní, 

lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání doprovodných kulturních, společenských 

a vzdělávacích akcí a poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb. 

Především se jedná o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov 

(např. zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce 

otvorových výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na využití odpadního 

tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).  

V souladu se Směrnicí se vyhlašuje 2. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání 

žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru (dále jen „Výzva“) v následujícím 

znění: 
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1. HARMONOGRAM VÝZVY 

Zahájení příjmu žádostí: 15. prosince 2015 v 10:00 h 

Ukončení příjmu žádostí:  

vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. května 2016 

2. TYPY ŽADATELŮ O PODPORU  

Žadateli o podporu jsou obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky měst 

a obcí, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, Česká republika – 

prostřednictvím organizačních složek státu, státní příspěvkové organizace, veřejné a státní 

vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými 

veřejnoprávními subjekty, státní organizace zřízené zvláštním zákonem. Žadatelem o podporu 

může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona). 

Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní 

předpis, podporu nelze poskytnout. 

3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Pro Výzvu je alokováno 150 000 000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). 

4. PODMÍNKY ÚČASTI 

 Soulad projektového záměru s cíli ZÚ BVS a podmínkami uvedenými ve Směrnici 

a ve Výzvě. 

 Projektový záměr nelze podpořit z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU 

v období 2014 – 2020 (např. Operační program životní prostředí 2014 – 2020). 

 Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o podporu. 

 Podání žádosti o podporu oprávněným žadatelem definovaným ve Výzvě. 

5. FINANČNÍ PODPORA  

Finanční podpora v rámci Výzvy bude poskytována v souladu s pravidly pro poskytování 

podpory stanovenými ve Směrnici, jejích přílohách a v Závazných pokynech pro žadatele 

k administraci žádostí v rámci 2. Výzvy pro veřejné budovy (dále jen "Závazné pokyny"), 

které jsou přílohou Výzvy. 

6. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře 

přístupného na internetových stránkách Fondu.  
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7. POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ  

 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) provede kontrolu podané žádosti 

z hlediska úplnosti a formální správnosti. U úplných a formálně správných žádostí 

provede Fond kontrolu přijatelnosti, při které je kontrolována věcná správnost 

a soulad s podmínkami ZÚ BVS. 

 Předložené žádosti o podporu, které nebudou v souladu s podmínkami ZÚ BVS, 

tj. nevyhoví požadavkům formální správnosti, úplnosti a přijatelnosti nebudou 

akceptovány. 

 Akceptované žádosti Fond posoudí a bodově ohodnotí podle hodnotících kritérií, 

definovaných v Závazných pokynech.   

 Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které v součtu bodového hodnocení 

technické kvality a ekologické relevance dle hodnot uvedených v hodnotících 

kritériích dosáhnou minimálně 60 bodů.  

 Proces administrace je dále podrobněji uveden ve Směrnici a v Závazných pokynech. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

 Výzva nabývá platnosti dnem podpisu ministra a účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

 

V Praze dne 10. prosince 2015 

 

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

 

 

 

 

Příloha - Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci  

              2. Výzvy pro veřejné budovy 
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Seznam zkratek a pojmů 

EDS/SMVS Informační systém programového financování - Evidenční dotační 

systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS). 

Fond Státní fond životního prostředí České republiky. 

Program (ZÚ) Program Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie 

v budovách veřejného sektoru. 

Registrace Registrace akce, kterou se přiznává poskytnutí podpory ze státního 

rozpočtu.  

RoPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
3
. 

Rozhodnutí Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory 

z Programu Zelená úsporám. 

Směrnice Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu 

Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách 

veřejného sektoru včetně příloh. 

Smlouva Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace 

úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

Správce programu Správce programu Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru (tj. 

Ministerstvo životního prostředí – sekce fondů EU, finančních a 

                                                      
3
 Podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), v platném znění a podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, v platném znění. 
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dobrovolných nástrojů). 

Stanovení výdajů Stanovení výdajů na financování akce pro organizační složky státu
4
. 

Výzva 2. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o 

poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti 

podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru 

ZÚ Zelená úsporám. 

Závěrečné 

vyhodnocení akce 

- ZVA 

Závěrečným vyhodnocením akce se rozumí vyhodnocení plnění 

podmínek Smlouvy, resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu nebo Stanovení výdajů. Závěrečné vyhodnocení akce se 

provádí na základě předložení dokladů ve smyslu přílohy č. 10 

Směrnice MŽP č. 7/2010 žadatelem. Dokladem, kterým je splnění 

podmínek odsouhlaseno, je v případě podpory z prostředků Fondu 

Protokol o Závěrečném vyhodnocení akce, v případě podpory ze 

státního rozpočtu je jím Závěrečné vyhodnocení akce z informačního 

systému EDS/SMVS. 

 

  

                                                      
4
 Podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku v platném znění 

a Pokynu č. R1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při 

přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému 

programového financování. 
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1 Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření 

Smlouvy, resp. k vydání RoPD nebo Stanovení výdajů 

1.1 Upřesnění povinných dokladů, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři 

Žádosti o poskytnutí podpory 

  

Předkládaná žádost včetně všech příloh musí být spojena v jednom svazku. Zkompletovanou 

žádost v listinné podobě tvoří dva podepsané výtisky formuláře žádosti a jedno provedení 

řádně očíslovaných povinných příloh. Podrobné pokyny pro podání žádosti jsou uvedeny 

na webových stránkách Fondu.  

Upřesnění dokládání energetické náročnosti budov  

U projektů zaměřených na úspory energie v budovách, případně u rekonstrukcí a výstavby 

budov, jsou stanoveny specifické požadavky na energetickou náročnost budov (Specifická 

kritéria přijatelnosti). Je nutné doložit deklarované hodnoty (dle specifických kritérií 

přijatelnosti) formou vyplněných údajů v energetickém štítku obálky budovy a v protokolu 

k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 . Údaje musí být podloženy 

zprávou o energetickém auditu. 

1.1.1 Doklady požadované jako přílohy k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory 

Doklad, ze kterého je patrná právní osobnost (subjektivita) žadatele – aktuální výpis 

z veřejného rejstříku (obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, ne starší 

než 3 měsíce), zřizovací listina u příspěvkových organizací a organizační složky státu, 

stanovy organizace - nedokládá se u obcí, měst, krajů a fyzických osob.  

Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu 

s § 441-449 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (nebo v souladu 

s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem 

(doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním s Fondem byla u obcí členem zastupitelstva 

a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). 

Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, 

na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného 

stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá 

územnímu řízení, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno). 

Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) – z evidence nemovitostí 

a snímek katastrální mapy. V případě zateplování budov veřejného sektoru musí být žadatel 

vlastníkem budovy. Pro tento účel se za vlastníka považuje i subjekt, který předmět podpory 

podle zákona spravuje (například příspěvkové organizace). 

Energetický audit budovy – je požadován u všech žádostí. Musí být zpracován podle zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 480/2012 
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Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů, kterými 

jsou stanoveny náležitosti energetického auditu. Navržené opatření v žádostech, u kterých 

je žádáno o poskytnutí podpory, musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající 

z energetického auditu. Energetický audit nesmí být v době předložení k žádosti starší 

více než 2 roky.  

Energetický štítek obálky budovy vč. protokolu k energetickému štítku obálky budovy 

dle normy ČSN 730540-2: – pokud není součástí příloh energetického auditu. Protokol 

k energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro původní stav i pro stav po realizaci 

navrženého opatření. 

Položkový rozpočet (originál dokladu) – Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat 

běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory. 

V rámci těchto objektů bude rozpočet dále členěn na položky, které mohou být sloučené, 

avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby 

(plocha, tloušťka a materiál tepelné izolace, plocha oken a dveří apod.). Předložený rozpočet 

musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.  

Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady 

na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) 

nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet 

veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. 

Odborný posudek - pro potřeby Programu se jím rozumí Energetický štítek obálky budovy 

vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 73 0540-2. 

Prohlášení o zateplovaných plochách – prohlášení při realizaci zlepšení tepelně technických 

vlastností obálky budov (v případě skupinového projektu pro každý projekt zvlášť). 

Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů – čestné prohlášení žadatele o jeho 

schopnosti zajistit spolufinancování do výše celkových výdajů projektu. 

UPOZORNĚNÍ:  

U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 

1.1.2 Doklady požadované ke Smlouvě o poskytnutí podpory, resp. k vydání RoPD 

nebo Stanovení výdajů 

Doklady, které jsou požadovány k uzavření písemné Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu 

(v případě, že je podpora poskytována z finančních prostředků Fondu), resp. k vydání RoPD 

nebo Stanovení výdajů (v případě, že je podpora poskytována z finančních prostředků 

státního rozpočtu), na akci, na kterou je poskytována podpora z Programu ZÚ v oblasti 

podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru, jsou následující: 

Projektová dokumentace – je předkládána jako součást zadávací dokumentace dle čl. 7 odst. 

7 Směrnice ke schválení Fondu.  
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Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – v případě, že příjemce je plátcem DPH, 

ale nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost 

(vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně 

dle § 72 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní 

prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok. 

Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory 

- K projektům podléhajícím blokové výjimce dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 

ze dne 17. června 2014 se přikládá:  

o doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet 

zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu 

a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední 

podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpisem 

z obchodního rejstříku.  

o Prohlášení o inkasním příkazu. 

- K projektům podléhajícím podpoře de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. prosince 2013 se přikládá:  

o Přehled čerpání podpory de minimis za předchozí tři roky nebo 

o čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis 

nečerpal. 

Podrobné informace k veřejné podpoře a k předkládaným podkladům viz kapitola 1.2. 

 

Smlouva/-y na zpracování projektové dokumentace, případně další projektové přípravy, 

resp. objednávka a faktura za provedené práce - pokud žadatel žádá o podporu na projektovou 

přípravu. 

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného 

souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Smlouva/-y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu. 

Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně příslušných smluv o dílo, pokud je požadována podpora 

na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu.  

Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou, pokud podléhá zákonu č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – 

doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby provádějící odborný dozor nad realizací stavby. 

Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, včetně dokladů 

prokazujících dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (pokud žadatel žádá o podporu na náklady s tím spojené).  
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Aktualizace realizačních termínů. 

Kopie smluv o zřízení a vedení bankovních účtů, které budou používány při financování 

projektu (tj. účet, na který bude poskytována podpora a účty používané k úhradě faktur). 

Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů (doklady k prověření bonity žadatele 

ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů – doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů na předfinancování 

a spolufinancování projektu). 

Čestné prohlášení žadatele, že opatření, na které žádá o podporu, není kombinováno 

s metodou financování Energy Performance Contracting – EPC
5
. 

UPOZORNĚNÍ:  

U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 

1.1.3 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce 

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – pokud je žadatel plátcem DPH, avšak není 

oprávněn na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným 

prohlášením včetně zdůvodnění. 

Soupis faktur včetně jejich věcné náplně – soupis faktur vyplývajících ze všech smluv 

o dílo (fakturace na způsobilé i nezpůsobilé výdaje), pokud faktury a jejich soupis nebyly 

předloženy v průběhu realizace v rámci průběžného vyplácení podpory na základě žádostí 

o uvolnění finančních prostředků. 

Protokol o předání staveniště, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení 

realizace. 

Protokol o předání a převzetí dokončené stavby (nebo dodávky), u nestavebních projektů 

jiný relevantní doklad o ukončení realizace. 

Doklad o povolení užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (kolaudační 

souhlas, oznámení o užívání stavby). U nestavebních částí projektů jiný relevantní doklad 

(protokol) o uvedení zařízení do provozu. 

Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory (pokud nebylo doloženo již dříve). 

                                                      
5
 EPC - komplexní služba (poskytovaná privátním subjektem), která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, 

přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Metoda funguje 

na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci 

postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC tedy nikdy 

nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a tedy počátku projektu.  
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Stanovisko projektanta k realizované akci (potvrzení souladu realizace s projektovou 

dokumentací předloženou před vydáním Rozhodnutí ministra, resp. Registrací, případně 

zdůvodnění provedených změn). 

Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům – žadatel 

doloží potvrzení energetického auditora o skutečně dosažených úsporách energie a snížení 

emisí CO2 a porovnání těchto hodnot s energetickým auditem předloženým k žádosti 

(případně jeho aktualizací). Stanovisko bude obsahovat i potvrzení, že dosažené parametry 

vycházejí ze skutečných údajů, případně že byly odborně dopočteny. 

Faktury na nákup výrobků, zařízení a technologií a realizaci opatření s potvrzením 

o úhradě pokud nebyly předloženy v průběhu realizace v rámci průběžného vyplácení 

podpory na základě žádostí o uvolnění finančních prostředků. 

Faktury na práce související s přípravou realizace opatření s potvrzením o úhradě pokud 

nebyly předloženy v průběhu realizace v rámci průběžného vyplácení podpory na základě 

žádostí o uvolnění finančních prostředků. 

UPOZORNĚNÍ:  

U jednotlivých typů projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 

1.1.4 Žádosti u skupinových projektů či při realizaci více opatření (např. úspor energie 

u více objektů) 

V případě skupinových projektů vyplní žadatel příslušný formulář, který je k dispozici 

na webových stránkách Fondu a který předkládá žadatel Fondu jako součást žádosti.  

1.1.5 Doklad o zateplovaných plochách  

Povinnou přílohou žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Zelená úsporám - 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru při realizaci zlepšení tepelně 

technických vlastností obálky budov je tzv. „Prohlášení o zateplovaných plochách“ (dále jen 

„Prohlášení“). Prohlášení dle vzoru níže musí být potvrzeno zpracovatelem projektové 

dokumentace přikládané k žádosti (v případě skupinového projektu pro každý projekt zvlášť). 
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VZOR 

 

 

1.1.6 Postup pro zohledňování úspor energie a emisí z opatření, které byly provedeny 

bez podpory veřejných zdrojů 

Fond při zohledňování úspor energie a emisí provádí bodové hodnocení, při kterém mohou 

být započítány i úspory energie a emisí ze souvisejících opatření (energetických 

nebo přispívajících ke snížení imisní zátěže) provedených žadatelem bez podpory veřejných 

zdrojů. Tento postup lze uplatnit na základě splnění následujících podmínek: 

a) Zohledňované opatření včetně vyčíslených úspor musí být navrženo v energetickém auditu 

nebo odborném posudku. 

b) Opatření musí být zrealizováno po vypracování energetického auditu nebo odborného 

posudku, ne dříve než rok před podáním žádosti a nejpozději do doby dokončení realizace 

opatření, na které je poskytována podpora v rámci relevantní žádosti. 

c) Do termínu Závěrečného vyhodnocení akce příjemce podpory doloží potvrzení 

energetického auditora (případně zpracovatele odborného posudku) o provedení všech 

navrhovaných opatření zohledněných ve vykazovaných úsporách uvedených v žádosti. 

1.1.7 Podmínky k projektům zaměřené na zateplování/rekonstrukci budov 

U všech zateplovaných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory 

v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory 

a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit 

v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné 

a netopýry) – viz metodické instrukce k dispozici na www.rorysi.cz – způsob navrženého 

řešení musí být uveden v technické dokumentaci předkládaného projektu.  

Výměra dle projektové 

dokumentace (m2)

Celkem 0

Pozn.:

Vyjádření zpracovatele PD (text): 

obvodové zdivo:

výplně:

střecha, strop či podlaha

Podpis: 

projektant statutární zástupce žadatele

Výměra dle projektové dokumentace  = výměra v souladu s položkovým rozpočtem projektu (včetně zateplovaných ploch ostění, atik, soklů atd.)  

Vyplňte v  případě značných rozdílů mezi výstupy Protokolu k energetického štítku obálky budovy a projektové dokumentace (PD)

V případě skupinového projektu (viz. záložka B žádosti) vyplnit tabulku (společně s případným komentářem) pro každý projekt zvlášť. 

Plocha zateplované konstrukce - střecha, strop či podlaha

Název projektu/název jednoho ze skupinových projektů

Plocha zateplované konstrukce - výplně 

Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo 

http://www.rorysi.cz/
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V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování/rekonstrukci budov 

nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí žadatel 

neprodleně pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným 

orgánem ochrany přírody a krajiny. 

Zdůvodnění:  

Rorýs obecný je dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „ohrožený“. Obdobně všechny 

druhy netopýrů, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše uvedených zákonných 

předpisů zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „silně ohrožený“ či „kriticky 

ohrožený“. 

Problém pro tyto živočichy znamenají především celkové rekonstrukce budov, často spojené 

se zateplováním, při nichž zpravidla dochází k uzavírání ventilačních průduchů či k jejich 

opatřování ochrannými mřížkami, popř. k překrývání dilatačních spár mezi jednotlivými 

bloky budov. To často vede k zamezení přístupu těchto živočichů do ventilačních průduchů 

a dutin v budovách. V důsledku toho hrozí riziko fatálního dopadu na jedince rorýsů 

obecných či netopýrů, kterým v důsledku nešetrné rekonstrukce a uvěznění ve ventilačních 

průduších/dutinách hrozí reálné riziko usmrcení. Vzhledem k vysokému tempu 

rekonstrukčních prací probíhajících plošně na celém území České republiky jsou výše 

popsanými zásahy ohroženy nejen lokální populace těchto zvláště chráněných druhů, 

ale v konečném důsledku i populace celorepublikové.  

1.2 Upřesnění pravidel pro veřejnou podporu  

Při posuzování veřejné podpory u konkrétního projektu a typu žadatele je rozhodující 

odpověď na otázku, zda podpora poskytnutá projektu může ovlivnit tržní prostředí a narušit 

hospodářskou soutěž. Zásadou je, že pokud s předpokládanou investicí bude souviset 

ekonomická činnost, a to zvláště v případě, kdy v oblasti této ekonomické činnosti existuje 

rozvinutý hospodářský trh (tj. existují podnikatelské subjekty, které tuto ekonomickou činnost 

zajišťují na komerčním principu), jedná se vždy o veřejnou podporu, bez ohledu na typ 

žadatele. 

Pokud by poskytnutí podpory vedlo k posílení finanční pozice a rozšíření finanční možnosti 

příjemce podpory tím, že mu umožní snížit náklady na realizaci opatření vzhledem k jeho 

možným konkurentům, jednalo by se o narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu, 

a tím i naplnění znaku veřejné podpory. 

Předpokládá se, že všechny projekty podnikatelských subjektů (a to i subjektů v 100% 

vlastnictví města, obce či jiných veřejnoprávních subjektů), které jsou podporované v rámci 

programu Zelená úsporám, zakládají veřejnou podporu. 
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Podpora je z pohledu pravidel veřejné podpory považována za poskytnutou vydáním 

rozhodného právního aktu poskytnutí podpory, kterým je uzavření Smlouvy, resp. vydání 

RoPD. 

1.2.1 Veřejná podpora – Bloková výjimka 

Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 

Podpora v tomto režimu bude poskytována dle čl. 38 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 

ze dne 17. 6. 2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách). Intenzita podpory nesmí obecně 

přesáhnout 30 % způsobilých nákladů, avšak bude navýšena o 20 procentních bodů v případě 

podpory poskytnuté malým podnikům a o 10 procentních bodů v případě podpory poskytnuté 

středním podnikům. V případě investic realizovaných v oblastech splňujících podmínky 

čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU bude podpora navýšena o 15 procentních 

bodů a v případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících 

čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU, o 5 procentních bodů. 

Žadatel z řad podnikatelských subjektů doloží, že podnik není vyloučen z podpory dle čl. 1 

odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 (nejedná se o podnik v obtížích 

a na podnik nebyl vydán inkasní příkaz – viz níže).  

Čestné prohlášení, že žadateli nebyl vystaven „inkasní příkaz" a prohlášení o zařazení 

podniku (malý, střední podnik - MSP), doloží žadatel společně s dokumenty požadovanými 

k uzavření Smlouvy resp. k vydání RoPD. Vzory čestných prohlášení jsou k dispozici 

ke stažení na webových stránkách programu. Skutečnost, že podnik není „podnikem 

v obtížích", žadatel dokládá čestným prohlášením, které je obsaženo v žádosti o podporu. 

Bude-li to pro danou investici relevantní, tak žadatel, spolu s žádostí o podporu, předkládá 

také podklady k alternativní investici (investice, která by byla pravděpodobně realizována 

bez podpory). 

Podpora nesmí být poskytnuta podniku:  

- na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (EU) 

prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem, 

s výjimkou režimů podpory na náhradu škod způsobených některými 

přírodními katastrofami 

- podnikům v obtížích. 

- „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna 

z následujících okolností: 

a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním 

podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti 

pro rizikové financování – která není malým nebo středním podnikem 

do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě 

hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem 
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způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku 

kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního 

kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát 

od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál 

společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního 

kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením 

omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze 1 směrnice 

2013/34/EU
6
 a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.  

b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 

společnosti (která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence 

nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – 

která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního 

komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené 

vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti 

rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více 

než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. 

Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří 

společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy podniků 

uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU.  

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento 

podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního 

úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.  

d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku 

nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci 

a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.  

e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, 

kde v uplynulých dvou letech: 

-  1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší 

než 7,5 a 

-  2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti 

před úroky, zdanění a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0 

 

 

                                                      
6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, 

konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.  
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1.2.2 Podpora de minimis  

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

Limit pro poskytnutí podpory dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, 

o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis je 200 000 EUR 

za rozhodné období (tří účetních období) pro „jeden podnik“. 

„Jeden podnik“ pro účely Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 zahrnuje veškeré subjekty, 

které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům 

nebo společníkům, v jiném subjektu;  

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího 

nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; 

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy 

uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě 

nebo ve stanovách tohoto subjektu;  

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, 

v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, 

většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném 

subjektu.  

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený mezi písmeny a) až d) prostřednictvím 

jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 

Žadatelé, jejichž žádost spadá do režimu de minimis a k jejichž žádosti je uzavírána Smlouva, 

resp. vydáváno RoPD, musí doložit čestné prohlášení k čerpání podpory de minimis 

dle vzoru, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách Fondu.  

Pro výpočet výše dotace v režimu veřejné podpory se použije kurz Evropské centrální banky 

platný ke dni uzavření Smlouvy, resp. vydání RoPD. 

1.2.3 Příjemci podpory 

Přijatelní budou následující příjemci podpory. Právní předpis upravující danou kategorii 

je uveden v příloze č. 4 Směrnice.  

Právní forma příjemců podpory 

/podoblasti podpory 
Typ subjektů Vztah k veřejné podpoře 

Obce a města veřejnoprávní podnik 

Příspěvkové organizace a 

organizační složky obcí a měst 
veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 
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Právní forma příjemců podpory 

/podoblasti podpory 
Typ subjektů Vztah k veřejné podpoře 

Příspěvkové organizace a 

organizační složky krajů 
veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Kraje veřejnoprávní podnik 

Česká republika – 

prostřednictvím organizačních 

složek státu 

veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Příspěvkové organizace-stát veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Veřejné a státní vysoké školy veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

Obchodní společnosti vlastněné 

ze 100 % majetku obcemi či 

jinými veřejnoprávními 

subjekty  

veřejnoprávní podnik 

Státní organizace veřejnoprávní 

nejsou primárně zakládány 

pro hospodářskou činnost, 

ale mohou ji vykonávat - 

pak podnik 

1.3 Právní stav předmětu podpory 

Pokud jde o právní stav předmětu podpory, je třeba, aby předmět podpory nebyl nijak právně 

zatížen, zejména nebyl zastaven ve prospěch jiné osoby. Neodstraní-li žadatel případné právní 

zatížení váznoucí na předmětu podpory ve lhůtě stanovené Fondem, podpora nebude 

poskytnuta. Výjimku může Fond povolit v případě dostatečné jistoty, že právní zatížení 

předmětu podpory neohrozí plnění účelu projektu ani jeho udržitelnost po stanovenou dobu. 

K tomu je třeba, aby žadatel po obdržení dopisu o akceptování žádosti bez zbytečného 

odkladu o případném právním zatížení předmětu podpory informoval Fond. 

Povinnost, že ani v budoucnu, po stanovenou dobu následující po realizaci opatření, nebude 

předmět podpory právně zatížen, bude stanovena i ve Smlouvě o poskytnutí dotace, 
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resp. v RoPD nebo Stanovení výdajů. Výjimku může Fond povolit v případě dostatečné 

jistoty, že právní zatížení předmětu podpory neohrozí plnění účelu projektu ani jeho 

udržitelnost po stanovenou dobu. 

Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou 

pořízené (popřípadě rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené), 

jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. 

1.4 Upřesnění pravidel prověření vlastních zdrojů žadatele 

Účelem prověření vlastních zdrojů žadatele je ověření schopnosti žadatele realizovat 

a spolufinancovat projekt na základě poskytnutých ekonomických podkladů. Žadatel stvrzuje 

čestným prohlášením, které přikládá k Žádosti o poskytnutí podpory (dle Přílohy č. 8 

Směrnice), zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování do výše celkových výdajů projektu. 

Před podpisem Smlouvy, resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení výdajů žadatel předkládá 

doklady potvrzující zajištění vlastních zdrojů (dle Přílohy č. 9 Směrnice).  

K dokladům potvrzujícím zajištění vlastních zdrojů přikládá žadatel Komentář 

k zajištění vlastních zdrojů, ve kterém specifikuje, z jakých zdrojů bude projekt financován 

(např. vlastní prostředky, úvěry, půjčky, dotace atp.). Ke komentáři žadatel dokládá relevantní 

doklady prokazující správnost uvedených údajů (např. výpis z účtu, vyznačení nákladů 

projektu ve schváleném rozpočtu žadatele, usnesení statutárního orgánu žadatele prokazující 

schválení rozpočtu daného projektu, uzavřená úvěrová smlouva, příslib poskytnutí úvěru, 

vyjádření územně samosprávního celku o poskytnutí financí, rozhodnutí nebo smlouvu 

o poskytnutí dotace apod.).  

U následujících žadatelů je kromě Komentáře k zajištění vlastních zdrojů spolu 

s doložením relevantních dokladů (viz výše) požadováno navíc prověření bonity 

(kategorie ANO v tabulce): 

Typ žadatele 

  

Vyžadováno prověření bonity (ANO / NE) 

 

CVZ 0 - 1 mil. 

Kč 

CVZ 1 - 5 mil. 

Kč 

CVZ nad 5 mil. 

Kč 

Obce a města do 10 000 obyvatel NE NE ANO 

Města nad 10 000 obyvatel NE NE NE 

Kraje, OSS a PO zřízené OSS NE NE NE 

PO zřízené územně samosprávnými 

celky NE NE ANO 

Podnikatelské subjekty a státní 

podniky NE NE ANO 

Ostatní subjekty NE ANO ANO 
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CVZ – celkové vlastní zdroje žadatele (tj. nezpůsobilé výdaje + způsobilé výdaje hrazené 

z vlastních zdrojů žadatele) 

OSS – organizační složka státu 

PO – příspěvková organizace 

Ostatní subjekty – např. vysoké školy a univerzity nezřízené OSS atd. 

Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje 

k prověření vlastních zdrojů žadatele, v odůvodněných případech může požadovat doložení 

ekonomických podkladů a prověření bonity i u žadatelů, u kterých dle výše uvedené tabulky 

není prověření požadováno. 
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Dle typu žadatele jsou v případě, že žadatel spadá do kategorie ANO (viz tabulka výše), 

požadovány tyto ekonomické podklady: 

Obce, města: 

a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12M) za minulé účetní období (poslední 

uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

b) Rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků 

a příspěvkových organizací za minulé účetní období (poslední uzavřený rok) + 

za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

c) Výkaz zisku a ztráty za minulé účetní období (poslední uzavřený rok) + za poslední 

účetní období (aktuální výkaz). 

 

Státní podniky, podnikatelské subjekty 

a) Stručná charakteristika žadatele – dosavadní činnosti a působení na trhu, cíle, 

strategie, odborné zkušenosti, apod. 

b) Rozvaha, popř. výkaz o majetku a závazcích /aktiva a pasiva/ za minulé účetní 

období (poslední uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

c) Výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz příjmů a výdajů za minulé účetní období 

(poslední uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

d) Zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu). 

e) Daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem. 

 

Příspěvkové organizace zřízené územně správními celky 

a) Stručná charakteristika žadatele + rozhodnutí o zřízení (pokud je vydáno) 

b) Výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz o plnění rozpočtu za minulé účetní období 

(poslední uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

c) Rozvaha za minulé účetní období (poslední uzavřený rok) + poslední účetní období 

(aktuální výkaz). 

Ostatní subjekty (např. vysoké školy, univerzity nezřízené OSS atd.) 

a) Stručná charakteristika žadatele + rozhodnutí o zřízení (pokud je vydáno)  

b) Rozvaha za minulé účetní období (poslední uzavřený rok) + za poslední účetní 

období (aktuální výkaz). 

c) Výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz o plnění rozpočtu za minulé účetní období 

(poslední uzavřený rok) + za poslední účetní období (aktuální výkaz). 

d) Zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu). 

e) Daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem. 
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2 Podání žádosti a její administrace 

2.1 Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí 

Výzva je vyhlášena zveřejněním na webových stránkách Fondu a definuje a upřesňuje oblast 

podpory, typy žadatelů, omezení v rámci výzvy, časový harmonogram příjmu žádostí, 

základní pravidla příjmu žádostí. 

2.2 Podací místa 

Podacími místy pro potřeby doručení žádosti jsou krajská pracoviště Fondu (dále jen 

„KP Fondu“). Aktuální adresář podacích míst těchto pracovišť naleznete na webových 

stránkách Fondu. 

2.3  Postup při podávání žádosti  

Podání žádosti lze popsat následujícím způsobem: 

 vyplnění žádosti prostřednictvím formuláře žádosti (viz webové stránky Fondu), 

 zkompletování žádosti, 

 doručení žádosti v listinné podobě včetně příloh na KP Fondu, 

 kontrola přijatelnosti kompletní žádosti a odstranění nedostatků v žádosti, 

 akceptace žádosti (resp. usnesení o zastavení administrace žádosti), písemné oznámení 

žadateli. 

2.3.1 Vyplnění formuláře žádosti  

Nejdříve je nutné vyplnit formulář žádosti. Jeho závazná podoba, stejně jako instrukce k jeho 

vyplnění, jsou uvedeny na webových stránkách Fondu. Žadatel je povinen vyplnit žádost 

řádně a úplně. 

2.3.2 Zkompletování žádosti 

 Zkompletování žádosti je popsáno podrobně v bodě 1.1 těchto pokynů. 

 Přesný postup odeslání žádosti je uveden na webových stránkách Fondu. Veškeré 

stejnopisy dokumentů musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobou 

pověřenou za jednání s Fondem. Statutární zástupce musí rovněž potvrdit svým 

podpisem všechna čestná prohlášení.  

2.3.3 Doručení žádosti na KP Fondu v listinné podobě 

Žádost se všemi požadovanými údaji a doklady v zalepené a označené obálce (krabici apod.) 

musí být doručena na podací místo KP Fondu nejpozději do konce vyhlášené lhůty 

pro předkládání žádosti. V případě zasílání poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou 

rezervou na doručení. V jedné zásilce (obálce/krabici) může být pouze jedna žádost. 
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2.3.4 Kontrola žádosti a odstranění nedostatků v žádosti 

A. Kontrola formální správnosti a úplnosti  

Kontrolou správnosti a úplnosti se ověřuje zejména:  

 zda byla žádost odevzdána v termínu, 

 zda jsou vyplněny všechny údaje ve formuláři, 

 zda byly doloženy povinné přílohy a 

 zda byl přiložen soupis doložených povinných příloh. 

B. Doplnění / oprava žádosti 

Žadatel dostane e-mailovou výzvu k doplnění či opravě, příslušné údaje opraví/doplní 

a odešle zpět. Žadateli bude vrácena žádost, která nebude splňovat dané požadavky. 

C. Kontrola přijatelnosti 

Kontrolou přijatelnosti se ověřuje zejména:  

 zda bude projekt realizován v ČR, 

 zda projekt respektuje příslušné právní předpisy ČR a EU, 

 zda žadatel disponuje zdroji ke kofinancování, 

 zda je dodržena zásada „znečišťovatel platí“, 

 zda předkládaná žádost je v souladu s výzvou, 

 zda mezi údaji v žádosti a předložených dokladech panuje soulad, 

 zda po realizaci bude splněna požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla obálkou budovy podle ČSN 730540-2 (vztaženo pouze na stávající budovu a její 

stavbu),  

 zda po realizace projektu dojde k úspoře emisí CO2. 

2.3.5 Akceptace žádosti 

Je-li žádost formálně správná a posouzená jako přijatelná, je akceptována. O akceptaci 

je žadatel písemně informován. V případě, že žadatel neodstraní nedostatky žádosti zjištěné 

při kontrole formální správnosti a úplnosti a nedoplní požadované náležitosti ve stanovené 

lhůtě (tj. žádost není akceptována), Fond usnesením rozhodne o zastavení administrace 

žádosti a usnesení doručí žadateli. 

2.4 Po akceptaci žádosti 

Po akceptaci žádosti bude provedeno hodnocení a výběr projektu a následně jeho schvalování. 

Hodnotící kritéria a postup hodnocení jsou uvedeny ve výzvě podpory budov veřejného 

sektoru v rámci Programu ZÚ, která je vyvěšena na webových stránkách Fondu.  

Schváleny a podpořeny mohou být pouze žádosti, které v součtu bodového ohodnocení 

dosáhnou minimální bodové hranice stanovené výzvou. 
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Po akceptaci žádosti lze provést zadávací řízení na stavební práce a dodávky. 

Financování akce může začít až po uzavření Smlouvy s Fondem (v případě, že podpora 

bude poskytována z prostředků Fondu), resp. po vydání RoPD nebo Stanovení výdajů 

Správcem programu (v případě, že podpora bude poskytována z prostředků státního 

rozpočtu).  

Pokud Fond zjistí v průběhu administrace již akceptované žádosti formální či věcné 

nedostatky v žádosti a jejích přílohách nebo v předkládaných dokumentech, písemně vyzve 

žadatele k jejich odstranění nebo doplnění ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

této výzvy. Nebude-li žádost doplněna ve stanovené lhůtě nebo nebudou-li odstraněny 

ve výzvě uvedené nedostatky, bude další administrace žádosti ukončena a žádost bude 

předložena ministrovi resp. Správci programu k zamítnutí.  

 

2.4.1 Hodnocení a hodnotící kritéria 

Hodnotící kritéria pro danou výzvu v rámci programu Zelená úsporám lze obecně rozdělit 

do dvou následujících skupin: 

 technická s vahou 50 % na celkovém hodnocení, 

 ekologická s vahou 50 % na celkovém hodnocení. 

Celkem může projekt získat až 110 bodů – maximálně 50 bodů za technickou úroveň, 

maximálně 50 bodů za ekologickou relevanci projektu a maximálně 10 bodů za bonifikaci 

projektu, která se stanoví jako 10% z celkového obdrženého bodového hodnocení 

(více kapitola 2). Minimální počet bodů pro splnění podmínek Programu stanovený Výzvou 

je 60 bodů. 

2.4.2 Technická a ekologická kritéria hodnocení projektu 

1)  Technická úroveň projektu 

1. Měrná finanční náročnost zateplení budovy 

Indikátor x1 – poměr váženého součtu finančních náročností 

jednotlivých prvků obálky projektu / standardní finanční náročností 

(obvodový plášť 1450 Kč bez DPH, okna 5000 Kč bez DPH, střecha 1275 

Kč bez DPH)*100. (Výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní 

hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi mezními hodnotami). 

Počet bodů 

x1 ≤ 75 % 25 

75 % < x1 ≤ 100 % 62.5 - 0.50*x1 

100 % < x1 ≤ 150 % 37.5 - 0.25*x1 

x1 > 150 % 0 

 

75 % 25,0 
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80 % 22,5 

85 % 20,0 

90 % 17,5 

95 % 15,0 

100 % 12,5 

110 % 10,0 

120 %  7,5 

130 % 5,0 

140 % 2,5 

150 % 0,0 

 

2. Úspora energie 

Indikátor x2 – velikost úspory energie. Procentní podíl energie uspořené 

realizací projektu [(1-(spotřeba energie po realizaci / spotřeba energie před 

realizací))*100] (výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní 

hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). 

Počet bodů 

x2 ≤ 10 % 0 

10 % < x2 ≤ 60 % 0.25*x2 - 2.5 

x2 > 60 % 12,5 

 

60 % 12,50 

55 % 11,25 

50 % 10,00 

45 %   8,75 

40 %   7,50 

35 %   6,25 

30 %   5,00 

25 %   3,75 

20 %   2,50 

15 %   1,25 

10 %   0,00 
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3. Dosažený energetický standard budovy po rekonstrukci 

Indikátor x3 – velikost průměrného součinitele prostupu tepla 

obálkou budovy (Uem) po rekonstrukci [W/(m
2
.K)] ve vztahu k 

požadované hodnotě této veličiny (Uem,N,rq)stanovené podle ČSN 73 0540-

2 (výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní hodnotě přiřazeny 

dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). 

Počet bodů 

x3 ≤ 0,50*Uem,N,rq 12,5 

0,50*Uem,N,rq  < x3 ≤ 1,00* Uem,N,rq 

25 - 

25*x3/Uem,N,rq  

x3 > 1,00* Uem,N,rq 0 

 

0,50*Uem,N,rq 12,50 

0,55*Uem,N,rq 11,25 

0,60*Uem,N,rq 10,00 

0,65*Uem,N,rq 8,75 

0,70*Uem,N,rq 7,50 

0,75*Uem,N,rq 6,25 

0,80*Uem,N,rq 5,00 

0,85*Uem,N,rq 3,75 

0,90*Uem,N,rq 2,50 

0,95* Uem,N,rq  1,25 

1,00* Uem,N,rq  0,00 

 

2) Ekologická relevance projektu 

1. Měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč/ t CO2.rok] 

Indikátor x4 – snížení emisí skleníkových plynů. Měrná finanční 

náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH 

vztažená k CO2 (výsledné body v rámci kritéria budou ke konkrétní 

hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními hodnotami). 

Počet bodů 

x4 ≤ 70 30 

70 < x4 ≤ 370 37 - 0.1*x4 

x4 > 370 0 

 

70 30 

100 27 

130 24 
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160 21 

190 18 

220 15 

250 12 

280   9 

310   6 

340   3 

370   0 

 

 

2. Měrná náročnost na úsporu energie [tis. Kč/GJ] 

Indikátor x5 – měrná náročnost na úsporu energie. Měrná finanční 

náročnost z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH 

vztažená k úspoře energie (výsledné body v rámci kritéria budou ke 

konkrétní hodnotě přiřazeny dle lineární závislosti mezi krajními 

hodnotami). 

Počet bodů 

x5 ≤ 5 20 

5 < x5 ≤ 15 30 - 2*x5 

x5 > 15 0 

 

5 20 

6 18 

7 16 

8 14 

9 12 

10 10 

11   8 

12   6 

13   4 

14   2 

15   0 
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3 Průběh administrace žádosti po její akceptaci do uzavření Smlouvy, resp. do vydání 

RoPD nebo Stanovení výdajů  

 

Poté, co žádost splní všechna hodnotící kritéria a kritéria přijatelnosti dle Přílohy č. 6 

Směrnice, je žádost akceptována (v případě, že nesplnila všechna požadovaná kritéria, není 

žádost akceptována). Po akceptaci je žádost bodově ohodnocena dle hodnotících kritérií. 

Žádosti, u kterých je při tomto hodnocení dosaženo minimálního počtu bodů stanoveného 

Výzvou, Fond chronologicky seřadí dle data a času jejich podání. Způsob podání žádosti 

je stanoven na webových stránkách Fondu. Žádosti, které dosáhnou alespoň minimálního 

počtu bodů stanoveného výzvou a zároveň po vzestupném chronologickém seřazení budou 

mezi žádostmi krytými dostatečnou disponibilní alokací pro danou výzvu, jsou určeny 

k podpoře (k vydání Rozhodnutí, resp. Registrace). Následně jsou žadatelé Fondem písemně 

informováni o bodovém hodnocení žádosti.  Ostatní akceptované žádosti, které získaly 

dostatek bodů z hodnocení, ale nejsou kryty disponibilními prostředky, budou zařazeny 

do tzv. zásobníku projektů. Žádosti, které nedosáhnou minimálního počtu bodů stanoveného 

výzvou, nebudou určeny k podpoře a budou předloženy ministrovi, resp. Správci programu 

k zamítnutí. 

Pokud Fond zjistí v průběhu administrace již akceptované žádosti formální či věcné 

nedostatky v žádosti a jejích přílohách nebo v předkládaných dokumentech, písemně vyzve 

žadatele k jejich odstranění nebo doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li žádost doplněna 

ve stanovené lhůtě, nebo nebudou-li odstraněny ve výzvě uvedené nedostatky, bude další 

administrace žádosti ukončena a žádost bude předložena ministrovi, resp. Správci programu 

k zamítnutí. 

Žádosti, které v hodnocení získaly dostatečný počet bodů a jsou kryty disponibilními 

prostředky, budou předkládány s doporučením o výši podpory Radě Fondu, která žádosti 

posoudí a na základě posouzení doporučí ke schválení nebo zamítnutí. V případě podpory 

z Fondu předloží Fond ministrovi projekty doporučené Radou Fondu, případně odsouhlasené 

kupci AAU, k vydání Rozhodnutí ministra, resp. Rozhodnutí ministra o zamítnutí žádostí. 

V případě poskytnutí podpory z prostředků státního rozpočtu po projednání Radou Fondu 

předloží Správce programu ministrovi seznam žádostí, včetně výše podpory pro jednotlivé 

žádosti, s doporučením Rady Fondu ke schválení nebo zamítnutí jednotlivých žádostí. 

Po schválení seznamu žádostí podpisem ministra Správce programu v souladu s pravidly 

pro poskytování prostředků ze státního rozpočtu dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění 

a v souladu s vyhláškou č. 560/2000 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce 

majetku, v platném znění, vydá Registraci, která obsahuje výši podpory v procentním 

a absolutním vyjádření, nebo nevydá Registraci. 

Ze kterých zdrojů bude daná žádost o podporu z Programu ZÚ v oblasti podpory Realizace 

úspor energie v budovách veřejného sektoru financována, určí Ministerstvo životního 

prostředí na základě předloženého návrhu Fondu. 
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3.1 Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory, resp. vydání Registrace 

Podpora se v případě podpory poskytované z prostředků Fondu přiznává na základě 

Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory, které je účinné maximálně do 31. 10. 2017. 

O Rozhodnutí je žadatel písemně vyrozuměn. Na základě Rozhodnutí a splnění podmínek 

Programu uzavírá Fond s žadatelem Smlouvu. V případě nesplnění podmínek stanovených 

Programem a nesplnění podmínek Rozhodnutí, ztrácí žadatel nárok na uzavření Smlouvy 

a tedy na poskytnutí podpory. 

V případě podpory poskytované z prostředků státního rozpočtu je podpora přiznána 

na základě Registrace vydané Správcem programu, o které je žadatel informován písemnou 

formou.  Na základě splnění podmínek Programu a podmínek definovaných Registrací vydá 

žadateli Správce programu RoPD nebo Stanovení výdajů. 

Ministerstvo životního prostředí je oprávněno v případě potřeby optimalizace rozložení 

disponibilních finančních prostředků Fondu a státního rozpočtu zrušit již vydané Rozhodnutí 

ministra a nahradit jej Registrací. Stejně tak je Ministerstvo životního prostředí oprávněno 

odstoupit od Registrace a nahradit ji Rozhodnutím. Podmínky, za kterých bude podpora 

poskytnuta a maximální možná výše podpory se při takové změně nemění.  

3.1.1 Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám v oblasti 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru – podpora poskytována 

z prostředků Fondu 

V případě, že je podpora poskytována z prostředků Fondu, musí žadatel do data účinnosti 

Rozhodnutí uzavřít Smlouvu s Fondem, zrealizovat opatření v souladu s údaji uvedenými 

v žádosti a jejích přílohách a zároveň řádně (bez vad a včas) doložit ukončení realizace tohoto 

opatření předložením dokladů pro Závěrečné vyhodnocení akce ve smyslu Směrnice.  

Čerpání podpory z Fondu je možné až po uzavření Smlouvy a plnění všech podmínek daných 

Rozhodnutím, Směrnicí a Smlouvou. Fond uvolňuje podporu na bankovní účet příjemce 

průběžně podle postupu realizace projektu a v procentní výši dle přiznané podpory. 

Požadované doklady žadatel dokládá osobně nebo zasílá na krajské pracoviště, které 

administruje žádost.  

3.1.2 Registrace akce – podpora poskytována z prostředků státního rozpočtu 

V případě, že je podpora poskytována z prostředků státního rozpočtu, Správce programu vydá 

Registraci, o které je žadatel písemně vyrozuměn. V Registraci je příjemce informován 

zejména o maximální výši podpory a o termínu realizace akce (projektu) stanoveném 

poskytovatelem. Do stanoveného termínu je žadatel povinen doložit doklady pro vydání 

RoPD v požadovaném rozsahu, zrealizovat opatření v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

a jejích přílohách a zároveň doložit ukončení realizace tohoto opatření předložením dokladů 

pro Závěrečné vyhodnocení akce ve smyslu Směrnice.  
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Čerpání podpory ze státního rozpočtu je možné až po vydání RoPD nebo Stanovení výdajů 

a splnění všech podmínek daných Registrací, Směrnicí a RoPD nebo Stanovení výdajů. 

Podpora je uvolňována na bankovní účet příjemce průběžně podle postupu realizace projektu 

a v procentní výši dle přiznané podpory. Požadované doklady žadatel dokládá osobně 

nebo zasílá na krajské pracoviště, které administruje žádost.  

3.1.3 Výše podpory 

Na základě Rozhodnutí, resp. Registrace jsou žadateli rezervovány finanční prostředky, které 

obdrží, pokud splní všechny podmínky Programu. Výše podpory uvedená v Rozhodnutí, 

resp. v Registraci je maximální. Základem pro výpočet podpory jsou způsobilé výdaje 

projektu v době podání žádosti. Pravidla pro stanovení způsobilých výdajů jsou stanovena 

v Příloze č. 5 Směrnice. Konečná výše podpory bude upřesněna ve Smlouvě, resp. v RoPD 

nebo Stanovení výdajů na základě dodavatelských smluv. 

Případné zvýšení způsobilých rozpočtových nákladů (nad základ pro stanovení podpory) 

hradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. Při snížení způsobilých rozpočtových nákladů 

dojde k odpovídajícímu snížení podpory. Z vlastních zdrojů příjemce budou hrazeny 

vícenáklady nad rámec rozpočtové rezervy, kterou stanovuje Příloha č. 5 Směrnice. 

Výše dotace nesmí přesáhnout výši prokázaných nákladů na realizaci opatření a je 

poskytována formou přímé dotace až do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel 

může v jedné Výzvě k podávání žádostí o podporu podat maximálně tři žádosti o podporu, 

přičemž celková výše požadované dotace stanovená ze součtu celkových způsobilých výdajů 

všech tří projektů může být maximálně 200 mil. Kč.  

3.1.4 Prodloužení platnosti Rozhodnutí, resp. Registrace 

V případě, že některé podmínky a lhůty stanovené Rozhodnutím žadatel nemůže splnit 

z objektivních důvodů, může požádat Fond o prodloužení účinnosti Rozhodnutí. Lhůta 

účinnosti Rozhodnutí může být prodloužena maximálně do 31. 10. 2017, a to výhradně 

na základě písemné žádosti doručené Fondu, a to před uplynutím lhůty.  

Obdobným způsobem lze požádat Fond o prodloužení termínu realizace akce (projektu) 

stanoveném poskytovatelem a uvedeném v Registraci akce. Maximálně může být termín 

prodloužen do 31. 10. 2017. 

 

4 Zadávací řízení 

4.1 Obecná ustanovení 

Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání veřejné zakázky na realizaci 

podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže. Příjemce 

podpory je dále povinen průběžně doplňovat informace o veřejných zakázkách, které 

souvisejí se způsobilými výdaji projektu, o vybraných dodavatelích, o jednáních hodnotící 
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komise apod., a to přímo předáním požadovaných dokumentů na příslušném krajském 

pracovišti Fondu. 

Důležitá upozornění: 

 Za dodržení pravidel pro výběr dodavatele je odpovědný příjemce podpory. 

Ani skutečnost, že Fond neshledal při kontrole výběru dodavatele závady a administraci 

akce neukončil, příjemce podpory této odpovědnosti nezbavuje. 

 Při podezření na porušení pravidel pro výběr dodavatele je Fond kdykoliv v průběhu 

zadávacího řízení či plnění veřejné zakázky (realizace akce) oprávněn vyzvat příjemce 

podpory k nápravě. 

 Při zjištění nedostatků, které by mohly mít i jen potenciální finanční dopad (např. vliv 

na výsledek zadávacího řízení) nebo při jiném porušení zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných 

zakázkách“) nebo jiných závazných pravidel a doporučení poskytovatele podpory, bude 

další administrace akce v rámci Programu ZÚ pozastavena a podpora nebude poskytnuta. 

Z toho důvodu je účelné, aby si zadavatel v zadávací dokumentaci vymínil možnost 

zrušení zadávacího řízení na dodavatele pro případ, že na akci nebude podpora  z programu 

ZÚ poskytnuta (v případě zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách s odkazem 

na § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách), případně aby odpovídající 

podmínku obsahovala smlouva na realizaci zakázky. 

 Pokud příjemce podpory nepředloží doklady požadované Fondem ve stanoveném termínu, 

nebude uzavřena Smlouva, resp. nebude vydáno RoPD nebo Stanovení výdajů. 

 Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy 

o elektronických úkonech souvisejících s realizací veřejné zakázky. Dokumentací 

o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, 

jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení vyžaduje zákon 

o veřejných zakázkách a tyto Závazné pokyny. Doba, po kterou musí být příjemci veškeré 

originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky uchovány, je stanovena 

v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravujících oblast 

zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení 

projektu.  

 Zahájení procesu zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce a dodávky musí 

být uskutečněno až po akceptaci žádosti Fondem; toto ustanovení se netýká veřejných 

zakázek malého rozsahu. O tomto zahájení příjemce podpory informuje písemně Fond. 

4.2 Zadávací řízení k veřejným zakázkám zadávaným mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách 

4.2.1 Základní zásady a druhy veřejných zakázek podle výše předpokládané hodnoty 

Tato část Závazných pokynů se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné 

zakázky, které není zadavatel povinen zadávat postupem uvedeným v části druhé a třetí 

zákona o veřejných zakázkách, např. podlimitní veřejné zakázky zadávané sektorovými 
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zadavateli, veřejné zakázky zadávané jinými než veřejnými zadavateli s finanční podporou 

z veřejných zdrojů nižší než 50%. 

Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. 

Veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách se člení na: 

a) zakázky malého rozsahu (dále jen „ZMR“), které se dále člení na: 

i. ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 200 000 Kč bez DPH 

v případě dodávek a služeb, a 600 000 Kč bez DPH v případě stavebních prací; 

ii. ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 200 000 Kč bez DPH, 

a zároveň nedosahuje 2 000 000 Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, 

resp. přesahuje 600 000 Kč bez DPH, a zároveň nedosahuje 6 000 000 Kč v případě 

stavebních prací. 

b) zakázky s vyšší hodnotou (dále jen „ZVH“). 

4.2.2 Způsob zahájení zadávacího řízení, zadávací podmínky 

Zadávací řízení lze zahájit: 

a) odesláním výzvy k podání nabídky konkrétním zájemcům, nebo 

b) odesláním výzvy k podání nabídky konkrétním zájemcům a zároveň uveřejněním 

oznámení o zahájení zadávacího řízení, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení 

může být zveřejněno v tisku, na internetových stránkách zadavatele, případně jiných 

internetových stránkách, které jsou relevantním informačním zdrojem pro možné 

dodavatele, nebo jiným vhodným způsobem. 

V případě, že je zadavatelem obec nebo kraj, musí být vždy zveřejněno oznámení o zahájení 

zadávacího řízení na úřední desce obce / kraje, a to i v případě, že při zahájení zadávacího 

řízení postupuje způsobem ad a). 

Zadavatel vyzve k podání nabídky pouze takové zájemce, o kterých se lze domnívat, že jsou 

schopni požadovanou veřejnou zakázku řádně a včas splnit, tzn., že splňují alespoň profesní 

kvalifikační předpoklady. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li 

to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi. 

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, nebo po posouzení 

nabídek zbyde k hodnocení pouze jedna nabídka, je zadavatel povinen zadávací řízení 

z tohoto důvodu zrušit. Zahájí-li zadavatel k takové veřejné zakázce nové zadávací řízení, 

podmínka dle předchozí věty již nemusí být splněna. V tomto zadávacím řízení však 

zadavatel nevyzve ty zájemce, kteří v původním zadávacím řízení byli osloveni a nepodali 

nabídku. 



 

 

  
 

 
131 

Součástí výzvy k podání nabídek, resp. oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být 

požadavky na předmět veřejné zakázky a podmínky jejího plnění. Výzva k podání nabídky, 

resp. oznámení o zahájení zadávacího řízení musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

a) identifikační údaje zadavatele (obchodní firmu / název / jméno, sídlo / místo podnikání 

a IČ, bylo-li přiděleno);  

b) název a popis předmětu veřejné zakázky; 

c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH; 

d) lhůta a místo pro podání nabídky; 

e) základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost 

nabídky, případně dílčí hodnotící kritéria; 

f) informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách; 

g) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána; 

h) odkaz na Program Zelená úsporám; 

i) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa; 

j) podmínky poskytnutí zadávací dokumentace v případě, že existuje jako samostatný 

dokument. Pokud zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument, musí 

být zadávací podmínky součástí výzvy k podání nabídky, resp. oznámení o zahájení 

zadávacího řízení. 

Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň následující údaje: 

a) podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké 

údaje týkající se předmětu veřejné zakázky a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách 

uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad 

nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami); 

b) požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní;  

c) obchodní podmínky; 

d) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;  

e) hodnotící kritéria stanovená v souladu s čl. 5.5 těchto Závazných pokynů a metodu 

hodnocení nabídek podle takto stanovených kritérií; 

f) doba a místo plnění zakázky; 

g) požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. 
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4.2.3 Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie 

-  lze realizovat přímým nákupem, v tomto případě je zadavatel povinen předložit 

dodavatelem vystavený účetní doklad; 

-  zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také 

písemnou objednávkou plnění potvrzenou dodavatelem (lze zaslat elektronickou formou); 

- zadavatel Fondu písemně prohlásí, že mu není známo, že by cena obvyklá v místě plnění 

(při zabezpečení srovnatelné kvality) byla nižší, než cena zadané zakázky. 

4.2.4 Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 2. kategorie 

- zahájení odesláním výzvy k podání nabídek minimálně třem zájemcům nebo kombinace 

Výzvy minimálně třem zájemcům a uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení 

(obce a kraje uveřejňují vždy na úřední desce); 

- lhůta pro podání nabídek musí být stanovena minimálně v délce 14 celých kalendářních 

dní, přičemž lhůta začíná plynout dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení; 

- ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; 

- zadavatel vypracuje zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením 

nejvhodnější nabídky. Hodnotící komise, jejíž členové musí být nepodjatí ve vztahu 

k uchazečům o veřejnou zakázku, provádí: kontrolu úplnosti nabídek (zda nabídka 

obsahuje všechny náležitosti uvedené v zadávacích podmínkách), posouzení nabídek 

(zda nabídka splňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách), hodnocení nabídek 

(hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena v zadávacích 

podmínkách); 

- zadavatel vyhotoví rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky; 

- zadavatel informuje uchazeče, jejichž nabídka byla hodnocena, o výsledku zadávacího 

řízení, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení včetně uvedení důvodu takového vyloučení; 

- smlouva s dodavatelem může být uzavřena po uplynutí lhůty pro podání námitek, případně 

po jejich vypořádání (lhůta pro podání námitek je 5 kalendářních dní od doručení 

informace o výsledku zadávacího řízení, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení); podané 

námitky nemají na uzavření smlouvy odkladný účinek. 

4.2.5 Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou  

- zahájení odesláním výzvy k podání nabídek minimálně 5 zájemcům a zároveň uveřejnění 

oznámení o zahájení zadávacího řízení vhodným způsobem; 

- lhůta pro podání nabídek musí být stanovena minimálně v délce 15 celých kalendářních 

dní, přičemž lhůta začíná plynout dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení; 

- ustanovení alespoň 5 členné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; 
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- zadavatel vyhotoví zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením 

nejvhodnější nabídky; hodnotící komise, jejíž členové musí být nepodjatí ve vztahu 

k uchazečům o veřejnou zakázku, provádí: kontrolu úplnosti nabídek (zda nabídka 

obsahuje všechny náležitosti uvedené v zadávacích podmínkách), posouzení nabídek 

(zda nabídka splňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách), hodnocení nabídek 

(hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena v zadávacích 

podmínkách); 

- zadavatel vyhotoví rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky; 

- zadavatel informuje uchazeče o výsledku zadávacího výběrového řízení, příp. o vyloučení 

ze zadávacího řízení včetně uvedení důvodu takového vyloučení; 

- smlouva s dodavatelem může být uzavřena po uplynutí lhůty pro podání námitek, případně 

po jejich vypořádání (lhůta pro podání námitek je 5 kalendářních dní od doručení 

informace o výsledku zadávacího řízení, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení); podané 

námitky nemají na uzavření smlouvy odkladný účinek. 

4.2.6 Omezení počtu zájemců v případě jednacího řízení s uveřejněním 

V případě, že se zadavatel rozhodne zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním 

podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách, postupuje se dle § 29 odst. 2 

zákona o veřejných zakázkách.  

4.3 Kontrola zadání veřejné zakázky Fondem 

4.3.1 Kontrola zadání zakázky malého rozsahu 

Zadání zakázky malého rozsahu je Fondem kontrolováno zpětně až po realizaci zadávacího 

řízení. Příjemce podpory předloží ke kontrole doklady k veřejné zakázce před podpisem 

Smlouvy, resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení výdajů, prokazující transparentní 

a nediskriminační průběh zadávacího řízení. Těmito doklady jsou:  

a) V případě ZMR 1. kategorie: 

1) prohlášení o tom, že zadavateli není známo, že by cena obvyklá v místě plnění 

(při zabezpečení srovnatelné kvality) byla nižší než cena zadané veřejné zakázky 

(editovatelný vzor prohlášení zadavatele má příjemce podpory k dispozici v sekci 

Dokumenty ke stažení na webových stránkách Fondu); 

2) kopie smlouvy s dodavatelem, popř. účetní doklad vystavený dodavatelem dokladující 

přímý nákup; zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního 

dokladu také písemnou objednávkou plnění potvrzenou dodavatelem. 
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b) V případě ZMR 2. kategorie: 

1) kopie výzvy k podání nabídky, a případně oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

včetně dokladů prokazujících jejich odeslání; obce a kraje navíc doloží kopii informace 

zveřejněné na úřední desce; 

2) zadávací podmínky (kopie zadávací dokumentace, pokud existuje jako samostatný 

dokument); 

3) seznam zúčastněných uchazečů; 

4) kopie záznamu z otevírání obálek, který bude obsahovat: 

 seznam podaných nabídek, 

 zda nabídka byla podána v jazyce stanoveném v zadávacích podmínkách, 

 zda nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy a  

 informace o všech číselně vyjádřitelných hodnotách, které jsou předmětem 

hodnocení nabídek; 

5)  kopie záznamu z posouzení a hodnocení nabídek, který musí obsahovat tyto údaje:  

 seznam posouzených nabídek; 

 zdůvodnění vyřazení předložené nabídky (pokud byla nějaká nabídka vyřazena); 

 popis způsobu hodnocení nabídek; 

 výsledek hodnocení; 

 údaj o složení hodnotící komise; 

 prohlášení každého člena hodnotící komise / pověřené osoby o její nepodjatosti; 

6) kopie nabídky vítězného uchazeče; 

7) kopie oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky neúspěšným uchazečům 

včetně dokladů prokazujících jejich odeslání, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení 

včetně uvedení důvodu takového vyloučení a dokladu prokazujícího odeslání; 

8) kopie smlouvy s vybraným dodavatelem; 

9) prohlášení o tom, že zadavateli není známo, že by cena obvyklá v místě plnění 

(při zabezpečení srovnatelné kvality) byla nižší, než cena zadané zakázky a sdělení, 

jakým způsobem zadavatel vyřídil námitky podané proti výsledku zadávacího řízení, 

případně prohlášení, že proti výsledku nebyly podány žádné námitky (editovatelný vzor 

prohlášení zadavatele má příjemce podpory k dispozici  v sekci Dokumenty ke stažení 

na webových stránkách Fondu); 
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10) případně další dokumenty stanovené administrujícím pracovníkem KP Fondu. 

4.3.2 Kontrola zadání zakázky s vyšší hodnotou 

Zadání zakázky s vyšší hodnotou je Fondem kontrolováno průběžně, ve dvou fázích: 

I.  posouzení zadávacích podmínek;  

II.  posouzení úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení. 

 

V rámci posouzení zadávacích podmínek (I. fáze kontroly) předloží příjemce podpory Fondu: 

1)  zadávací dokumentaci, existuje-li jako samostatný dokument; 

2)  návrh výzvy k podání nabídky a oznámení o zahájení zadávacího řízení; 

3)  případně další dokumenty stanovené administrujícím pracovníkem KP Fondu. 

Fond se vyjádří k těmto dokumentům v termínu do 30 kalendářních dnů od předložení 

kompletní dokumentace. Příjemce podpory není povinen vyčkat na výsledky posouzení 

zadávací dokumentace Fondem. Pokud Fond zjistí, že jsou zadávací podmínky vyhlášeného 

zadávacího řízení v rozporu s právními předpisy nebo tímto předpisem, může to vést 

k neposkytnutí dotace. 

V rámci posouzení úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení (II. fáze kontroly) je příjemce 

podpory, mimo dodání níže uvedených dokladů, povinen oznámit Fondu nejméně 

10 pracovních dní předem termín konání prvního, a nejméně alespoň 5 pracovních dní předem 

každého následného jednání hodnotící komise a umožnit zástupci Fondu účastnit se tohoto 

(resp. těchto) jednání.  

Pokud se zástupce Fondu účastní jednání hodnotící komise, má právo pořídit si opis, výpis 

či kopii podstatných informací z nabídek. 

Doklady, které je příjemce podpory povinen předložit Fondu ke kontrole: 

1) prohlášení, že v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě k podání 

nabídky a zadávací dokumentaci nebyly prováděny úpravy, nebo specifikaci a důvody 

provedení těchto úprav; 

2) žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně odpovědí na tyto 

žádosti, nebo prohlášení, že takovéto žádosti nebyly podány; 

3) rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise; 

4) protokol o otevírání obálek, který bude obsahovat: 

 seznam podaných nabídek, 
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 zda nabídka byla podána v jazyce stanoveném v zadávacích podmínkách, 

 zda nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy a  

 informace o všech číselně vyjádřitelných hodnotách, které jsou předmětem 

hodnocení nabídek; 

5) protokol o posouzení kvalifikace (může být součástí zprávy o posouzení a hodnocení 

nabídek, nebo protokolu z jednání hodnotící komise); 

6) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek; 

7) prohlášení každého člena hodnotící komise o jeho nepodjatosti; 

8) rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení včetně uvedení 

důvodu takového vyloučení a dokladu prokazujícího jeho odeslání, nebo prohlášení 

zadavatele, že ze zadávacího řízení nebyl žádný uchazeč vyloučen; 

9) oznámení o výběru nejvhodnější nabídky včetně uvedení výsledku hodnocení nabídek, 

z něhož bude zřejmé pořadí nabídek a včetně dokladů prokazujících, že ho zadavatel 

odeslal všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení; 

10) sdělení, jakým způsobem zadavatel vyřídil námitky podané proti výsledku zadávacího 

řízení, případně prohlášení, že proti výsledku nebyly podány žádné námitky; 

11) nabídku vybraného uchazeče; 

12) kopii smlouvy s vybraným uchazečem; 

13) případně další dokumenty stanovené administrujícím pracovníkem KP Fondu. 

Prohlášení podle bodů 1, 2, 8 a 10 mohou být součástí jednoho dokumentu. 

4.3.3 Kontrola zadání veřejné zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách 

Zadání veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách je Fondem kontrolováno průběžně, 

ve dvou fázích: 

I.  posouzení zadávacích podmínek; 

II.  posouzení úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení. 

V rámci posouzení zadávacích podmínek (I. fáze kontroly) předloží příjemce podpory Fondu: 

1) zadávací dokumentaci, existuje-li jako samostatný dokument; 

2) návrh Oznámení o zakázce / výzvy k podání nabídky (příslušný formulář Oznámení 

o zakázce, který specifikuje i postup oznámení, získá zadavatel v elektronické formě 

ke stažení na webových stránkách: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz); 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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3) případně další dokumenty stanovené administrujícím pracovníkem KP Fondu. 

Fond se vyjádří k těmto dokumentům v termínu do 30 kalendářních dnů od předložení 

kompletní dokumentace. Příjemce podpory není povinen vyčkat na výsledky posouzení 

zadávací dokumentace Fondem. Pokud Fond zjistí, že jsou zadávací podmínky vyhlášeného 

zadávacího řízení v rozporu  s právními předpisy nebo tímto předpisem, může to vést 

k neposkytnutí dotace. 

V rámci posouzení úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení (II. fáze kontroly) je příjemce 

podpory, mimo dodání níže uvedených dokladů, povinen oznámit Fondu termín konání 

otevírání obálek a termín prvního, a nejméně 5 pracovních dní předem každého následného 

jednání hodnotící komise a umožní zástupci Fondu účastnit se tohoto (resp. těchto) jednání. 

Doklady, které je příjemce podpory povinen předložit Fondu ke kontrole: 

1) prohlášení, že v uveřejněném oznámení o zakázce/výzvě k podání nabídky a zadávací 

dokumentaci nebyly prováděny úpravy, nebo specifikaci a důvody provedení těchto 

úprav; 

2) žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, včetně odpovědí na tyto 

žádosti, nebo prohlášení, že takovéto žádosti nebyly podány; 

3) rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise; 

4)  protokol o otevírání obálek; 

5) protokol o posouzení kvalifikace; 

6) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek; 

7) prohlášení každého člena hodnotící komise o jeho nepodjatosti; 

8) rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení včetně uvedení 

důvodu takového vyloučení a dokladu o jeho odeslání, nebo prohlášení zadavatele, 

že ze zadávacího řízení nebyl žádný uchazeč vyloučen; 

9) oznámení o výběru nejvhodnější nabídky včetně uvedení výsledku hodnocení nabídek, 

z něhož bude zřejmé pořadí nabídek a včetně dokladů prokazujících, že ho zadavatel 

odeslal všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení; 

10) sdělení, jakým způsobem zadavatel vyřídil námitky podané proti výsledku zadávacího 

řízení, případně prohlášení, že proti výsledku nebyly podány žádné námitky; 

11) nabídku vybraného uchazeče; 

12) kopii smlouvy s vybraným uchazečem; 

13) písemnou zprávu zadavatele, pokud tak stanoví § 85 zákona o veřejných zakázkách; 
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14) doklady, prokazující odeslání výzvy k podání nabídky jednotlivým zájemcům (pouze 

v případě užití zjednodušeného podlimitního řízení); 

15) doklady prokazující uveřejnění výzvy na úřední desce (pouze v případě, je-li 

zadavatelem obec nebo kraj); 

16) případně další dokumenty projektu stanovené administrativním pracovníkem KP 

Fondu. 

Prohlášení podle bodů 1, 2, 8 a 10 mohou být součástí jednoho dokumentu. 

4.3.4 Projekty s investičními náklady nad 300 mil. Kč bez DPH 

V případě projektů s celkovými investičními náklady nad 300 mil. Kč bez DPH je navíc 

oproti výše uvedenému (v případě, že zadavatel hodlá zkrátit lhůty v zadávacím řízení) 

stanovena povinnost zveřejňovat předběžné oznámení, které musí být zasláno k uveřejnění 

v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské Unie 

v zákonem daných lhůtách. Pokud v daném roce nedojde k vyhlášení zadávacího řízení, 

potom se zveřejnění předběžného oznámení opakuje v následujícím kalendářním roce. 

4.4 Ustanovení společná pro veřejné zakázky zadávané mimo režim i v režimu zákona 

o veřejných zakázkách 

4.4.1 Stanovení hodnotícího kritéria 

Hodnocení nabídek může být provedeno výhradně na základě jednoho ze dvou základních 

hodnotících kritérií, tj. podle: 

a) ekonomické výhodnosti nabídky, nebo 

b) nejnižší nabídkové ceny. 

Základní hodnotící kritérium musí být uvedeno ve výzvě k podání nabídky, oznámení 

o zahájení zadávacího řízení (resp. Oznámení o zakázce) a v zadávací dokumentaci, 

a zadavatel ho zvolí s ohledem na druh a složitost veřejné zakázky. Popis způsobu hodnocení 

nabídek dle hodnotících kritérií je povinnou náležitostí zadávacích podmínek.  

Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria 

ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria v souladu s § 78 odst. 4 

zákona o veřejných zakázkách. Při stanovení a vymezení dílčích hodnotících kritérií musí 

zadavatel: 

a) dbát na to, aby tato kritéria skutečně vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny, a aby se 

vztahovala pouze k nabízenému plnění veřejné zakázky, tzn. ani v případě veřejných 

zakázek malého rozsahu nemohou být předmětem hodnotících kritérií kvalifikační 

předpoklady;  
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b) jedním z dílčích hodnotících kritérií stanovit vždy nabídkovou cenu s vahou 

pro hodnocení minimálně ve výši 80 % v případě zakázek na stavební práce 

a s vahou minimálně ve výši 60 % v případě zakázek na dodávky a/nebo služby; 

c) stanovit taková hodnotící kritéria, která nesmí být diskriminační a nesmí znevýhodňovat 

určité dodavatele; 

d) jednoznačně odůvodnit volby jednotlivých dílčích hodnotících kritérií včetně vah, 

resp. doložit, jaký je ekonomický přínos těchto kritérií pro zadavatele; 

e) ve výzvě k podání nabídky, případně v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení (resp. v Oznámení o zakázce) nebo v zadávací dokumentaci stanovit váhu, kterou 

vyjádří v procentech; 

f) respektovat zákaz použití smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností 

dodavatele, a platebních podmínek jako dílčího hodnotícího kritéria (viz. § 78 odst. 4 

zákona o veřejných zakázkách); 

g) v případě, že je dílčí hodnotící kritérium číselně vyjádřitelné, musí zadavatel v zadávací 

dokumentaci stanovit maximální a minimální hodnoty takovéhoto kritéria (neplatí 

pro hodnotící kritérium nabídková cena). 

4.4.2 Omezení subdodavatelů a vedení seznamu subdodavatelů 

Příjemce podpory, resp. zadavatel, může v zadávacích podmínkách požadovat, aby uchazeč 

ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.  

Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená 

část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. V takovém případě 

je zadavatel povinen postupovat v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. 

Příjemce podpory v součinnosti s dodavatelem je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný 

seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen 

na vyžádání předložit Fondu.  

4.4.3 Uvedení zdroje financování 

Zadavatel je povinen uvést ve výzvě k podání nabídky, v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení (resp. Oznámení o zakázce), že projekt bude spolufinancován z Programu Zelená 

úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

4.4.4 Omezení možnosti použití užšího řízení a omezení počtu zájemců při užším řízení 

V případě, že se sektorový zadavatel rozhodne zadat zakázku v tzv. užším řízení 

podle § 21 odst. 1) písm. b) zákona o veřejných zakázkách, je povinen vyzvat k podání 

nabídky minimálně 10 zájemců. Bude-li zadavateli podáno méně než 10 žádostí o účast, musí 
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zadavatel vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podají žádost o účast a prokáží 

splnění kvalifikace.  

V Oznámení o zakázce je sektorový zadavatel povinen vymezit způsob (postup při) omezení 

počtu zájemců, které vyzve k podání nabídky. Omezení počtu zájemců lze provést na základě 

některého nebo některých z technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 

zakázky, jejíž prokázání sektorový zadavatel požadoval, tj. na základě míry naplnění úrovně 

příslušného kritéria (nad rámec minimálně požadované úrovně). 

4.5 Předložení podkladů pro uzavření Smlouvy, resp. pro vydání RoPD 

nebo Stanovení výdajů 

Žadatel je povinen předložit Fondu kompletní podklady pro uzavření Smlouvy, 

resp. pro vydání RoPD nebo Stanovení výdajů v rozsahu dle přílohy č. 9 směrnice č. 7/2010 

MŽP.  

V případě nedodání všech úplných podkladů ve stanovené lhůtě nebude podpora poskytnuta. 

4.6 Účinnost kapitoly č. 5 Zadávací řízení 

Účinnost této části Závazných pokynů je stanovena na den zveřejnění těchto Závazných 

pokynů na internetových stránkách Fondu (Programu ZÚ pro veřejné budovy) a je vztažena 

na zadávací řízení, jejichž zadávací podmínky byly na Fond předloženy ke schválení. 

 

5 Uzavírání Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků Fondu, resp. vydání RoPD 

nebo Stanovení výdajů v případě poskytnutí podpory z prostředků státního 

rozpočtu 

Na základě Rozhodnutí, resp. Registrace a splnění podmínek Programu uzavírá Fond 

v případě poskytnutí prostředků z Fondu s žadatelem Smlouvu. V případě poskytnutí podpory 

z prostředků státního rozpočtu je žadateli Správcem programu vydáno RoPD nebo Stanovení 

výdajů.  

5.1 Náležitosti před uzavřením Smlouvy, resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení 

výdajů 

Před uzavřením Smlouvy, resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení výdajů musí žadatel 

provést a řádně doložit výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších předpisů. Zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky 

může být uskutečněno již po akceptaci žádosti Fondem, o tomto zahájení je žadatel povinen 

informovat písemně Fond. Fond doporučuje zahájit proces zadávacího řízení až po vydání 

Rozhodnutí, resp. Registrace. Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona a výběrové 

řízení pro zadávání veřejných zakázek a další podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny 

v kapitole 5.  
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Dokumentaci k zadávacímu řízení dle zákona o veřejných zakázkách zpracovává žadatel 

a předkládá ji Fondu ke schválení. Fond se vyjádří po kontrole k dokumentaci v termínu 

do 30 kalendářních dnů od předložení kompletní dokumentace. Příjemce podpory není 

povinen vyčkat na výsledky posouzení zadávací dokumentace Fondem. Za správnost 

a úplnost dokumentace odpovídá žadatel jako zadavatel. Před uzavřením Smlouvy, 

resp. před vydáním RoPD nebo Stanovení výdajů budou prověřeny vlastní zdroje příjemce 

podpory na spolufinancování projektu do výše celkových nákladů na realizaci projektu, bude 

zároveň aktualizován plán financování projektu. 

5.2 Doklady nutné k uzavření Smlouvy, resp. k vydání RoPD nebo Stanovení výdajů 

Příjemce podpory je povinen předložit kompletní doklady dle Přílohy č. 9 Směrnice. Doklady, 

které jsou požadovány k uzavření písemné Smlouvy, resp. k vydání RoPD nebo Stanovení 

výdajů jsou uvedeny v kapitole 1.1.2.  

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě dodá veškeré doklady dle kapitoly 6.1 a 6.2, které budou 

po formální i věcné stránce v pořádku, uzavře Fond s příjemcem podpory Smlouvu, 

resp. v případě podpory ze státního rozpočtu vydá Správce programu příjemci podpory RoPD 

nebo Stanovení výdajů. 

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě nedodá veškeré doklady dle kapitoly 6.1 a 6.2 nebo budou 

obsahovat formální či věcné nedostatky, pak Fond písemně vyzve žadatele k odstranění těchto 

nedostatků a po odstranění a doplnění nedostatků uzavře s příjemcem podpory Smlouvu, 

resp. Správce programu vydá příjemci podpory RoPD nebo Stanovení výdajů. Pokud ovšem 

nedostatky budou v rozporu s podmínkami Programu, nebo nebudou odstraněny, pak Fond 

neuzavře s příjemcem podpory Smlouvu, resp. Správce programu nevydá RoPD 

nebo Stanovení výdajů. 

5.3 Obsah Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů 

Smlouva, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů obsahuje podmínky, za kterých se podpora 

poskytuje, zejména formu a výši podpory a účel jejího použití. V těchto dokumentech 

se rovněž stanoví lhůty a způsob čerpání prostředků, kritéria pro posouzení, zda bylo 

dosaženo stanovených cílů a další podmínky a povinnosti, stanovené zejména k zabezpečení 

řádné realizace, kontroly a vyhodnocení podporovaného opatření. Ve Smlouvě, resp. v RoPD 

nebo stanovení výdajů, jsou stanoveny podmínky pro vrácení zálohově poskytnuté podpory 

z Fondu, resp. ze státního rozpočtu, či její části a další sankce pro případ, že příjemce podpory 

nebude plnit povinnosti stanovené Smlouvou, resp. stanovené v RoPD nebo Stanovení 

výdajů. 

Provádí-li Fond u příjemce podpory kontrolu realizace opatření na místě, jsou pozastaveny 

veškeré platby, a to do pravomocného skončení kontroly a dále do pravomocného skončení 

řízení, která budou po provedení kontroly v této souvislosti následovat v souladu 

s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.  
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Jestliže na základě provedené kontroly realizace opatření bude příjemci podpora odejmuta 

nebo bude rozhodnuto o odvodu v návaznosti na § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů, nebude podpora v rozsahu stanoveném ve Smlouvě, resp. 

v RoPD nebo Stanovení výdajů žadateli vyplacena vůbec.  

Příjemce podpory musí bez prodlení písemně informovat Fond o všech změnách 

skutečností a podmínek obsažených v Rozhodnutí, resp. v Registraci a ve Smlouvě, 

resp. v RoPD nebo Stanovení výdajů.  

Změna podmínek Rozhodnutí ministra se provádí vydáním nového Rozhodnutí ministra, 

kterým dojde ke změně nebo nahrazení původního Rozhodnutí ministra. Novým 

Rozhodnutím ministra, resp. změnou Registrace, nelze měnit účel poskytnuté podpory. 

Změna žadatele může být provedena pouze se souhlasem a za podmínek stanovených 

Fondem, a to na základě řádně podané žádosti, a pouze ve výjimečných a řádně 

odůvodněných případech, jako např. změny v údajích nebo osobě žadatele ze zákona, 

nebo rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné správy, přičemž nový žadatel 

musí  splňovat podmínky pro oprávněného žadatele definovaného Výzvou či programem.  

Změna podmínek Smlouvy podléhá souhlasu Fondu a provádí se formou písemného Dodatku 

ke Smlouvě a v případě nesouhlasu opravňuje Fond k uplatnění smluvních sankcí 

či odstoupení od sjednané Smlouvy. 

Změna podmínek Registrace, RoPD a Stanovení výdajů podléhá souhlasu Správce programu 

a provádí se vydáním změny Registrace, RoPD, nebo změny Stanovení výdajů. 

Fond je oprávněn odsouhlasit změnu technických parametrů akce oproti původním 

akceptovaným parametrům, přičemž nesmí být narušen účel poskytnuté podpory a sníženy 

schválené ekologické efekty stanovené Rozhodnutím ministra, resp. Registrací (úspora 

energie, celkové snížení CO2) o více než 5%. Výše maximální stanovené podpory 

se při změnách nezvyšuje. Pokud by v projektu došlo ke změnám, které by po přehodnocení 

žádosti dle parametrů vyhlášené Výzvy vedly k získání nedostatečného počtu bodů 

pro schválení žádosti, ztrácí žadatel nárok na podporu.  

 

6 Čerpání podpory 

6.1 Podmínky a pravidla pro uvolňování finanční podpory 

Čerpání podpory je možné až po uzavření Smlouvy, resp. po vydání RoPD nebo Stanovení 

výdajů. Podpora je na bankovní účet příjemce uvolňována průběžně podle postupu realizace 

projektu a v procentní výši dle přiznané podpory na základě Žádostí o uvolnění finančních 

prostředků předkládaných příjemcem Fondu kvartálně a doložených požadovanými doklady 

(viz kapitola 7.2). Požadované doklady žadatel dokládá osobně nebo zasílá na krajské 

pracoviště, které administruje žádost. 



 

 

  
 

 
143 

V případě, že je žadatelem mimorezortní organizační složka státu nebo státní příspěvková 

organizace a podpora z Programu ZÚ bude poskytnuta z prostředků státního rozpočtu, 

financování projektu bude realizováno prostřednictvím resortu zřizovatele daného subjektu. 

Odpovídající finanční prostředky budou převedeny z kapitoly 315 – Ministerstvo životního 

prostředí do kapitoly zřizovatele prostřednictvím Ministerstva financí formou mimorezortního 

rozpočtového opatření. 

Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků je k dispozici ke stažení na webových 

stránkách Fondu.  

V případě, že je doba účinnosti Rozhodnutí, resp. termín realizace akce uvedený v Registraci 

(resp. v RoPD nebo Stanovení výdajů), stanoven na nejzazší možný termín (tj. na 31. 10. 

2017), pak všechny požadované doklady k  platbám musí žadatel předložit do 30. 9. 2017. 

Všechny požadované doklady k Závěrečnému vyhodnocení akce musí žadatel předložit 

nejpozději do termínu ukončení účinnosti Rozhodnutí, resp. do termínu realizace akce 

uvedeného v Registraci (resp. v RoPD nebo Stanovení výdajů). Nejzazší termín, který může 

být pro předložení dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce stanoven, je 31. 10. 2017. 

Závěrečná platba musí být provedena nejpozději do 30. 11. 2017.  

Doba trvání Programu je do 31. 12. 2017. 

Příjemce nemusí zřizovat zvláštní bankovní účet, finanční transakce související s projektem 

musí však být schopen odděleně identifikovat a je tedy povinen vést analytickou evidenci 

s vazbou ke konkrétnímu projektu. Podpora územním a samosprávným celkům 

a dobrovolným svazkům obcí a dalším subjektům uvedeným v rozpočtových pravidlech, bude 

vyplacena výhradně na účet těchto subjektů vedený u České národní banky. 

Variabilní symboly používané v rámci bankovních převodů finančních prostředků mezi 

Státním fondem životního prostředí České republiky a žadatelem jsou ve formátu 

desetimístného čísla. První až osmý znak variabilního symbolu tvoří číslo žádosti 

o poskytnutí podpory v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného 

sektoru, přičemž první dvojčíslí z osmimístného čísla žádosti je nahrazeno pro účel tvorby 

variabilního symbolu číslem 99. Poslední dvojčíslí variabilního symbolu (znak platební 

operace) značí typ platby – viz tabulka níže. Toto dvojčíslí je žadatel povinen dodržovat 

v případech bankovních převodů prováděných na účet Fondu.  

Zdroj financování Typ platby Znak platební operace 

Dotace SFŽP Platba 99 

Dotace SFŽP Vratka 27 

Dotace SFŽP Vratka z minulých let 37 
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V případě, že nastane potřeba převodu finančních prostředků, které byly vyplaceny na účet 

žadatele ze státního rozpočtu, zpět poskytovateli dotace (např. vratky), je nutná individuální 

dohoda na náležitostech transakce mezi žadatelem a Fondem (resp. Správcem programu).  

V případě, že je podpora příjemci poskytována ze státního rozpočtu, předloží příjemce 

podpory dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny vypořádání 

finančních vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 

Správci programu podklady pro finanční vypořádání přijaté dotace se státním rozpočtem 

za předchozí rozpočtový rok na tiskopisu Sk 09 160 nejpozději do 15. února následujícího 

rozpočtového roku. Vzor tiskopisu Sk 09 160 je pro příslušný rozpočtový rok v elektronické 

podobě zveřejněn na webových stránkách Fondu (Programu ZÚ pro veřejné budovy). 

Vyplněný tiskopis zasílá žadatel doporučenou poštou nebo podává osobně na adresu: 

Ministerstvo životního prostředí, samostatné oddělení podpory programu Nová zelená 

úsporám, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. 

6.2 Doklady požadované k dílčímu vyplácení podpory 

- Faktury za nákup výrobků, zařízení a technologií a realizaci opatření (příjemce podpory 

předkládá kopie faktur potvrzené originálním podpisem a razítkem v případě právnické 

osoby, čímž potvrdí, že faktury ověřil z hlediska věcné, formální a finanční správnosti 

a správnosti z hlediska platných předpisů ČR) 

- Doklad o uhrazení faktur (kopie bankovního výpisu opatřená originálním podpisem 

příjemce podpory a razítkem v případě právnické osoby) 

- Položkový rozpočet s rozdělením na způsobilé i nezpůsobilé výdaje 

- Jednotlivé předávací protokoly k dílčím částem podporovaných opatření, jsou-li 

dodavatelem vystavovány. Pokud je vystaven pouze konečný předávací protokol, pak 

stačí, když jej žadatel předloží až k Závěrečnému vyhodnocení akce.   

 

7 Vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů – 

Závěrečné vyhodnocení akce 

Po doložení všech požadovaných podkladů bude provedeno Závěrečné vyhodnocení akce, 

kterým se rozumí vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení 

výdajů. Provádí jej Fond nebo jím pověřený subjekt na základě kontroly dosažených 

parametrů opatření vedoucích ke zlepšování životního prostředí úsporami energie. Doklady 

požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce jsou uvedeny v kapitole 1.1.3. 

V případě podpory z Fondu se jako doklad o odsouhlasení splnění podmínek poskytnutí 

podpory po ukončení akce a předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce 

v požadovaném rozsahu ve smyslu Směrnice vydává Protokol o Závěrečném vyhodnocení 

akce. V případě podpory ze státního rozpočtu je po ukončení akce a předložení podkladů 

pro Závěrečné vyhodnocení akce v požadovaném rozsahu ve smyslu Směrnice Správcem 

programu v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 
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reprodukce majetku ve znění pozdějších předpisů, vydáno Závěrečné vyhodnocení akce 

v informačním systému EDS/SMVS. 

 

8 Kontroly prováděné SFŽP 

SFŽP jako zprostředkující orgán, odpovědný za řízení a koordinaci projektů je povinen 

vykonávat kontrolu související s agendou přijímání a realizací projektů a kontrolu u žadatelů 

o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory v souladu se zákonem č. 320/2001 

sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a ve znění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Při výkonu všech forem kontrol se SFŽP řídí zákonem o finanční kontrole, 

vyhláškou č. 416/2004 Sb., zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Cílem je prověřovat hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy. Provádí se různé 

formy a typy kontrol. 

Formy kontroly: 

- administrativní kontroly/dokladové kontroly, tj. kontroly týkající se splnění formálních 

náležitostí a obecné přijatelnosti, kontroly specifické přijatelnosti, kontroly zadávacích 

řízení, žádosti o platbu aj., které nejsou součástí veřejnosprávní kontroly 

- monitorovací návštěvy na místě realizace projektu v souladu s § 3 Kontrolního řádu, 

- nezávislé veřejnosprávní kontroly na místě dle procesních pravidel daných Kontrolním 

řádem. 

Typy kontrol: 

Předběžná kontrola (kontrola ex-ante) 

Je vykonávána po podání žádosti do vydání Rozhodnutí, resp. Registrace. Kontrolou 

je ověřováno, zda popis původního stavu v žádosti odpovídá skutečnosti a zda je žádost 

o podporu v souladu s pravidly Programu.  

Průběžná kontrola (kontrola interim) 

Je prováděna v průběhu realizace projektu od vydání Rozhodnutí, resp. Registrace 

do vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů 

(do Závěrečného vyhodnocení akce). Průběžné kontroly se zaměřují zejména na kontrolu 

postupu realizace opatření, dodržení skutečností uvedených v žádosti a podmínek Programu 

ZÚ, Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů.   

Následná kontrola (kontrola ex-post) 

Je prováděna po vyhodnocení splnění podmínek Smlouvy, resp. RoPD nebo Stanovení výdajů 

(po Závěrečném vyhodnocení akce). Následnou kontrolou je zejména ověřováno, zda jsou 

dodržovány dohodnuté podmínky a porovnání skutečného stavu s deklarovaným. Příjemce 

podpory je povinen archivovat veškeré dokumenty potřebné k řádnému provedení kontroly 
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po dobu 15 let následujících po roce, ve kterém obdrží Protokol o Závěrečném vyhodnocení 

akce, resp. Závěrečné vyhodnocení akce z informačního systému EDS/SMVS.  

V průběhu kontroly se ve vztahu k zaměření kontroly využívají kontrolní listy. 

Systém informování o zásadních zjištěních z kontrol 

Pokud jsou v rámci kontrol zjištěny nedostatky, které je možné odstranit v průběhu kontroly, 

je kontrolovaná osoba vyzvána k provedení nápravného opatření a je povinna je bez odkladu 

ve stanovené lhůtě přijmout. 

V případě, že z ukončených kontrol provedených v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyplynou závažná zjištění, popř. pokud 

zjištění nasvědčuje tomu, že byl spáchán trestný čin, budou tato předána k dalšímu opatření 

příslušným orgánům finanční správy, ÚOHS, policejním orgánům nebo státnímu 

zastupitelství. 

Příjemce podpory je povinen uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému 

provedení kontroly po dobu 15 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol 

o Závěrečném vyhodnocení akce. 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  

    PROSTŘEDÍ 

V Praze dne:  9. prosince 2015 

Č. j.: 3980/M/15 

Č. j.: 87108/ENV/15 

 

Dodatek č. 9  

ke Směrnici MŽP č. 4/2015 

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí  
  

 

Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí ze dne 

13. dubna 2015 č. j.: 1051/M/15, 25457/ENV/15 (dále jen „směrnice“) se upravuje takto: 

I. V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění přílohy č. 1 této směrnice. 

II. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti 

dnem 10. prosince 2015 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele 

resortních organizací, kteří přijmou ve své působnosti konkrétní opatření a zabezpečí 

pracovní postupy zaměstnanců resortních organizací v souladu s touto směrnicí. 

 

Odborný gestor: odbor finančních a dobrovolných nástrojů 

Zpracovala: Bc. Jana Pokorná 

Mgr. Richard Brabec 

          Ministr 

 

 

Přílohy:  

1. Národní program Životní prostředí (účinný od 10. prosince 2015) 
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NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

(účinný od 10. prosince 2015) 
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Obsahové zaměření programu 

 

Východiska a cíle 

Obecným cílem Národního programu Životní prostředí (NPŽP) je dlouhodobě účinná ochrana 

životního prostředí v České republice, podpora efektivního a šetrného využívání přírodních 

zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování 

a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinná prevence prostřednictvím 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.  

Specifickým cílem NPŽP je pak podpora projektů a aktivit ve prospěch životního prostředí 

realizovaných v České republice, které jsou navrženy jako komplementární vzhledem k jiným 

dotačním titulům, a to především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová 

zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí 

České republiky. Konkrétním cílem je dosahování měřitelného zlepšení v jednotlivých 

prioritních oblastech a podoblastech. Na jasnou měřitelnost a vyhodnotitelnost je kladen 

důraz, kde není k dispozici relativně jednoduché fyzikální ověření nebo výpočet, bude 

zhodnocena kvalita projektu, případně série předchozích a následných testování zaměřených 

na cílovou skupinu uživatelů nebo osob, na něž má projekt dopad. 

Obsahové zaměření dokumentu vychází z aktuálních priorit koncepčních a strategických 

dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní politiky 

životního prostředí 2012 - 2020.  

NPŽP nahrazuje dosavadní programy SFŽP ČR vyhlašované prostřednictvím Příloh Směrnice 

č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze Sátního fondu životního prostředí České 

republiky. 

Struktura NPŽP vychází vstříc několika potřebám: 

1) Možnosti porovnání s nejvýznamnějším zdrojem financování projektů v oblasti životního 

prostředí – Operačním programem životní prostředí. 

2) Možnosti najít jasného gestora v rámci MŽP pro jednotlivé oblasti. 

3) Možnosti logicky provázat a společně zastřešit věcně příbuzné cíle. Toto platí především 

pro Prioritní oblast 5, která se zabývá sice heterogenními, ale vzájemně velmi 

provázanými problematikami ochrany životního prostředí v obcích, kde je výhodný 

integrální přístup. Dále to platí pro Prioritní oblast 6, která se zabývá převážně – osvětou, 

vzděláváním, participací, dobrovolnými nástroji atp. 

4) Možnosti vyhnout se věcným duplicitám v návrzích realizovaných opatření. 

5) Možnosti nalezení měřitelných indikátorů, které korespondují s cíli státní politiky.  
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Navrhovaná opatření 

U jednotlivých prioritních podoblastí jsou navrženy podporované aktivity. Nejde 

o vyčerpávající výčet, jsou možné i další aktivity, které budou přispívat k naplnění cíle 

a budou měřitelné uvedenými indikátory. Navrhované aktivity byly identifikovány na základě 

potřeb stanovených ve strategických dokumentech (především SPŽP) a na základě potřeb 

identifikovaných odbory MŽP, které jsou za jednotlivé prioritní oblasti odpovědny a jsou 

jejich odbornými garanty. 

Aktualizace NPŽP 

V souvislosti s NPŽP je pravidelně připravován výhledový plán výzev NPŽP, který je zcela 

komplementární s OPŽP. MŽP na základě informace od SFŽP stanoví alokaci na NPŽP 

v daném roce. Prostředky budou rozděleny na základě priorit MŽP a statutu SFŽP. Tento 

NPŽP obsahuje návrhy podporovaných aktivit a na něj navazuje příslušná rámcová alokace 

rozdělená dle prioritních oblastí a podoblastí a i harmonogram příslušných výzev. NPŽP 

se bude každoročně upřesňovat a aktualizovat.  
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1. Prioritní oblast: Voda 

 

Základní prioritou v této oblasti je zabránit jakémukoli zhoršení stavu vodních útvarů, 

a to jak podzemních, tak povrchových vod. Ke zlepšení současného stavu lze přispět 

omezením znečištění z bodových zdrojů či likvidací starých ekologických zátěží.  

Významným rizikem současné krajiny je její snížená retenční schopnost, která má vliv 

na vznik a průběh povodní. Evropská legislativa se zaměřuje na podporu udržitelného užívání 

vod a přispívá ke zmírnění následků těchto přírodních jevů. 

Cílem prioritní oblasti je:  

 Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady 

změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody).  

 Dalším cílem je podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich 

kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob.  

 

Podoblast 1:  Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod 

Cíle: Cílem podoblasti je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů 

podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 1, SC 1.1. 

Podporované 

aktivity: 

1.1. A: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 

odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související 

výstavby, modernizace a intenzifikaci čistírny odpadních vod včetně 

decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí čistírny 

odpadních vod nejsou podporovány); 

1. 3. B: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.  

 

Podoblast 2:  Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající velikosti a množství 

Cíle: Cílem podoblasti je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů 

podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 1, SC 1.2. 

Podporované 

aktivity: 

1.2. A: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů 

pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technické opatření) 

pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící 

veřejné potřebě; 

1.4. B: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody včetně 

souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. 
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Podoblast 3:  Čistota povrchových i podzemních vod 

Cíle: Cílem je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod. 

Indikátory: Stav útvarů povrchových a podzemních vod: Chemická spotřeba kyslíku 

(CHSK). 

Stav útvarů povrchových a podzemních vod: Biochemická spotřeba kyslíku 

(BSK). 

Počet zlikvidovavých (sanovaných) vrtů od neznámého původce (ks). 

Podporované 

aktivity: 

1. 3. A - Environmentálně citlivá opatření v ochranných pásmech vodních 

zdrojů (OPVZ) s cílem zvýšení kvality vody používané na výrobu vody 

pitné.  

Pozn.: Půjde především o likvidaci vrtů od neznámého původce. 

1. 3. B - Čistírny odpadních vod pro fyzické osoby v oblastech zvláštního 

zájmu (ZCHÚ, silně znečištěné toky) a tam kde je toto řešení investičně 

efektivnější, tj. levnější než připojení ke stokové síti. 

Pozn.: Budou preferovány lokality a místa, kde jsou tato řešení investičně 

efektivnější, tj. levnější než připojení ke stokové síti.  

 

Podoblast 4:  Preventivní opatření  

Cíle: Cílem je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně 

citlivých opatření včetně umožnění budování bezpečnostních přelivů 

u malých vodních nádrží škod s přihlédnutím k zájmům ochrany přírody. 

Indikátory: Retenční objem (zvýšení retenčního objemu) m
3
. 

Počet nově ochráněných obyvatel před nebezpečím. 

Podporované 

aktivity: 

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

Pozn.: Podpora je určena fyzickým osobám. Nebude podporováno odbahnění 

se zdůvodněním povodňového efektu a rutinní údržba rybníků
7
.  

 

                                                      
7
 Běžná údržba hrází, pravidelné odbahňování, pokud nebude na akci zájem buď ochrany přírody, nebo jiný (dílo 

má výraznou roli i jinou než hospodářsky produkční). 
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2. Prioritní oblast: Ovzduší 

Základní prioritou v této oblasti je zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní 

limity a udržení kvality ovzduší tam, kde je kvalita dobrá. Ke zlepšení současného stavu 

lze přispět omezením znečištění ze stacionárních zdrojů včetně eliminace zápachu, který 

je častým předmětem stížností občanů. 

Program bude rovněž napomáhat k snazšímu, efektivnějšímu a bezproblémovému řešení cílů 

v oblasti látek poškozujících ozónovou vrstvu Země (tzv. regulované látky) a předcházení 

emisí těchto látek včetně přijmutí opatření na podporu znovuzískávání a zneškodňování 

regulovaných látek. 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Omezení negativních dopadů znečištění ovzduší na lidské zdraví a ekosystémy cestou 

snižování emisí. 

 Sběr a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu. 

 

 

Podoblast 1: Emise ze stacionárních zdrojů 

Cíle: Cílem je snížení emisí ze stacionárních zdrojů.  

Indikátory: Rozdíl v množství emisí znečišťujících látek
8
 (kg).

9
 

Počet rekonstruovaných/nahrazených stacionárních zdrojů znečišťování 

či technologií (ks). 

Počet projektů uskutečněných ke snížení či eliminaci zápachu (ks). 

Počet lidí obtěžovaných zápachem. 

Podporované 

aktivity: 

2. 1. A - Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů 

znečišťování, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu. 

2. 1. B - Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí 

ke snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci 

zápachu. 

 

 

 

 

                                                      
8
 Jedná se o jiné znečišťující látky než: tuhé částice PM10, PM2,5, VOC NOx, SO2, NH3 a prekurzory VOC. 

Důvodem je komplementarita s  OPŽP. Jde například o látky způsobující zápach, těžké kovy (například rtuť) 

a POPs. 
9
 Výše plnění indikátoru se určí v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  
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Podoblast 2: Ochrana ozonové vrstvy 

Cíle: Podpora znovuzískání a bezplatný sběr látek, které poškozují ozonovou 

vrstvu Země ze zařízení, která jsou na konci životnosti (vyřazených zařízení) 

a jejich následné bezplatné zneškodnění. 

Indikátory: Množství získaných/sebraných látek (t). 

Množství zneškodněných látek (t). 

Počet vybavených sběrných míst (počet). 

Podporované 

aktivity: 

2. 2. A - Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země 

(sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru). 

2. 2. B - Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země. 

(navazující na aktivitu 2. 2. A). 
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3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika  

Oblast Odpady, staré zátěže a environmentální rizika se zaměřuje na prevenci vzniku odpadů, 

zvýšení materiálového využití odpadů a odstraňování tzv. „černých skládek”
10

. Prevence 

vzniku odpadů a zlepšení materiálového využití odpadů patří mezi nejvyšší úrovně hierarchie 

nakládání s odpady. Taktéž bude v této prioritní oblasti řešeno odstraňování starých zátěží 

a omezování environmentálních rizik. 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Dodržení hierarchie v nakládání s odpady. 

 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. 

 Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví 

a životní prostředí. 

 Minimalizace environmentálních rizik (staré skládky, staré ekologické zátěže, 

management chemických látek, prevence průmyslových havárií).   

 Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k „oběhovému hospodářství“. 

 

Podoblast 1: Předcházení vzniku odpadů, včetně plánování, koncepcí a analýz 

Cíle: Cílem je vytvářet systematicky podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů 

a postupnému snižování produkce odpadů a minimalizovat negativní vlivy 

odpadů na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Indikátory: Rozdíl v množství produkovaného odpadu na obyvatele celkem a dle 

sledovaných toků odpadů. 

Počet dotčených obyvatel (počet obyvatel)
11

. 

Počet studií, analytických podkladů. 

                                                      
10

 V souladu se strategiemi EU, Státní politikou životního prostředí ČR 2012 - 2020, Plánem odpadového 

hospodářství 2015 - 2024 a Programem předcházení vzniku odpadů ČR. 
11

 Například zvýšenou dostupností sběrných středisek. 
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Podporované 

aktivity: 

 

 

3. 1. A - Realizace potřebných analytických podkladů. 

Pozn.: Týká se zejména v oblasti toků odpadů z potravin/potraviny, stavební 

odpady/stavební materiály, textilní odpad/textil k opětovnému použití, složky 

komunálního odpadu, odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových 

směrnic (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou 

životností) s návaznými doporučeními následných opatření pro předcházení 

vzniku odpadů. 

3. 1. B - Podpora provozu charitativních středisek, servisních 

a shromažďovacích míst zabývajících se opětovným využitím 

(znovuvyužitím) výrobků, jejichž životnost není ukončena.  

Pozn: Příjemci budou pouze nestátní neziskové organizace, projekty budou 

naplňovat obecně prospěšné zaměření. 

3. 1. C - Domácí kompostování.  

Pozn.: Podpora nákupu domácích kompostérů a příslušenství pro domovní 

kompostování (prostředníctvím projektů obcí).  

 

Podoblast 2: Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie 

Cíle: Cílem je podpořit správné nakládání s vozidly s ukončenou životností 

v celém řetězci, ve kterém je s nimi nakládáno. 

Indikátory: Množství vozidel, s nimiž bylo naloženo (ks). 

Plnění stanovených cílů směrnicí o materiálovém využití autovraků (počet 

autovraků =kusy, míra materiálového využití = %). 

Počet dotčených obyvatel (počet obyvatel).
12

 

Podporované 

aktivity: 

3. 2. A - Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání 

autovraků. 

 

Podoblast 3: Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých 

ekologických zátěží 

Řešení havarijního stavu skladů odpadů
13

  

Cíle: Cílem je odstranit nepovolené „černé skládky“ a nelegální sklady odpadů 

a závadných látek při dodržení principu znečišťovatel platí. 

Indikátory: Plocha zrekultivovaných nepovolených „černých skládek“ (ha). 

Hmotnost odstraněných odpadů (t). 

                                                      
12

 Například lepší dostupností sběrných středisek. 
13

 Nejde o skládku a nutně ani zátěž z legislativního pohledu, jde o ilegální skládku, deponii.  
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Podporované 

aktivity: 

3. 3. A - Odstraňování nepovolených „skládek” především ve zvláště 

chráněných územích, a to včetně v evropsky významných lokalitách 

a ptačích oblastech - součást  NATURA 2000, a to včetně likvidace odpadu. 

3.3. B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů. 

Pozn.: V případě nejasného či zaniklého původce odpadu a převedení 

náhradní povinné osoby na kraj. Jedná se o sklady vzniklé před rokem 2014. 

Odstraňování starých ekologických zátěží 

Cíle: Cílem je posoudit rizikovost a odstranit staré ekologické zátěže (SEZ) 

ve vlastnictví fyzických osob. 

Indikátory: Počet sanací (počty objektů, lokalit). Doplňkové plocha (m
2
), případně objem 

materiálu (m
3
). 

Počet posouzených lokalit a ploch (ks, m
2
). 

Dosažení sanačních limitů (hodnocení: dosaženo/nedosaženo) 

Podporované 

aktivity: 

3. 3. C – Vytvoření analýz rizik a realizace sanací SEZ, jejichž původce 

neexistuje nebo není znám.  

Pozn.: V případě sanací musí předchozí analýzy rizik prokázat existenci rizik 

pro lidské zdraví či ekosystémy. Majitelem nemovitosti zatížené SEZ musí 

být fyzická osoba, která nemá možnost kofinancovat řešení SEZ z jiných 

veřejných zdrojů. 

Dlouhodobý a postsanační monitoring starých ekologických zátěží 

Cíle: Cílem je provádět dlouhodobý a postsanační monitoring na základě žádostí 

a zpracovaných projektů pro lokality se známou ekologickou zátěží, kde 

je vhodné dlouhodobě sledovat stav kontaminace, případně zbytkové 

kontaminace, po úspěšně ukončeném sanačním zásahu.  

Indikátory: Počet sledovaných lokalit (počet, kvalita posouzená v oponentním řízení). 

Doplňkový indikátor: sledovaná plocha (m
2
). 

Podporované 

aktivity: 

3. 3. D - Dlouhodobý a postsanační monitoring SEZ.  

Pozn.: Podporovány budou zejména projekty SEZ, jejichž původce 

neexistuje nebo není znám a zároveň na lokalitě v minulosti proběhl sanační 

zásah, po jehož realizaci vyplynula potřeba dalšího sledování zbytkové 

kontaminace na lokalitě, které není možné financovat z jiných veřejných 

zdrojů. Dále budou podporovány projekty SEZ, jejichž původce neexistuje 

nebo není znám a o kterých není dosud v dlouhodobém horizontu dostatečné 

množství informací. 

Dlouhodobé projekty sanací starých ekologických zátěží  

Cíle: Cílem je zajistit řešení i těch SEZ, které představují riziko pro lidské zdraví, 

a zároveň u nich původce znečištění již neexistuje či není znám, ovšem 
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zejména vzhledem k výrazné časové náročnosti realizace (5-10 let) nelze 

využít financování z jiných veřejných zdrojů. 

Indikátory: Počty řešených lokalit (počet). 

 

Doplňkový indikátor: řešená plocha (m
2
). 

Podporované 

aktivity: 

3. 3. E - Sanace starých ekologických zátěží, jejichž původce neexistuje 

nebo není znám a zároveň byly analýzou rizik vyhodnoceny jako rizikové 

pro lidské zdraví či ekosystémy. 

 

Pozn.: Realizovaná analýza rizik nebo studie proveditelnosti musí prokazovat 

jako nejvhodnější takovou metodu sanačního zásahu, která v dlouhodobém 

horizontu (doba trvání řádově 5-10 let) povede k odstranění rizik 

vyplývajících z existence ekologické zátěže (obvykle se jedná o pasivnější 

způsoby sanací, např. reakční bariéry). 

Sanace havarijních stavů  

Cíle: Cílem je zajistit řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí akutní ohrožení 

životního prostředí a lidského zdraví, a u kterých není možno odvrátit 

havarijní stav jiným způsobem. 

Indikátory: Počty řešených lokalit (počet). 

 

Doplňkový indikátor: Řešená plocha (m
2
). 

Podporované 

aktivity: 

3. 3. F – Podporovány budou nejen realizace projektů akutních sanačních 

zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, 

kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, 

nekoná či není schopen konat. Náklady na nezbyná nápravná opatření budou 

následně vymáhány po majiteli nebo původci tak, aby byl naplněn princip 

znečišťovatel platí. Podporovány budou projekty zahrnující výhradně pouze 

taková sanační opatření, která minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně 

hrozící riziko vzniku ekologické havárie. 

 

Pozn. Zejména se jedná o odstranění nevhodně uložených závadných látek 

v povodňových oblastech, v blízkosti vodních zdrojů a povrchových toků, 

v ZCHÚ a podobně. 
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4. Prioritní oblast: Příroda a krajina 

Prioritní oblast je zaměřena komplementárně k ostatním programovým podporám ochrany 

přírody a krajiny v gesci MŽP. Jednou z významných překážek v péči o přírodu a krajinu 

je absence či roztříštěné vlastnictví pozemků potřebných pro realizaci projektů nebo efektivní 

územní ochranu. Prioritní oblast 4 umožňuje podporu výkupu takových pozemků. 

V důsledku činnosti člověka včetně globálních změn klimatu je ohrožena existence mnoha 

taxonů rostlin. Určité druhy (ekotypy) či kultivary jsou naopak perspektivní z hlediska 

adaptace na změnu klimatu nebo mohou být výchozím materiálem pro jejich získávání. Další 

intervencí prioritní oblasti Příroda a krajina je proto podpora projektů a uchování genofondu 

těchto rostlin. 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území. 

 Posílení ekologické stability krajiny. 

 Podpora biodiverzity.  

Podoblast 1: Zvláště chráněná území 

Cíle: Zajištění uceleného vlastnictví pozemků ve zvláště chráněných územích.  

Pozn. Vlastnictví pozemků resortními organizacemi eliminuje důsledky 

omezení vlastnických práv (plynoucí z existence ochranných režimů 

v případě soukromých pozemků), umožňuje jednotný výkon práv 

a povinností, usnadňuje realizaci a plánování záměrů a významně zvyšuje 

efektivitu využívání programových podpor při řízení péče o ZCHÚ. 

Indikátory: Rozloha vykoupených pozemků sloužících k přímé ochraně druhů či stanovišť 

(ha). 

 

Počet ohrožených druhů žijících na vykoupených pozemcích (ks). 

 

Podporované 

aktivity 

4. 1. A - Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich 

ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení. 

Pozn. Výzva je vázána na přípravu Plánu výkupu pozemků na období NPŽP 

v ZCHÚ.  
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Podoblast 2: Území bez zvláštní ochrany – volná krajina 

Cíle: Posílení ekologické stability krajiny, obnova vodního režimu krajiny 

vč. omezení budoucích výdajů na opravy a údržbu regulace vodních toků, 

podpora zachování biodiverzity a genetických zdrojů. 

Indikátory: 

 

Rozloha vykoupených pozemků vodních toků a podél vodních toků (ha, km 

délky toku). 

Rozloha vykoupených pozemků dotčených povodňovým vývojem koryt 

vodních toků (ha). 

Množství uchovaných taxonů (ks).  

Podporované 

aktivity: 

4. 2. A - Výkup pozemků vodních toků a podél vodních toků. 

4. 2. B - Výkup pozemků  dotčených povodňovým vývojem koryt vodních 

toků nebo tam, kde došlo k zaplavení či podmáčení pozemků v důsledku 

působení biotických činitelů (např. čiností bobra) za účelem renaturace. 

Pozn. Pouze v případě, že mají části toku zvláštní hodnotu z hlediska ochrany 

přírody a krajiny. 

4. 2. C – Uchování genofondu produkčních a neprodukčních rostlin 

umožňující následné množení a návrat do krajiny s návazností na ochranu 

biodiverzity a potřebu adaptace na změny klimatu. 
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5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích 

Převážná většina populace ČR žije ve městech a příměstských oblastech. Města se potýkají 

s problémy, jako je špatná kvalita ovzduší spojená především s dopravní zátěží, vysoká 

hladina hluku, produkce odpadů a další. V souvislosti se změnou klimatu jsou města 

zásadními producenty emisí skleníkových plynů i konzumenty energie. Zároveň je jejich 

infrastruktura zranitelná vůči dopadům změny klimatu. 

Z výše uvedených důvodů se PO 5 zaměřuje na systémové nástroje podporující udržitelný 

rozvoj měst a obcí a podporu plánování v oblasti snižování emisí skleníkových plynů 

a adaptací na projevy klimatických změn. Dále se PO 5 zabývá vybranými opatřeními 

na zvýšení energetické efektivnosti, rozvoje udržitelné mobility a zlepšení funkčního stavu 

zeleně ve městech. 

Cílem prioritní oblasti je:  

 Zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. 

 Podpora udržitelného rozvoje měst a obcí. 

 Zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu. 

 Příspěvek k dosažení klimaticko-energetických cílů do roku 2030. 

Podoblast 1: Implementace systémových nástrojů 

Místní Agenda 21 

Cíle: Cílem podoblasti je podpořit udržitelný rozvoj měst a obcí a zlepšení kvality 

života obyvatel a životního prostředí. 

Indikátory: Indikátory místní Agendy 21 (posun mezi jednotlivými kategoriemi MA 21).  

Podporované 

aktivity: 

5. 1. A - Zavedení/další rozvoj místní Agendy 21 – kvalitativní postup dle 

kritérií MA21. 

Pozn.: Podpora zahrnuje např. i vzdělávání, participaci – zapojování místních 

partnerů a občanů do rozvoje municipality, apod. 

Inteligentní města a obce  

Cíle: Cílem podoblasti je zlepšení životního prostředí měst a obcí a příspěvek 

k dosažení klimaticko-energetických závazků skrze propojování tří oblastí – 

ICT, energetika a doprava. 

Pozn.: Podpora je v souladu se sdělením EK C (2012) 4701 Inteligentní 

města a obce – evropské inovační partnerství, s principy Evropského 

strategického plánu energetických technologií (SET-Plan) a využitím 

doporučení a postupů ověřených při realizaci European Innovation 

Partnerships (EIPs), jako příspěvek k účinnému využívání zdrojů, ochraně 

klimatu a adaptaci na změnu klimatu snížením energetické náročnosti a emisí 



 

 
163 

CO2 a využíváním OZE. 

Indikátory: Míra využívání OZE (%). 

Indikátory dle metodiky Inteligentních měst a obcí v podmíkách ČR (tbd). 

Snížení CO2 (t) 

Podporované 

aktivity: 

5. 1. B -  Pakt starostů a primátorů pro místní udržitelnou energii a v oblasti 

přizpůsobování se dopadům změny klimatu. 

Pozn. Jedná se především o přípravu a zpracování místních strategií / akčních 

plánů s cílem začlenit mitigační a adaptační aktivity do stávajících plánů 

rozvoje měst a obcí (emisní bilance, strategický energetický akční plán, 

analýza rizik a zranitelných oblastí v souvislosti se změnou klimatu, místní 

adaptační plán/včlenění opatření do již stávajících koncepčních materiálů). 

5. 1. C - Optimalizace provozu a rozvoje měst a obcí  

Pozn. Propojování chytrých budov, chytrých sítí a inteligentních dopravních 

systémům, využívání moderních ICT pro zvýšení energetické účinnosti 

v budovách a v dopravě s následným využitím pro územní plánování 

udržitelného rozvoje měst a obcí (koncept SmartCities). 

 

Podoblast 2: Udržitelná městská doprava a mobilita 

Čistá mobilita 

Cíle: Cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní 

prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže 

a omezení světelného smogu. 

Indikátory: Rozdíl ve velikosti hlukové zátěže (dB, počet dotčených osob). 

Podíl MHD na přepravě osob (%). 

Podíl nemotorové dopravy na přepravě osob (%). 

Podíl alternativních paliv na celkové spotřebě (%). 

Rozdíl v množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 

(kg)/ emise NOx, SOx, PM10 a PM2,5 z dopravy. 

Snížení počtu individuální dopravy ve městě (ks). 

Podporované 

aktivity: 

5. 2. A - Zavádění nízkoemisních zón v obcích (např. studie proveditelnosti 

NEZ, informační kampaně, dopravní značení, budování záchytných 

parkovišť, podpora MHD, studie pro vyhodnocení efektu NEZ apod.). 

Podpora alternativních způsobů dopravy (např. ecocarsharing, bike/e-bike 

sharing, alternativních pohonů, nemotorových způsobů dopravy). 

Hluk 
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Cíle: Cílem je zlepšení ochrany obyvatel měst a obcí před hlukem. 

Indikátory: Snížení zatížení hlukem (počet obyvatel, dB). 

Podporované 

aktivity: 

5. 2. B - Hlukové studie, protihluková opatření, podpora začlenění opatření 

snižující dopady negativních externalit z dopravy do plánů rozvoje dopravy 

měst a obcí. 

5. 2. C - Zřizování přirozených hlukových bariér (zeleň), budování 

protihlukových stěn s preferencí ekologicky šetrných materiálů. 

 

Podoblast 3: Podpora energetické efektivnosti a snížení světelného znečištění 

Cíle: Cílem je zvyšovat energetickou efektivnost při spotřebě energie ve městech 

a obcích s důrazem na snížení světelného smogu. 

Indikátory  Úspora konečné spotřeby energie (kW). 

Snížení světelného smogu (počet dotčených lidí, rozloha oblasti). 

Podporované 

aktivity: 

5. 3. A – Rekonstrukce či úprava veřejného osvětlení na území národních 

parků a CHKO. 

Pozn.: Podpora je zaměřena na použití úsporných svítidel, úpravy doby 

osvětlení, alternativní způsoby osvětlení – světla s čidlem, fotobuňky, apod. 

Podpora určena pro VCHÚ.  

 

Podoblast 4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Cíle: Cílem je zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně, 

jako součásti funkčního a strukturovaného systému sídelní zeleně v sídlech 

v rámci územního plánování tak, aby byla zajištěna základní podmínka 

pro plnění jeho funkcí (mj. snižování efektu tepelného ostrova). 

Cílem je podpora zvyšování podílu zeleně ve městech a obcích a zvyšování 

její funkční kvality (mimo ZCHÚ), jak v rozvojových oblastech sídel, 

tak v původní zástavbě. 

Cílem je udržitelná podpora zvyšování biodiverzity ve městech a obcích 

pomocí plánování rozvoje města a technických opatření (např. ochrana 

a zlepšování stavu přírodních stanovišť a podmínek pro výskyt volně žijících 

druhů rostlin a živočichů). 

Indikátory: Podíl zelených ploch k zastavěnému území obce (%). 

Teplotní rozdíl mezi venkovskými a městskými oblastmi (
o
C)

14
. 

                                                      
14

 Snížení tepelných rozdílu mezi zastavěným územím sídla a jeho okolím. 
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Obce do 500 obyvatel. 

Podporované 

aktivity: 

5. 4. A - Zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě 

blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, 

tůně/jezírka/mokřady atd.). 

5. 4. B - Zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření 

k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech 

(realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.). 

Poznámka k oběma uvedeným aktivitám: Podporovány budou projekty, které 

zvyšují biologickou hodnotu sídelní zeleně podporou uplatnění stanovištně 

vhodných druhů rostlin (využívání domácích druhů dřevin, zakládání 

druhově pestrých trávníků se zastoupením medonosných a živných rostlin 

domácího původu pro hmyz do veřejných parků) a projekty, které používají 

přírodě blízké postupy a metody pro revitalizaci a zakládání ploch zeleně. 

5. 4. C – Pozitivní motivace obcí v soutěžích (např. soutěž Zelená stuha) 
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6. Prioritní oblast: Environmentální prevence 

Obecným cílem této prioritní oblasti je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně 

odpovědné jednání, tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější 

pro současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně odpovědné jednání 

je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení 

s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí 

s využitím demokratických procesů a právních prostředků. K takovému jednání je nezbytné, 

aby existovala dostatečná a dostupná nabídka informací o životním prostředí, aby existovaly 

kvalitní vzdělávací a osvětové programy pro různé cílové skupiny veřejnosti, aby fungovaly 

environmentální poradny a zároveň, aby vzniklo motivační prostředí pro podniky a firmy, 

vedoucí je k ekologizaci výroby. 

Cílem prioritní oblasti je:  

 Zvýšit informovanost obyvatel o problematice životního prostředí, rozvíjet jejich 

kompetence a změnit jejich postoje, chování a jednání ve smyslu environmentálně 

zodpovědného chování a jednání v souladu s udržitelným rozvojem. 

 Zvyšovat povědomí a rozšíření dobrovolných nástrojů v oblasti životního prostředí. 

Podoblast 1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Cíle: Cílem podoblasti je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových 

skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje 

prostřednictvím výukových programů, exkurzí a dalších forem vzdělávacích 

a osvětových aktivit a kampaní. Podporované aktivity budou směřovány 

především k posilování kontaktu dětí a dalších cílových skupin s přírodou, 

formou terénní výuky a dalších forem vzdělávání a osvěty. 

Cílem je též zvýšit povědomí obyvatel o možnostech posunu 

vůči environmentálně zodpovědnému chování a jednání v souladu s principy 

udržitelného rozvoje.  

Indikátory: Zlepšení znalostí a dovedností (hodnocení). 

Počet účastníků (osobohodin) vzdělávacích akcí. 

Změna postojů a jednání účastníků akcí-programů (hodnocení). 

Zvýšení kvalifikace lektorů (hodnocení). 

Zlepšení dostupnosti programů a služeb (hodnocení). 

Zvýšení kvality programů a služeb poskytovaných středisky 

environmentálního vzdělávání a výchovy, příp. školami či jinými subjekty 

(hodnocení).  

Rozšíření informací o životním prostředí, zlepšení povědomí o problematice 
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ochrany přírody a životního prostředí. 

Zvýšení povědomí o možnostech čisté mobility (dotazník.šetření) 

Zvyšující se počet osob přepravených MHD (ks).  

Zvyšující se počet osob využívajících služeb carsharingu a bikesharingu (ks).  

Zvýšené procento automobilů na alternativní pohon oproti konvenčním 

pohonům (%). 

Počet proškolených úředníků/hasičů (ks).  

Zvyšující se počet zelených veřejných zakázek (ks). 

Podporované 

aktivity: 

6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova. 

Pozn.: Podpora stabilizace ověřených, dlouhodobých a zavedených programů 

EVVO nabízených nebo realizovaných v rámci předškolních zařízení, 

základních, středních a vysokých škol a dalšího vzdělávání (včetně 

vzdělávání pracovníků veřejné správy v environmentálních tématech). 

Zahrnuje též terénní programy.  

 Projekty budou hodnoceny z hlediska jejich nadregionálního dopadu 

6. 1. B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti 

EVVO. 

Pozn.: Podpora zaměřena např. na metodické materiály pro lektory a další 

pracovníky EVVO, dále rozvíjení evaluačních metod, včetně ověřování 

dopadů EVVO na cílové skupiny, certifikace vzdělávacích zařízení, 

posilování kompetencí a vzdělávání lektorů, specializační stadium učitelů. 

6. 1. C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben 

a jiných zařízení pro účely EVVO. 15 

Pozn.: Podpora bude zaměřena na rekonstrukce staveb, interiérů, dále 

na pořízení technického vybavení, interiérových didaktických pomůcek, 

materiálů, specializovaných učebnic, multimediálních pomůcek a na pořízení 

exteriérových pomůcek investičního charakteru. 

6. 1. D - Interpretace přírodního dědictví. 

Pozn.: Podpora aktivit, činností souvisejících s efektivní interpretací 

přírodního dědictví a tvorbu informačních nástrojů v oblasti ochrany přírody 

(VCHÚ, ZCHÚ, Natura 2000, Biosférické rezervace UNESCO, národní 

geoparky, VKP, apod.). 

6. 1. E - Motivační soutěže a ocenění. 

Pozn: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování povědomí o stavu životního 

 

                                                      
15

 Zde může být překryv v OP ŽP, ale jen ve výjimečných případech (návštěvnická a informační infrastruktura 

v ZCHÚ). 
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prostředí v ČR, ochraně přírody, orgánech ochrany přírody. Dále se jedná 

o motivační aktivity směřující ke zvýšení aktivity cílových skupiny 

ve prospěch životního prostředí. 

6. 1. F - Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových 

programů a školení.  

Pozn.: Podpora bude zaměřena na krajskou úroveň, kde bude vybrán vždy 

jeden subjekt (administrátor), který bude zajišťovat koordinaci a evaluaci 

výukových programů a dalších vzdělávacích akcí subjektů EVVO v rámci 

kraje.  

6. 1. G - Tématicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního prostředí, 

zlepšování přístupu k informacím o životním prostředí. 

Pozn.: Podpora zaměřená na zvyšování informovanosti obyvatel, např. 

v oblasti prevence vzniku odpadů a znečišťování životního prostředí 

(konkrétních složek) i na informovanost vedoucí k úspoře přírodních zdrojů. 

Půjde například, nikoliv výlučně, o projekty na propagaci znovuvyužívání 

výrobků na konci životnosti (šatstvo...), recyklace, ale i o osvětové 

a informační projekty týkající se čistoty a úspory vody, znečišťování 

vzduchu, projekty informující o přírodě a její ochraně, životním prostředí 

ve městech, čisté mobilitě, MA21 atp. 

6. 1. H - Osvětové projekty z oblasti čisté mobility 

Pozn. Cílem je podpora projektů směřujících ke zvýšení povědomí 

o problémech zejména městské mobility a možnostech jejich řešení, které 

povedou ve svém důsledku ke zlepšení ovzduší a kvality života zejména 

ve městech. Současně cílem je vzdělávání a osvěta úředníků a hasičů 

v oblasti čisté mobility, zejména v oblasti aktuální legislativy a možnosti 

využití zelených veřejných zakázek.  

 

Podoblast 2: Environmentální poradenství 

Cíle: Cílem podoblasti je poskytnout široké veřejnosti přístup k informacím 

o životním prostředí prostřednictvím odborné služby ekoporaden. 

Environmentální poradenství (EP) je soubor služeb, které pomáhají občanům 

i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních 

situací souvisejících s životním prostředím. EP je založeno na přímé 

komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které 

pomohou při řešení klientova dotazu či situace. 
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Indikátory: Kvalita a dostupnost poradenských služeb (osobních i distančních). 

Množství a spokojenost klientů. 

Povědomí veřejnosti o existenci a službách ekoporaden a ekoporadenských 

služeb. 

Množství témat a specificky zaměřených skupin (uživatelů, poradců). 

Zvyšování kvalifikace poradců. 

Podporované 

aktivity: 

6. 2. A - Podpora environmentálního poradenství dostupného široké 

veřejnosti v jednotlivých eko-poradnách a na webových portálech. 

Pozn.: Podpora je zaměřená na základní (nespecializované) poradenské 

služby v oblasti životního prostředí (poskytované „zdarma”) a další formy 

tzv. Distančního environmentálního poradenství poskytovaného 

prostřednictvím specializovaných portálů, aplikací, nových médií a obecně 

nástrojů využívajících moderní informační technologie. 

6. 2. B - Koordinační, metodické a vzdělávací činnosti pro poradny 

a poradce. 

 

Podoblast 3: Dobrovolné nástroje 

Environmentální a regionální značení 

Cíle: Cílem podoblasti v této části je zvýšení environmentálně přátelských 

preferencí nakupujících formou podpory environmentálního značení. 

Indikátory: Zvýšení znalosti značení u široké veřejnosti (hodnocení). 

Změna nákupních preferencí směrem k výběru výrobků s tímto značením 

(hodnocení).  

Počty výrobků a služeb (počet).  

Zvýšení znalostí o značení v průmyslu a u průmyslových sdružení 

(hodnocení).  

Podporované 

aktivity: 

6. 3. A - Osvěta v oblasti environmentálního a regionálního značení. 

6. 3. B - Podpora získání environmentální nebo regionální značky pro malé 

a střední podniky. 

6. 3. C - Podpora metodického vedení, koordinační aktivity, vzdělávání. 

Podpora systémů environmentálního management 

Cíle: Cílem podoblasti je v této části podpora environmentálně zodpovědného 

chování firem a dalších subjektů (např. měst) a to podporou certifikace EMS. 
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Indikátory: Zvýšení znalosti EMS u široké i odborné veřejnosti (hodnocení).  

Změna nákupních preferencí směrem k výběru výrobků a služeb od firem s 

toutu certifikací (hodnocení).  

Počty udělených certifikátů (počet). 

Zvýšení znalostí o značení v průmyslu a u průmyslových sdružení 

(hodnocení). 

Podporované 

aktivity: 

6. 3. D - Podpora získání certifikátu EMS pro malé a střední podniky, 

případně veřejnou správu. 

6. 3. E - Osvěta v oblasti certifikace EMS. 

6. 3. F - Podpora metodického vedení, koordinačních aktivity, vzdělávání. 

Preventivní a inovativní programy ve firmách (CP, LCA, zásady správné zemědělské 

praxe, zavádění nejlepších dostupných technik – BAT, ověřování environmentálních 

technologií atp.) 

Cíle: Cílem podoblasti je v této části podpora environmentálně zodpovědného 

chování firem a to podporou preventivních a inovativních programů ve 

firmách a podpora zavádění inovativních postupů a technologií. 

Indikátory: Zvýšení znalosti značení u široké i odborné veřejnosti (hodnocení).  

Změna nákupních preferencí směrem k výběru výrobků a služeb od firem s 

těmito programy (hodnocení).  

Počty realizovaných a dokončených programů (počet).  

Měřitelné (vypočtitelné) snížení dopadů na životní prostředí (počet). 

Zvýšení znalostí o programech v průmyslu a u průmyslových sdružení 

(hodnocení).  

Snížení čerpání / využívání primárních přírodních zdrojů (hodnocení). 

Podíl druhotných surovin na celkové spotřebě zdrojů (počet). 

Podporované 

aktivity: 

6. 3. G - Osvěta v oblasti preventivních a inovativních programů. 

Pozn. Zahrnuje kampaně, osvětové akce, propagaci, včetně prezentace 

příkladů dobré praxe, přenos znalostí ze zahraničí  

6. 3. H - Podpora metodického vedení, koordinačních aktivit, vzdělávání. 
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7. Prioritní oblast: Spolufinancování Operačního programu Životní prostředí (Finanční 

nástroje) 

Cílem této prioritní oblasti je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených 

v rámci OPŽP 2014-2020. Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků SFŽP ČR. 

V rámci této oblasti mohou být možnými žadateli pouze ti, kteří zároveň předložili žádost 

o poskytnutí podpory z OPŽP 2014-2020. 

Cílem prioritní oblasti je: 

podpora takových subjektů, které mají připravené projekty pro OPŽP 2014-2020 a nemají 

dostatek vlastních prostředků na jejich realizaci. 

 

Podoblast 1: Podpora snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití 

obnovitelných zdrojů energie 

Cíle: Cílem podoblasti je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů 

podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, specifický cíl 5.1. 

Podporované 

aktivity: 

7. 1. A: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně opatření vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti budov; 

7. 1. B:realizace technologií na využití odpadního tepla; 

7. 1. C:realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 
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Přehled zkratek  

BAT Nejlepší dostupná technologie 

BSK Biochemická spotřeba kyslíku 

CNG Stlačený zemní plyn 

CO2 oxid uhličitý 

CP Čistší produkce 

dB decibel 

EMS Systém environmentálního managementu 

EP Environmentální poradenství 

EU Evropská unie 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Ha hektar 

HDP Hrubý domácí produkt 

CHKO Chráněná krajinná oblast  

CHSK Chemická spotřeba kyslíku 

ICT Informační a komunikační technologie 

IROP Integrovaný regionální operační program 

Kg kilogram 

Km kilometr 

Ks kusy 

kW kiloWatt 

LCA Posuzování životního cyklu 

m2 metr čtvereční  

m3 metr krychlový 

MA 21 místní Agenda 21 

MHD Městská hromadná doprava 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NEZ Nízkoemisní zóna 

NOX Oxidy dusíku 

NPŽP Národní program Životní prostředí 

NZÚ Nová Zelená úsporám 

OPD Operační program Doprava 

OPPIK 

Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

OPVZ Ochranné pásmo vodního zdroje 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PM 2,5 Frakce prachových částic menších než 2,5  μm 

PM10 Frakce prachových částic menších než 10  μm 

POPFK Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

POPs Perzistentní organická látka 

PPK Program péče o krajinu 

PPP MZe 

Program protipovodňové prevence Ministerstva 

zemědělství 

SEZ Stará ekologická zátěž 
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SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky 

 

SOX Oxidy síry 

st C Snížení tepelných rozdílů mezi zastavěným územím sídla a jeho okolím 

t tuna 

tbd  To Be Determined - Používá se pro rozpracované dokumenty na kapitoly nebo části,           

 které v dané fázi nejsou zpracovány např. z důvodu chybějících podkladů. 

VOC Těkavé organické sloučeniny 

VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.  

ZCHÚ Zvláště chráněná území 

  

 

Přehled právních předpisů a koncepčních a strategických dokumentů - východiska 

 Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí  

 Energetický nalíček EU 2020 

 Evropská inovativní spolupráce - Smart Cities and Communities 

 Grantové řízení pro nevládní a neziskové organizace MŽP 

 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 Memorandum o spolupráci mezi MŽP a MMR  

 Meziresortní dohoda o spolupráci v EVVO mezi MŠMT a MŽP (27. 4. 2007) 

 Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země 

 Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb 

 Národní program označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný 

výrobek 

 Nařízení ES č 1005/2009 o regulovaných látkách 

 Norské fondy 

 Nová zelená úsporám (NZÚ) 

 Operační program Doprava (OPD) 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 

 Operační program Životní prostředí ČR (OPŽP) 

 Podpora obnovy přírodních funkcí krajiny (POPFK) 

 Program péče o krajinu (PPK) 

 Program protipovodňové prevence Ministerstva zemědělství (PPP MZe) 

 Programy Ministerstva zemědělství ČR 

 Rámcová směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu 

 Realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v ČR na 

roky 2010-2013 

 Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích 

 Státní politika životního prostředí 2012 – 2020 (SPŽP) 

 Státní program EVVO v ČR (SP EVVO) 

 Státní program ochrany přírody a krajiny 

 Strategie biologické rozmanitosti ČR 

 Strategie udržitelného rozvoje České republiky (SUR ČR) 
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 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015) 

 Tisková zpráva 3036. Rady ministrů ŽP ze dne 14. 1. 2010 

 Úmluva o biologické rozmanitosti z Nagoji 

 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

 Zákon č 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
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6.3 

Environmentální 

poradenství 

6.1 Environmetální 

vzdělávání, výchova 

a osvěta 

2. Ovzduší 3. Odpady, staré 

zátěže, envi. 

rizika 

1. Voda 4. Příroda 

a krajina 

5. Životní 

prostředí 

v městech a 

obcích 

6.  Environmentální 

prevence 

1.3 Čistota 

povrchových 

I podzemních vod 

1.4 Preventivní 

opatření  

 

3.2 Výrobky 

s ukončenou 

životností – sběrná 

síť, inovativní 

technologie 

3.3 Odstranění a 

rekultivace 

nepovolených 

„černých“ skládek a 

řešení starých 

ekologických zátěží 

5.3 Podpora 

energetické 

efektivnosti 

a snížení světelného 

znečištění 

2.2 Ochrana 

ozonové vrstvy 

1.1 Snížení množství 

vypouštěného 

znečištění  

povrchových vod 

1.2 Zajištění 

dodávek pitné vody 
vodpovídající 
velikosti a množství 

 

7.1 Podpora snížení 

energetické náročnost 

veřejných budov a 

zvýšení využití 

obnovitelných zdrojů 

energie 

7.  Spolufinancování 

OPŽP  
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Výzva č. 8/2015 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

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

 

1. Oblast podpory 

Prioritní oblast: 7. Životní prostředí ve městech a obcích  

Podoblast podpory: 7.1 Podpora snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 

využití obnovitelných zdrojů energie 

 

2. Cíle Výzvy 

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci 

OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, specifický cíl (dále jen „SC“) 5.1, jejichž záměrem 

je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru. 

 

3. Podporované aktivity 

Předmětem podpory v rámci podoblasti podpory 7.1 je: 

 aktivita 7. 1. A: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně opatření vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti budov; 

 aktivita 7. 1. B: realizace technologií na využití odpadního tepla; 

 aktivita 7. 1. C: realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 

 

4. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat subjekty dle dosud vyhlášené výzvy 

v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, SC 5.1, a to: 
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• kraje, 

• obce/města 

• dobrovolné svazky obcí, 

• státní organizace, 

• veřejné výzkumné instituce, 

• městské části hl. města Prahy, 

• příspěvkové organizace zřizované územně samosprávními celky (Zákon č. 250/2000 

Sb.), 

• vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby
16

, 

• nestátní neziskové organizace
17

 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky), 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazky
18

. 

 

5. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou, 

a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 

finančních prostředků (dále jen „Rozhodnutí“), ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). 

Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi výší poskytnuté dotace z OPŽP a výší 

celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž dotace OPŽP, půjčka ze SFŽP, případně 

podpora z dalších národních veřejných zdrojů (např. dotace z krajů) nesmí přesáhnout 100 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu pro finanční nástroj (veškeré výdaje vedoucí 

ke snížení energetické náročnosti objektu). 

 

6. Termíny Výzvy 

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

Výzvy: 

Zahájení příjmu Žádostí:  14. prosince 2015  

Ukončení příjmu Žádostí:  31. prosince 2016 ve 14:00  

                                                      
16

 Zřízené dle §124, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. 
17 

Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 

18 
Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
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Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování.  

 

7. Kritéria pro výběr projektů 

7.1 Specifická kritéria 

V rámci této Výzvy mohou podat Žádost pouze ti žadatelé, kteří zároveň předložili žádost 

o poskytnutí podpory z OPŽP 2014 – 2020 prioritní osy 5, SC 5.1, což prokáží při podání 

Žádosti prostřednictvím předložených příloh, viz čl. 14. 3. bod a).  

Splnění této podmínky bude součástí kontroly přijatelnosti předkládané Žádosti.  

7.2 Hodnotící kritéria 

Po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti podléhají Žádosti hodnocení na základě 

hodnotících kritérií projektu stanovených danou výzvou v rámci OPŽP 2014 – 2020 

pro prioritní osu 5, specifický cíl 5.1. Hodnocení Žádostí je součástí administrativního 

procesu v rámci OPŽP. Podpora bude poskytována na projekty dle bodového hodnocení 

projektů a dle ekonomické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatelů do vyčerpání alokace.  

 

8. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Výzvu je alokováno celkem 500 000 000 Kč.  

 

9. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány dle podmínek stanovených danou výzvou v rámci 

OPŽP 2014 – 2020 pro prioritní osu 5, specifický cíl 5.1, a to nejpozději do 31. 12. 2023. 

 

10. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, jsou věcně, časově 

a místně způsobilé. Způsobilost výdajů se řídí obecnými a specifickými pravidly 

pro způsobilost výdajů pro   OPŽP 2014 – 2020. 
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11. Místo realizace projektu 

Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

12. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí 

do ukončení příjmu Žádostí (viz čl. 6). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce 

v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v CZK.  

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně 

do podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením:  

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – Výzva č. 8/2015 

a musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce. 

Příjem Žádostí končí 31. prosince 2016 ve 14:00 hod. Rozhoduje datum doručení na Fond, 

nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti 

nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.  

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň 

elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).  

 

13. Sledované indikátory 

Budou sledovány indikátory definované příslušnou výzvou v rámci OPŽP 2014 – 2020, 

pro SC 5.1.  

Název žadatele 

Adresa žadatele 

IČ žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP – Výzva č. 8/2015 

 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národního programu  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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14. Podmínky Výzvy 

14.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

14.1.1 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2023 

a na základě řádně uzavřené Smlouvy a řádného zajištění půjčky v souladu s přílohou 

č. 2 této výzvy, přičemž podklady ke Smlouvě musí být doloženy do 6 měsíců 

od vydání Rozhodnutí.  

14.1.2 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou půjčky.   

14.1.3 Půjčka může být poskytnuta pouze žadateli, kterému bylo poskytnutí půjčky schváleno 

na základě vyhodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti, přičemž výše půjčky 

a doba splatnosti může být na základě tohoto vyhodnocení a vyhodnocení zajištění 

půjčky oproti požadavkům žadatele upravena.  

14.1.4 Součástí dokladů pro vyhodnocení Žádosti a vydání Rozhodnutí je i předběžný návrh 

na zástavu či jinou formu zajištění půjčky. 

14.1.5 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti. 

14.1.6 Žadatel je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu s podmínkami příslušné 

výzvy OPŽP 2014 – 2020 v rámci prioritní osy 5, SC 5.1. 

14.1.7 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové 

evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění). 

Příjemce podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně 

identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen 

vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí 

být registrován v České republice. 

14.1.8 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontrolu provedení 

opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám 

pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí 

lhůty 10 let od uzavření Smlouvy. 

14.1.9 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní 

předpis, nelze podporu poskytnout. 

14.1.10 Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly ukončeny před podáním Žádosti.  

14.1.11 Podporu nelze poskytnout na projekt, na který nebylo vydáno Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace dle příslušné výzvy OPŽP 2014 – 2020, pro prioritní osu 5, SC 

5.1. V případě krácení podpory v rámci OPŽP (na základě snížení způsobilých 
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výdajů v souvislosti s výsledky výběrových řízení, změnami projektu, korekcí, 

apod.) bude vždy adekvátně krácena i podpora formou půjčky.  

14.1.12 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby 

ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy 

mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování 

čerpaných prostředků provedeného Fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce 

(dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává. Závěrečné 

vyhodnocení akce je provedeno po ukončení fyzické realizace a financování projektu 

a zároveň představuje uzavření administrace projektu na základě předložení 

požadovaných dokumentů žadatelem dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP 2014 – 2020.   

14.1.13 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA 

a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních 

předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit 

přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy. 

 

14.2 Podmínky čerpání podpory 

14.2.1 Podpora je Fondem poskytována do výše procenta přiznané půjčky, max. však do výše 

dle uzavřené Smlouvy na základě žádosti o platbu v OPŽP 2014 – 2020 vystavené v IS 

KP+ bezhotovostním převodem finančních prostředků v měně CZK na bankovní účet 

příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

14.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů bezprostředně 

souvisejících s daným projektem OPŽP 2014 – 2020. Výdaje musí být v souladu 

s pravidly této Výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 10 této 

Výzvy. Doba splatnosti jistiny je stanovena Smlouvou, přičemž tato lhůta nabíhá 

rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky 

a může činit maximálně 10 let. Úrok z půjčky je stanoven Rozhodnutím a Smlouvou, 

je splácen průběžně z objemu poskytnuté půjčky. Půjčka i úroky jsou spláceny 

čtvrtletně, nejpozději k poslednímu dni daného čtvrtletí. 

14.2.3 Fond si vyhrazuje právo upravit požadovanou dobu splatnosti na základě 

ekonomického a úvěrového hodnocení žadatele. Na základě žádosti příjemce podpory 

může Fond v průběhu administrace projektu odsouhlasit restrukturalizaci splátek 

půjčky, tj. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti.  

14.2.4 Zvýhodněná fixní úroková míra je stanovena pro veřejnoprávní subjekty ve výši 1%.  
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14.2.5 Výše úrokové míry stanovená v Rozhodnutí a ve Smlouvě již zůstává stálá po celou 

dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o podpoře. 

14.2.6 Obvyklou formou zajištění je dle Smlouvy zástava nemovitostí a ručení třetím 

subjektem, vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění (včetně jejich kombinaci) 

v souladu se zveřejněnými  pokyny pro zajištění půjčky v NP (viz. Příloha č. 2 této 

výzvy). 

14.2.7 Podpora bude poskytnuta až po kompletním zajištění půjčky. U zajištění zastavením 

nemovitosti to znamená, že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných 

náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán 

vklad zástavního práva.  

14.2.8 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložené Žádosti o uvolnění 

finančních prostředků v rámci OPŽP 2014 – 2020, kterou žadatel předkládá v rámci 

OPŽP projektovému manažerovi v IS KP14+, přičemž v rámci OPŽP jsou přílohy dle 

Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.  

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

 

14.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem: 

 

a) K Žádosti o poskytnutí podpory 

 Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1); 

 Kopie potvrzení o odevzdání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP 2014 – 2020 

v rámci příslušné výzvy pro prioritní osu 5, specifický cíl 5.1;  

 Ekonomické podklady pro hodnocení úvěrové způsobilosti (pokud již nebyly 

předloženy v rámci žádosti o podporu v OPŽP) -  viz. příloha 2 této výzvy. 

 

b) Ke Smlouvě  

 Harmonogram čerpání podpory; 
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 Zajištění půjčky – viz příloha č. 2 této výzvy. 

 

14.4 Změny projektu musí být hlášeny v rámci projektu OPŽP 2014 – 2020 

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních 

a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností 

a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA.  

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu 

a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy 

souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění 

smluvních sankcí.  

14.4.3 V případě, že příjemce podpory požádá o odložení doby splatnosti půjčky 

ze závažných a prokazatelných důvodů, může Fond po individuálním posouzení 

ekonomické situace příjemce podpory odložit dobu splatnosti půjčky maximálně 

o 12 měsíců, přičemž doba splatnosti a úroková míra zůstávají beze změny.  

14.4.4 Na základě žádosti příjemce podpory může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek 

půjčky, tj. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu 

splátek.  

 

14.5 Publicita 

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

za finanční spoluúčasti Fondu. 

14.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou 

za účelem prezentace projektů podpořených z NPŽP. 

14.5.3 V rámci této Výzvy jsou příjemci podpory povinni informovat o realizaci projektu 

prostřednictvím tiskových zpráv umístěných na svých webových stránkách, přičemž 

tato zpráva musí obsahovat následující povinné sdělení: „Projekt byl spolufinancován 

Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí a za podpory Státního 

fondu životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí.“ a logem 

OPŽP 2014 - 2020, EU, Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz 

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

 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/


                                                           
 

 

184 

15. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky Odboru realizace Národních 

programů Fondu: 

Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I, tel.: + 420 267 994 159, email: romana.rajnysov

a@sfzp.cz 

Ing. Magda Růžičková, vedoucí Oddělení II, tel.: + 420 267 994 118, e-mail: 

magda.ruzickova@sfzp.cz 

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

e-mail: michal.slezak@sfzp.cz 

 

Přílohy: 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory 

2. Ekonomické podklady pro hodnocení úvěrové způsobilosti požadované k žádosti 

o půjčku z NP  

 

V Praze dne: 4. prosince 2015 

 

 

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

 

 

 

 

 

 

mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
mailto:magda.ruzickova@sfzp.cz
mailto:michal.slezak@sfzp.cz
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Výzva č. 9/2015 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen 

„Program“).  

 

1. Oblast podpory 

Prioritní oblast:      3 Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 

Podoblast podpory:    3.2 Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie 

Předmětem podoblasti podpory je rozvoj systémů sběru odpadů vznikajících při zpracování 

autovraků pro zvyšování jejich materiálového využití. 

 

2. Cíle oblasti podpory 

Cílem Výzvy je vytvořit sběrná místa, která budou sloužit zpracovatelům autovraků 

k odevzdání komodit vzniklých při zpracování autovraků. Díky těmto sběrným místům budou 

mít i drobní zpracovatelé možnost dosáhnout cílů využití při vynaložení nižších nákladů 

na přepravu. Prostřednictvím podpořených sběrných míst dojde rovněž ke kompresi 

materiálu, čímž se se sníží nejen náklady na dopravu odpadů ke konečným zpracovatelům, 

zároveň toto opatření přispěje k ochraně ovzduší. 

Cíle prioritní oblasti: 

 předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

Dalším cílem oblasti podpory je zajistit dostatečné pokrytí sběrných míst pro odpady vzniklé 

při zpracování autovraků rovnoměrně na celém území ČR, proto budou podporovány 

projekty, které se nachází na území krajů, kde v současné době zařízení obdobného typu 

nejsou. 
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3. Podporované aktivity 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 3. 2. A Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání 

autovraků. 

Podporovány budou projekty, jejichž cílem je vytvoření sběrných míst včetně přístřešku, 

manipulační techniky, lisů, kontejnerů. Podporovány budou projekty pouze zaměřené 

na zřízení nových sběrných míst, přičemž se může jednat o místa, kde je již provozováno 

zařízení na sběr či zpracování autovraků.  

Předmětem podpory je: 

 nákup techniky nezbytné pro provoz sběrného místa, např.: čelní nakladač 

vysokozdvižný vozík, kontejnery, lis apod.,  

 instalace pořízené techniky, 

 stavební úpravy pozemku, výstavba skladových prostor – např.: sklady se zpevněnou 

plochou, pevnými opěrnými stěnami a zpevněná manipulační plocha pro sebrané 

odpady. 

Zaměření projektů: 

Přednostně budou podpořeny projekty na vytvoření sběrných míst ve vymezených lokalitách. 

Do těchto lokalit patří kraje s nedostatečným pokrytím koncových zpracovatelských zařízení, 

přičemž v rámci této Výzvy může být v každém kraji podpořen pouze jeden projekt. 

 

4. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:  

 podnikatelské subjekty mající živnostenské oprávnění k nakládání s odpady a 

 spolky sdružující zpracovatele autovraků.  

 

5. Forma a výše podpory 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 2 mil. Kč.  

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 5 mil. Kč.  
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Maximální procentní míra podpory je 80 %
19

 z celkových způsobilých výdajů. 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou, 

a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 

finančních prostředků (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). 

V rámci této Výzvy bude poskytována veřejná podpora a podpora de minimis dle: 

 článku 14 (regionální investiční podpora) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) 

ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a 

 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „de minimis“). 

Podmínky Veřejné podpory poskytované v rámci této Výzvy upravuje Směrnice MŽP 

č. 4/2015.  

 

6. Termíny Výzvy 

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

Výzvy: 

Zahájení příjmu Žádostí:    28. prosince 2015 

Ukončení příjmu Žádostí:    31. března 2016 ve 14:00 

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování. 

 

7. Kritéria pro hodnocení projektů 

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

hodnotících kritérií: 

 

 

                                                      
19

 Uvedená míra podpory je maximální možná, intenzita podpory se v relevantních případech řídí pravidly 

pro veřejnou podporu 
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Lokalizace nově vytvořeného sběrného místa 
Počet 

bodů 

Projekt je realizován na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje nebo kraje 

Vysočina. 
20 

Projekt je realizován na území Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje 

nebo Jihomoravského kraje. 
10 

Projekt je realizován na území výše nezmíněných krajů.  
0 

(vyřazeno) 

Technická úroveň projektu 
Počet 

bodů 

Rozsah technických prací a postup realizace projektu je podrobně a srozumitelně 

popsán, projekt je přehledný, obsahuje veškerou technickou specifikaci, uvedené 

skutečnosti jsou vzájemně v souladu. 

10 

Popis technických prací a postup realizace projektu je srozumitelně popsán, 

obsahuje však drobné nedostatky či nesoulady. 
5 

Předkládaný projekt je nejasný, bez podrobných informací, neobsahuje popis 

postupu realizace, obsahuje věcné chyby a nesoulady mezi jednotlivými 

dokumenty. 

0 

Předkládaný projekt je nejasný, bez podrobných informací, obsahuje hrubé 

věcné chyby. 

0 

(vyřazeno) 

Přiměřenost výdajů 
Počet 

bodů 

Výdaje jsou jednoznačně definovány a popsány, a jsou v čase a místě obvyklé. 10 

Výdaje nejsou ve všech položkách jednoznačně definovány a popsány 

a /nebo nejsou v čase a místě obvyklé, ale navýšení výdajů nad obvyklou mez 

je odůvodněné specifickými okolnostmi nebo potřebami realizace projektu. 

0 

 

Výdaje nejsou ve všech položkách jednoznačně definovány a popsány 

a /nebo nejsou v čase a místě obvyklé a nejsou odůvodněny specifickými 

okolnostmi nebo potřebami realizace projektu. 

0 

(vyřazeno) 
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Počet zpracovaných autovraků v roce 2014 zpracovateli, na základě smluv 

předložených k žádosti
20

, nebo žadatelem, na základě prohlášení obsaženého 

v žádosti.  

Počet 

bodů 

více než 3 000  20 

2 000 – 2 999  15 

1 000 – 1 999  10 

 500 – 999 5 

Méně než 499  0 

0 
0 

(vyřazeno) 

Počet spolupracujících subjektů s logistickým centrem na základě smluv 

předložených k Žádosti.  

Počet 

bodů 

21-30 20 

11-20 10 

1-10   0 

0 
0 

(vyřazeno) 

Přiměřenost požadavku a technická úroveň zázemí 
Počet 

bodů 

Přiměřenost požadavku odpovídá aktuální potřebě daného regionu, technické 

zázemí sběrného místa je dostačující. 
30 

Přiměřenost požadavku neodpovídá aktuální potřebě daného regionu, technické 

zázemí sběrného místa je s ohledem na aktuální potřebu regionu 

poddimenzované. 

15 

Přiměřenost požadavku neodpovídá aktuální potřebě daného regionu, technické 

zázemí sběrného místa je s ohledem na aktuální potřebu regionu 

naddimenzované. 

0 

(vyřazeno) 

Zkušenost společnosti 
Počet 

bodů 

                                                      
20

 V případě, že alespoň dvě žádosti, kde každá je z rozdílného kraje, budou obsahovat smlouvy s totožným 

zpracovatelem autovraků, nebudou tyto smlouvy v tomto kritériu zohledněny. 
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Žádost obsahuje informace o žadateli a vybavení, kterým disponuje, odhad 

množství převzatých komodit z autovraků k opětovnému využití, výhled 

na nejbližší 3 roky. Žadatel má několikaletou zkušenost v daném oboru (alespoň 

2 roky). 

10 

Žádost obsahuje informace o žadateli a vybavení, kterým disponuje, odhad 

množství převzatých komodit z autovraků k opětovnému použití, výhled 

na nejbližší 3 roky. Žadatel nemá dosud zkušenost v daném oboru (méně než 2 

roky). 

0 

Žádost neobsahuje informace o žadateli a vybavení, kterým disponuje, odhad 

množství převzatých komodit z autovraků k opětovnému použití, výhled 

na nejbližší 3 roky nebo žadatel nemá zkušenost v daném oboru. 

0 

(vyřazeno) 

 

Proces hodnocení je zajišťován dvěma hodnotiteli Fondu dle výše uvedených hodnotících 

kritérií. Pokud se výsledek obou hodnocení liší o více než 20 bodů, bude provedeno nové, 

konečné (arbitrážní) hodnocení projektu, které provede třetí hodnotitel (hodnotitel Fondu). 

Žádosti budou seřazeny dle průměrné výše bodového hodnocení od nejvyššího počtu 

po nejnižší. 

Budou podpořeny projekty maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy. 

Ke každé Žádosti bude vypracován odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR 

č. 388/1991 Sb., čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, který zajistí MŽP.  

Vybrané projekty budou následně předloženy k projednání Radě Fondu. 

 

8. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Výzvu je alokováno celkem 30 000 000 Kč. 

 

9. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 7. 2017. 
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10. Udržitelnost projektu 

 

Minimálně 5 let. 

 

11. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu, a zároveň vyhovují pravidlům 

pro způsobilost výdajů podle relevantního typu veřejné podpory, v případě GBER vzniká 

způsobilost výdajů až po podání žádosti, a to z důvodu dodržení motivačního účinku podpory.  

Způsobilé výdaje jsou
21

: 

 nákup techniky nezbytné pro provoz sběrného místa, např.: čelní nakladač, 

vysokozdvižný vozík, kontejnery, lis apod., 

 instalace pořízené techniky, 

 stavební úpravy pozemku, výstavba skladových prostor – např.: sklady se zpevněnou 

plochou, pevnými opěrnými stěnami a zpevněná manipulační plocha pro sebrané 

odpady, 

 projektová příprava do výše 3 % z celkových způsobilých výdajů.
22

 

Technologie, které budou předmětem podpory, musí být navrženy, vybudovány 

a provozovány podle BAT (nejlepších dostupných technik) uvedených v Referenčních 

dokumentech o nejlepších dostupných technikách (BREF). 

Výdaje musí splňovat obecná kritéria pro způsobilost výdajů:  

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

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

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

o poskytnutí dotace, s výjimkou projektové přípravy, která je v rámci této Výzvy 

způsobilým výdajem. 

 

 

                                                      
21

 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 
22

 Výdaje na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti v případě podpory poskytnuté dle obecného 

nařízení o blokových výjimkách (tj. dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014) nejsou považovány za způsobilý 

výdaj.  
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12. Místo realizace projektu 

Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

13. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí 

do ukončení příjmu Žádostí (viz čl. 6). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce 

v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v CZK. 

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně 

do podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením:  

 

 

 

 

 

 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 3. 2. A – Výzva č. 9 

a musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce. 

Příjem Žádostí končí  31. března 2016 ve 14:00. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv 

datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti 

nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.  

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň 

elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office). 

 

 

 

Název žadatele 

Adresa žadatele 

IČ žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory do NPŽP podoblast podpory 3. 2. A Rozvoj systémů 

pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků. 

 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národního programu  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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14. Sledované indikátory 

Název indikátoru Měrná jednotka 

Projektovaná kapacita sběrného místa na odběr plastů t 

Projektovaná kapacita sběrného místa na odběr skla t 

Projektovaná kapacita sběrného místa na odběr 

pneumatik 
t 

Projektovaná kapacita sběrného místa na odběr textilu t 

Množství zapojených zpracovatelů autovraků. počet 

 

15. Podmínky Výzvy  

15.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

15.1.1 Žadatel je povinen prostřednictvím nově vytvořeného sběrného místa přijímat 

bezplatně vybrané komodity z autovraků, tj. minimálně plasty, sklo, pneumatiky 

a textil, k dalšímu využití od veškerých zařízení ke zpracování autovraků fungujících 

v souladu s platným právním řádem, které budou mít zájem s žadatelem 

spolupracovat. V případě, kdy bude za převzetí odpadu (komodity) požadována 

ze strany žadatele (tj. sběrného místa) úplata, musí být prokázána záporná hodnota 

odpadu.   

15.1.2 Žadatel musí mít uzavřené odběratelsko – dodavatelské smluvní vztahy na odpady 

vzniklé při zpracování autovraků, tyto smlouvy musí být předloženy již při podání 

žádosti o poskytnutí podpory. Pokud žadatel není konečným zpracovatelem, musí mít 

dále uzavřené smlouvy na odběr případně vzniklých odpadů v tomto zařízení po dobu 

nejméně 5 let. 

15.1.3 Žadatel společně s žádostí o poskytnutí podpory doloží uzavřené smluvní vztahy mezi 

ním a zpracovateli autovraků. Součástí předložených smluv bude závazek, 

že zpracovatel autovraků se zavazuje dodávat relevantní komodity (tj. minimálně 

plasty, sklo, pneumatiky a textil) vzniklé při zpracování autovraků logistickému 

centru.  

15.1.4 Žadatel je povinen zajistit, aby sběrné místo bylo po dobu udržitelnosti využíváno 

alespoň ze 40 % z projektované kapacity (dále jen „závazná kapacita“), a to u každé 

z vyjmenovaných komodit zvlášť. V případě, že závazná kapacita nebude naplněna, 

může Fond přistoupit k částečnému, nebo úplnému odebrání poskytnuté podpory. 
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Při stanovení výše odebrané podpory bude vycházeno z míry porušení výše uvedené 

podmínky a širšího společensko-ekonomického kontextu.     

15.1.5 Žadatel je povinen vrátit Fondu 0,625 % z poskytnuté podpory za každé procento 

nevyužité závazné kapacity u libovolné z vyjmenovaných komodit (plasty, sklo, 

pneumatiky a textil). Poměrná část může být zohledněna s ohledem na aktuální 

společensko-ekonomický kontext
23

. 

15.1.6 Žadatel je povinen po dobu udržitelnosti každoročně k 15. únoru
24

 předkládat Fondu 

hlášení o počtu přijatých komodit za minulý rok.  

15.1.7 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 30. 7. 2017 a na základě 

řádně uzavřené Smlouvy, přičemž podklady ke Smlouvě musí být doloženy 

do 12 měsíců od vydání Rozhodnutí.  

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

podpory. 

15.1.9 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný 

projekt. 

15.1.10 Každý žadatel může v rámci této Výzvy podat pouze jednu Žádost za každý kraj.  

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

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

v  platném znění ke dni podání Žádosti. V zájmu zabezpečení řádné efektivity 

vynakládaných prostředků jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup 

žadatele při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných 

zakázkách dle aktuálních pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které jsou 

zveřejněny na www.sfzp.cz sekce Národní program Životní prostředí - Dokumenty 

ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. 

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

Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli 

finančních prostředků. 

15.1.13 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové 

evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce 

                                                      
23

 Dojde-li ke změně, která byla dána mimořádnými okolnostmi, které nemohl příjemce ovlivnit (ekonomická 

recese, výrazný pokles produkce odpadů napříč odvětím atd.) a ani rozumně očekávat, tak podstatné, že způsobí 

nemožnost naplnit závaznou kapacitu při vynaložení přiměřeného úsilí, Fond tuto skutečnost zohlední.  
24

 Připadne-li 15. únor na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.   

http://www.sfzp.cz/
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podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat 

od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést 

analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být 

registrován v České republice. 

15.1.14 Žadatel je povinen umožnit provádět kontrolu provedení opatření na místě realizace 

včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným 

příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí lhůty 5 let od ukončení realizace 

projektu.  

15.1.15 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní 

předpis, nelze podporu poskytnout. 

15.1.16 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, 

aby ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. 

Dle Smlouvy mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy 

až do vyúčtování čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného 

vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně 

přiznává. 

15.1.17 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA 

a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních 

předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit 

přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy. 

15.1.18 Na dotaci není právní nárok.  

15.1.19 Žadatel je povinen provozovat zařízení v souladu s platnou legislativou včetně 

aktuálního provozního řádu. 

15.1.20 Po dobu udržitelnosti je příjemce podpory povinen za každý kalendářní rok odevzdat 

Fondu Hlášení o produkci a nakládání s odpady nebo Hlášení o sběru a zpracování 

autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok.
25

  

15.1.21 Žadatel je povinen nejpozději do závěrečného vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“) 

získat Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

                                                      
25

 Definováno vyhláškou MŽP č. 383/2001, o podrobnostech s nakládáním s odpady a vyhláškou č. 352/2008, 

o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence 

a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování 

toků vybraných autovraků. 
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15.2 Čerpání podpory 

15.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků 

v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

15.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu výdajů bezprostředně souvisejících 

s projektem. Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. 

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 10 této Výzvy.  

15.2.3 Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly ukončeny před podáním Žádosti. 

15.2.4 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální pevné částky 

podpory uvedené v bodě 5. této Výzvy s tím, že stanovený limit podpory může 

Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření 

a bonitu žadatele. O potenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. 

V tomto procentuálním vyjádření je podpora uvolňována Fondem na bankovní účet 

příjemce podpory dle náležitostí stanovených Smlouvou. V souvislosti s ověřením 

bonity žadatele mohou být Fondem vyžadovány další dokumenty. 

15.2.5 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.   

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

dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uvolní Fond 

až po konečném přiznání dotace v rámci ZVA, které Fond provede na základě 

příjemcem podpory předložených podkladů k ZVA v termínu stanoveném 

Smlouvou. 

15.2.7 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění 

finančních prostředků (Příloha č. 4) včetně příloh uvedených v čl. 15. 3 bod c). 

Žádosti o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory společně 

s monitorovací zprávou (přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo průběžně 

za období 3 měsíců od zahájení realizace projektu. K žádosti o platbu může 

příjemce podpory předložit i neuhrazené faktury, jejich proplacení prokáže 

doložením relevantních dokumentů do 10 dnů od uvolnění finančních prostředků. 

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

 

15.3 Dokumenty předkládané žadatelem (příjemcem podpory) 

Žadatel je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu předkládat dokumenty 

a podklady požadované Fondem: 



                                                           
 

 

197 

a) K Žádosti 

o Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1); 

o Popis realizace projektu (Příloha č. 2); 

o Podrobný rozpočet projektu – je součástí Žádosti; 

o Doklad, ze kterého je patrná právní osobnost žadatele – výpis z obchodního 

rejstříku (ne  starší 3 měsíců) či jiného registru, zřizovací listina, stanovy 

organizace – je-li relevantní; 

o Výpis z živnostenského rejstříku – je-li relevantní; 

o Doklad o jmenování statutárního zástupce žadatele – je-li relevantní; 

o Účetní závěrka za poslední 3 roky – je-li relevantní; 

o Kopie uzavřených odběratelsko – dodavatelských vztahů (smlouvy o smlouvách 

budoucích) prokazující splnění Podmínky dle čl. 15.1.2.; 

o Kopie smluv uzavřené mezi žadatelem a zpracovateli autovraků. 

o Prohlášení žadatele – podnik v obtížích – je-li relevantní (Příloha č. 3). 

 

b) Ke Smlouvě  

o Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu; 

o Kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. uzavřené smlouvy; 

o Prohlášení příjemce podpory ve věci inkasního příkazu k navracení podpory 

(Příloha č.  8); 

o Prohlášení pro malé a střední podniky (Příloha č. 9); 

o Čestné prohlášení příjemce podpory v režimu regionální investiční podpory 

(Příloha  č. 10)
 
– je-li relevantní; 

o Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 11) – je-li 

relevantní. 
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c) Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

o Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4); 

o Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 5) opatřený vlastnoručním podpisem 

příjemce podpory; 

o Kopie faktur a ostatních účetních dokladů; 

o Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů. 

 

d) K ZVA 

o Formulář ZVA (Příloha č. 7); 

o  Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech žadatele - sdružení 

zpracovatelů autovraků předloží platné souhlasy všech členů 

o a další dokumenty definované ve Smlouvě. 

 

15.4 Změny projektu 

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních 

a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností 

a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.), a to od předložení žádosti do ZVA.  

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu 

a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy 

souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění 

smluvních sankcí.  

 

15.5 Publicita 

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

za finanční spoluúčasti Fondu. 

15.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou 

za účelem prezentace projektů podpořených z NPŽP. 
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15.5.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity 

musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním 

fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.“ 

a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz na internetové 

stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.  

15.5.4 V rámci této Výzvy jsou příjemci podpory povinni umístit v místě realizace projektu 

informační tabuli s plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu (viz výše), 

a to alespoň 25 % z celkové plochy informační tabule. Informační tabule bude 

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

umístit informační tabuli bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu. 

Minimální velikost informační tabule je 400 x 300 mm. 
26

 

 

16. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníka Odboru realizace Národních 

programů Fondu: 

Mgr. Přemysl Valeška, projektový manažer Oddělení I, tel.: + 420 267 994 331, e-mail: 

premysl.valeska@sfzp.cz, 

Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: 

romana.rajnysova@sfzp.cz. 

 

Přílohy: 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory; 

2. Podrobný popis realizace projektu; 

3. Prohlášení žadatele – podnik v obtížích; 

4. Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků; 

5. Formulář Přehled čerpání; 

6. Formulář Monitorovací zprávy; 

                                                      
26

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

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
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7. Formulář ZVA; 

8. Prohlášení příjemce podpory ve věci inkasního příkazu k navracení podpory; 

9. Prohlášení pro malé a střední podniky; 

10. Čestné prohlášení příjemce podpory v režimu regionální investiční podpory; 

11. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis. 

 

 

V Praze dne: 22. prosince 2015                                                                                     

 

Mgr. Richard Brabec 

 ministr 
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Výzva č. 10/2015 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

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

 

1. Oblast podpory 

Prioritní oblast: 1.  Voda   

Podoblast podpory:    1. 4 Preventivní opatření  

 

Významným problémem současné krajiny je její snížená retenční schopnost. Snížená 

schopnost krajiny zadržovat vodu se negativně projevuje v souvislosti s výskytem extrémních 

klimatických jevů, zejména povodní a sucha. Evropská legislativa se zaměřuje na podporu 

udržitelného užívání vod a přispívá ke zmírnění následků těchto přírodních jevů.  

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

opatření pro zpomalení povrchového odtoku z povodí ve formě vytváření a obnovy vodních 

prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně doprovodních opatření, 

např. litorálních zón, tůní, revitalizace přítoku apod. (jedná se o malé vodní nádrže, které 

neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické 

funkce nádrží).  Právní předpisy v ČR na úseku ochrany před povodněmi přímo vyplývají 

ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Touto 

výzvou není dotčeno ustanovení výše zmíněných předpisů. 

 

2. Cíle oblasti podpory 

Cílem Výzvy je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně citlivých 

opatření včetně umožnění budování bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží 

s přihlédnutím k zájmům ochrany přírody.  

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

jevy a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody). Dalším cílem je podpora 
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zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity 

využívání vodních zásob. 

3. Podporované aktivity 

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

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

 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 vybudování nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží; 

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

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

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

chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) 

 

4. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:  

 fyzické osoby nepodnikající. 

 

5. Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

6. Forma a výše podpory 

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

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

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

Maximální procentní míra podpory na jeden projekt činí v případě: 
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 opatření k realizaci nových nebo obnově zaniklých malých vodních nádrží a rybníků 

60 % z celkových způsobilých výdajů,
27

  

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

z celkových způsobilých výdajů,  

 v případě budování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na malých vodních 

nádržích 85 % z celkových způsobilých výdajů.
28

 

 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 

č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou 

a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 

finančních prostředků (dále jen „Rozhodnutí“), ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). 

 

7. Specifická kritéria přijatelnosti 

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

a retenční funkcí: 

 Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity 

a ekologické stability). 

 V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu 

a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů jsou navržena dostatečná 

opatření k jejich eliminaci či minimalizaci. 

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

v rozporu s plánem péče o ZCHÚ ani se souhrnem doporučených opatření pro území 

soustavy Natura 2000. 

 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem 

pozemkových úprav.  

                                                      
27

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

jako druh pozemku vodní plocha nebo byly vedeny jako druh pozemku vodní plocha, ale dlouhodobě takto 

nebyly využívány. Tuto skutečnost žadatel doloží (vyjádřením vodoprávního úřadu, informací z katastru 

nemovitostí, fotodokumentací).  
28

 V takovém případě žadatel nemůže podat zároveň žádost o dotaci na rekonstrukci a revitalizaci identické 

nádrže. 
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 Realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň 

nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště 

chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

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

100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem 

ochrany přírody a krajiny.  

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

nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací. 

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

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

vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření), nebo musí disponovat souhlasem 

vlastníka pozemku s realizací opatření, v případě nájmu nebo souhlasu vlastníka, musí 

být vlastníkem dotčených pozemků fyzická osoba nepodnikající. 

 

8. Termíny Výzvy 

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

Výzvy: 

Zahájení příjmu Žádostí:   28. prosince 2015 

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

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování. 

 

9. Kritéria pro hodnocení projektů 

Hodnotící kritéria 

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

hodnotících kritérií: 

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

1. Přínos projektu Počet bodů 

Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro posílení biodiverzity 

v rámci lokality a zvýšení ekosystémové diverzity v širším měřítku 

(za „výrazný přínos“ se považují záměry s kladným vlivem na druhy rostlin 

a živočichů uvedené v Červených seznamech* v kategorii RE (EX), CR 

20 
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a EN*, nebo zvláště chráněné druhy rostlina a živočichů uvedených 

ve vyhlášce 395/1992 Sb. v kategorii kriticky nebo silně ohrožené 

anebo předměty ochrany v EVL a PO). 

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

Realizace záměru je z hlediska přínosu pro biodiverzitu indiferentní. 0 

 

 

 

* Procházka F. [ed.] (2001):Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 

v roce 2000). - Příroda, Praha 18:1-166 

Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České 

republiky. Obratlovci – Příroda, Praha, 22: 1-184 

Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České 

republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 

Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic. 

Preslia, 

Praha, 75: 193 – 222). 

Holec J. & Beran M.[eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – 

Příroda, Praha, 24: 1-282. 

 

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

je menší než 1 15 

je roven 1 - 2 5 

je více než 2 0 

3. Celkový objem zadržené vody při Hmax Počet bodů 

je větší než 15 tis. m
3 

15 

7,5 – 15 tis. m
3
 10 

je menší než 7,5 tis. m
3
 0 

 

2. Typ opatření, přiměřenost výdajů a kvalita zpracování záměru 

1. Typ opatření  Počet bodů 

Obnova a výstavba vodních nádrží, kde součástí záměru je revitalizace toku 

v délce min. 200 metrů (do čehož se nepočítá úsek v délce rybníka) a součástí 

záměru je realizace tůní o celkové velikosti min. 10 % z plochy hladiny vodní 

nádrže při hladině normální. 

15 
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Obnova a výstavba vodních nádrží, kde součástí záměru je revitalizace toku 

v délce min. 200 metrů (do čehož se nepočítá úsek v ploše nádrže) 

a/nebo úprava náhonů přírodě blízkým způsobem. 

10 

Obnova a výstavba vodních nádrží, jejichž zátopová plocha bude přírodního 

nebo přírodě blízkého charakteru, kde součástí záměru je výstavba 

nebo obnova realizace tůní o celkové velikosti min. 10 % z plochy hladiny 

nádrže při hladině normální. 

5 

2. Litorální zóna  

Součástí záměru je litorální zóna o celkové velikosti min. 20 % z plochy 

vodní nádrže při hladině normální. 
10 

Součástí záměru je litorální zóna o celkové velikosti min. 10 % z plochy 

vodní nádrže při hladině normální. 
5 

Součástí záměru není litorální zóna o celkové velikosti min. 10 % z plochy 

vodní nádrže při hladině normální. 
0 

3. Přiměřenost výdajů Počet bodů 

Výdaje na realizaci projektu dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých 

opatření MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 

dosahují maximálně 85 % Katalogu cen stavebních prací.  

15 

Výdaje na realizace projektu dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých 

opatření MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 

dosahují maximálně 100 % Katalogu cen stavebních prací.  

5 

Výdaje na realizaci projektu přesahují 150% Nákladů obvyklých opatření 

MŽP, dosahují maximálně 100 % Katalogu cen stavebních prací a jsou 

odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny. 
29

 

0 

4. Kvalita zpracování záměru  Počet bodů 

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

zadržení vody v krajině a předcházení povodňovým škodám i negativním 

důsledkům sucha s přihlédnutím k zájmu ochrany přírody a krajiny) a využívá 

10 

                                                      
29

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

podmínky: 

- projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané lokalitě 

- opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu z hlediska 

technického a technologického“ a minimálně 20 bodů v kritériu „Přínos projektu“ a 20 bodů v kritériu 

„Typ opatření“. 

- zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály 

odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které 

bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory. 
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nejlepší dostupné metody a znalosti. 

Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.: majetkoprávních 

vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení. 
5 

Projekt je nevhodně navržen. 
0 

(zamítnutí) 

 

b) Budování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží 

1. Kategorie vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu Počet bodů 

Vodní dílo III. kategorie. 30 

Vodní dílo IV. kategorie – významné vodní dílo. 

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

Ministerstvem zemědělství. 

25 

Vodní dílo IV. kategorie – ostatní. 15 

2. Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla při povodních Počet bodů 

Bezpečnostní přeliv bude navržen na požadovanou míru bezpečnosti vodního 

díla při povodních. 

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

při povodních, tabulka – Požadovaná míra bezpečnosti pro návrh 

a posuzování vodního díla a vyhl. 590/2002 Sb. o technických požadavcích 

pro vodní díla. 

10 

Bezpečnostní přeliv nebude navržen na požadovanou míru bezpečnosti 

vodního díla při povodních. 

0 

(zamítnutí) 

3. Stav bezpečnostního přelivu Počet bodů 

Vodní nádrž nemá bezpečnostní přeliv. 10 

Bude zvýšena kapacita stávajícího bezpečnostního přelivu. 5 

 

1. Hledisko přiměřenosti nákladů Počet bodů 

Náklady nepřesahují 85 % dle Katalogu cen stavebních prací. 25 

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

nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací. 
10 

Náklady přesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací. 0 
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(zamítnutí) 

*Náklady obvyklých opatření jsou zveřejněny spolu s výzvou. 

2. Stavební připravenost projektu Počet bodů 

Projekty se stavebním povolením. 5 

Projekty s územním rozhodnutím či souhlasem. 1 

3. Kvalita zpracování záměru z technického hlediska (vhodnost 

navrženého řešení ve srovnání s nejlepším možným postupem) 
Počet bodů 

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

předcházení povodňovým škodám s přihlédnutím k zájmu ochrany přírody 

a krajiny). 

20 

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

zvoleno optimální řešení. 
10 

Záměr je nevhodně navržen, má významné nedostatky technického řešení 

omezující příznivé efekty, kterých by bylo možné v daných podmínkách 

dosáhnout. 

0 

(zamítnutí) 

 

Budou podpořeny projekty maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy. 

Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 

Směrnice MŽP č. 4/2015, který vypracuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na základě 

požadavku žadatele o poskytnutí podpory. 

 

10. Alokace prostředků pro Výzvu 

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

 

11. Období realizace  

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

 

12. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. 
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Způsobilé výdaje jsou
30

: 

 přímé realizační výdaje:  

o stavební práce,  

o zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané 

oblasti podpory, 

o výdaje na odstranění dřevin a následné ošetření proti jejich nežádoucímu 

zmlazování, přičemž kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, 

že bude prokazatelně nezbytné k založení nové zeleně, příp. k revitalizaci 

zeleně stávající (důvodem bude zejména špatný zdravotní stav dřevin, 

rizikovost vůči okolí). Důvody kácení dřevin budou vždy podloženy 

dendrologickým průzkumem. V případě, že z pokácené dřevní hmoty vznikne 

příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace. Poskytovatel 

dotace o tento příjem sníží způsobilé výdaje projektu, 

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

eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, 

výdaje na výstavbu provizorní komunikace – v případě budování provizorních 

komunikací v rámci staveniště ze silničních panelů, se za způsobilé výdaje považují 

výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů, apod.), 

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

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

výdajů 

 vedlejší rozpočtové výdaje do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních 

výdajů (včetně nezbytných geodetických prací), 

Výdaje musí splňovat obecná kritéria pro způsobilost výdajů:  

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

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

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

s výjimkou projektové přípravy, která je v rámci této Výzvy způsobilým výdajem. 

 

 

                                                      
30

 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.  
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13. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí 

do ukončení příjmu Žádostí (viz. čl. 8). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce 

v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v CZK.  

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně 

do podatelny Fondu  v uzavřených obálkách s označením:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: 

favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 1. 4. A – Výzva 

č. 10 a musí být opatřena platným elektronickým podpisem.  

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

nikoliv datum předání poštovního razítka nebo odeslání. Později nebo jiným způsobem 

doručené Žádosti nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.  

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň 

elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých 

formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).  

 

14. Sledované indikátory 

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

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

 

 

 

Název žadatele 

Adresa žadatele 

IČO žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 1. 4. A Environmentálně citlivá 

obnova a údržba vodních ploch a toků 

 

 

Státní fond životního prostředí ČR  

Odbor realizace Národního programu  

       Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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Název indikátoru Měrná jednotka 

Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných vodních 

děl sloužících povodňové ochraně 

počet  

Počet lokalit, kde byla obnovena/podpořena retenční a 

ekostabilizační funkce vodních prvků krajiny 

počet 

Celková vodní plocha při Hn ha 

Úprava vodních toků bm 

Celkový objem zadržené vody při Hmax m
3
 

 

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

neplnění těchto indikátorů může dojít ke krácení podpory.  

 

15. Podmínky Výzvy 

15.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

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

předmětu podpory, musí mít vyřešený majetkoprávní vztah  k dotčenému pozemku 

(např. nájemní), přičemž vlastník předmětu podpory musí být stejným typem subjektu 

jako oprávněný příjemce podpory definovaný čl. 4 této Výzvy.  

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

a na základě řádně uzavřené Smlouvy, přičemž podklady ke Smlouvě musí být 

doloženy do 12 měsíců od vydání Rozhodnutí.  

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

podpory. 

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

projekt.  

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

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

v platném znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou 

Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, 

a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle aktuálních pokynů 

pro zadávání veřejných zakázek (www.sfzp.cz sekce Národní program Životní 

prostředí - Dokumenty ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek). 
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15.1.6 Výši a strukturu financování předmětu podpory může Fond posoudit v rámci podání 

Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli 

finančních prostředků.  

15.1.7 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontrolu provedení 

opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám 

pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí 

lhůty 10 let od ukončení realizace projektu. 

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

povodňové ochrany, akumulace a retence vody a nesmějí být využívány 

k intenzivnímu či polointenzivnímu chovu ryb a drůbeže. V případě vzniku důvodného 

podezření na porušení této podmínky na základě stanovení kvality vody v nádrži 

příjemce podpory provede slovení veškeré rybí obsádky za účasti zástupce 

poskytovatele dotace. 

15.1.9 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní 

předpis, nelze podporu poskytnout. 

15.1.10 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby 

ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy 

mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování 

čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce 

(dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává. 

15.1.11 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA 

a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních 

předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit 

přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy. 

15.1.12 Na dotaci není právní nárok. 

 

15.2 Čerpání podpory 

15.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků 

v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

15.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu výdajů bezprostředně souvisejících 

s projektem.  Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. 

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 12 této Výzvy. 

15.2.3 Podporu nelze poskytnout na již ukončené projekty. 
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15.2.4 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové 

podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně 

maximální pevné částky podpory uvedené v bodě 6. této Výzvy s tím, že stanovené 

limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky 

podporovaného opatření. O potenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. 

V tomto procentuálním vyjádření je podpora uvolňována Fondem na bankovní účet 

příjemce podpory dle náležitostí stanovených Smlouvou.  

15.2.5 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.   

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

dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uvolní Fond 

až po konečném přiznání dotace v rámci ZVA, které Fond provede na základě 

příjemcem podpory předložených podkladů k ZVA v termínu stanoveném Smlouvou. 

15.2.7 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění 

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

o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory společně s monitorovací 

zprávou (přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo průběžně za období 3 měsíců 

od zahájení realizace projektu. K žádosti o platbu může příjemce podpory předložit 

i neuhrazené faktury, jejich proplacení prokáže doložením relevantních dokumentů 

do 10 dnů od uvolnění finančních prostředků. 

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

 

15.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem:  

a) K Žádosti 

 Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1). 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně 

jiný doklad o vlastnictví (aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit 

výpisem a snímkem z internetové aplikace). V případě, že žadatelem o podporu 

není vlastník dotčeného pozemku, doloží žadatel nájemní smlouvou 

nebo písemný souhlas vlastníka s realizací opatření na jeho pozemku 

a zajištěním udržitelnosti, přičemž vlastníkem pozemku smí být pouze typ 

subjektu v souladu s oprávněnými příjemci podpory dle čl. 4 této Výzvy.  
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 Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy 

požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. územní 

rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu 

státní správy, rozhodnutí o nakládání s vodami, souhlas orgánů památkové péče, 

stanovisko orgánu ochrany přírody, zda navrhované opatření bude vyžadovat 

provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného 

prvku; stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na lokality soustavy 

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

o ochraně přírody a krajiny, souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

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

územní rozhodnutí i stavební povolení, stačí k žádosti doložit územní 

rozhodnutí. Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřeny doložkou 

právní moci. 

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

stanovisko dokládá soulad s územně plánovací dokumentací nebo schváleným 

plánem pozemkových úprav pro opatření, která nepodléhají vydání územního 

rozhodnutí ani stavebního povolení. 

 Stanovisko orgánu ochrany přírody – pro opatření na území zvláště 

chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 je nutno doložit vyjádření 

příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, 

souhrnu doporučeného opatření a plnění cílů ochrany k zachování předmětu 

ochrany 

 Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového 

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

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

který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory 

na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického 

a ekologického hlediska. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace 

do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace 

a oceněný výkaz výměr. 

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

územního souhlasu, stavebního povolení ani ohlášení stavby dle zákona 

č.183/2006 Sb. v platném znění) se předkládá projektová dokumentace 

jednoznačně specifikující navržené aktivity tak, aby umožnila posouzení 

opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou 
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a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. 

Součástí projektové dokumentace je oceněný položkový výkaz výměr a mapové 

podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření. 

Součástí dokumentace předkládané žádosti bude vždy: 

 V případě opatření budování nebo rekonstrukce bezpečnostních 

přelivů vodních nádrží projekt musí obsahovat posudek pro zařazení 

vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu 

vypracovaný k tomu oprávněnou osobou. 

 Porovnání oceněného výkazu výměr k nákladům obvyklých opatření 

a katalogu cen stavebních prací vyjádřené v procentech nákladů 

obvyklých opatření a katalogu cen stavebních prací. 

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

k Nákladům obvyklých opatření do 150 % nebo Katalogu cen stavebních prací 

do 100 % (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) –, je třeba 

nákladnější ocenění zdůvodnit: 

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

nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny 

zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny. 

o Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření 

MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací. 

V případě realizace opatření vytváření a obnova vodních prvků v krajině 

s ekostabilizační a retenční funkcí součástí dokumentace předkládané 

žádosti dále bude: 

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

vč. fotodokumentace a biologického posouzení (nemusí být v rozsahu 

biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou); 

ii) zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících 

k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření 

(z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených 

pozitivních změn); 

iii) posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace 

opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci 

či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery 

organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace 

apod.); 
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 Stanovisko příslušného správce vodního toku dle § 54 zákona č. 254/2001 

Sb., 

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

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

nebo Plánu pro zvládání povodňových rizik nebo Plánu dílčího povodí. Pokud 

se o takové opatření nejedná, tento doklad se nepředkládá. 

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

b) Ke Smlouvě  

 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, 

 Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele a o způsobu 

jednání žadatele. 

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

v platném znění (na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu 

apod.), případně dodržení podmínek pro zadávání veřejných zakázek 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů a nespadajících do režimu zákona 

(viz čl. 15.1.3.).  

 Veškeré smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu a finančního 

harmonogramu, kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském 

a technickém dozoru (pokud žadatel žádá o podporu na technický nebo 

autorský dozor), smlouvy na zpracování projektové dokumentace, případně 

další dokumenty projektové přípravy (resp. objednávka a faktura). 

 

c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

 Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 3); 

 Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 4) opatřený vlastnoručním 

podpisem příjemce podpory; 

 Kopie faktur a ostatních účetních dokladů; 

 Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních 

dokladů. 
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d) K  ZVA 

• Formulář ZVA (Příloha č. 5); 

• a další dokumenty definované ve Smlouvě. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu 

projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 

15.4 Změny projektu 

15.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních 

a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností 

a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA.  

15.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu 

a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy 

souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění 

smluvních sankcí.  

 

15.5 Publicita 

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

za finančním příspěvkem Fondu. 

15.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou 

za účelem prezentace projektů podpořených z NPŽP. 

15.5.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity 

musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním 

fondem životního prostředí České republiky.“ a logem Fondu a MŽP, která budou 

viditelná a doplněná o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.  

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

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

informační tabuli s plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu (viz 

výše) a to alespoň 25% z celkové plochy informační tabule. Informační tabule 

bude umístěna na viditelném a veřejnosti přístupném místě. Příjemce podpory 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
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je povinen umístit informační tabuli bezprostředně po zahájení fyzické realizace 

projektu. Minimální velikost informační tabule je 400 x 300 mm. 
31

 

16. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, 

a to na telefonním čísle 800 260 500 případně prostřednictvím e-mailové adresy: 

dotazy@sfzp.cz. 

 

Kontaktní osobou pro tuto Výzvu je: 

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

+ 420 267 994 118, e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz 

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

e-mail: michal.slezak@sfzp.cz 

17. Přílohy 

1. Formulář žádosti o poskytnutí podpory 

2. Formulář Monitorovací zprávy 

3. Žádost o uvolnění finančních prostředků 

4. Přehled čerpání 

5. ZVA 

6.  Náklady obvyklých opatření 

 

V Praze dne: 22. prosince 2015 

 

 

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

                                                      
31

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

mailto:dotazy@sfzp.cz
mailto:magda.ruzickova@sfzp.cz
mailto:michal.slezak@sfzp.cz
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SDĚLENÍ 

 

Sdělení 

odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního 

prostředí, kterým se uveřejňuje, že Státní zdravotní ústav získal osvědčení 

o dodržování zásad správné laboratorní praxe 

  

Dne 30. listopadu 2015 získal Státní zdravotní ústav, Centrum toxikologie a zdravotní 

bezpečnosti, Šrobárova 48, Praha 10, IČO: 75010330, Osvědčení o dodržování zásad správné 

laboratorní praxe pro oblast Fyzikálně chemické testy a Toxicita. 

 

 

      Ing. Karel Bláha, CS.c., v.r. 

                                                                           ředitel odboru environmentálních rizik  

                                                                                        a ekologických škod 

 



 

 

220 

Sdělení 

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění cíle č. 13 

a opatření č. 14–17 Programu předcházení vzniku odpadů ČR 

 

Účelem tohoto sdělení je zpřesnění soustavy indikátorů Programu předcházení vzniku odpadů 

ČR (dále jen „Program“) pro komplexní hodnocení Programu ve smyslu opatření č. 14–17 

a cíle č. 13 Programu v souladu s kapitolou Programu 7 „Indikátory“. 

 

1. Požadavky vyplývající z Programu předcházení vzniku odpadů 

Dne 27. 10. 2014 byl vládou Usnesením č. 869/2014 schválen Program předcházení vzniku 

odpadů ČR (rovněž Program). Program zahrnuje 1 hlavní cíl, 13 dílčích cílů, 26 opatření, 

9 hlavních indikátorů a 15 doplňkových indikátorů. Cíl č. 13 Programu ukládá ministerstvu 

zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem 

vyhodnocování účinnosti Programu a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních 

opatření a cílů. K uvedenému cíli se mj. vztahují opatření č. 14–17 Programu, na jejichž 

základě by měla být stanovena metodika pro komplexní hodnocení Programu a metodiky 

pro prioritní toky spadající pod oblast prevence. 

 

Opatření č. 14-17 zní: 

 

Opatření č. 14: Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programů 

předcházení vzniku odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo 

dosaženo. 

 

Opatření č. 15: Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku 

odpadů z potravin a odbornou studii toku těchto odpadů za účelem zjištění aktuálního stavu, 

získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech. 

 

Opatření č. 16: Vytvořit metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci 

domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu 

snižování produkce BRO. 

 

Opatření č. 17: Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce 

textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem 

zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření 

v následujících letech. 
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Výše uvedený cíl a opatření byly předmětem řešení projektu BETA Technologické agentury 

ČR TB940MZP002 „Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení 

vzniku odpadů“ v jehož rámci byla řešena problematika chybějící certifikované metodiky 

pro hodnocení realizace Programu. Projekt byl zahájen v listopadu 2014 a ukončen v prosinci 

2015. Zpracovatelem „Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení 

vzniku odpadů“ je firma GREEN Solution s.r.o. 

 

Výstupy metodiky ministerstvo certifikovalo a zveřejní je po převzetí výstupů 

od Technologické agentury ČR na svých webových stránkách v rubrice Předcházení vzniku 

odpadů.  

 

Při hodnocení Programu budou aplikovány jednak indikátory stanovené v kapitole 

7. „Indikátory“ Programu a jednak indikátory, uvedené v tomto sdělení a zpracované 

na základě realizace opatření č. 14–17 a v souladu s kapitolou 7. „Indikátory“ Programu. 

Zpřesněné indikátory se dělí na hlavní, doplňkové a pomocné, přičemž pomocné indikátory 

slouží jako zdroj dat pro zpracování a interpretaci hlavních indikátorů. 

 

Program bude hodnocen soustavou indikátorů v rámci hodnocení Plánu odpadového 

hospodářství ČR pro období 2015- 2024, jehož je součástí. 

 

 

2. Do soustavy hlavních indikátorů se začleňují následující indikátory 

Název Účel Vyjádření 

indikátoru 

Zdroj dat 

Množství sebraného 

použitého textilu, obuvi 

a vybraných 

znovupoužitelných výrobků 

předaných k opětovnému 

použití 

Sledování účinnosti 

opatření pro zvyšování 

množství zpětně 

odevzdaných 

a znovupoužitých 

výrobků 

t Rezortní šetření 

Celková produkce všech 

odpadů potravin v sektoru 

rostlinné a živočišné výroby 

Sledování účinnosti 

opatření pro snižování 

množství odpadů 

z potravin 

t ISOH, hlášení 

o produkci 

a nakládání 

s odpady, hlášení 

původců 

Celková produkce všech 

odpadů potravin v sektoru 

zpracování potravin 

Sledování účinnosti 

opatření pro snižování 

množství odpadů 

z potravin 

t ISOH, hlášení 

o produkci 

a nakládání 

s odpady, hlášení 

původců 
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Celková produkce všech 

odpadů potravin v sektoru 

maloobchod/velkoobchod 

Sledování účinnosti 

opatření pro snižování 

množství odpadů 

z potravin 

t ISOH, hlášení 

o produkci 

a nakládání 

s odpady, hlášení 

původců 

Celková produkce všech 

odpadů potravin v sektoru 

ubytování, stravování 

a pohostinství 

Sledování účinnosti 

opatření pro snižování 

množství odpadů 

z potravin 

t ISOH, hlášení 

o produkci 

a nakládání 

s odpady, hlášení 

původců 

Množství zamezitelných 

odpadů potravin ve směsném 

komunálním odpadu 

Sledování účinnosti 

opatření pro snižování 

množství odpadů 

z potravin 

t ISOH, hlášení 

o produkci 

a nakládání 

s odpady, hlášení 

původců, analýzy 

skladby SKO 

Množství biologického 

materiálu zpracované 

při domácím kompostování 

Podpora snižování 

produkce BRO 

t OPŽP 

 

3. Do soustavy pomocných indikátorů se začleňují následující indikátory 

Název Účel Vyjádření indikátoru Zdroj dat 

Množství textilu 

uvedené na trh v ČR 

Sledování účinnosti 

opatření 

pro zvyšování 

množství zpětně 

odevzdaných 

a znovupoužitých 

výrobků 

t ČSÚ 

Podíl zamezitelných 

odpadů potravin 

ve směsném 

komunálním odpadu 

Sledování účinnosti 

opatření 

pro snižování 

množství odpadů 

z potravin 

% Analýzy skladby 

SKO 

Počet domácích 

kompostérů v obcích 

podpořených 

z veřejných zdrojů 

Podpora snižování 

produkce BRO 

ks OPŽP 
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Podíl kompostérů 

na celkovém počtu 

rodinných domů 

Podpora snižování 

produkce BRO 

% IS OPŽP, ČSÚ 

Počet komunitních 

kompostáren 

podpořených z OPŽP 

Podpora snižování 

produkce BRO 

ks OPŽP 

 

Účinnost a platnost sdělení: toto sdělení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 

 

 

Ing. Jaromír Manhart, v.r. 

      ředitel odboru odpadů 
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Sdělení 

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách (úplný seznam 

k 31. 12. 2015) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního 

prostředí (dále jen „ministerstvo“) uveřejňuje úplný seznam autorizovaných osob pro oblast 

posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o osoby, které jsou držiteli autorizace podle 

§ 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Dále sdělujeme, že veškeré změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí 

autorizovaných osob. Dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti 

a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí jsou 

držitelé autorizace povinni oznamovat ministerstvu změny údajů. 

 

Adamec Petr Ing.     A-EKO K Cihelně 313/41  

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

K Cihelně 313/41     190 15 Praha 9 - Satalice 

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

tel: 286 850 152      fax: 286 850 177   

e-mail: petradamec@volny.cz 

 

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

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

Na Kopečku 500/3     669 02 Znojmo   

669 02 Znojmo      tel: 777 169 166   

tel: 777 169 166   

e-mail: hybsova@eqservis.cz 

 

Alinče Zbyněk RNDr.    Vožická 982/25 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   148 00 Praha 4 - Kunratice   

Vožická 25      148 00 Praha 4  

tel: 244 911 335, 602 495 571   tel: 244 911 335, 602 495 571  

e-mail:  z.alince@centrum.cz    e-mail: alincova@iol.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 16. 1. 2021   Pobřežní 18/16    

Bryksova 956      186 00 Praha 8   

198 00 Praha 9     tel: 606 640 700   

e-mail: katerina.ambrozova@centrum.cz  e-mail: katerina.ambrozova@integranet.cz 

mailto:z.alince@centrum.cz
mailto:katerina.ambrozova@centrum.cz
mailto:katerina.ambrozova@integranet.cz
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Anděl Petr, Doc. RNDr., CSc.   EVERNIA, s.r.o.  

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

Sáňkařská 368      460 01 Liberec 1   

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

tel: 603 212 250     fax: 485 228 206 

       e-mail: andel@evernia.cz 

 

Andrš Miloš Ing.      

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   

Padovská 585/8 

109 00 Praha 10           

tel: 602 891 149   

e-mail: andrs@a-eko.cz 

 

Antošová Helena Ing.     Krajský úřad Ústeckého kraje 

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

Libochovany 128      400 02 Ústí nad Labem   

411 03 Libochovany     tel: 475 657 185  

tel: 602 193 650      fax: 475 200 245    

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

 

Bajer Tomáš RNDr., CSc.    RNDr. Tomáš Bajer, ECO-ENVI-CONSULT 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Šafaříkova 436  

Šafaříkova 436      533 51 Pardubice   

533 51 Pardubice     tel: 603 483 099  

tel: 603 483 099     fax: 466 260 219    

fax: 466 260 219     e-mail: tom.bajer@centrum.cz 

 

Banaš Marek, RNDr., Ph.D.    Ekogroup Czech, s.r.o.   

Platnost autorizace do: 16. 7. 2019   Dolany 52 

Polívkova 15      783 16 Dolany u Olomouce   

779 00 Olomouc     tel: 605 567 905    

tel: 605 567 905     e-mail: banas@ekogroup.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Štefánikova 1208  

Dr. Kramáře 2110      544 01 Dvůr Králové nad Labem  

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

tel: 603 411 464     fax: 499 320 140    

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

 

Bauer Pavel Mgr.  

Platnost autorizace do: 31. 3. 2018       

Březový Vrch 737/13  

460 15 Liberec XV  

tel: 739 250 317   

e-mail: ekobau@seznam.cz 

 

 

mailto:andel@evernia.cz
mailto:bartusek@inotex.cz
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Bělohlávek Jiří Mgr.     Jiří Bělohlávek - TISEA 

Platnost autorizace do: 19. 6. 2018   Tylova 390/9  

Bylany 66       284 01 Kutná Hora    

284 01 okr. Kutná Hora    e-mail: belohlavek@tisea.cz 

tel: 606 765 570, 722 221 108 

e-mail: jiri.belohlavek@gmail.cz 

 

Beneš Josef Ing.     TECHNOPROJEKT, a.s. 

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

Slavíkova 4419/30      730 16 Ostrava   

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

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

e-mail: benesj@tiscali.cz 

 

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

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

Šípková 776       638 00 Brno    

664 01 Bílovice nad Svitavou   tel: 545 193 478  

tel: 776 055 325      fax: 545 222 541    

       e-mail: petr.benes@agroprojektpso.cz 

 

Benešová Jana Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Přemyslovská 24  

130 00 Praha 3 - Vinohrady   

tel: 602 532 119   

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

 

Benkovič Pavel Ing.     GEOtest Brno, a.s. 

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

Sadovského 10      627 00 Brno   

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

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

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Holubí 1238/7  

Holubí 1238/7      165 00 Praha 6 - Suchdol   

165 00 Praha 6     tel: 776 126 579    

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Jungmannova 29/35  

Holubí 1238/7      100 00 Praha 1   

165 00 Praha 6     tel: 236 004 443    

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

e-mail: marie.beranova@volny.cz 
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Bílek Dalibor RNDr.     PÖYRY ENVIRONMENT a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Botanická 56 

Medlánecká 10     602 00 Brno   

621 00 Brno      tel: 541 554 329  

tel: 607 256 258     fax: 541 211 205 

       e-mail: dalibor.bilek@poyry.com 

 

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

Platnost autorizace do: 29. 4. 2019   Částkova 73  

Stupno 275       326 00 Plzeň   

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

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Příční 29  

Revoluční 726      602 00 Brno   

666 01 Tišnov      tel: 545 215 375  

tel: 602 768 210     fax: 545 215 375 

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Šeránkova 32  

Šeránkova 32       616 00 Brno   

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

tel: 721 959 496      fax: 549 256 241    

       e-mail: spzp@volny.cz 

 

Blažek Jan Ing.     Vodní zdroje Chrudim 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   U Vodárny 137  

Na Rybníčkách 170, Černá za Bory   537 01 Chrudim   

533 01 Pardubice     tel: 469 637 101  

tel: 724 130 089      fax: 469 630 401    

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

 

Blažek Jiří Ing., CSc.     LI-VI Praha, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Jana Želivského 8 

Javorová 414      130 00 Praha 3   

253 01 Chýně      tel: 222 580 933, 222 584 849  

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

e-mail: blazek@livi.cz 

 

Blažíčková Helena Ing.    Agentura ENVI-ochrana ŽP 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Sladkovského 28  

Plzenecká 53       326 00 Plzeň   

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

fax: 377 456 007    

e-mail: ENVI@volny.cz 
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Boháčková Darina RNDr.    Darina Boháčková 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Nad Turbovou 19 

Nad Turbovou 19     150 00 Praha 5   

150 00 Praha 5     tel: 257 213 586  

tel: 257 213 586, mob: 605 585 721    fax: 257 213 586   

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

 

Bohuněk Jaroslav Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Palackého tř. 87  

537 01 Chrudim III   

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

j.bohunek@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Na Střelnici 48  

Polomí 70, okr. Prostějov     779 00 Olomouc   

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

fax: 585 203 169   

 e-mail: jaroslav.bosak@ecological.cz 

 

Bouček Zdeněk Ing., PhD., MBA   ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Nad Kunšovcem 1405/2  

Třebíčská 41       594 01 Velké Meziříčí   

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

tel: 777 551 389     fax: 566 524 814    

       e-mail: boucek@enviroeko.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Urbánkova 3367  

Na okruhu 391      143 00 Praha 4   

142 00 Praha 4     tel: 220 560 201  

tel: 602 208 214      fax: 220 561 596    

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

 

 

Březová Kateřina Bc.     Bc. Kateřina Březová - Ekoporadenství 

Platnost autorizace do: 20. 6. 2017   Řisuty č. 42  

Řisuty č. 42      273 78 Řisuty u Slaného  

273 78 Řisuty u Slaného    tel: 607 522 100   

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

 

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

Platnost autorizace do: 28. 11. 2018   Perucká 11a 

Ratajova 1485/20     120 00 Praha 2 - Vinohrady   

148 00 Praha 4 - Kunratice    tel: 233 370 741  

tel: 724 550 206     fax: 233 372 730    

       e-mail: bubak@get.cz 
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Bury Daniela Ing.     Hutní projekt Frýdek - Místek, a.s.  

Platnost autorizace do: 29. 1. 2017   28. října 1495     

Baška 481      738 01 Frýdek - Místek   

739 01 Baška      tel: 558 877 219  

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

       e-mail: dbury@hpfm.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Sokolská 541/30   

Dolany 570       779 00 Olomouc  

783 16 Dolany     tel: 774 579 973  

tel: 774 579 973      fax: 585 207 018    

       e-mail: calabek@ghcregio.eu 

 

Cetl Pavel Ing.     Bucek s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pekařská 364/76   

Demlova 24       602 00 Brno  

613 00 Brno      tel: 608 968 368    

tel: 608 968 368 

e-mail: cetl@post.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Kamýcká 129  

Jánošíkova 1248/7      165 21 Praha 6 - Suchdol   

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

tel: 241 725 035  

fax: 241 725 035  

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Ďáblická 791/89  

Souhradí 189       182 00 Praha 8   

390 01 Tábor - Čelkovice    tel: 266 055 510  

fax: 266 055 501  

e-mail: cz@asa-cz.cz 

 

Čapek Ondřej Ing.     Pragoprojekt, a.s.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   K Ryšánce 1668/16  

Kovanecká 2308/17      147 54 Praha 4   

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

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

       e-mail: capek@pragoprojekt.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 6. 12. 2016   Seydlerova 2149/7  

Seydlerova 2149/7      158 00 Praha 5   

158 00 Praha 5     tel: 602 549 354, 251 627 598  

tel: 602 549 354     e-mail: cepelik@seznam.cz 

fax: 251 627 598 
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Černá Jarmila Ing.     Česká inspekce životního prostředí, 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Oblastní inspektorát Hradec Králové  

Jana Masaryka 1361      Resslova 1229  

500 12 Hradec Králové    500 02 Hradec Králové  

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

       e-mail: cerna@hk.cizp.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Bělohorská 31  

Na Bělici 494       169 00 Praha 6   

154 00 Praha 5     tel: 220 515 042  

tel: 605 591 336      fax: 233 352 664    

e-mail. cizkovi.jm@seznam.cz   e-mail: opv@opv.cz, cizek.j@opv.cz 

 

Čuchal Zdeněk Ing.     GANES, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 15. 11. 2017   Marie Majerové 1152  

Hrnčíře 44       584 01 Ledeč nad Sázavou   

584 01 Ledeč nad Sázavou    tel: 569 713 244  

tel: 602 116 317     fax: 569 726 041 

e-mail: cuchal@ganes.cz; ganes@ganes.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 25. 5. 2020   U Malše 20  

Vrbová 14       370 01 České Budějovice   

373 16 České Budějovice    tel: 386 354 942, 606 687 268  

fax: 386 354 946  

e-mail: curnova@eiaservis.cz, vyhnalek@eiaservis.cz 

 

Dřevíkovský Jan Ing.     Ing. Jan Dřevíkovský 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Městské sady 666 

Městské sady 666     284 01 Kutná Hora    

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

tel: 322 320 541     e-mail: drevikovsky@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vranov 94  

Vranov 94       664 32 Vranov u Brna   

664 32 Vranov u Brna    tel: 541 239 248 

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

 

Dušková Markéta Mgr.  

Platnost autorizace do: 17. 4. 2018   Heřmánková 2212/B  

Heřmánková 2212/B      250 01 Brandýs nad Labem   

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

tel: 724 778 729      fax: 724 778 729    

e-mail: duskova.marketa@centrum.cz 
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Dušková Pavla, Mgr.     EIA SERVIS s.r.o. 

A. Jiráska 178      U Malše 20 

391 81 Veselí nad Lužnicí    370 01 České Budějovice 

tel: 732 650 740     tel: 386 354 942 

       

Dvořáková Irena RNDr.    RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Slezská 549  

Slezská 549       537 05 Chrudim   

537 05 Chrudim     tel: 605 762 872    

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Za Škodovkou 305  

Horní Přím 41      Hradec Králové 503 11  

503 15 Nechanice     tel: 495 218 875  

tel: 602 185 047      fax: 495 217 499      

       e-mail: empla@empla.cz; emniger@empla.cz 

 

Fencl Jiří Ing., CSc.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Matjuchinova 1218  

Praha 5 156 00  

tel: 257 922 075, mob: 721 605 831   

e-mail: jiri_fencl@volny.cz 

 

Fereš Jaroslav Ing.     emeritní pracovník MŽP 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vršovická 65  

Kardašovská 670/15      100 10 Praha 10 - Vršovice   

198 00 Praha 9 - Hloubětín    tel: 602 347 876 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Okružní 31 

Vaculíkova 5      638 00 Brno   

638 00 Brno      tel: 724 797 755 545 555 404  

tel: 603 322 567     e-mail: fiala@cai.cz 

e-mail: fiala.bo@seznam.cz 

   

Filipová Lenka RNDr.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Lískovec 244  

Lískovec 244      738 01 Frýdek-Místek   

738 01 Frýdek-Místek    tel: 602 618 043   

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

 

Fitz Kateřina Ing., (Suchá)    Star, a.s.  

Platnost autorizace do: 22. 5. 2018   Třebohostická 14  

Kovaříkova 7/1145      100 31 Praha 5 - Hlubočepy   

152 00 Praha 5     tel: 261 305 376  

tel: 604 499 071, 602 277 624    fax: 261 305 238    

e-mail: k.sucha@email.cz, k.fitz@email.cz   e-mail: katerina.sucha@star.cz 
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Fojtík Stanislav RNDr.    RNDr. Stanislav Fojtík, OSVČ 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Sluneční 429  

Sluneční 429       273 64 Doksy okr. Kladna  

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

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    Okružní 2081  

Žitomírská 39      470 01 Česká Lípa    

101 00 Praha 10 

   

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Jasmínová 2699/57  

Jasmínová 2699/57      106 00 Praha 10 

+ provozovna: Jarošov nad Nežárkou č.p. 106 tel: 384 396 338, 607 858 701 

PSČ: 378 41      fax: 384 396 338 

106 00 Praha 10     e-mail: france.gts@seznam.cz 

tel: 384 396 338, 607 858 701    

fax: 384 396 338 

   

Frélich Zdeněk Mgr.     EKOTOXA, s.r.o.    

Platnost autorizace do: 30. 6. 2019   Fišova 7  

Kolářská 1       602 00 Brno - Černá Pole   

746 01 Opava      tel: 558 900 010    

tel: 777 024 136   

e-mail: zdenek-f@email.cz 

 

Frola František Ing.     FROLAPROJEKT Ing. F. Frola 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Štefánikova 314/13  

Štefánikova 314/13      500 11 Hradec Králové 11   

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

tel: 491 021 905     e-mail: f.frola@seznam.cz 

 

Gemela Jan Ing.     OSVČ 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Lichnov 147  

793 15 Lichnov u Bruntálu   

tel: 554 643 155, 777 826 858   

e-mail: gemela@infodomovina.cz 

 

Götthans Petr Ing.     Ing. Petr Götthans 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Kosmonautů 1028/7  

Kosmonautů 1028/7      779 00 Olomouc  

779 00 Olomouc     tel: 602 526 415    

tel: 602 526 415     e-mail: petr@gotthans.cz 

 

 

 

 



  
 

 
233 

 

Gresl Josef Ing.     EKOME, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 17. 7. 2017   Tečovská 257  

Podvesná XI/6470      763 02 Zlín - Malenovice   

760 01 Zlín      tel: 774 678 208    

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

e-mail: josef.gresl@gmail.com 

 

Grúz Jiří RNDr.     Ecological Consulting, a.s. 

Platnost autorizace do: 28. 11. 2018   Na Střelnici 48  

U Stavu 138       779 00 Olomouc   

783 14 Bohuňovice     tel: 585 203 166  

tel: 585 881 089      fax: 585 203 169    

       e-mail: jiri.gruz@ecological.cz 

 

Hadaš Lubomír MUDr., Ph.D.   MUDr. Lubomír Hadaš 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Drahoš 3  

Drahoš 3       534 01 Holice   

534 01 Holice      tel: 605 714 948    

e-mail: lubomir.hadas@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Podkovářská 6  

Hornoměcholupská 663/C60    190 00 Praha 9   

109 00 Praha 10     tel: 222 531 608  

tel: 286 857 454      fax: 222 531 639    

       e-mail: hammer@ekosystem.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Sládkovičova 1266  

Sládkovičova 1266      142 00 Praha 4   

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

       fax: 222 743 138   

e-mail: willy.hana@i-line.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 24. 7. 2017   Masarykovo nám. 5/5  

Vladislava Vančury 424/44     702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  

748 01 Hlučín      tel: 595 132 049    

tel: 739 064 455     e-mail: A.Hanslik@dpova.cz 

e-mail: A.Hanslik@seznam.cz 

 

Hanzlíček Jiří RNDr.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Nad cihelnou 14  

147 00 Praha 4   

261 221 961, 603 292 040   

e-mail: hanzlicekj@volny.cz 
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Hanzlíčková Eugénie Ing.    CZ BIJO, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Tiskařská 10  

Nad cihelnou 14      108 00 Praha 10   

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

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

 

Havel Jiří Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Dolní 21/5  

591 01 Žďár nad Sázavou   

tel: 737 657 975 

  

Henyšová Hana Ing.     Ing. Hana Henyšová; OSVČ 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Stavbařů 1366/3  

Slavětín 20       350 02 Cheb   

582 63 Ždírec nad Doubravou   tel: 606 406 452    

tel: 606 406 452     e-mail: henysova.h@seznam.cz 

  

Hezina František Ing.     NATURCHEM s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Ledečská 3015  

Na Folimance 2154/17     580 01 Havlíčkův Brod   

120 00 Praha 2     tel: 603 216 983, 774 100 570 

tel: 910 440 137     e-mail: hezina@naturchem.cz 

e-mail: naturchem@seznam.cz      

 

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

Platnost autorizace do: 8. 3. 2021   Olšanská 1a  

Hrádková 2362      130 00 Praha 3   

190 16 Praha 9     tel: 605 229 101  

tel: 732 369 388     fax: 224 230 316    

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

 

Hoffman René Ing.     INGTOP, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Ladova 324, Čeperka  

Ladova 324, Čeperka      533 45 p. Opatovice nad Labem  

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

tel: 602 212 877      fax: 466 944 243 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Petrská 1178  

K Rukavičkárně 374      110 00 Praha   

120 01 Praha - Klánovice    tel: 475 201 113    

       e-mail: sekretariat@sces.cz 

Horníček Karel Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Blešnovská 873  

Blešnovská 873      190 14 Praha 9   

190 14 Praha 9     tel: 724 315 064    

tel: 281 960 133   

e-mail: karel.hornicek@volny.cz 
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Hosnedl Petr Ing.     Ing. Petr Hosnedl; IČ: 690 11 265 

Platnost autorizace do: 18. 12. 2018   Perunova 7  

Perunova 7       130 00 Praha 3   

130 00 Praha 3     tel: 606 754 759  

tel: 606 754 759      fax: 242 486 783    

tel: 242 486 783     e-mail: hosnedl@enfis.cz 

e-mail: hosnedl@email.cz 

 

Houdek Karel Mgr.     Česká zemědělská univerzita Praha, 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Fakulta lesnická a environmentální  

Nádražní 149       Lindavská 785  

262 91 Kosova Hora     181 21 Praha 8   

tel: 602 298 795      tel: 602 298 795    

e-mail: Houdek52@gmail.com     e-mail: houdek@knc.czu.cz 

 

Hrabal Jaroslav RNDr.    MEGA, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Drahobejlova 1452/54  

Bratří Čapků 2870      190 00 Praha 9   

470 01 Česká Lípa     tel: 487 888 111  

tel: 602 144 732      fax: 487 888 102    

       e-mail: audity@mega.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Novohradská 3 

Hradební 11      370 01 České Budějovice   

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

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Obvodová 3469  

Svatopluka Čecha 2612/7     767 01 Kroměříž   

767 01 Kroměříž     tel: 573 331 561-2    

e-mail: vegi.km@volny.cz     

  

Hujsl Jan RNDr.     Sedlecký Kaolin, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   č.p. 167  

Mlýnská 4       362 26 Božičany 

362 33 Hroznětín     tel: 353 366 181  

tel: 739 541 014      fax: 353 366 150    

e-mail: hujsl@sedlecky-kaolin.cz 

 

Hurt Robert Karel Ing.    Technoprojekt, a.s. 

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

Pionýrů 829/4      730 16 Ostrava   

708 00 Ostrava 8 - Poruba    tel: 597 464 212  

tel: 595 173 916      fax: 597 464 183    

       e-mail: karel.hurt@technoprojekt.cz 
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Hyžík Jaroslav prof., Ing., Ph.D.   E.I.C., spol. s r.o.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Modřínová 10  

U Uranie 15       182 00 Praha 8   

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

tel: 220 876 217      fax: 286 581 829    

       e-mail: hyzik@eiconsult.eu 

 

Charouzek Josef Ing.     Charouzek 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Menhartova 1559  

Menhartova 1559      393 01 Pelhřimov   

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

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

fax: 565 323 942     e-mail: jcharouzek@email.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 29. 4. 2019   Perucká 2540/11a  

Menhartova 1559      120 00 Praha 2    

393 01 Pelhřimov     tel: 233 370 741  

tel: 606 765 571      fax: 233 372 730    

       e-mail: charouzek@get.cz 

 

Chmelař Jaroslav RNDr.    RNDr. Jaroslav Chmelař 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Čapkova 1063  

Čapkova 1063      592 31 Nové Město na Moravě  

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

tel: 566 618 384      fax: 566 618 384    

fax: 566 618 384      

e-mail: jaroslav-chmelar@quick.cz, 

chmelarovi@tiscali.cz 

 

Chudárek Tomáš Mgr.    SITA CZ, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Španělská 2 

Šumavská 5      120 00 Praha 2   

602 00 Brno      tel: 544 425 012  

tel: 606 759 745     fax: 544 425 022    

       e-mail: tomas.chudarek@sita.cz 

 

Jäger Ondřej RNDr.     AQH, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Frýdlantská 1310/23  

Socháňova 1133/3      182 00 Praha 8    

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

tel: 274 822 017, 604 202 668  

fax: 274 822 017 
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Janáčková Eva Ing.     CB&I Lummus 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Milady Horákové 13  

Voříškova 21       656 80 Brno   

623 00 Brno - Kohoutovice    tel: 545 517 395  

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

e-mail: eva.janackova@cbi.com, 

evajanackova2008@seznam.cz 

Jareš Radek Mgr.      

Platnost autorizace do: 18. 1. 2021    

Pašinka 107      

280 02 Pašinka         

tel: 774 276 380      

e-mail: radek.jares@gmail.com 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pražská 1321/38 a  

Holubkova 3098/2      102 00 Praha 10   

106 00 Praha 10     tel: 602 208 563    

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

 

Jesch Josef Ing., CSc.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    

Třískalova 22            

638 00 Brno      

tel: 545 222 288, 603 179 476  

fax: 545 222 288  

e-mail: ekologie_brno@email.cz 

 

Jurnečková Romana Mgr.    GEOTEST, a.s. 

Platnost autorizace do: 5. 2. 2018   Šmahova 1244/112  

Merhautova 986/111      627 00 Brno   

613 00 Brno      tel: 548 125 323; 607 548 176 

       fax: 548 125 603; 545 217 176  

       e-mail: Jurneckova@geotest.cz 

 

Kabele Jaroslav Ing.     Hydroprojekt CZ, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Táborská 31  

Kloboučnická 1697/25     140 16 Praha 4   

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

tel: 732 339 186      fax: 261 215 186   

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

 

Kačírek František Ing.    Ing. František Kačírek KA*KA, projektový atelier Tuřice 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Tuřice 32  

Tuřice 32       294 74 Předměřice nad Jizerou  

294 74 Předměřice nad Jizerou   tel: 606 636 002    

tel: 326 313 387 

e-mail: kakaturice@seznam.cz 

  

mailto:evajanackova2008@seznam.cz
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Kadlecová Renáta RNDr.    Český geologický ústav 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Klárov 3/131  

Bernolákova 1226      118 21 Praha 1    

140 00 Praha 4 - Krč 

 

Kadlecová Zuzana RNDr.    RNDr. ZUZANA KADLECOVÁ 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   nám T. G. Masaryka 2433  

Stříbrná 549       760 01 Zlín   

760 01 Zlín - Kudlov     tel: 577 012 292  

tel: 577 432 305     fax: 577 012 292 

e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com       

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pražská 156  

Ostrovačická 13      642 00 Brno   

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

tel: 777 344 443      fax: 541 212 124    

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

 

Karel Jan, Mgr.     ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 3. 2. 2020   Hvožďanská 3/2053 

Sněženková 2/3095     148 01 Praha 4 

106 00 Praha 10     tel: 241 494 425 

       e-mail: karel@atem.cz 

 

Kašpar Alan Mgr.     Mgr. Alan Kašpar 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Dolní Jasenka 774 

Dolní Jasenka 774     755 01 Vsetín   

755 01 Vsetín      tel: 725 684 999    

tel: 725 684 999      

e-mail: alan.kaspar@seznam.cz 

 

Kašpar František Ing.     Ing. František Kašpar 

Platnost autorizace do: 7. 12. 2019   Klenovka 35  

Klenovka 35       535 01 Přelouč   

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

tel: 466 953 792   

e-mail: frant.kaspar@seznam.cz 

 

Kebrt Miroslav RNDr.    ATE CR, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Záběhlický zámek, Za Potokem 46/4 

Oldřichova 43      106 00 Praha 10   

128 00 Praha 2     tel: 272 760 045  

fax: 272 764 608  
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Kijonka Antonín Ing.     CB&I Lummus 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Milady Horákové 13  

Hoblíkova 30       656 80 Brno   

613 00 Brno      tel: 545 517 360  

tel: 530 313 960      fax: 545 517 499    

       e-mail: akijonka@cbi.com 

   

Kiszová Radmila Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Libhošť 455  

Libhošť 455      742 57 Libhošť  

742 57 Libhošť     tel: 602 524 698    

tel: 556 745 788     e-mail: rkiszova@seznam.cz 

 

Klepalová Dana Mgr.  

Platnost autorizace do: 19. 6. 2018        

Růžičkova 32, Radonice  

250 73 Jenštejn   

tel: 606 924 638   

e-mail: d.klepalova@seznam.cz 

 

Klicpera Jiří Ing., CSc.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Gočárova 615  

533 41 Lázně Bohdaneč  

tel: 466 921 106  

fax: 466 921 106  

e-mail: klicpera@iol.cz 

 

Kolář Karel Ing.     Ing. Karel Kolář 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Nad Sokolovnou 874  

Nad Sokolovnou 874      463 12 Liberec  

463 12 Liberec     tel: 607 187 757    

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

 

Kolářová Hana Ing.     Česká inspekce ŽP 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   tř. 1. máje 26  

Nad Sokolovnou 874      460 01 Liberec 2   

463 12 Liberec Vesec     tel: 485 340 700  

tel: 731 405 230     fax: 485 340 711    

       e-mail: kolarovahana@lb.cizp.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Lesní 2581  

Lesní 2581       470 01 Česká Lípa   

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

tel: 603 217 985      fax: 484 846 512    

       e-mail: envikon@envikon.cz 
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Konečný Josef Ing.     OSVČ 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Šrámkova 481  

Šrámkova 481      763 02 Zlín 4   

763 02 Zlín 4      tel: 577 103 578    

tel: 577 103 578     fax: 577 103 578  

e-mail: enviproteko@avonet.cz 

 

Konopásek Václav Ing., CSc.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Špačkova 1005/17  

165 00 Praha 6 - Suchdol   

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

e-mail: vaclav.konopasek@seznam.cz 

 

Koppová Hana RNDr.    AQUATEST, a.s., divize Olomouc 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Na Vozovce 36  

Na nivách 281      779 00 Olomouc   

783 91 Uničov     tel: 581 041 831  

tel: 603 840 206     fax: 581 041 815    

e-mail: h.koppova@seznam.cz   e-mail: olomouc@aquatest.cz 

 

Kovář Roman Dr., Ing.    Ecodis s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Na Dlouhém Lánu 16  

V Solníkách 2374     160 00 Praha 6   

252 63 Roztoky     tel: 606 569 963    

       e-mail: eccom@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Jeremiášova 14  

Jeremiášova 14      370 01 České Budějovice   

370 01 České Budějovice    tel: 387 422 890  

tel: 387 319 890      fax: 387 319 246    

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Na Šachtě 497/9  

Aubrechtové 3108/4      170 00 Praha 7 - Holešovice   

106 00 Praha 10     tel: 220 873 087  

tel: 724 047 422     fax: 220 877 240    

       e-mail: krajicek@t-plan.cz 

 

Král Jan Ing.      JK envi s.r.o. 

Platnost autorizace do: 12. 3. 2018   Vyšehradská 320/49  

Pod Pekařkou 1088/31     128 00 Praha 2   

147 00 Praha 4     tel: 221 979 382  

tel: 602 166 066     fax: 221 979 381 

e-mail: kral@jkenvi.cz; kral@pruzkum.cz 
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Kratochvíl František RNDr.    RNDr. František Kratochvíl - Geologické služby 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Poštovní 14  

Poštovní 14       594 01 Velké Meziříčí   

594 01 Velké Meziříčí    tel: 731 575 739  

tel: 566 523 650      fax: 566 520 355   

       e-mail: kratochvil11@quick.cz 

 

Krejčová Jitka Ing.     PRAGOPROJEKT, a.s. 

Platnost autorizace do: 22. 5. 2018   K Ryšánce 1668/16  

Lucemburská 43      147 54 Praha 4   

130 00 Praha 3     tel: 736 622 641    

tel: 736 622 641     e-mail: KREJCOVA@pragoprojekt.cz 

 

Krivanka Ondřej Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Tylova 993  

436 01 Litvínov   

tel: 733 124 181   

e-mail: krivanka.ondrej@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Varenská 49  

Staroveská 154/129      729 02 Ostrava   

724 00 Ostrava - Proskovice    tel: 596 638 329  

tel: 596 768 188      fax: 596 638 328    

       e-mail: cestmir.krkoska@hydroprojekt.cz 

 

Křivanec Jan RNDr.     RNDr. JAN KŘIVANEC - EKOSLUŽBY 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Nákladní 11  

Jižní 3/1421       360 05 Karlovy Vary   

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

tel: 603 293 697      

e-mail: j.krivanec@centrum.cz 

 

Křivka Vladimír Ing.     Ing. Vladimír Křivka 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Doudlevecká 495/22 

Martinská 4      301 00 Plzeň   

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

fax: 377 237 560    

e-mail: krivka@top.cz, vladimir.krivka@enima.cz 

 

Kubát Jiří Ing.      DIAMO, státní podnik, Správa uranových ložisek o.z. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   28. října 184  

Družstevní 274      261 13 Příbram VII   

261 01 Příbram     tel: 318 644 199  

tel: 724 322 283     fax: 318 644 148    

       e-mail: Kubat@diamo.cz 
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Kuběna Oldřich RNDr.    DEZA, a.s., Valašské Meziříčí 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Masarykova 753  

U Byniny 634      757 28 Valašské Meziříčí   

757 01 Valašské Meziříčí    tel: 571 692 601  

tel: 724 010 607     fax: 571 611 546    

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

 

Kubešová Alena Mgr., PhD.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Závist 1159  

Závist 1159       156 00 Praha 5 - Zbraslav   

156 00 Praha 5 - Zbraslav    tel: 724 039 528    

tel: 244 402 740     e-mail: alena.kubesova@seznam.cz 

 

Kučera Miloslav RNDr.    ENVIGEA, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Jánská 864/4  

Hodky 55       480 01 Liberec   

463 51 Světlá pod Ještědem    tel: 485 104 123  

tel: 603 267 842     fax: 485 148 522    

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

 

Kučera Petr doc., Ing., PhD. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Prokofjevova 2  

Prokofjevova 2     623 00 Brno   

623 00 Brno      tel: 603 148 813 

tel: 547 382 958     e-mail: kucera@ekodilna.cz 

 

Kučerová Andrea Ing.    OSVČ 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016 

Osiková 1844  

500 08 Hradec Králové   

tel: 602 191 910   

e-mail: and.kucerova@seznam.cz 

 

Kučírek Pavel Mgr.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016 

Dobiášova 863  

460 06 Liberec   

tel: 485 131 549,724 953 520  

e-mail: p.kucirek@tiscali.cz 

 

Kuk Richard Ing.     PUDIS, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Nad Vodovodem 2/3258 

Hrabákova 11/1969     100 31 Praha 10   

148 00 Praha 4     tel: 602 662 530 

       fax: 267 004 273 

       e-mail: richard.kuk@pudis.cz 
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Kulík Petr Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   OSVČ  

Na Bažinách 2765       

738 01 Frýdek-Místek    tel: 736 285 444 

tel: 736 285 444      

e-mail: jolana.crhakova@seznam.cz 

 

Kydlíček Jiří Ing.     Environment Work 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vstiš 45 - Wachtlův mlýn 

Vstiš 45      334 41 Dobřany  

334 41 Dobřany     tel: 604 951 221 

tel: 604 951 221 

e-mail: jirikydlicek@centrum.cz 

 

Ládyš Libor Ing.     EKOLA group, spol. s r.o.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Mistrovská 4 

Kubelíkova 8      108 00 Praha 10   

130 00 Praha 3     tel: 274 784 927 - 9 

       fax: 274 772 002 

       e-mail: libor.ladys@ekolagroup.cz 

 

Landa Ivan doc. RNDr., Ing., DrSc.   

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vršovická 37 

Vršovická 37      101 00 Praha 10   

101 00 Praha 10     tel: 602 363 541 

e-mail: i.landa@email.cz 

 

Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.   VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   17. listopadu 15 

K Odře 67/10      708 33 Ostrava - Poruba   

700 30 Ostrava – Výškovice    tel: 597 325 289 

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

fax: 596 744 750  

 

Láznička Vladimír Ing., PhD.   Mendelova univerzita v Brně 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Zemědělská 1 

Vojtova 3      613 00 Brno 

639 00 Brno      e-mail: vladimir.laznicka@gmail.com 

tel: 608 624 949      

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Prvního Pluku 20  

Střimelická 2      186 59 Praha 8 

141 00 Praha 4     tel: 251 038 300 

e-mail: s.lenz@tebodin.cz 
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Lepka Miroslav Ing.     ENVING, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Staňkova 557/18a 

Gruzínská 511/1     602 00 Brno   

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

tel: 777 230 846     e-mail: enving@enving.cz   

e-mail: lepka@enving.cz     

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Blanická 20 

Blanická 20      350 02 Cheb   

350 02 Cheb      tel: 354 436 299  

tel: 777 293 278     fax: 354 436 299  

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

 

Lodr Jiří Ing.      Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa 

Karlovy Vary 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Závodní 369/82 

Rovná 84      360 06 Karlovy Vary   

362 63 Dalovice     tel: 353 240 242, 725 051 820 

tel: 353 220 181, 604 201 118   fax: 353 240 271 

e-mail: jiri.lodr@volny.cz    e-mail: jiri.lodr@rsd.cz 

       

 

Lorencová Hana Ing., PhD.    Severní energetická a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Václava Řezáče 315 

Oblouková 1861     434 67 Most 

438 01 Žatec      tel: 476 205 311, 602 489 673  

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

e-mail: lorion@post.cz 

 

Löw Jiří doc., Ing., arch.    Löw & spol., s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vranovská 102 

Vranovská 102     614 00 Brno   

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

723 948 742      fax: 545 576 250    

e-mail: lowaspol@lowaspol.cz 

 

Ludvík Vladimír RNDr.    EKOTEAM  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Veverkova 1343 

Šafaříkova 484     500 02 Hradec Králové   

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

tel: 603 224 626     fax: 498 500 320 

       e-mail: ekoteam@atlas.cz 

 

Lundáková Ivana Ing.     Středisko odpadů Mníšek, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pražská 900 

Obory 95      252 10 Mníšek pod Brdy  

263 01 Dobříš      tel: 318 591 770  

tel: 604 255 536     fax: 318 591 772    

       e-mail: lundakova@sommnisek.cz 

mailto:jiri.lodr@volny.cz
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Lusková Olga RNDr.     

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016       

Dubnice 124 

471 26 Dubnice     

tel: 603 297 123      

e-mail: luskova@seznam.cz 

 

Magera Albín Ing. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016 

Studentská 3/1556 

736 01 Havířov – Podlesí  

tel: 603 441 291  

e-mail: amagera@seznam.cz 

 

Macháček Milan RNDr.    RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Holíkova 3834/71 

Holíkova 3834/71     586 01 Jihlava   

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

tel: 603 891 284     e-mail: ekoex@iol.cz 

 

Makohuzová Zdenka Ing.    A - VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, s. r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Bohumínská 61 

Ostravice 800      710 00 Ostrava 1  

739 14 Ostravice     tel: 596 241 754 

tel: 558 636 970 

e-mail: a-vital@volny.cz            

   

Maňour Jiří prom.geol., CSc.    GEIA 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Sládkovičova 1306/11 

Sládkovičova 1306/11    142 00 Praha 4   

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

tel: 777 104 128        

e-mail: jirimanour@email.cz 

 

Mareček Jan prof., Ing., DrSc.   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Zemědělská 1 

Helfertova 22      613 00 Brno   

613 00 Brno      tel: 545 132 306 

tel: 777 733 607     fax: 545 132 368    

       e-mail: marecekj@mendelu.cz 

 

Marek Jan RNDr., CSc.    1. Arcadis Geotechnika a.s (viz adresa níže)....  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   2. Přírodovědecká fakulta UK, ústav hydrogeologie,  

Korandova 8      inženýrské geologie a užité geofyziky    

147 00 Praha 4     Korandova 8  

tel: 241 727 498, 602 584 977   147 00 Praha 4  

                                                                                   tel: 221 951 556, 234 654 224  

                                                                                   fax: 234 654 232 

                                                                                   e-mail: marek@geotechnika.cz 
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Marek Jiří Dr., Ing.     Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 9. 7. 2017   Píšťovy 820 

Na Větrníku 1208     537 01 Chrudim  

537 05 Chrudim     tel: 469 682 303-05  

       fax: 469 682 310 

       e-mail: marek@ekomonitor.cz 

   

Marek Josef Ing.     Ing. Josef Marek - PROEKO 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Lužná 2a 

Ciolokovského 847/7     160 00 Praha 6   

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

tel: 737 738 433      fax: 220 105 215    

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Národní 984/15  

Štěchovická 14/1858     110 00 Praha 1   

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

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

       e-mail: premysl.marek@mottmac.cz 

 

Marťan Pavel Ing.     Agroprojekta, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Na Splávku 1182 

Strmá 1046      686 01 Uherské Hradiště   

686 05 Uherské Hradiště    tel: 572 556 608   

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

e-mail: pavel.martan@hitech.cz  martan@agroprojekta.cz 

 

Martinovský Václav Ing.    MARTINOVSKÝ-SVHF, LIBEREC 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Nitranská 418 

Jáchymovská 277/14     460 01 Liberec   

460 10 Liberec 10     tel: 603 834 867 

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

fax: 480 150 186 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   nám. Smiřických 1 

Mánesova 7/1087     281 63 Kostelec nad Černými lesy  

251 01 Říčany      tel: 321 694 500 

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

       e-mail: martis@kostelec.czu.cz 

 

Mertl Alexandr Ing.     Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Trstěnice č. p. 106 

Trstěnice č. p. 106     569 57 Trstěnice u Litomyšle  

569 57 Trstěnice u Litomyšle    tel: 461 634 530 

tel: 777 903 767     fax: 431 634 530    

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Ječná 1321/29a 

Sychrov 14      621 00 Brno   

621 00 Brno      tel: 541 634 258  

tel: 603 155 904      fax: 541 634 392    

       e-mail: michele@aquaenviro.cz 

 

Mikyška Cyril Ing.     Atelier životního prostředí 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Braunerova 1681 

Nad pískovnou 50     252 63 Roztoky u Prahy 

140 00 Praha 4     tel: 220 911 419 

fax: 220 911 803 

       e-mail: info@azp-company.com 

 

Mitev Pavel Ing.     AMEC s.r.o. 

Platnost autorizace do: 20. 8. 2017   Křenová 58 

Barvičova 33      602 00 Brno 

602 00 Brno      tel: 543 428 311 

tel: 543 247 920     e-mail: mitev@amec.cz 

 

Moravcová Olga Mgr., Ph.D.    Česká geologická služba 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Klárov 3 

Dykova 13      118 21 Praha 1 

101 00 Praha 10     tel: 257 089 445, 724 975 866 

       fax: 257 089 500 

       e-mail: olga.moravcova@geology.cz 

 

Morávková Milena Ing.    Ing. Milena Morávková –  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie 

Nevanova 1069/37     Nevanova 1069/37 

163 00 Praha 6 – Řepy    163 00 Praha 6 - Řepy 

tel: 235 311 346     tel: 235 311 346 

e-mail: milmoravkova@volny.cz  

 

Morvicová Ludmila RNDr.    PETER MORVIC - EKOGEO 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Wolkerova 3 

Wolkerova 287/3     250 91 Zeleneč 

250 91 Zeleneč     tel: 776 680 933 

tel: 736 603 126     e-mail: morvic@volny.cz 

 

Motl Luboš Mgr.     Environmentální a ekologické služby, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Jiráskova 413 

Louhická 139      436 01 Litvínov 

435 42 Litvínov – Hamr    tel: 417 633 256, 731 411 700 

fax: 476 731 517 

       e-mail: info@ees-servis.cz 
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Mudra Pavel Ing.     Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   U Šalamounky 41/769  

U Klavírky 1311/10      158 00 Praha 5 - Košíře   

150 00 Praha 5 - Smíchov    tel: 602 205 602 

tel: 251 563 264 

e-mail: mudra@seznam.cz 

 

Müller Pavel doc., RNDr., CSc.   Česká geologická služba, pobočka Brno 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Leitnerova 22     

Havraní 18      658 69 Brno 

618 00 Brno      tel: 543 429 246, 602 789 397 

tel: 602 789 397     fax: 543 212 370 

e-mail: muller51@quick.cz    e-mail: muller@cgu.cz 

 

Musiol Pavel Ing.     Ing. Musiol, poradenské služby v oblasti ekologie 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   vč. provádění studií a projektů 

Velhartice 183     Velhartice 183 

341 42 Kolinec     341 42 Kolinec 

tel: 376  584 636, 602 450 888, 603 500 778 tel: 376  584  636, 602 450 888, 603 500 778 

fax: 376 584 636     fax: 376 584 636   

e-mail: musiol.pavel@gmail.com 

 

Mužík Radomír Mgr.     EIA SERVIS s.r.o. 

Platnost autorizace do: 6. 5. 2020   U Malše 20            

A. Barcala 30      370 01 České Budějovice 

370 05 České Budějovice   

tel: 776 732 352   

e-mail: rmusa@seznam.cz 

 

Mynář Petr Ing.     INVEK s.r.o. 

Platnost autorizace: 31. 12. 2016   Vinohrady 998/46   

Rekreační 240/7e  Brno    639 00 Brno 

635 00 Brno      tel: 546 211 349, 603 223 591 

tel: 603 223 591     e-mail: mynar@invek.cz 

e-mail: mynar@atlas.cz 

 

Navrátil Petr Ing., CSc.  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   pob. Jablonec nad Nisou 

Stavbařů 6      Jungmannova 10 

466 01 Jablonec nad Nisou    466 01 Jablonec nad Nisou 

tel: 483 712 310     tel: 484 849 792 

       fax: 484 849 794 

       e-mail: navratil.petr@uhul.cz 

 

Nehyba Jaromír Ing.     Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Veverkova 1335    

Luční 180      500 02 Hradec Králové 

503 03 Holohlavy Smiřice    tel: 495 533 196 

tel: 603 721 498     email:nehyba@lesprojekthk.cz  

e-mail: nehybamirek@seznam.cz  
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Nejezchlebová Ivana Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Sekerkovy Loučky 82, Mírová pod Kozákovem 

511 01 Turnov 

tel: 481 311 207, 737 214 244 

e-mail: nejezchi@gmail.com 

 

Němečková Miluše Ing.    Ing. Miluše Němečková 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Ořechová 626  

Ořechová 626      294 71 Benátky nad Jizerou 

294 01 Benátky nad Jizerou    tel: 776 133 015 

tel: 776 133 015     e-mail: ekoplus@wired.cz 

 

Németh Juraj Ing., CSc.    NÉMETH, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 21. 11. 2018   Čechtín 32  

Čechtín 32      675 07 Čechtín 

675 07 Čechtín, okr. Třebíč    tel: 568 881 403, 723 965 654 

tel: 568 881 403, 723 965 654   fax: 568 881 403 

fax: 568 881 403 

e-mail: j.nemeth@seznam.cz 

 

Nešpor Miroslav Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021  

Na Zádole 211 

250 63 Veleň 

tel: 602 375 603 

e-mail: nespor.projekt@volny.cz 

 

Neumanová Jana Ing. (Svobodová)   OSVČ        

Platnost autorizace do: 5. 11. 2017   Maková 2802/2  

Ostružinová 1966     400 11 Ústí nad Labem  

252 28 Černošice      tel: 723 132 319 

tel: 723 132 319     e-mail: jana.neumanova@mms.cz 

 

Neznal Martin Ing.     RADON, v.o.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Revoluční 164 

Hornická 318      471 27 Stáž pod Ralskem 

471 27 Stráž pod Ralskem    el: 487 851 492, 602 285 621 

       fax: 487 851 492 

       e-mail: radon@comp.cz 

 

Novák Jiří Ing., CSc.     Ekotechnika ® Brno 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   nám. Svornosti 1 

nám. Svornosti 1     616 00 Brno 

616 00 Brno      tel: 603 552 287, 530 344 568 

tel: 603 552 287,530 344 568    fax: 530 344 568 

fax: 530 344 568     e-mail: ekotechnika.brno@iex.cz, 

ekotechnika@sky.cz 
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Novák Milan RNDr.     Ochrana podzemních vod, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Bělohorská 31 

Nad Manovkou 37     169 00 Praha 6 

161 00 Praha 6     tel: 220 515 042, 605 215 884 

       fax: 233 352 664 

       e-mail: novak.m@opv.cz 

 

Novák Stanislav RNDr.    EGP Invest, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   ul. Ant. Dvořáka 1707 

Prakšická 990      688 01 Uherský Brod 

688 01 Uherský Brod     tel: 572 632 127 

tel: 572 637 405, 603 545 773   fax: 572 632 127 

fax: 572 637 405 

e-mail: novak.zp@iol.cz 

 

Novák Václav Mgr.     Ekologické studie a projekty 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Hřbitovní 449 

Hřbitovní 449      398 11 Protivín 

398 11 Protivín     tel: 724 083 707 

tel: 382 252 017 

e-mail: vaclav_novak@seznam.cz 

 

Nováková Renata Ing.    Profiodpady s.r.o. 

Platnost autorizace do: 15. 6. 2016   Vřesová 3006 

Dvořákova 3802     276 01 Mělník 

276 01 Mělník      tel: 725 794 872 

       e-mail: info@profiodpady.cz, novakova@profiodpady.cz 

 

Novotný Libor Mgr.     Libor Novotný, geologie, odpady, životní prostředí 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Stará 62 

Resslova 1760/2     400 01 Ústí nad Labem 

400 11 Ústí nad Labem    tel: 602 154 748 

e-mail: nadmerna.obuv@volny.cz 

 

 

Novotný Mojmír Ing.     TRANSCONSULT, s.r.o 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Nerudova 37 

Wolkerova 935     500 02 Hradec Králové  

500 02 Hradec Králové    tel: 495 533 105 

tel: 773 207 176     fax: 495 536 531 

e-mail: mojma@centrum.cz    e-mail: novotny@transconsult.cz 

 

Nykles Karel RNDr.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Lesní 174/3 

Lesní 174/3      353 01 Mariánské Lázně 

353 01 Mariánské Lázně    tel: 354 625 413 

tel: 354 625 413     e-mail: ekologiam@o2active.cz 
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Obal Libor Ing.     Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Janáčkova 1020/7 

Sokolí 487/6      702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

725 29 Ostrava – Petřkovice    tel: 596 124 897, 602 418 360 

tel: 602 418 360, 596 124 897   fax: 596 113 139 

       e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz 

 

Obluk Václav Ing.     Ing. Václav Obluk – OSVČ 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Morseova 245 

Lékořicová 166     109 00 Praha 

104 00 Praha      tel: 604 825 980  

e-mail: vaclav.obluk@volny.cz 

 

Obrdlík Pavel, Ing.      EKOPONTIS, s.r.o. 

Cejl 511/43      Cejl 511/43 

602 00 Brno      602 00 Brno 

       tel: 774 854 447 

       e-mail: obrdlik@ekopontis.cz 

Obršál Zdeněk Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016  

Tuněchody 114  

537 01 Chrudim 1  

tel: 469 632 568, 603 256 471     

e-mail: zdenek.obrsal@seznam.cz 

 

Obst Petr RNDr.     Petr Obst - G.L.I. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Havlíčkovo náměstí 839 

Vilémov 35      396 01 Humpolec 

396 01 Humpolec     e-mail: p.obst@gli.cz 

tel: 606 674 162 

 

Ondrůšek Tomáš Mgr.     

Platnost autorizace do: 12. 3. 2017    

Nad Ostrůvkem 314      

664 07 Pozořice      

tel: 724 081 452     

e-mail: tomas.ondrusek73@gmail.com 

 

Paciorková Jarmila Ing.    Ing. Jarmila Paciorková - EPRO 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   U Statku 301/1 

Turgeněvova 3     736 01 Havířov 

736 01 Havířov     tel: 602 749 482 

tel: 602 749 482     fax: 596 818 570 

       e-mail: eproj@volny.cz 
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Pačesná Daniela RNDr., PhD.   DP ECO-CONSULT s.r.o. 

Platnost autorizace do: 30. 6. 2016   V Lukách 446/12 

V Lukách 446/12     503 41 Hradec Králové 

503 41 Hradec Králové    tel: 776 813 743 

tel: 776 813 743     e-mail: dpacesna@eco-consult.cz 

e-mail: d.pacesna@seznam.cz 

 

Pantoflíček Petr Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Přestavlky u Čerčan č.p. 14 

257 23 Přestavlky u Čerčan   

tel: 317 777 888, 602 331 975 

fax: 317 777 888   

e-mail: petrpantoflicek@quick.cz,  

petrpantoflicek@seznam.cz 

 

Patrná Dana Ing.     Letiště Praha, s.p. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   K letišti 6/1019 

U zvoničky 10/7     160 08 Praha 6 

162 00 Praha 6     tel: 220 111 809 

tel: 720 179 752 

e-mail: mpatrna@tiscali.cz 

 

Pavelka Tomáš Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016        

Opavská 1124  

708 00 Ostrava - Poruba  

tel: 602 768 126   

e-mail: tpavelka@volny.cz 

 

Pavliš Radko RNDr.     Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   U Vodárny 137 

Urxova 295      537 01 Chrudim 2 

500 06 Hradec Králové    tel: 469 637 101 

tel: 495 268 903, 602 449 183    fax: 469 630 401 

e-mail: radko.pavlis@seznam.cz   e-mail: vz@vz.cz 

 

Pechmanová Radka Mgr.    AQUATEST, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   nám. Dr. M. Horákové 4 

Studentská 93      360 01 Karlovy Vary 

360 07 Karlovy Vary     tel: 353 224 013, 723 303 239 

tel: 353 332 169, 723 303 239   fax: 353 224 013 

fax: 353 332 169     e-mail: karlovy_vary@aquatest.cz 

e-mail: r.pechmanova@volny.cz 
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Pešková Hana Ing.     DHW, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 13. 1. 2021   Kostelní 165 

Kostelní 165      381 01 Český Krumlov 

381 01 Český Krumlov    tel: 606 606 986 

tel: 606 606 986     e-mail: Peskova.DHW@gmail.cz 

e-mail: hanapeskova@email.cz 

 

Peták Petr RNDr., CSc.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Na Hřebenkách 86  

150 00 Praha 5  

tel: 602 212 279   

e-mail: petak@praha5.net 

 

Peterková Lucie, Mgr., Ph.D.    ECOLOGICAL CONSULTING a.s. 

Platnost autorizace do: 25. 11. 2018   Na Střelnici 48 

Jeremiášova 16     779 00 Olomouc   

779 00 Olomouc     tel: 733 531 356    

tel: 774 855 694     fax: 585 203 169    

e-mail: peter.lucie@seznam.cz   e-mail: lucie.peterkova@ecological.cz 

 

Petira Oldřich Ing., CSc.     

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    

Hrubínova 1467      

500 02 Hradec Králové 

tel: 603 842 067 

fax: 495 538 149 

e-mail: o.petira@volny.cz 

 

Petrů Mario Ing.      GET s.r.o. 

Platnost autorizace do: 17. 7. 2017   Perucká 11a  

V Olšinách 1124/54     120 00 Praha 2  

100 00 Praha 10     tel: 233 370 741 

tel: 721 621 059     fax: 233 372 730    

e-mail: petru.mario@gmail.com    e-mail: petru@get.cz 

 

Pipek Radovan RNDr.    R.P. GEO s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Ludvíkova 210 

Ludvíkova 210     735 41 Petřvald 

735 41 Petřvald u Karviné    tel: 603 261 683 

tel: 603 261 683     e-mail: rpgeo@@seznam.cz 

 

Píša Radek Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   

Konečná 2770  

530 02 Pardubice 

tel: 466 536 610    

e-mail: info@radekpisa.cz 
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Píša Václav Ing.     ECOPROGRESS, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Žatecká 1899 

ČSA 39/2110      434 01 Most 

434 01 Most      tel: 723 155 060 

tel: 723 155 060     fax: 476 704 405 

e-mail: pisa@ecoprogress.cz 

 

Píša Václav Ing., CSc.    ATEM - Atelier ekologických modelů, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Hvožďanská 3/2053 

Nad lesním divadlem 1117    148 01 Praha 4 

142 00 Praha 4     tel: 241 494 425, 608 735 546  

tel: 608 735 546     fax: 241 494 425 

       e-mail: atem@atem.cz 

 

Pištora Jiří Mgr.     4G CONSITE s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Šlikova 406/29 

Nám. 14. října 1/1278     169 00 Praha 6 

150 00 Praha 5     tel: 242 485 929 

tel: 602 244 465     fax: 242 485 929   

e-mail: jirka.pistora@email.cz   e-mail: info@4gconsite.cz 

 

Pízová Naděžda RNDr.    RNDr. Naděžda Pízová - EKOBÁZE 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Bavorská 856 

Ke Koh - i - nooru 1456/5    155 00 Praha 5 

155 00 Praha 5     tel: 777 311 175 

tel: 777 311 175 

e-mail: pizova@gmail.com 

 

Plaček Jan Ing.     SŽDC, s.o. SDC Liberec 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Nákladní 459, P.O.BOX 51 

Bilejova 225      460 02 Liberec 

463 03 Stráž nad Nisou    tel: 972 365 458 

       fax: 972 365 523 

       e-mail: placekj@szdc.cz 

 

Plachý Vladimír Ing.     EMPLA AG, spol s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Za Škodovkou 305 

Prokopa Holého 459     503 11 Hradec Králové 

500 02 Hradec Králové    tel: 495 218 875 

tel: 777 769 087     fax: 495 218 875 

       e-mail: empla@empla.cz 

 

Plevová Ilona Ing.     Pragoprojekt, a.s. 

Platnost autorizace do: 19. 1. 2021   Na Ryšánce 1668/16 

Tomanova 6      147 00 Praha 4 

301 00 Plzeň      e-mail: plevova@pragoprojekt.cz  

tel: 226 066 339, 776 569 986  

e-mail: plevova.ilona@seznam.cz 
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Pokoj Jaromír Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Deštná 59      Kuršova 988/16  

679 61 p. Letovice     635 00 Brno   

tel: 723 637 450, 546 215 011   tel: 723 637 450, 546 215 011  

e-mail: jpokoj@seznam.cz 

 

Polenka Evžen Ing.     Ing. Evžen Polenka, Sdružení podnikatelů 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Jabloňová 2/324 

Jabloňová 2      621 00 Brno 

621 00 Brno      tel: 549 274 038, 723 032 364 

tel: 723 032 364, 549 274 038 

e-mail: epolenka@seznam.cz 

 

Pondělíček Michael Mgr.    KPZ-Mgr. M. Pondělíček 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Plzeňská 659/70 

Plzeňská 659/70     266 01 Beroun 

266 01 Beroun     tel: 602 268 908 

tel: 602 268 908     e-mail: mpkpz@tiscali.cz 

 

Pospíchal Zdeněk Dr., Ing.    QZP. s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Podbabská 283/5 

Podbabská 283/5     621 00 Brno - Ivanovice 

621 00 Brno – Ivanovice    tel: 603 826 910 

tel: 541 227 037 

fax: 541 227 037 

e-mail: zpospich@sky.cz 

 

Pospíšilíková Marcela RNDr.   VODNÍ ZDROJE HOLEŠOV, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Tovární 1423 

Karlovice 301      769 01 Holešov 

768 43 Kostelec u Holešova     tel: 573 312 136 

tel: 606 744 836     fax: 573 312 130 

       e-mail: pospisilikova@vzh.cz, vzh@vzh.cz 

 

Postbiegl Stanislav Ing.    AMEC s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Křenová 58 

Milešovice 3      602 00 Brno 

683 54 Otnice      tel: 725 607 978 

tel: 732 224 583     e-mail: postbiegl@amec.cz 

 

Pozděna Petr Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Lonkova 470  

530 09 Pardubice 

tel: 603 289 332     

e-mail: ppozdena@seznam.cz 
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Procházka Jiří RNDr.     EKOAUDIT, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Podnásepní 1h 

Botanická 32      602 00 Brno 

602 00 Brno      tel: 543 235 063, 602 555 230 

tel: 602 555 230, 543 235 063   e-mail: prochazka@ekoaudit.cz 

 

Přílepek Radek Ing.     FARMTEC, a.s. 

Platnost autorizace do: 11. 11. 2017   Chýnovská 1098 

Bydlinského 871     390 02 Tábor 

391 01 Sezimovo Ústí    tel: 381 210 354, linka 428 

tel: 602 539 541     fax: 381 210 431 

e-mail: radek.prilepek@seznam.cz 

 

Ptáček Miroslav Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Pražská 86  

281 61 Kouřim   

tel: 603 319 833   

e-mail: ekologie.mp@centrum.cz 

 

Rimmel Vladimír Ing.    Regionální centrum EIA, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Lidická 1 

Náměstí 69      742 83 Klimkovice 

742 83 Klimkovice     tel: 596 114 440 

tel: 603 112 170     fax: 596 114 440 

       e-mail: rimmel@rceia.cz 

 

Ročňová Barbora Mgr.    EKONOX, s.r.o.  

Platnost autorizace do: 26. 7. 2019   V Ráji 501 

Leštinka 10      530 02 Pardubice   

539 73 Skuteč      tel: 724 355 326   

tel: 724 355 326     e-mail: rocnova@ekonox.cz    

 

      

Rosa Alexandr Ing.     RUBENA a.s. Hradec Králové 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Akademika Bedrny 89 

Podůlšany 7      502 00 Hradec Králové 

533 45 Opatovice nad Labem   tel: 605 234 103 

tel: 736 745 989     e-mail: alexandr.rosa@rubena.cgs.cz 

e-mail: alexandr.rosa@seznam.cz 

 

Rous Jiří Ing.      Ing. Jiří Rous PIREO 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   J. V. Sládka 3 

Litoměřická 2084/8     415 01 Teplice 

415 01 Teplice     tel: 417 536 102, 603 571 202 

tel: 417 381 782     fax: 417 533 189 

e-mail: jrous@terendesign.cz    e-mail: jiri.rous@pireo.cz 
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Růžička Jaroslav RNDr.    RNDr. Jaroslav Růžička - ENVIKV 

Platnost autorizace do: 28. 11. 2018   Ondřejská 1162/44 

Ondřejská 1162/44     360 10 Karlovy Vary 

360 10 Karlovy Vary     tel: 602 133 864 

tel: 602 133 864      e-mail: envikv@seznam.cz 

 

Růžička Milan RNDr.    AOPK ČR 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Jiráskova 1665 

Kollárova 25      530 02 Pardubice 2 

533 53 Pardubice 19 – Ohrazenice    

tel: 608 520 079       

e-mail: hmota@volny.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 17. 5. 2019 Kabátníkova 5 

Lipůvka 434      602 00 Brno 

679 22 Lipůvka     tel: 549 123 424 

tel: 603 389 238     fax: 549 123 456 

       e-mail: m.vrbova@hbh.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   - environmentální konsultant 

Sametová 734      Sametová 734 

460 01 Liberec     460 01 Liberec 

tel: 484 228 23     tel: 486 203 190 

e-mail: zryslavy@hotmail.com   e-mail: zar@volny.cz 

 

Řibřid Jiří Ing.     ÚJV ŘEŽ, divize Energoprojekt Praha 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vyskočilova 3/741 

Nad Přívozem 1/1680     140 21 Praha 4 

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

tel: 244 462 812     fax: 241 006 509  

       e-mail: ribrid@egp.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 

Mošnova 21      Kamenice 126/3 

615 00 Brno      625 00 Brno  

tel: 724 119 840     tel: 549 495 495 

       e-mail: sanka@recetox.muni.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Trojská 92 

Sokolská 602      171 00 Praha 7 

793 76 Zlaté Hory     tel: 283 090 615 

       fax: 283 090 658 

       e-mail: kristina.schejbalova@aecom.com 
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Skácel Alexander RNDr., CSc.    

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    

Průkopnická 24 

700 30 Ostrava - Zábřeh 

tel: 777 674 897      

e-mail: skacel.alex@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Geologická 4 

Sulice-Želivec 153     152 00 Praha 5 

251 68 Kamenice     tel: 604 210 658 

tel: 604 210 658     fax: 234 607 723 

e-mail: skorepa@aquatest.cz 

 

Skořepa Zdeněk Ing.     ARCADIS Bohemiaplan s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Částkova 73 

Bzenecká 4      326 00 Plzeň 

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

tel: 602 104 905     fax: 377 240 760 

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

 

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

Platnost autorizace do: 28. 12. 2019   Elektrárenská 774/2 

Hrabenov 260      101 52 Praha 10  

789 63 Ruda nad Moravou    tel: 602 694 164, 581 108 301 

       e-mail: skoumal@cepsinvest.cz 

 

Skoumal Zdeněk Ing.     KOVOPROJEKTA Brno, a.s. 

Platnost autorizace do: 28. 11. 2016   Šumavská 416/15 

Kouty 106      602 00 Brno 

675 08 Kouty       tel: 532 153 237 

tel: 604 189 449       

e-mail: skoumal.z@centrum.cz 

 

Skybová Marie Ing., PhD.  

Platnost autorizace do: 22. 5. 2018     

Zahradní 241       

747 91 Štítina 

tel: 775 079 928 

e-mail: Marie.Skybova@seznam.cz 

 

Slouka Jiří RNDr.     Ekosystem, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Podkovářská 6  

Nýdecká 442       190 00 Praha 9 

199 00 Praha 9 - Letňany    tel: 731 413 538 

tel: 606 630 016     fax: 222 531 639 

       e-mail: slouka@ekosystem.cz 
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Smutný Martin Mgr.     Integra Consulting Services, s.r.o  

Platnost autorizace do: 8. 11. 2019   Pobřežní 18/16  

Větrná 6197/10     186 00 Praha 8  

708 00 Ostrava-Poruba    tel: 234 134 236  

tel: 724 110 779     fax: 234 134 236 

e-mail: martin.smutny@integranet.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Hoření 13 

Rabasova 41      400 96 Ústí nad Labem 

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

tel: 603 834 385 

e-mail: d.ec@volny.cz 

 

Stančo Radomír Ing.     BKB Metal, a.s.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Hlubinská 917/20 

Proskovická 41     702 00 Moravská Ostrava  

700 30 Ostrava – Výškovice    tel: 736 627 141  

tel: 736 627 141     fax: 597 488 100 

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

  

Staněk Ivo RNDr.      Haskoning DHV Czech Republic, spol. 

s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Sokolovská 100/94 

Ibsenova 11      186 00 Praha 

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

       e-mail: ivo.stanek@rhdhv.com 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Nádražní 2811 

Na Výspě 18      738 01 Frýdek-Místek 

700 30 Ostrava – Výškovice     

tel: 737 613 605 

e-mail: Stanovsky.J@seznam.cz 

 

Starý Jiří RNDr.     NORTHGEO-RNDr. Jiří Starý 

Platnost autorizace do: 19. 06. 2018   Jizerská 2945/61 

Jizerská 2945/61     400 01 Ústí nad Labem 

400 11 Ústí nad Labem    tel: 728 069 069 

tel: 728 069 069       

e-mail: jiristary@atlas.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Budovatelů 2957  

Jana Vrby 1717     431 01 Most 

434 01 Most      tel: 417 637 437 

tel: 602 417 067     fax: 417 637 437 

e-mail: ecomost@ecomost.cz 
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Střelec Tomislav Ing., CSc.    Ministerstvo životního prostředí 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vršovická 65 

Nábřeží SPB 498     100 10 Praha 10 

708 00 Ostrava – Poruba    tel: 724 346 257 

e-mail: tomislav.strelec@seznam.cz   e-mail: tomislav.strelec@mzp.cz 

 

Studený Miroslav RNDr.    Fakultní nemocnice Olomouc 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   I. P. Pavlova 6 

Dvořákova 23      779 00 Olomouc 

779 00 Olomouc     tel: 606 710 016 

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

e-mail: m.studeny@volny.cz 

 

Sulek Bohumil Ing., CSc.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Na pláni 2863/9 

Na pláni 2863/9     150 00 Praha 5 

150 00 Praha 5     tel: 602 353 194 

tel: 602 353 194 

e-mail: bob.sulek@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Prvního pluku 20/224 

Jiránkova 1135     186 59 Praha 8 - Karlín 

163 00 Praha 6 - Řepy    tel: 251 038 255 

       fax: 251 038 219 

       e-mail: svoboda@tebodin.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Tovární 1423 

Hanácká 336      769 01 Holešov 

769 01 Holešov     tel: 573 312 121 

tel: 573 397 411     fax: 573 312 130 

       e-mail: svobodova@vzh.cz 

 

Svobodová Jiřina Ing.     Ing. Jiřina Svobodová DEPOS 1 

Platnost autorizace do:  31. 12. 2016   Čs. armády 1079/30 

Čs. armády 1079/30     405 01 Děčín 

405 01 Děčín      tel: 604 242 976 

tel: 412 513 054     e-mail: deposdecin@volny.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Táborská 31 

U Krčské vodárny 1133    140 16 Praha 4 

140 00 Praha 4     tel: 724 020 867 

tel: 724 020 867     fax: 261 215 186 

       e-mail: milan.sykora@hydroprojekt.cz 
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Šafařík Václav Ing.     RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   U Vodojemu 1275/34 

U Vodojemu 1275/34     693 01 Hustopeče u Brna 

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

tel: 519 323 861, 603 544 915   fax: 511 141 702 

fax: 511 141 702     e-mail: renvodin@renvodin.cz 

 

Šambergerová Olga, Ing.    PUDIS a.s. 

Čechovská 65      Nad Vodovodem 3258/2 

261 01 Příbram VIII     100 00 Praha 10 - Strašnice 

tel: 776 764 316     tel: 776 764 316 

       e-mail: olga.sambergerova@pudis.cz, info@pudis.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Fibichova 16 

Fibichova 16      690 02 Břeclav 

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

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

e-mail: sebela.vladimir@gmail.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 14. 4. 2018   Kabátníkova 5 

Ve Stromovce 715/6a     602 00 Brno 

500 11 Hradec Králové    tel: 549 123 480 

tel: 605 536 053     fax: 549  123 456 

e-mail: sikula@centrum.cz    e-mail: t.sikula@hbh.cz 

 

Šimunek Ondřej Ing.     Správa CHKO ČR, správa CHKO Český kras 

Platnost autorizace do: 4. 2. 2018   Karlštejn 85 

Fügnerova 809     267 18 Karlštejn 

266 01 Beroun 2      tel: 311 681 713 

tel: 311 622 578     fax: 311 681 713 

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

juan.atualpa@centrum.cz 

 

Šináglová Růžena Ing.      

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Roudnická 445/6      

182 00 Praha 8      

tel: 222 958 595, 608 246 596 

e-mail: ruzena.sinaglova@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Husitská 133/49 

Jáchymovská 270/28     460 07 Liberec 7 

460 10 Liberec 10     tel: 485 152 611, 603 523 826 

tel: 485 150 867     fax: 485 152 652 

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

 

 

mailto:olga.sambergerova@pudis.cz,%20info@pudis.cz
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Štancl Luboš, Ing.     AZ GEO, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 6. 5. 2020   Masná 1493/8 

Antošovická 256/54     702 00 Ostrava 

711 00 Ostrava     tel: 596 114 030  

tel: 603 874 098     fax: 596 114 030  

e-mail: stancl@azgeo.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Ant. Dvořáka 2190 

Ant. Dvořáka 2190     434 01 Most  

434 01 Most      tel: 602 406 212     

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

 

Šulcová Kateřina, Mgr. 

Platnost autorizace do: 31. 1.2020 

Nad Cihelnou 27 

147 00 Praha 4 

tel: 724 677 562 

e-mail: katerina@sulcova.eu    

 

Šutera Václav Ing.     P-EKO, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Masarykova 109/62 

Pod Vodojemem 1     400 01 Ústí nad Labem 

400 10 Ústí nad Labem    tel: 475 211 822  

tel: 724 021 916     fax: 475 214 828 

e-mail: sutera@jarosul.cz    e-mail: sutera@p-eko.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 29. 4. 2019   Křenová 58 

Pavlovova 19      602 00 Brno 

568 02 Svitavy     tel: 543 428 326 

tel: 608 129 375     fax: 543 240 676 

e-mail: jana.nezvalova@post.cz   e-mail: nezvalova@amec.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Kollárova 1879/11 

Jungmannova 766/2     415 36 Teplice 

415 01 Teplice     tel: 417 559 134 

tel: 474 540 954      fax: 417 559 222 

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Klínec 168 

Klínec 168      252 10 Klínec 

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

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

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pavlíkova 601 

Pavlíkova 601      142 00 Praha 4 

142 00 Praha 4     tel: 603 517 601 

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Trocnovská 794/9 

Baarova 976/7      702 00 Ostrava 

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

e-mail: tizkova@g-consult.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pražská 900 

Klínec 150      252 10 Mníšek pod Brdy 

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

       fax: 318 591 772 

       e-mail: tomasek@sommnisek.cz 

 

Tomek Igor RNDr.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021    

Na požáře 178/1      

760 01 Zlín 

 

Toniková Zuzana Ing.    Ing. Zuzana Toniková - ENVI-TON  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Průchova 3168 

Průchova 3168     272 01 Kladno 1  

272 01 Kladno 1     tel: 311 254 043, 604 530 664 

tel: 311 254 043, 604 530 664   fax: : 311 254 043 

fax: 311 254 043 

e-mail: zuzana.tonikova@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Chelčického 4 

Janského 1016     702 00 Ostrava 

721 00 Ostrava Svinov    tel: 596 114 465 

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

 

Tucauerová Dagmar RNDr.     

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Zahradní 400      

273 45 Hřebeč      

tel: 312 253 299 

e-mail: hig.dada@volny.cz 
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Tycová Miroslava Ing.     

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Boženy Němcové 14     

323 00 Plzeň      

tel: 377 535 243, 603 428 665    

fax: 377 535 243      

e-mail: tycovam@tiscali.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vítězná 3 

Šilheřovická 273/16     702 00 Ostrava 

725 29 Ostrava – Petřkovice    tel: 596 115 224, 602 776 063  

tel: 602 776 063     e-mail: tylcer@aqd.cz 

 

Úlehla Tomáš Mgr.     Ekologické poradenství, EIA/SEA 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pasecká 5508 

Pasecká 5508      760 01 Zlín 

760 01 Zlín      tel: 606 554 737 

tel: 604 220 340, 608 665 778 

e-mail: t.ulehla@tiscali.cz 

 

Urbanec Petr Ing.     UNIE - sdružení osob nakládajících s odpady 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Na Nivách 20 

Hrušovská 2678/20     704 00 Ostrava - Zábřeh 

702 00 Ostrava 

 

Utíkalová Pavlína Mgr.    Ecorem Consulting s.r.o. 

Platnost autorizace do: 25. 3. 2018   Stará Cesta 1127 

Valentova 883      675 31 Jemnice 

675 31 Jemnice     tel: 737 735 195 

tel: 737 735 195     fax: 585 203 169 

e-mail: utikalova@ecoremconsulting.cz 

 

Vacek Michal Ing.     

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Kunín 90      

742 53 Kunín      

tel: 739 521 873 

e-mail: michalvacek@email.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 27. 9. 2017   Katedra zahradní a krajinné architektury 

Suchdolské náměstí 12    Kamýcká 129 

165 00 Praha - Suchdol    160 00 Praha 6 -Suchdol 

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

e-mail: vacek.oldrich@gmail.com 
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Václavíková Eliška Mgr.    Ametyst, o.s. 

Platnost autorizace do: 7. 3. 2018   Koterovská 84 

Kváskovice 17     326 00 Plzeň 

387 19 Drážov     tel: 377 542 021 

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

e-mail: eliska.vaclavikova@sev-ametyst.cz 

 

Vácha Jiří RNDr.     Wastech, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Ostružinová 36 

Pražská 2979      106 00 Praha 10 

415 01 Teplice     tel: 475 207 888 

       fax: 475 210 920 

       e-mail: vacha@wastech.cz 

Valentin Alexandr Ing.     

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Jáchymovská 269     

460 10 Liberec       

tel: 607 766 131 

e-mail: alex.valentin@seznam.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Vítězná 3 

Jamnická 54      702 00 Ostrava 

738 01 Staré Město     tel: 596 115 224 

tel: 558 631 601     fax: 596 115 224 

e-mail: valicek@aqd-envitest.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   ateliér urbanismu, architektury a ekologie 

Masarykova 29     Bělohorská 3 

312 00 Plzeň      301 64 Plzeň 

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

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

 

Vaněčková Markéta Mgr.    IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 11. 12. 2018   Koniklecová 449/9 

Vodní 1      602 00 Brno 

634 00 Brno      

tel: 608 167 672     tel: 533 446 080 

e-mail: marketa.vaneckova@tiscali.cz  fax: 533 446 089 

       e-mail: marketa.vaneckova@im-projekt.cz 

 

Varga Pavel Ing.     DIAMO, státní podnik, 

Platnost autorizace do: 23. 4. 2019   odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

Českodubská 121     Máchova 201 

463 52 Osečná     471 27 Stráž pod Ralskem  

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

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

e-mail: varga@diamo.cz 
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Vargová Jiřina RNDr.    Develop Projekt Consult s.r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Boženy Němcové 42 

Boženy Němcové 42     466 04 Jablonec nad Nisou 

466 04 Jablonec nad Nisou    tel: 603 258 954 

tel: 603 258 954      

e-mail: jirina.vargova@seznam.cz 

 

Vašíček Ladislav Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Mezi Mlaty 804/30     

697 01 Kyjov      

tel: 602 508 264      

fax: 518 614 343      

e-mail: info@ekologievasicek.cz 

 

Vašíček Václav RNDr.    RNDr. Václav Vašíček    

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Lidická 369 

Jiráskova 403      530 09 Pardubice  

517 42 Doudleby nad Orlicí    tel: 604 319 301 

tel: 604 319 301 

e-mail: vvasicek@quick.cz 

 

Vavrečková Jitka Ing.     UNIGEO, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Místecká 329/258 

Nerudova 603      720 00 Ostrava - Hrabová  

793 76 Zlaté Hory     tel: 584 425 307, 724 622 988  

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

e-mail: vavreckova8@seznam.cz 

 

Vejr Martin Ing.  

Platnost autorizace do: 22. 5. 2018    

Křešínská 412      

262 23 Jince 

tel: 318 692 580, 607 863 335       

e-mail: vejrmartin@gmail.com 

 

Veselý Pavel Ing.     DEKONTA, a.s.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Volutova 2523 

Lamačova 906     158 00 Praha 5 

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

tel: 724 040 042     fax: 235 522 254 

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Střekovská 1345 

Bedřichovská 1958/8     182 00 Praha 8 - Kobylisy  

182 00 Praha 8 - Střížkov    tel: 222 981 809 

tel: 604 844 441     e-mail: univerza@univerza.cz 
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Víta Radovan Ing.     Magistrát města Kladna 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   nám. Starosty Pavla 44 

Karla Pazdery 91     272 01 Kladno 

273 51 Kyšice-Unhošť    tel: 312 604 111 (222) 

tel: 312 699 014, 602 662 882   fax: 312 628 021 

       e-mail: vita@mestokladno.cz 

 

Vítková Michaela Ing.  

Platnost autorizace do: 14. 11. 2017    

Opálkova 4      

635 00 Brno      

tel: 733 651 483 

e-mail: skalka@centrum.cz 

 

Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)   GET, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 10. 1. 2020   Perucká 11a 

Mírová 159      120 00 Praha 2 

262 02 Stará Huť     tel: 233 370 741 

tel: 724 368 934     fax: 233 372 730 

e-mail: vorlova@get.cz 

 

Vlček Roman, Mgr.     AECOM CZ s.r.o. 

Platnost autorizace do: 29. 4. 2019   Trojská 92 

Spáčilova 3080/36     171 00 Praha 7 

767 01 Kroměříž     tel: 725 596 260 

tel: 774 226 337     e-mail: Roman.Vlcek@aecom.com 

e-mail: envicom@prevencerizika.cz 

 

Vohralíková Jana Ing.    Tractebel Engineering, a.s. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pernerova 168 

Dvakačovice 29     531 54 Pardubice  

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

tel: 469 692 643     fax: 466 818 190 

e-mail: janavohralikova@seznam.cz 

 

Vokurková Radka Ing.    Consulteco s.r.o. 

Platnost autorizace do: 10. 5. 2019   Táborská 922 

Krnsko 159      293 01 Mladá Boleslav 

294 31 Krnsko     tel: 777 331 771 

tel: 777 331 771     fax: 326 326 940 

e-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz 

 

Vomáčková Marie Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

5. května 885      

391 65 Bechyně      

tel: 381 213 813, 731 573 408 

e-mail: mvomackova@volny.cz 
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Vondráček Ladislav Ing.    ENVING, spol. s r.o. 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Staňkova 557/18a 

Bělohorská 143     602 00 Brno 

636 00 Brno      tel: 549 210 356 

tel: 603 417 349     fax: 541 240 857 

e-mail: vondracek@enving.cz 

Vorel Josef Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

Černohorská 611      

383 01 Prachatice     

tel: 388 318 340, 603 263 437    

e-mail: vorel.josef@cbox.cz 

 

Vostal Dalibor Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Smetanova 8 

Kounicova 31      602 00 Brno 

602 00 Brno      tel: 603 886 030 

tel: 603 886 030     fax: 549 250 891 

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

 

Votočková Tereza Mgr.    Výzkumný ústav pozemních staveb 

Platnost autorizace do: 28. 11. 2018   -certifikační společnost, s.r.o. 

Hrdlívská 524      Pražská 16 

273 05 Smečno     102 21 Praha 10 - Hostivař 

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

       fax: 281 017 241 

       e-mail: tereza.votockova@vups.cz 

 

Vraný Miroslav Ing.     Farm Projekt 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   Jindřišská 1748 

Jindřišská 1748     530 02 Pardubice  

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

tel: 466 657 509     fax: 466 657 509 

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

 

Vrátná Iva Ing.     Ing. Iva Vrátná EKOLINE 

Platnost autorizace do: 19. 6. 2018   Skalka 32 

Skalka 32      267 01 Příbram 

261 01 Příbram     tel: 603 942 121 

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

 

Vrbata Leoš RNDr.     Geotip 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Brdičkova 1914 

Brdičkova 1914     155 00 Praha 5 

155 00 Praha 5      

tel: 603 242 778      

 

 

 

 



  
 

 
269 

Vrdlovcová Michaela Ing.    Vrchní soud v Praze 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Náměstí hrdinů 1300 

Daškova 3089/32     140 00 Praha 4 

143 00 Praha 4     tel: 261 196 320 

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

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

 

Vurm Karel Ing., CSc.    KAREKO 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    Ortenovo náměstí 13 

Ortenovo náměstí 13     170 00 Praha 7 

170 00 Praha 7      

tel: 602 772 093    

e-mail: karel.vurm@volny.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Pod Děkankou 1694/4 

Petržílkova 2266/14     140 00 Praha 4 

158 00 Praha 5     tel: 261 217 066 

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

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021   U Malše 20 

Hodějovická 76     370 01 České Budějovice 

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

tel: 387 200 602     fax: 386 354  946 

e-mail: vojtav@volny.cz    e-mail: vyhnalek@eiaservis.cz 

 

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

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   Tovární 2093 

Mičurinova 1922     356 01 Sokolov 

356 01 Sokolov 5     tel: 352 614 410 

e-mail: miroslav.wittner@momentive.com 

 

Zdražil Vladimír Ing.     Ústav aplikované ekologie LF ČZU 

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   nám. Smiřických 1 

Tismice 128      281 63 Kostelec nad Černými lesy 

282 01 Tismice     tel: 321 694 500 

tel: 321 623 518     fax: 321 694 500 

e-mail: zdrazil@kostelec.czu.cz 

Zeman Zbyněk Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016   

K Loučkám 1685      

436 06 Litvínov      

tel: 732 476 054 

e-mail: zbynek.zeman@volny.cz 
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Zemancová Monika Ing.    GET, s.r.o. 

Platnost autorizace do: 10. 1. 2020   Perucká 11a 

Dražická 144/6     120 00 Praha 2 

294 71 Benátky nad Jizerou    tel: 233 370 741 

tel: 724 368 935     e-mail: zemancova@get.cz 

 

Zima Karel Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    

Lipová - Hrochov 84     

798 45 Suchdol u Prostějova    

tel: 724 056 094 

e-mail: zima.karel@email.cz 

 

Žák Vilém Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    

Sukova 1233      

271 01 Nové Strašecí     

tel: 606 626 318 

e-mail: vilemzak@seznam.cz 

 

Žídková Pavla Ing.  

Platnost autorizace do: 31. 12. 2016    

Polní 293      

747 62 Mokré Lazce     

tel: 777 807 191      

fax: 553 716 960 

e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz  

 

 

 

 

Mgr. Evžen Doležal, v.r. 

ředitel odboru posuzování vlivů na životní  

prostředí a integrované prevence 

    


