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ÚVODEM
Podpory na ochranu životního prostředí zřejmě nejvíce ovlivňuje v průběhu roku 2005 zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon budou postupně omezeny podpory 
zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny, i když opatření obsažená v novém zákoně nejsou veřejnou 
podporou. Ostatní podpory zaměřené na ochranu životního prostředí jsou v roce 2005 bez výraznějších změn oproti předchozímu roku 
a pokrývají priority Státní politiky životního prostředí. 

Podpory jsou zaměřeny zejména na plnění závazků České republiky v souvislosti se vstupem do Evropské unie, prioritně v ob-
lastech, kde jsou sjednána přechodná období. Pro podporu opatření na snížení emisí skleníkových plynů je důležitý vstup České 
republiky do systému obchodování v rámci Evropské unie. V letošním roce již probíhá v plném rozsahu přijímání podpor z Kohezního 
fondu, strukturálních fondů a dalších fondů. Vstup České republiky do Evropské unie umožnil významně posílit financování ochrany 
životního prostředí.

Předkládaná publikace Ministerstva životního prostředí a CENIA jako každoročně seznamuje čtenáře z co nejširšího pohledu 
s podporami, které je možno získat při realizaci investičních a neinvestičních opatření zlepšujících životní prostředí. Struktura publikace 
je zaměřena nejen na podpory z veřejných rozpočtů, ale i z dostupných zahraničních finančních prostředků, případně na další možné 
zdroje financování. Podpory jsou členěny podle jednotlivých ministerstev, která odpovídají za jejich poskytování, případně podle dalších 
subjektů. Vedle vyjmenovaných titulů existuje řada dalších, které nejsou přímo zaměřeny na životní prostředí, ale přesto významně 
přispívají k jeho zlepšování. Nelze proto tuto publikaci považovat z tohoto pohledu za zcela vyčerpávající. Existuje i opačný pohled, kdy 
veškeré veřejné podpory jsou posuzovány z pohledu jejich případných negativních účinků na životní prostředí a je navrhováno jejich 
omezení nebo zrušení. Tento přístup však taktéž není předmětem této publikace.

Nejdůležitějším finančním zdrojem poskytujícím podpory z veřejných rozpočtů je Státní fond životního prostředí České republiky, 
který je s ohledem na své příjmy (tvořené zejména z poplatků za znečišťování životního prostředí) a účelové zaměření výdajů na 
akce zlepšující kvalitu životního prostředí dlouhodobě stabilním finančním zdrojem. Jeho existence je jedním ze základních předpo-
kladů naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a zároveň je významným nástrojem v období po vstupu do Evropské unie. 
Nezastupitelnost Státního fondu životního prostředí České republiky se projevuje nejen v dofinancování projektů podporovaných z fon-
dů Evropské unie, ale i v národních programech zaměřených na prioritní oblasti vyplývající pro Českou republiku z členství v Evropské 
unii.

Významné jsou i podpory ze státního rozpočtu, i když jejich výše meziročně kolísá v závislosti na výši a prioritách schváleného 
státního rozpočtu. Financování starých ekologických škod je již tradičně zajišťováno převážně z Fondu národního majetku. Zahraniční 
finanční zdroje představují významnou finanční pomoc, která v případě fondů Evropské unie urychluje realizaci priorit Státní politiky 
životního prostředí a Evropské unie.

Publikace se člení do třech částí. V prvé jsou uvedeny tuzemské podpory, ve druhé zahraniční finanční zdroje a závěrečná kapi-
tola je zaměřena na informační zdroje. Struktura tuzemských podpor poskytovaných ze státního rozpočtu a Státního fondu životního 
prostředí České republiky je zachována jako v dřívějších letech podle působnosti jednotlivých ministerstev. Již sedmým rokem je 
vyhlašován Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který nelze nalézt samostatně, ale je 
obsažen průřezově ve více resortech. Především je zahrnut v programech Státního fondu životního prostředí České republiky, České 
energetické agentury a částečně v programech Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj atd. 

Za velmi důležité pokládám uvedení kontaktů na instituce a osoby zodpovídající za poskytování příslušných podpor, kde je možné 
získat podrobnější informace. Kromě dotazů na podpory konkrétních projektů zaměřených na ochranu životního prostředí je možné 
zaslat případné Vaše náměty na zkvalitnění této publikace, aby mohla co nejlépe sloužit nejširší veřejnosti.

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
ředitel odboru veřejné podpory
Ministerstvo životního prostředí
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1. Státní fond životního prostředí 
České republiky

Předmět a účel programu

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

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

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

Podpora z Fondu je směrována v  souladu se závazky 
vyplývajícími z mezinárodních úmluv a Státní politikou život-
ního prostředí, především do oblasti ochrany vod, ovzduší, 
nakládání s  odpady a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. 
Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních 
ekologických a ekonomických podmínek Přílohy. Podporu nelze 
poskytnout na již ukončené akce.

Kancelář Fondu zajišťuje veškerou agendu související 
s činností Fondu. Je to zejména konzultační a poradenská 
činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, pří-
prava návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra, 
následně pak smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu 
smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních 
prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování 
účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití 
poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, 
sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků 
a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluv-
ních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočto-
vých pravidel.

Podmínky přístupu k podpoře
CÍLE PROGRAMŮ A KRITÉRIA PODPOR

Žádosti se předkládají Fondu průběžně na předepsaných 
formulářích, případně na nosičích informací. Postup a nezbytné 
doklady, které jsou předkládány spolu s žádostí, jsou uvedeny 
v přílohách Směrnice. K žádosti se podle § 4 odst. 3 zákona 
přikládá odborný posudek, specifikace posudku je rovněž 

uvedena v přílohách. Fond nehradí žadatelům náklady spojené 
s vypracováním a předložením žádosti.

Fond posoudí žádost z  hlediska kompletnosti, registrována 
bude pouze kompletní žádost. Fond písemně informuje žadatele 
o zaregistrování jeho žádosti nebo o důvodech nezaregistrování.

Pro další projednávání podané žádosti o podporu, je roz-
hodující:
a) míra snížení negativního vlivu na životní prostředí,
b) ekologická a technicko-ekonomická úroveň navrhovaného 

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

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

řením,
e) efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativních 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ní zřízení), v platném znění/,
• právnické osoby založené nebo zřízené územními samo-

správnými celky (příspěvkové organizace a organizační 
složky),

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

 I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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P – podnikatelské subjekty, zejména 
• obchodní společnosti,
• státní podniky,
• družstva,
• fyzické osoby – podnikatelé,

E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající). 

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE FOND 
PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

1. OBLAST OCHRANY VOD

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření 
v rámci následujících programů:

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

ekvivalentních obyvatel, u nichž dosud není vybudována čistírna 
odpadních vod, nebo kde bude stávající čistírna odpadních vod 
rozšířena nebo rekonstruována na kapacitu uvedené velikosti 
(vztahuje se i na vybudování veřejné části kanalizace). 

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

valentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů 
pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, nebo na území národních parků a chráněných 
krajinných oblastí a jejich ochranných pásem.

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

ní kapacity, intenzifikace čistírenského provozu nebo rekonstruk-
ce ČOV na kapacitu velikosti 10 000 až 50 000 ekvivalentních 
obyvatel. Stanovená výše ekvivalentních obyvatel představuje 
přiváděné znečištění splaškovými odpadními vodami.

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

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

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

opatření, požadované celkové podpory z Fondu a podpory 
požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstra-
něného přepočteného znečištění, které se stanoví z hodnot 
odstraněného znečištění BSK5, CHSK- Cr, NL, N, P;

b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, 
zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového 

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

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

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

e) úroveň technického řešení; 
f) zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a komple-

tace systému likvidace odpadních vod.

2. OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření 
v rámci těchto programů:

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

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

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

ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění, v případech, kdy je zdroj provozo-
ván za účelem dodávky tepla pro vytápění a TUV pro školy, 
mateřské školy, zdravotnická zařízení, veřejně správní budovy, 
domovy důchodců, ústavy mentálně a tělesně postižených osob 
a další zařízení s charitativní činností. Podmínkou zařazení do 
programu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě 
paliv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob 
spalování. Podpora se vztahuje i na přípojky zajišťující dodávky 
zemního plynu pro rekonstruované zdroje tepla a případné roz-
vody centrálním zásobováním teplem (CZT) včetně převáděcích 
a výměníkových stanic. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena 
energetickým auditem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaře-
ní energií, v platném znění a vyhláškou MPO ze dne 14. června 
2001 č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí 
energetického auditu, v platném znění. Energetický audit je po-
vinnou přílohou žádosti v případě, že současná spotřeba energií 
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v rekonstruovaném zdroji přesahuje 700 GJ ročně bez ohledu na 
celkovou spotřebu energií vlastníka rekonstruovaného zdroje.

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

rekonstrukcí středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťo-
vání ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění, včetně rozvodů CZT za účelem plnění 
podmínek zákona o ochraně ovzduší a zavádění nejlepších do-
stupných technik. Podmínkou zařazení do programu je proka-
zatelné neplnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nebo zavádění nejlepší 
dostupné techniky definované zákonem č.76/2002 Sb. o integro-
vané prevenci, v platném znění. V případě energetických zařízení 
a využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení 
je dále podmínkou zařazení do programu energeticky úsporné 
řešení, které sníží, při nezměněném množství do sítě dodávaného 
tepla, spotřebu paliva minimálně o 20 % při přechodu na jiné palivo 
nebo způsob spalování. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena 
energetickým auditem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění a vyhláškou MPO ze dne 14. června 2001 
č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí ener-
getického auditu, v platném znění Energetický audit je povinnou 
přílohou žádosti v případě, že současná spotřeba energií v rekon-
struovaném zdroji přesahuje 700 GJ ročně bez ohledu na celkovou 
spotřebu energií vlastníka rekonstruovaného zdroje.

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

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

těkavých organických sloučenin z činností a zařízení technologic-
kých procesů používajících organická rozpouštědla, definovaných 
v § 4 zákona č. 86/2000 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Jedná se např. o opatření u těchto technologií a činností:
• technologie nanášení nátěrových hmot,
• polygrafie,
• čištění povrchů,
• chemické čištění, 
• nátěry vozidel,
• jiné nátěry jako kůže, kovů, plastů, textilu a tkanin, filmu, 

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

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

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

PROGRAM K PLNĚNÍ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU 
O LÁTKÁCH POŠKOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU VRSTVU ZEMĚ 

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

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

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

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

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

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

2. roztřídění a skladování výrobků vyřazených z používání 
s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohro-
žujících ozónovou vrstvu Země zajišťující minimální únik 
regulovaných látek,

3. odsátí regulovaných látek, 
4. odvoz odpadů neobsahujících regulované látky k sešrotová-

ní,
5. ekologické zneškodnění látek a výrobků vyřazených z použí-

vání včetně jejich komponentů obsahujících regulované látky 
poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

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

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

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

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

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

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

e) splnění kvalifikačních požadavků pro sběr regulovaných lá-
tek a výrobků vyřazených z používání a jejich zneškodnění. 



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

8

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

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

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

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

PROGRAM K DOSAŽENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE VZTAHU 
K POŽADAVKŮM EVROPSKÉ UNIE

Cílem programu je na základě stanovené kvality ovzduší 
se zřetelem k lidskému zdraví a životnímu prostředí připravit 
programy ochrany ovzduší a klimatu Země včetně jejich po-
stupné realizace. Toho má být dosaženo použitím společných 
metod a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzduší 
a udržováním kvality ovzduší v místech s přijatelným znečiště-
ním a zlepšování kvality ovzduší všude tam, kde je nadměrně 
znečištěno.

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

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

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

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

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

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

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

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

lokalitě,
b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, 

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

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

znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než odpo-
vídá emisním limitům pro nové zdroje podle prováděcích 
předpisů k zákonu č 86/2002 Sb., v platném znění a pro-
vozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody 
k plnění přísnějších podmínek provozování těchto zdrojů než 
je legislativně stanoveno, 

e) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na reali-
zaci opatření i požadované, případně navrhované podpory 
z Fondu, vztažená na jednotku odstraněného znečištění,

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

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

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

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

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

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

nebo zprostředkovaný převod dohodnutého množství skutečně 
realizovaného snížení emisí skleníkových plynů s využitím me-
chanizmů Kjótského protokolu při realizaci společných projektů 
(projektů JI) a stanovit podmínky jeho realizace.

Opatření navrhovaná k převodu emisních kreditů na za-
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hraniční subjekt budou vyhodnocena na základě ekonomických 
a ekologických ukazatelů a technické úrovně řešení a musí 
současně zajišťovat snížení emisí skleníkových plynů z dané 
technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. 
Opatření, s dostatečnými ekologickými přínosy, které splňuje 
podmínku adicionality a je navrhováno ke společné implemen-
taci, může být podpořeno v rámci příslušných investičních 
programů Fondu. Předpokladem podpory z Fondu je, že žadatel 
prokázal nedostatek disponibilních finančních zdrojů, ale je eko-
nomicky způsobilý opatření provést.

Přijímány a posuzovány budou projekty JI pouze inves-
tičního charakteru, vedoucí ke snižování emisí skleníkových 
plynů a snižování ekonomických nákladů, zaměřené zejména 
na úspory energie a zvyšování energetické účinnosti z následu-
jících prioritních oblastí:
• vytápění budov ve veřejném sektoru a obytných budovách, 

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

• využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zaří-
zení,

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

skládek a jeho energetické využití,
• ekologizace veřejné dopravy.

Předkládány mohou být rovněž projekty JI investičního 
charakteru, které obsahují i další zařízení a opatření vedoucí ke 
snížení emisí skleníkových plynů.

Podmínkou zařazení navrhovaného opatření JI do programu 
a jeho registrace je evidence žádosti o projekt JI v samostat-
ném oddělení změny klimatu MŽP.

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

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

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

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

• soulad s prioritami Státní politiky životního prostředí a s prio-
ritami Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie,

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

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

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

• měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci 
opatření vztažená na jednotku odstraněné emise sklení-
kových plynů a jednotku případného jiného odstraněného 
znečištění,

• energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.

3. PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA 
A VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření 
v rámci následujícího programu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cílem programu je vytvoření plánů opatření nutných ke 
zlepšení životního prostředí v obcích na území národních parků 
a jejich ochranných pásem. Program je určen pro obce, které 
alespoň částí svého katastrálního území leží na území národ-
ního parku, včetně ochranného pásma. U Národního parku 
Šumava se za ochranné pásmo považuje CHKO Šumava.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře jsou stanovena takto:
a) dotčená území národních parků,
b) prioritou akce v rámci kraje. 

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

4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření 
v rámci následujících programů:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

množství řešených komodit odpadů, velikost svozové oblasti 
apod. 

4.4 Program na podporu pro nakládání s autovraky
Cílem programu je podpořit vytvoření systému nakládání 

s vybranými autovraky, zejména při vybudování sítě sběrných 
míst, demontážních středisek a zpracovatelských zařízení za 
účelem materiálového využití autovraků a jejich částí. Program 
se také vztahuje na řešení tzv. „staré zátěže“.

Program mohou využít i obce na podporu svozu opuště-
ných vozidel na sběrná místa, demontážní střediska nebo jiného 
zpracovatelského závody.

Program je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady, územní 
samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace 
nebo organizační složky, obecně prospěšné organizace a ob-
čanská sdružení. V případě zajištění svozu opuštěných vozidel 
bez majitele na území samosprávného celku a odstranění staré 
zátěže žadatelem typu A, je nutné doložit nejpozději při závěreč-
ném vyhodnocení akce, že autovrak předal do zařízení, které má 
souhlas krajského úřadu ke sběru a provozu nebo zpracování 
vybraných autovraků (potvrzení o převzetí vybraného autovraku 
dle Přílohy č. 17 Vyhlášky č. 383/2001 v platném znění.

Vybraným autovrakem (dále jen autovrak) se rozumí ve 
smyslu § 36 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů každé úplné nebo neúplné motorové 
vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem 31a) jako vozidlo 
kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo 31b) 
s výjimkou motorové tříkolky 31b) (dále jen „vybrané vozidlo“), 
které se stalo odpadem podle § 3.
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„Stará zátěž“ jsou vybrané autovraky nebo jejich části, 
které je nezbytné „odstranit“ za pomoci státní podpory za 
předpokladu že: 

• není výrobce (prodejce) ani nástupce, který by bezplatně 
vybraný autovrak odebral,

• existuje nebezpečí kontaminace životního prostředí (sou-
kromý pozemek, obecní pozemek, ostatní),

• není možné identifikovat posledního vlastníka vozidla 
s ukončenou životností.

Základní typy opatření, která budou podporována:
a) svoz opuštěných vozidel na sběrná místa, demontážní 

střediska nebo jiného zpracovatelského zařízení – jen pro 
žadatele typu A;

b) zřízení a vybavení demontážních středisek a jiných zpraco-
vatelských zařízení technologickými linkami na demontáž 
autovraků, recyklaci a využití autovraků a jejich částí;

c) vybavení sběrných míst, demontážních středisek a jiných 
zpracovatelských zařízení prostředky pro svoz autovraků;

d) technický rozvoj zařízení pro sběr, demontáž a zpracování 
autovraků;

e) vytvoření komplexního integrovaného celorepublikového in-
formačního systému pro nakládání s vybranými autovraky 
včetně softwarového modulu pro rozšíření Informačního 
systému pro odpadové hospodářství;

f) podpora odstranění „staré zátěže“. Bude podpořeno kom-
pletní zpracování jednoho autovraku (jedná se o zabezpe-
čení sběru, dopravy a zpracování autovraku v zařízeních 
k tomu určených s přednostním materiálovým využitím 
a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků). Žadatel 
po ukončení akce prokáže, že je opětovně použito a využito 
nejméně 85 % hmotnosti, z toho materiálově využito nej-
méně 80 % hmotnosti autovraku, u nevyužitelných zbytků 
musí prokázat, že jsou ekologicky odstraněny v zařízeních 
k tomu určených. Podpora by se nevztahovala na vozidla 
poprvé uvedená v ČR na trh po 1.7.2002 a byla by časově 
omezena zatím v horizontu do 31.12.2006. – jen pro žada-
tele typu A. 

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

• dosažení využití autovraků a jejich částí ve smyslu § 37 
bod 7 písm. b),

• priorita akce v rámci kraje,
• úroveň technologického řešení zpracování autogramů, 
• předpokládaný počet převzatých a zpracovaných auto-

gramů,
• měrné finanční náklady. 

5. TECHNOLOGIE A VÝROBA

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření 
v rámci následujících programů:

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

ších dostupných technik v českém průmyslu. Tento program 

navazuje na Program čistší produkce a představuje podporu 
strategie prevence a integrovaných řešení.

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

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

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

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

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

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

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

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

stávajících procesů, jejichž zavedení umožní snížení 
množství znečištění a současné zvýšení ekonomické 
efektivity procesu,

• zavádění nových technologií, které budou mít parametry 
nejlepších dostupných technik (BAT).

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

s hodnotami indikátorů BAT (základní kriterium pro další 
posuzování žádosti),

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

c) přínos pro životní prostředí vztažený k jednotce rozpočtových 
nákladů investice (přínos pro životní prostředí je vyjádřen 
v peněžních jednotkách jako rozdíl výše ročních poplatků 
za znečišťování životního prostředí mezi BAT a předmětnou 
technologií – počítá se na základě indikátorů),

d) ekonomický přínos vztažený k rozpočtovým nákladům inves-
tice (ekonomický přínos je vyjádřen jako čistá roční úspora na 
provozních nákladech vzniklých realizací daného opatření),

e) podíl podpory z Fondu na rozpočtových nákladech investi-
ce,
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f) stupeň zavedení EMS – hodnotí se stupeň zavedení envi-
ronmentálního managementu.

8. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 

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

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

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

sítě center a středisek environmentální (ekologické) výchovy 
a environmentálních (ekologických) poraden za účelem plošné 
dostupnosti environmentálního vzdělávání a osvěty a environ-
mentálního poradenství na celém území ČR. 

9. PROGRAM NA ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÝCH STRATEGIÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Cílem programu je podpora zpracování krajských strategií 
udržitelného rozvoje (dále jen strategie) pro území jednotlivých 
krajů dle členění ČR platného od 1. 1. 2000. Účelem programu 
je sjednotit postup při zpracování strategie v jednotlivých krajích. 
Účelem strategie je integrovat všechny tři rozměry udržitelného 
rozvoje – ekonomický, sociální a environmentální do jednoho 
koncepčního dokumentu. Strategie bude dále využita i jako 
strategický materiál pro čerpání podpory z fondů EU. Program 
je určen pro kraje.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu jsou stano-
vena takto:
a) strategie bude zpracována v souladu se Strategii udržitelné-

ho rozvoje ČR,
b) strategie bude zpracována ve spolupráci s MŽP dle stanove-

né metodiky.

Druh podpory
• dotace,
• půjčka, 

• kombinace dotace s půjčkou,
• příspěvek na úhradu úroků z úvěru. 
Přesné podmínky, stejně jako maximální hranice podpory 

jsou uveřejňovány v Přílohách I „Směrnice MŽP č. 2/2005 
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR“.

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

ně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková výše 
podpory se SR a Fondu převýší 80 % základu pro stanovení 
podpory.

Doba trvání programu
Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a eko-

logickými podmínkami, rozdílně jsou pro jednotlivé programy 
vymezeny i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Organizační zabezpečení
Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí. Činnost 

Fondu je zajišťována prostřednictvím Kanceláře Fondu.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
V roce 2004 bylo kladně posouzeno celkem 374 nových ak-

cí, z toho 91 v oblasti ochrany vod, 85 v oblasti ochrany ovzduší, 
113 v oblasti ochrany přírody a krajiny a 85 v oblasti nakládání 
s odpady, technologií a environmentu. 

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

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

Krajská pracoviště SFŽP ČR:
Ing. Luboš Hlavatý – vedoucí odboru krajských pracovišť
tel: 495 859 269 (Královéhradecký kraj), 267 994 510 (Praha)
lhlavaty@sfzp.cz 
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KONTAKTY NA KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ
Ing. Luboš Hlavatý – vedoucí odboru krajských pracovišť
tel: 495 859 269 (Královéhradecký kraj), 267 994 510 (Praha), lhlavaty@sfzp.cz 

Kraj Adresa E-mail/Telefon
Praha 
Ing. Pavla Hedrlínová

Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 

phedrlinova@sfzp.cz  
tel.: 267 994 350  
fax: 267 994 502

Středočeský  
Ing. Ondřej Hamáček

Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 

ohamacek@sfzp.cz  
tel.: 267 994 366  
fax: 267 994 502

Plzeňský 
Ing. Ivo Slováček

Kopeckého sady 11  
306 32 Plzeň 

islovacek@sfzp.cz  
tel.: 378 033 910  
fax: 378 033 909

Karlovarský 
Ing. Věra Ježková

Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary 

vjezkova@sfzp.cz  
tel. i fax: 353 502 498

Ústecký 
Ing. Jana Choutková

W. Churchilla 4  
400 01 Ústí nad Labem 

jchoutkova@sfzp.cz  
tel. i fax: 475 205 598

Liberecký 
Ing. Miloslava Wedlichová

Náměstí Dr. E. Beneše 26  
460 01 Liberec 3 

mwedlichova@sfzp.cz  
tel. i fax: 485 244 334

Královéhradecký 
Ing. Michal Machačný, vedoucí odd. I

Sušilova 1528  
500 02 Hradec Králové 

mmachacny@sfzp.cz  
tel. i fax: 495 859 270

Pardubický 
Ing. Drahomír Rychecký

Štrossova 44  
530 03 Pardubice 

drychecky@sfzp.cz  
tel. i fax: 466 859 156

Jihočeský 
Ing. Pavel Houška 

Mánesova 3  
371 03 České Budějovice 

phouska@sfzp.cz  
tel. i fax: 386 351 995

Moravskoslezský  
RNDr. Martina Breuerová  
vedoucí odd. II

Prokešovo nám. 8  
702 00 Ostrava 2 

mbreuerova@sfzp.cz  
tel.: 599 442 056  
fax: 596 138 314

Olomoucký 
Ing. Petr Žerníček

Wellnerova 7  
779 00 Olomouc 

pzernicek@sfzp.cz  
tel. i fax: 585 244 616

Jihomoravský  
Ing. Monika Špačková

Šumavská 31  
612 54 Brno 

mspackova@sfzp.cz  
tel. i fax: 545 566 813

Vysočina  
Dr. Ing. Jan Pavlas

Fritzova 4  
586 01 Jihlava 

jpavlas@sfzp.cz  
tel. i fax: 567 308 723

Zlínský  
Ing. Radka Machová

Třída T. Bati 3792  
769 62 Zlín 

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

Předmět a účel programu
Cílem programů vyhlášených Přílohami II Směrnice 

Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) o poskytování 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je 
zabezpečení realizace „Státního programu na podporu úspor ener-
gie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004“. V souladu 
s meziresortní koordinací „Státního programu na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných zdrojů energie“ (dále jen Státní 
program) a v souladu s Národním programem hospodárného 
nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných 
zdrojů (dále jen Národní program), podporuje Státní fond životního 
prostředí ČR (dále jen Fond) pouze projekty zaměřené na využití 
obnovitelných zdrojů energie. Státní program je každoročním na-
plněním cílů Národního programu vyhlašovaného pro období čtyř 
let.Podporují se pouze akce na území České republiky.

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

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

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

vých vyhlášených programů. V každém z programů bude prove-
den samostatný výběr a hodnocení akcí, přičemž vzájemné po-
rovnávání žádostí o podporu bude prováděno pouze u technicky 
a ekonomicky srovnatelných žádostí. Jednotlivé programy jsou 
vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně 
jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí 
podpory z Fondu.

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

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

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

o obecně prospěšných společnostech a o změně dopl-
nění zákonů, ve znění pozdějších předpisů), 

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

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

občanů) a církve,
• další organizace, které budou postaveny na stejnou úro-

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

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

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

Poznámka: Organizační složky státu mohou použít nerozpoč-
tované prostředky poskytnuté jinou formou než jsou dary od 
tuzemských právnických osob pouze v případě, že jsou určeny 
na reprodukci majetku. Přímé financování činnosti státních 
příspěvkových organizací formou dotace nebo příspěvku ze 
státního fondu zákon č. 218/2000 Sb. 
P – podnikatelské subjekty, bytová družstva, státní podniky, 
E – fyzické osoby, včetně fyzických osob podnikajících, 

pokud předmět podpory nevyužívají při podnikatelské 
činnosti,

1 ZÁKLADNÍ TYPY OPATŘENÍ, KTERÁ BUDOU 
PODPOROVÁNA:

A. Podpora investičních projektů na využívání 
obnovitelných zdrojů energie

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

Jde výhradně o lokální systémy, které využívají sluneční 
energii nebo energii biomasy (tepelná čerpadla jsou podporová-
na v samostatném podprogramu 4.A.) a zajišťují dodávku tepla 
a/nebo teplé vody pro fyzické osoby. Podpora bude poskytována 
v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na 
daný rok.

1.A.a Kotle na biomasu.
 Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. 

Podmínkou získání podpory je splnění stanovených kritérií 
uvedených v osnově odborného posudku, včetně ČSN EN 
303–5 třídy 3. Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku 
finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. Podrobnosti 
o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.7.

1.A.b Solární systémy na celoroční ohřev vody.
 Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. 

Podmínkou získání podpory je splnění stanovených kritérií 
uvedených v osnově odborného posudku. Žádosti, neuspo-
kojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou 
vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpory jsou 
uvedeny v příloze č. II.7.

1.A.c Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vody.
 Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. 

Podpora se vztahuje i na systémy, které v rámci tohoto progra-
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mu kombinují různé obnovitelné zdroje (kombinace solárního 
systému a kotle na biomasu). Při poskytování podpory budou 
preferovány projekty s vyšší akumulací tepla. Podmínkou 
získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově odbor-
ného posudku. Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku 
finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. Podrobnosti 
o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.7.
Žadatel může v rámci programu 1.A. požádat o podporu 

pouze v případě, že systém, na který žádá o podporu, je již 
prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 9 měsíců 
od data uvedení do trvalého provozu.

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

Program se vztahuje jak na výstavbu nových systémů 
využívajících obnovitelné zdroje, tak na přechod stávajících 
systémů využívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje (dále 
rekonstrukce). Jde o instalaci systémů využívajících biomasu, 
solárních systémů a tepelných čerpadel s výjimkou jednotek 
sloužících k vytápění a ohřevu vody v případech, kdy žadatelem 
je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A a 4.A). Podpora bude 
poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků 
Fondu na daný rok.

V komunální sféře se jedná zejména o systémy pro záso-
bování teplem a teplou vodou využívající biomasu, přičemž se 
podpora vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Podpora se vzta-
huje i na systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektrické 
energie, slouží-li tento systém pro centrální zásobování teplem, 
příp. teplou vodou, a není-li vhodnější použití podpory v rámci 
programu 7.A. Předmětem podpory jsou jak centrální, tak i de-
centralizované systémy využívající obnovitelné zdroje energie 
nebo jejich vzájemná kombinace. Podmínkou získání podpory 
je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu. 
Energetický audit musí být zpracován variantně jak pro centrální 
zdroj, tak i kombinaci s decentralizovanými zdroji tepla. Podpora 
výstavby systémů CZT se vztahuje na obce nebo jejich části. 
Obce jsou vlastníky jak zdrojových částí tepla, tak i rozvodných 
sítí tepla. Vlastní chod systému lze pak zajistit prostřednictvím 
účelově vytvořených subjektů nebo na komerční bázi. 

V případě decentralizovaných systémů jsou zdroje energie 
dotovány z programu 1.A.a. Předmětem podpory v rámci tohoto 
programu může být v případě decentralizovaných systémů vý-
stavba centrální výrobny paliv včetně technologické linky.

Předmětem podpory mohou být v rámci tohoto programu 
i tzv. ostrovní systémy (jedna či několik izolovaných malých kotelen 
s rozvody tepla do nejbližších okolních budov). Za ostrovní systém 
je považován systém se zdrojem s minimálním instalovaným vý-
konem 100 kW a napojením minimálně 5 objektů. Podmínkou pro 
poskytnutí podpory na ostrovní systémy zásobování teplem v obci 
je doporučení tohoto systému v energetickém auditu.

V rámci dílčího programu 2.A bude zohledněno využívání 
cíleně pěstovaných energetických rostlin jako paliva. 

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů 
vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, 
zdravotnictví a objektech sociální péče

Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu vytápění 
a/nebo ohřevu vody a/nebo výroby elektřiny, zařízeními na vyu-

žívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná 
čerpadla, solární a fotovoltaické systémy), případně o zavedení 
těchto zařízení na využití obnovitelných zdrojů tepla v nově 
budovaných objektech. Podmínkou získání podpory je splnění 
kritérií uvedených v osnově energetického auditu nebo odbor-
ného posudku v případě fotovoltaických systémů. Podpora bude 
přednostně poskytována na objekty, které splňují minimálně 
současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podpora 
bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných pro-
středků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školy je 
doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě školy. 

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů 
tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění, 
případně v kombinaci s jiným zdrojem, pro fyzické osoby. Pokud 
instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky 
na elektrorozvodnou síť, náklady na toto opatření nebudou sou-
částí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou 
investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otop-
ná tělesa). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu 
rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Kombinace tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla je 
možná. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou 
základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací 
výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci 
(včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů atp.).

Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. 
Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v os-
nově odborného posudku. Žádosti, neuspokojené z důvodu 
nedostatku finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. 
Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. 
II.7.

Objekty, v nichž jsou instalována tepelná čerpadla s pod-
porou Fondu, musí minimálně splňovat v současné době platné 
standardy tepelné ochrany budov. 

Žadatel může požádat o podporu pouze v případě, že sys-
tém, na který žádá, je již prokazatelně v trvalém provozu, maxi-
málně však do 9 měsíců od data uvedení do trvalého provozu.

5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren
Podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren 

do 10 MW instalovaného výkonu. Podmínkou získání podpory 
je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu. 
Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtova-
ných prostředků Fondu na daný rok.

6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren
Podpora se vztahuje na výstavbu větrných elektráren 

Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osno-
vě energetického auditu. Podpora bude poskytována v závislosti 
na objemu disponibilních prostředků Fondu na daný rok. 

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

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

V rámci dílčího programu 7.A bude zohledněno využívání 
cíleně pěstovaných energetických rostlin jako paliva. 

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů 
vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních

Jde o instalaci solárních systémů, tepelných čerpadel 
a systémů využívajících biomasu s výjimkou jednotek sloužících 
k  vytápění a ohřevu vody v  případech, kdy žadatelem je fyzická 
osoba (viz dílčí programy 1.A. a 4.A.) a s výjimkou žadatelů spa-
dajících do programu 3.A. V úvahu přicházejí například veřejné 
bazény a koupaliště, zařízení sportovišť, dále sušičky (především 
se sezónním provozem s využitím horkovzdušných kolektorů), 
objekty zemědělské výroby, využití odpadního tepla z  chladících 
zařízení odpadních vod, kanalizací a rovněž náhrada spalování 
fosilních paliv biomasou nebo využití nekontaminované biomasy 
z výroby. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvede-
ných v osnově energetického auditu. V případě obytných nebo 
kancelářských budov, atp., bude podpora přednostně poskyto-
vána na objekty, splňující v současné době platné standardy pro 
tepelnou izolaci budov. Podpora bude poskytována v závislosti 
na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

9.A. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby 
elektrické energie ze sluneční energie

Jde o instalace fotovoltaických zařízení připojených k síti 
(on grid) o výkonech do 5 kWp pro fyzické osoby a o výkonech 
do 100 kWp v případě integrace do nově stavěné nebo rekon-
struované budovy pro ostatní žadatele. Při výběru zařízení pro 
instalaci budou preferována zařízení vyrobená v tuzemsku. 
Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osno-
vě odborného posudku. Podpora bude poskytována v závislosti 
na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

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

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

Maximální velikost zařízení (tj. velikost uznatelná jako 
základ pro výpočet podpory) je u fotovoltaických zařízení ome-
zena instalovaným výkonem 220 Wp, u fototermických zařízení 
plochou kolektorů 4 m2.

V odůvodněných případech (specializované střední školy 
například elektrotechnického nebo stavebního zaměření, spádo-
vé základní nebo všeobecné střední školy) budou podporována 

i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, maximálně však do in-
stalovaného výkonu 1 200 Wp.

Fond dodržuje podmínku rovnoměrného rozmístění pro-
jektů v ČR. Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována 
zařízení vyrobená v tuzemsku. Podmínkou pro získání podpory 
je předložení odborného posudku zpracovaného energetickým 
konzultačním a informačním střediskem nebo energetickým 
auditorem, který potvrdí následující minimální parametry de-
monstračního systému:
• použití certifikovaných fotovoltaických panelů či solárních 

kolektorů s certifikátem státní zkušebny nebo jiného uzná-
vaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola, 
atp.),

• vhodné umístění panelů či kolektorů (jak z hlediska maxima-
lizace využití slunečního záření, tak z hlediska viditelnosti 
pro účely demonstrace),

• existenci měřícího zařízení udávajícího okamžitý výkon 
systému a množství vyrobené energie a vyvedení těchto 
údajů na dostatečně velký a přehledný displej (velikost údaje 
minimálně 30 mm a opakované zobrazení minimálně 30 sec) 
umístěný ve vstupní hale školy,

• existenci komunikačního adaptéru umožňujícího napojení 
systému a přenos dat na osobní počítač (není součástí 
systému) a adaptéru pro připojení a zobrazení dat na inter-
netu,

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

• u fototermického systému budou podporovány standardní 
systémy pro přípravu teplé vody (viz 1.A.b.),

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

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

alizované vysoké školy za účelem výuky, demonstrace různých 
technických řešení, případně pro vědecko-výzkumné účely. 
Předmětem podpory jsou i fotovoltaické systémy integrované 
do budov vysokých škol. Maximální instalovaný výkon těchto 
zařízení je 100 kWp

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školy je dolože-
ní stanoviska zřizovatele o perspektivě existence školy (u vysokých 
škol zřízených zákonem pak čestným prohlášením rektora).

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

1.B. Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství 
v rámci celostátní strategické kampaně na podporu 
využívání obnovitelných zdrojů energie 

Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu 
využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s progra-
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my environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EVVO). 
Osvěta může být zabezpečována školskými úřady, školami 
všech úrovní, vědeckovýzkumnými pracovišti, správami NP 
a CHKO, regionálními rozvojovými agenturami, regionálními 
energetickými agenturami, nevládními organizacemi, profes-
ními sdruženími, konzultačními středisky atp., a to například 
prostřednictvím:
• zabezpečení informační kampaně pro školy (organizování 

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

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

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

vzdělávací kursy zabývající se obnovitelnými zdroji energie, 
které budou pořádat školská zařízení, případně sdružení škol, 
pro jiná školská zařízení.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné 
úrovně zpracovatele materiálů, resp. pořadatele akcí a proká-
zání použitelnosti materiálů, resp. aktivit pro stanovené cíle. 
Poskytnutí podpory je dále vázáno na prokázání účelu vynalože-
ných nákladů akce a doložení počtu účastníků, resp. oslovených 
členů cílových skupin dané akce.

Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoč-
tovaných prostředků Fondu na daný rok.

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

propagace a informovanosti ohledně obnovitelných zdrojů ener-
gie a o obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím 
publikační činnosti, tj. knižních publikací s vlastním ISBN. 
Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtova-
ných prostředků Fondu na daný rok.

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

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

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

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

Přesné podmínky, stejně jako maximální hranice podpory 
jsou uveřejňovány v Přílohách II „Směrnice MŽP č. 2/2005 
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR“.

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

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

formě záruky a příspěvku na částečnou úhradu úroku z úvěru 
je vyloučen.

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně 
dotovaná ze státního rozpočtu např. prostřednictvím České ener-
getické agentury, Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva pro 
místní rozvoj. Podmínkou je, že výše celkové podpory nepřesáh-
ne maximální výši přímé finanční podpory z Fondu. Společná 
podpora z  Fondu a státního rozpočtu bude poskytována pouze 
žadatelům, kteří současně splní kritéria všech poskytovatelů 
podpory.

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

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

Doba trvání programu
Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a eko-

logickými podmínkami, rozdílně jsou pro jednotlivé programy 
vymezeny i možnosti poskytnutí podpory z Fondu. Žádosti je 
možné podávat průběžně, schvalování podpor probíhá čtyřikrát 
v kalendářním roce na zasedání Rady Fondu. Čerpání prostřed-
ků není vázáno na kalendářní rok, v němž byly poskytnuty.

Organizační zabezpečení
Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí. Činnost 

Fondu je zajišťována prostřednictvím Kanceláře Fondu.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Celkem bylo v roce 2004 podpořeno 591 projektů, které 

reprezentují celkové investiční náklady 477,3 mil. Kč. Podpora 
formou dotace reprezentuje částku 267,1 mil. Kč a formou 
půjčky 55 mil. Kč. Zbývající část nákladů do výše celkových 
investičních nákladů projektů pokrývají investoři. Nejnáročnější 
ve vztahu k investičním prostředkům je podpora do investic ve 
školství, zdravotnictví a v rozpočtové sféře, tj.v programu 3.A. do 
zásobování teplem a teplou vodou, kde celková podpora formou 
dotace reprezentuje 115,6 mil. Kč a formou půjčky 6,1 mil. Kč.

Nejvíce projektů bylo realizováno v programu 1.A. Podpora 
investic do vytápění a ohřevu TUV biomasou a solárními systé-
my v obytných budovách, včetně fyzických osob – 394 projektů, 
tj. 66,7 % ze všech podpořených akcí. Celkové náklady předsta-
vují 60,4 mil. Kč a celková dotace 21,6 mil. Kč.

V programech pro fyzické osoby, tj. 1.A. a 4.A. bylo kladně 
posouzeno 498 žádostí (solární kolektory, kotle na biomasu 
a tepelná čerpadla). Celkové investiční náklady dosáhly 94,4 mil. 
Kč a podpora formou dotace 31,1 mil. Kč. 

Současně je třeba podtrhnout i podpory v oblasti neinves-
tičních prostředků, tj. osvěta, školení, publikační činnost apod., 
kde bylo kladně vyhodnoceno a podpořeno 7 projektů v celkové 
hodnotě 3,8 mil. Kč, z nichž dotace představují 2,9 mil. Kč.
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Z hlediska výše přiznané podpory formou dotace je atrak-
tivní program 3.A. tj. podpora využití obnovitelných zdrojů 
energie ve školství, zdravotnictví a v objektech rozpočtové sféry, 
kde na 45 akcí bylo čerpáno celkem 115,6 mil. Kč dotací a 6,1 
mil. Kč půjček. Výše podpory tady reprezentuje 90 % celkových 
investičních nákladů.

Dalším programem, který v letošním roce zaznamenal 
v porovnání s předcházejícími roky navýšení požadavků na 
podporu byl program 10.A. Slunce do škol. I když řádově po-
klesl počet požadavků ze 705 v roce 2003 na 25 v roce 2004, 
investiční náklady vzrostly ze 73,3 mil. Kč na 78,9 mil. Kč. 
Nárůst investičních nákladů vyplývá z charakteru projektů, kde 
z 25 projektů bylo 23 zaměřeno na aplikaci fotovoltaiky, která 

je investičně nejnáročnější technologií z oblasti obnovitelných 
zdrojů energie. 

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

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

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ 
Ing. Luboš Hlavatý – vedoucí odboru krajských pracovišť 
tel.: 495 859 269 (Královéhradecký kraj), 267 994 510 (Praha), lhlavaty@sfzp.cz 

Kraj Adresa E-mail/Telefon

Praha 
Ing. Pavla Hedrlínová

Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 

phedrlinova@sfzp.cz  
tel.: 267 994 350  
fax: 267 994 502

Středočeský  
Ing. Ondřej Hamáček

Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 

ohamacek@sfzp.cz  
tel.: 267 994 366  
fax: 267 994 502

Plzeňský 
Ing. Ivo Slováček

Kopeckého sady 11  
306 32 Plzeň 

islovacek@sfzp.cz  
tel.: 378 033 910  
fax: 378 033 909

Karlovarský 
Ing. Věra Ježková

Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary 

vjezkova@sfzp.cz  
tel. i fax: 353 502 498

Ústecký 
Ing. Jana Choutková

W. Churchilla 4  
400 01 Ústí nad Labem 

jchoutkova@sfzp.cz  
tel. i fax: 475 205 598

Liberecký 
Ing. Miloslava Wedlichová

Náměstí Dr. E. Beneše 26  
Liberec 3  
460 01

mwedlichova@sfzp.cz  
tel. i fax: 485 244 334

Královéhradecký 
Ing. Michal Machačný , vedoucí odd. I

Sušilova 1528  
500 02 Hradec Králové 

mmachacny@sfzp.cz  
tel. i fax: 495 859 270

Pardubický 
Ing. Drahomír Rychecký

Štrossova 44  
530 03 Pardubice 

drychecky@sfzp.cz  
tel. i fax: 466 859 156

Jihočeský 
Ing. Pavel Houška 

Mánesova 3  
371 03 České Budějovice 

phouska@sfzp.cz  
tel. i fax: 386 351 995

Moravskoslezský  
RNDr. Martina Breuerová  
vedoucí odd. II

Prokešovo nám. 8  
702 00Ostrava 2 

mbreuerova@sfzp.cz  
tel.: 599 442 056  
fax: 596 138 314

Olomoucký 
Ing. Petr Žerníček

Wellnerova 7  
779 00 Olomouc 

pzernicek@sfzp.cz  
tel. i fax: 585 244 616

Jihomoravský  
Ing. Monika Špačková

Šumavská 31  
612 54 Brno 

mspackova@sfzp.cz  
tel. i fax: 545 566 813

Vysočina  
Dr. Ing. Jan Pavlas

Fritzova 4  
586 01 Jihlava 

jpavlas@sfzp.cz  
tel. i fax: 567 308 723

Zlínský  
Ing. Radka Machová

Třída T. Bati 3792  
769 62 Zlín 

rmachova@sfzp.cz  
tel. i fax: 577 690 486 P.O.Box 222
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3. Program revitalizace říčních 
systémů

Předmět a účel programu

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

Tyto cíle předpokládají, že budou uskutečněna revitalizační 
opatření na vodních tocích v celkové délce cca 45 000 km. 
S revitalizačními opatřeními na tocích nezbytně souvisí i  ob-
nova niv a břehových porostů. Součástí revitalizačních opatření 
jsou dále revitalizace pramenných oblastí a revitalizace nevhod-
ně odvodněných pozemků, obnova mokřadních ekosystémů, 
opatření pro obnovu zásob podzemních vod a v neposlední 
řadě obnova retenční schopnosti krajiny. S mezinárodními zá-
vazky České republiky a s naplňováním cílů Státního programu 
ochrany přírody souvisí poskytování finančních prostředků na 
odstraňování příčných překážek v tocích (rybochody). V rámci 
programu je poskytována také podpora na výstavbu kanalizací 
a čistíren odpadních vod.

Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci revitalizač-
ních opatření v rámci těchto podprogramů:

a) revitalizace přirozené funkce vodních toků 
(podprogram 215 112):

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

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

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

• revitalizace opatření k zajištění trvalé existence a eko-
logických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků toků 
a jejich niv, včetně výkupů pozemků nezbytných k za-
jištění trvalé existence a ekologických funkcí přirozeně 
revitalizovaných úseků toků a jejich niv.

b)  zakládání a revitalizace prvků systému ekologické 
stability vázaných na vodní režim (podprogram 
215 113):

• revitalizace nevhodně odvodněných pozemků a odvodňo-
vacích soustav,

• revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů,
• opatření pro obnovu zásob podzemních vod,
• opatření pro obnovu a stabilizaci vsakovacích ploch,

• protierozní opatření vázaná na zlepšování stability 
vodního režimu.

c) odstraňování příčných překážek na vodních tocích 
a podpora takových technických řešení, která je 
neobsahují (doplňování a stavba rybích přechodů) 
– (podprogram 215 114): 

• doplňování a stavba rybích přechodů,
• další opatření na tocích zajištující jejich zprůchod-

nění pro přirozenou migraci bioty.

d) revitalizace retenční schopnosti krajiny (podprogram 
215 115):

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

• zakládání nových retenčních prostorů, zejména jako 
součásti systémů ekologické stability krajiny,

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

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

e) rekonstrukce technických prvků a odbahňování 
produkčních rybníků (podprogram 215 116):

• tento podprogram je ukončen.

f) výstavba a obnova ČOV a kanalizace vč. zakládání 
umělých mokřadů (podprogram 215 117):

• pouze na akce na které bylo vydáno rozhodnutí o přidě-
lení dotace v roce 2003 a dříve,

• pouze na akce, které schválí ministr životního prostředí 
(dále jen „ministr“) a s prokázaným mimořádným dopa-
dem na ochranu přírody a krajiny [např. nacházející se 
ve zvláště chráněném území, v soustavě NATURA 2000, 
v územích s mimořádným zájmem ochrany vod (např. 
ochranná pásma vodních zdrojů, lososové a kaprové 
vody) a tvořící souvislý celek s akcemi realizovanými za 
finanční podpory z Programu revitalizace a Programu 
péče o krajinu] a dále:
a) U aglomerací s počtem minimálně 300 EO na výstav-

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

systému s mechanicko- biologickou nebo obdob-
nou úpravnou, nebo existuje kmenová stoka, která 
připojuje aglomeraci k čistírně odpadních vod, která 
slouží více aglomeracím. 

c) Pokud je průtočnost výpustí větší než 1/250 z Q355 
vodního recipientu, pokud je menší, lze vody 
vypouštět do recipientu bez čištění a považuje se 
tento způsob za přiměřené čištění. Přiměřené čištění 
znamená čištění městských odpadních vod jakým-
koliv způsobem a nebo způsobem zneškodňování, 
který zajistí, že po jejich vypouštění vyhoví re-
cipient jakostním cílům a příslušným ustanovením 
směrnice „Council Directive 91/271/EEC“ of 21 May 
1991;
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• tento podprogram vzhledem k jeho specifickému charak-
teru upravuje Oddíl III.

g) revitalizace přirozené funkce vodních toků 
s revitalizací retenční schopnosti krajiny (podprogram 
215 118):

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

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

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

• revitalizační opatření k zajištění trvalé existence a eko-
logických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků toků 
a jejich niv, včetně výkupů pozemků nezbytných k za-
jištění trvalé existence a ekologických funkcí přirozeně 
revitalizovaných úseků toků a jejich niv,

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

• zakládání nových retenčních prostorů, zejména jako 
součásti systémů ekologické stability krajiny,

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

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

Podmínky přístupu k podpoře

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

zace ekologicky stabilního prvku v krajině spojené se zásahem 
do vodního režimu krajiny nezbytným pro jeho příznivé ovlivnění 
(biocentrum, biokoridor, významný krajinný prvek, zvýšení re-
tenční schopnosti krajiny, apod.). Realizovaná opatření nesmějí 
být využívána pouze a především k podnikatelským záměrům, 
ale musí v prvé řadě splňovat cíle Programu revitalizace.

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

mají být revitalizační opatření provedena. Je-li vlastníkem 
pozemku nebo vodohospodářské stavby fyzická osoba, 
poskytování finančních prostředků se řídí § 69, zákona č. 
114/1992 Sb.,

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

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

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

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

Omezení programu
Z prostředků na zabezpečení Programu revitalizace nelze po-
skytnout finanční prostředky na opatření:
a) která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povin-

ností správců vodních toků a vlastníků pozemků, vlastníka 
vodohospodářského díla či dotčené nemovitosti (podle 
zákona č. 254/2001 Sb. a vyhl. Ministerstva zemědělství 
ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných 
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se 
správou vodních toků, ze dne 14. prosince 2001), 

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

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

d) na případy zakládání a revitalizaci vymezených a schválených 
území systému ekologické stability, které nejsou jednoznačně 
spojeny s příznivým zásahem do vodního režimu v krajině 
(např. výsadba porostů podél dopravních komunikací). 

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

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

2. PODPROGRAM Č. 215 117

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

zajišťující odvádění a čištění odpadních vod z obce. Jedná 
se o VaK s omezenou převoditelností akcií. V případě, že 
společnost nemá ve stanovách převoditelnost akcií, bude 
zřízeno zástavní právo ve prospěch poskytovatele dotace. 

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

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

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

c) výstavba kanalizací v obcích (pouze pro žadatele dle čl. 15, 
A/A2 v nichž je již vybudována funkční KČOV nebo je KČOV 
ve výstavbě),

d) výstavba ČOV (KČOV) současně se  splaškovou kanalizací 
(tedy oddílnou) v obcích, v nichž kanalizace ani čištění ne-
ní,

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

U všech výše uvedených možností musí být současně do-
drženy podmínky uvedené v čl. 14 podle typu žadatele.

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

čl. 15, A1) lze finanční prostředky poskytnout pouze na akce, 
jejichž investiční náklady zjištěné v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, jsou jen do výše 5,0 mil. 
Kč rozpočtových nákladů (dále jen „RN“). U obcí s počtem 
ekvivalentních obyvatel do 1000 (podle čl. 15, A2) lze finanční 
prostředky poskytnout pouze na akce, jejichž investiční náklady 
zjištěné v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., jsou stanoveny 
podle počtu EO takto: 
0 – 150 jen do výše 6 mil. Kč RN
151 – 200 jen do výše 8 mil. Kč RN
201 – 250 jen do výše 10 mil. Kč RN
251 – 1 000 jen do výše 14 mil. Kč RN

U obcí s počtem ekvivalentních obyvatel 501 – 2000 (podle 
čl. 15, A4) lze finanční prostředky poskytnout pouze na akce, 
jejichž investiční náklady zjištěné v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb., jsou do 25 mil. Kč RN.

RN se rozumí náklady stavební části stavby, při výstavbě 
ČOV náklady stavební části stavby a technologické části stavby 
(RA 81 ř. 8124, ř. 8125).

Předmětem poskytování finančních prostředků nejsou:
a) Předmětem poskytování finančních prostředků nejsou 

domovní čistírny, soukromé ani veřejné části kanalizač-
ních přípojek, šachtičky, dešťová kanalizace a přímé 
čištění odpadních vod vodními nádržemi.

b) Předmětem poskytování finančních prostředků nemůže 
být výstavba kanalizace v případě, že obec nemá zajiště-
no čištění. 

c) Předmětem poskytování finančních prostředků nemůže 
být výstavba další etapy kanalizace v případě, že nebu-
dou splněny podmínky čl. 14, bod 3 a čl. 15 u všech typů 

žadatelů. Na předmět žádosti nelze poskytnout dotaci na 
několik etap současně.

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

e) Z prostředků na zabezpečení Podprogramu nelze poskyt-
nout finanční prostředky na opatření, která jsou běžnou 
údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka 
vodohospodářského díla.

Ve všech případech se musí jednat o stávající zástavbu se 
stále bydlícími obyvateli. Předmětem poskytování není výstavba 
na tzv. „volné ploše“, tedy zainvestování nezastavěných pozem-
ků pro následnou bytovou nebo jinou výstavbu.

Druh podpory

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

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

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

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

zajišťování Programu revitalizace. 
 U podprogramů podle článku 3, odstavce 1, písm. a, b, c, d, 

g tj. na:
a) revitalizaci přirozené funkce vodních toků,
b) zakládání a revitalizaci prvků systému ekologické stability 

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

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

typ žadatele procentní výše pří-
spěvku

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

až do výše 100 %
celkových nákladů

obce
ostatní žadatelé

až do výše 100 % 
stavebních nákladů, 
resp. celkových ná-
kladů podle čl. 3, bod 
4), 5), 6)
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d) revitalizaci retenční schopnosti krajiny,

typ žadatele procentní výše pří-
spěvku

organizační složky státu a příspěvko-
vé organizace zřízené ministerstvem 
a nestátní neziskové organizace

až do výše 100 % cel-
kových nákladů

Obce až do výše 80 %
celkových nákladů

ostatní žadatelé až do výše 60 %
celkových nákladů

e) revitalizace přirozené funkce vodních toků s revitalizací 
retenční schopnosti krajiny.

typ žadatele procentní výše příspěvku
organizační složky státu a pří-
spěvkové organizace zřízené 
ministerstvem a nestátní nezis-
kové organizace

až do výše 100 %
celkových nákladů

Obce až do výše 100 % staveb-
ních nákladů, resp. celko-
vých nákladů podle čl. 3, 
bod 4), 5), 6)

ostatní žadatelé až do výše 80 %
celkových nákladů

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

2. PODPROGRAM Č. 215 117

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

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

2. Podpora financování vodohospodářských staveb ze státního 
rozpočtu se poskytuje formou :
a) přímé dotace v maximální výši do 80 % celkových 

rozpočtových nákladů pouze v případě výstavby KČOV 
a kanalizace k KČOV (z dotace mohou být hrazeny pouze 
náklady stavební a technologické části stavby),

b) přímé dotace v maximální výši do 65 – 70 % nákladů 
stavební a technologické části (z dotace mohou být hra-
zeny pouze náklady stavební a technologické části stav-
by).

Jako podklad pro toto rozhodnutí se vyžaduje finanční pro-
jekt k zamýšlené výstavbě.

Pokud jsou investorovi současně poskytovány finanční pro-
středky z fondů Evropské unie, může souběh finančních prostřed-
ků (tj. státní rozpočet a EU) dosáhnout výše max. do 70 %.
Finanční prostředky a způsob jejich uvolňování

V rámci podprogramu 215 117 jsou uvolňovány finanční 
prostředky z rozpočtové kapitoly ministerstva na ty investiční ak-
ce, které jsou rozestavěny z tohoto podprogramu 215 117 a dále 
na akce, které budou zahájeny v příslušném rozpočtovém roce. 

Použití finančních prostředků je vázáno na daný rok a nelze 
je použít v následujícím roce. Závazné údaje a podmínky pro 
čerpání finančních prostředků jsou stanoveny Rozhodnutím. 
Finanční prostředky na investiční akce z podprogramu 215 117 
mají pro žadatele – investora formu účelově vázaných finančních 
prostředků státního rozpočtu. 

Vazba na další programy
Při poskytnutí finančních prostředků žadateli z Programu 

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

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

Doba trvání programu
Doba trvání programu není časově omezena. Realizace 

programu v daném roce je ohraničena objemem disponibilních 
finančních prostředků.

Organizační zabezpečení
Program revitalizace říčních systémů je zabezpečován 

MŽP a jeho řízením je pověřeno Samostatné oddělení adminis-
trace programů a majetku. Na regionální úrovni je PRŘS zajiš-
ťován činností regionálních poradních sborů (RPS), pracujících 
při střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně, 
Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Olomouci, Ostravě, 
Pardubicích, Plzni, Praze a Ústí nad Labem (tabulka s kontakt-
ními adresami AOPK ČR je obsažena níže).

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

KONTAKTY:
Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 10010
Praha 10,
Ing. Petr Pařízek ,  
samostatné oddělení administrace programů
a majetku
tel: 267 122 312, fax: 267 126 312
Petr_Parizek@env.cz, www.env.cz

Střediska Agentury ochrany přírody a krajiny (viz seznam)
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SEZNAM STŘEDISEK AGENTURY

adresa + jméno  telefon fax

e-mail je pro všechny pracovníky AOPK ve shodném tvaru: jmeno_prijmeni@nature.cz

Středisko Brno
Lidická 25/27, 657 20 Brno 
Ing. Stanislav Koukal, vedoucí 
Ing. Zuzana Bieberová (kraj Jihomoravský) 
Ing. Petr Koutný (kraj Zlínský) 

mobil: 

541 126 200
541 126 270
608 423 826
541 126 246
541 126 256

541 246 001

Středisko České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., 34, 370 01 ČB
Mgr. Josef Albrecht, vedoucí
Ing. Vladimír Šámal

mobil: 

386 110 717
386 110 711 (sekret.)
602 205 593 
386 110 715

386 351 008

Středisko Havlíčkův Brod 
Husova 2115, 580 02 HB
Ing. Václav Hlaváč, vedoucí
Ing. Bohumila Jermlová

mobil:

569 423 885
569 429 494 
602 205 590

569 425 007

Středisko Olomouc 
Lafayettova 13, 772 00 Olomouc
RNDr. Jiří Šafář, vedoucí
Mgr. Šárka Černá

mobil: 

585 224 157 
585 229 873
602 205 589

585 224 157

Středisko Ostrava 
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz
Ing. Vladimír Mana, vedoucí
Mgr. Zdenka Hrdá

 

mobil: 

596 133 673
596 133 674
608 705 635

596 133 020

Středisko Pardubice 
B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice 
Ing. Michael Hošek, vedoucí, (kraj Královéhradecký)
Ing. Jaroslava Vopršalová (kraj Pardubický)

 

mobil: 
 

466 797 581
466 797 582
776 659 160
466 797 583

466 310 314

Středisko Plzeň 
Malá 9, P.O.BOX 101, 304 01 Plzeň 
Ing. Michal Červenka, vedoucí
Ing. Jiří Hrabák (kraj Plzeňský)

mobil: 

373 300 060
373 300 055 (sekret.)
602 285 199
373 300 054

377 537 499 

Středisko Praha 
U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5
Ing. Pavel Mudra, vedoucí
Ing. Tomáš Just
Ing. Ludmila Friedlová

mobil:

251 101 671
251 101 673
602 205 602
251 101 672
251 101 677

251 101 673

Středisko Ústí nad Labem
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí n/L. 
Ing. Tomáš Stuchlík, vedoucí, Ústecký kraj
Ing. Iva Krejčová (kraj Liberecký)

mobil: 475 220 525 
475 220 579, 89
777 205 585

475 220 503
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4. Program péče o krajinu 
Program tvoří dva podprogramy: 

• Podprogram péče o krajinu. 
• Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody. 

4.1. Podprogram péče o krajinu

Předmět a účel programu

Předmětem podpory jsou opatření neinvestičního charakte-
ru, vedoucí k ochraně a obnově základních funkcí krajiny, prová-
děná vlastníky či nájemci pozemků nad rámec jejich povinností 
stanovených zákonem. Program péče o krajinu vytváří podmínky 
pro rehabilitaci základních funkcí krajiny (půdoochranná, biolo-
gická, mikroklimatická, stabilita vodního režimu), které umožňují 
její optimální zemědělské, vodohospodářské, lesnické a rekre-
ační využívání, čímž jsou vytvářeny postupně i podmínky pro 
pozitivní demografický vývoj. 

Podporu ze státního rozpočtu je možno poskytnout na zajiš-
tění následujících zásahů a opatření (neslouží k podnikatelským 
záměrům):

A) OCHRANA KRAJINY PROTI EROZI. 

Sledované cíle 
• Snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protie-

rozních opatření.
• Zvyšování retenční schopnosti krajiny.

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

koryta vodních toků (jedná–li se pouze o preventivní opatření, 
nikoliv o odstranění následků nevhodného hospodaření nebo 
užívání): úpravy terénu (zemní práce, násyp zeminy, přemis-
ťování zeminy, meze, drobné poldry).
Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena 

až do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace. 
Konkrétní výše finančních prostředků bude stanovena v závis-
losti na velikosti území, ochráněného konkrétním opatřením.
• Tvorba biologických protierozních opatření a realizace vy-

mezených a schválených územních systémů ekologické 
stability (ÚSES) z  geneticky a stanovištně odpovídajícího 
osiva a sadbového materiálu:

• zakládání trvalých travních porostů na pozemcích, které 
nejsou evidovány v katastru nemovitostí jako TTP (louka, pas-
tvina) do výše příspěvku 10.000,- Kč/ha za podmínky doložení 
podání žádosti o změnu druhu pozemku na TTP na katastrální 
úřad, popř. jsou již v katastru nemovitostí evidovány jako TTP 
na základě výsledků pozemkových úprav, ale v terénu ke 
změně druhu pozemku ještě nedošlo,

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

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

• realizace vymezených a schválených územních systémů 
ekologické stability.

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

O samostatný finanční příspěvek na následnou péči lze žá-
dat do tří let po provedení výsadby dřevin pokud není provedení 
následné péče na vlastní náklady stanoveno v rozhodnutí jako 
podmínka pro realizaci příslušného opatření. Finanční příspěvek 
na následnou péči při založení travního porostu se neposkytuje. 
Změnu druhu pozemku po provedení zatravnění je příjemce finanč-
ních prostředků povinen zanést do katastru nemovitostí do dvou 
let od přiznání finančních prostředků. Nesplnění této povinnosti je 
důvodem pro odejmutí poskytnutých finančních prostředků.

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

B) UDRŽENÍ KULTURNÍHO STAVU KRAJINY.

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

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

využívaných oblastech.
• Podpora přírodě blízkých forem zemědělského hospodaření.

Předměty podpory
• Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů 

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

• kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací do 
výše příspěvku 7.000,- Kč/ha, zpracování hmoty, svoz 
a odvezení posečené hmoty podle podmínek stanovených 
orgánem ochrany přírody,

• ruční kosení do výše příspěvku 12.000,- Kč/ha, zpracování 
hmoty, svoz a odvezení posečené travní hmoty podle podmí-
nek stanovených orgánem ochrany přírody,

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

• extenzívní pastva ovcí a koz ,max. příspěvek do výše pří-
spěvku 10.000,- Kč/ha, bez DPH,extenzivní pastva skotu 
a koní, max.14 000,-. Kč./ha bez DPH,při zvláště ztížených 
podmínkách může být max. příspěvek zvýšen až o 50 % 
(zvýšené náklady na dopravu zvířat a vody, stavbu dočas-
ných ohradníků, lokality s nízkou úživností porostu), 

• opatření na zlepšení přírodního prostředí zaváděním jiných 
extenzivních způsobů hospodaření.
Při provádění kosení, likvidace náletu a pastvy pokud míst-

ně příslušné sběrné místo uzná, že realizace těchto opatření je 
ztížena zvlášť náročnými přírodními podmínkami (první kosení 
u dlouhodobě nekosených luk, příliš hustý dřevinný nálet, silně 
podmáčené louky, silně svažité či kamenité pozemky,nutnost 
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více sečení, ucelená plocha menší než 0,5 ha, apod.), je možné 
finanční příspěvek navýšit až o 50 %. 

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

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

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

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

do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace a pod-
mínek pověřené odborné organizace.

C) PODPORA DRUHOVÉ ROZMANITOSTI.

Sledované cíle
• Ochrana, uchování a obnova druhové rozmanitosti.

Předměty podpory 
• Podpora ustupujících populací původních rostlinných i živo-

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

prohlubování a vytváření tůněk a umělých drobných vodních 
ploch, podpora populací ohrožených rostlinných i živočiš-
ných druhů a společenstev, 

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

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

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

zejména ve vymezených a schválených  ÚSES a vyme-
zených ptačích oblastech. Pouze na opatření, na něž se 
nevztahují dotace Ministerstva zemědělství: vytváření opat-
ření vedoucích ke zlepšení stavu lesních porostů a jejich 
stabilizaci, prováděných nad rámec stanovený zákonem 
o lesích, zejména ve vymezených a schválených ÚSES 
a vymezených ptačích oblastech.
Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena 

do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace a pod-
mínek pověřené odborné organizace.

Podmínky přístupu k podpoře

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

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

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

Kritéria programu
Organizačně zajišťuje realizaci Podprogramu péče o krajinu 

v rámci Programu samostatné oddělení administrace programů 
a majetku ministerstva ve spolupráci s odborem ekologie krajiny 
a lesa ministerstva životního prostředí. Dále je zajištěním reali-
zace Podprogramu péče o krajinu v rámci Programu pověřena 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Pověřená 
odborná organizace má zřízena místně příslušná sběrná místa, 
kterými jsou její územně příslušná střediska.

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

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

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

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

povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních 
toků, 

b) jejichž cílem je vytváření podmínek pro hospodářské využi-
tí,

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

d) investičního charakteru.
Žádost se předkládádo konce února 2005, přičemž rozho-

dující je datum na razítku převzetí místně příslušným sběrným 
místem, které místně příslušné sběrné místo připojuje na před-
loženou nebo zaslanou žádost.

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

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

4.2. Podprogram péče o zvláště chráněné části 
přírody a ptačí oblasti

Předmět a účel programu
Péče o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin 
a živočichů v předmětných územích.
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Předměty podpory

• Vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce 
v předmětných územích.

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

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

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

d) vyhotovení záznamu podrobného měření změn pro ur-
čení hranice existujících nebo navrhovaných NPR, PR, 
NPP, PP, NP a CHKO, a jejich ochranných pásem, včetně 
vyhotovení seznamu souřadnic (S-JTSK) lomových bodů 
hranic těchto chráněných území a hranic jejich vyhla-
šovaných ochranných pásem za účelem jejich evidence 
v Ústředním seznamu ochrany přírody a provedení zá-
znamu v Katastru nemovitostí,

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

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

• Údržba a budování technických zařízení nebo objektů 
sloužících k zajištění státem chráněných zájmů 
v předmětných územích. 

a) provádění pruhového značení hranic NPR, PR, NPP, PP 
a I. zóny NP, výroba, instalace nebo údržba tabulí vyzna-
čujících předmětná území, hraničních kůlů, 

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

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

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

e) údržba, oprava nebo budování bariér (oplocení) nein-
vestičního charakteru proti šíření živočichů patřících ke 
geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, poško-
zujících zvláště chráněné části přírody.

• Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních 
zásahů nebo negativních vlivů, působících 
v předmětných územích.

a) odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu 
a odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení, 
objektů apod., v NPR, PR, NPP, PP a NP,

b) obnova vegetačního krytu, zcela nebo částečně odstra-
něného při předchozím využíváním pozemků (zakládání 
trvalých travních porostů, výsadba dřevin apod.), a ná-
sledná péče o vysazené porosty, pouze na opatření na 
něž se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství,

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

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

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

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

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

• Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž 
ochranu byla předmětná území zřízena nebo existenci 
zvláště chráněného druhu.

a) provádění v současnosti nevýnosných tradičních hos-
podářských činností na zemědělské půdě nebo na ryb-
nících, kterými se udržuje žádoucí druhová skladba 
nebo prostorová struktura chráněných ekosystémů nebo 
stanovišť zvláště chráněných rostlin či živočichů (kosení 
luk a rákosin – max. příspěvek 2500- Kč/ha bez DPH,při 
kosení mechanizací vč. Spracování, svozu a odvezení 
posečené hmota max. příspěvek 8.000,- Kč/ha bez DPH, 
při kosení lehkou mechanizací vč.zpracování svozu 
a odvezení posečené hmoty max. příspěvek do výše 
14 000 Kč/ha bez DPH; při ručním kosení vč. zpracování 
svozu .Při zvláště ztížených podmínkách může být max. 
příspěvek zvýšen až o 50 %, při mulčování bude max. 
hranice příspěvku snížena o 50 %; extenzívní pastvaovcí 
a koz max. příspěvek 10.000,- Kč/ha,bez DPH extenzivní 
pastva skotu a koní max. příspěvek do výše 6 000 Kč/ha 
bez DPH .při zvláště ztížených podmínkách může být 
max. příspěvek zvýšen až o 50 % – zvýšené náklady na 
dopravu zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, loka-
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lity s nízkou úživností porostu, letnění rybníků – všechny 
způsoby – nebo zimnění rybníků, řízená regulace vodní 
vegetace pomocí biomelioračních zásahů, kosení v lito-
rálním nebo příbřežním pásmu, ručně nebo za pomocí 
lehké mechanizace apod.), pouze na opatření na něž se 
nevztahují dotace Ministerstva zemědělství,

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

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

d) vysazování stanovištně původních melioračních a zpev-
ňujících dřevin nad rámec stanovený vyhláškou č. 83/
1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů 
a o vymezení hospodářských souborů a vysazování ne-
bo udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin 
přirozené skladby a jedle bělokoré v lesních porostech 
a následná ochrana provedených výsadeb a následná 
péče o vysazené porosty,

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

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

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

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

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

j) zajišťování původního rostlinného nebo živočišného 
materiálu a praktická záchrana zanikajícího genofondu 
původních druhů nebo místních ohrožených ekotypů za 
účelem následné repatriace nebo reintrodukce,

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

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

a druhově bohaté porosty odpovídající stanovišti,
n) vyplocení míst cenných z pohledu ochrany přírody, která 

jsou součástí pasených ploch.Pouze na realizaci opatření 
na něž se nevztahoje dotace poskytované Ministerstvem 
zemědělství.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE

Vymezení příjemců podpory
Subjekty, kterým mohou být poskytnuty finanční prostředky 

v rámci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody 
a ptačí oblasti podle těchto směrnice jsou:

a) Správa chráněných krajinných oblastí České republiky,
b) Správa Krkonošského národního parku,
c) Správa Národního parku České Švýcarsko,
d) Správa Národního parku Podyjí,
e) Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti 

Šumava.
Kritéria programu
Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci činností nebo 

prací, odpovídajících jednotlivým opatřením (čl. 17):
a) v národních přírodních rezervacích (dále jen „NPR“) a ná-

rodních přírodních památkách (dále jen „NPP“), a jejich 
ochranných pásmech,

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

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

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

e) v PR a PP a jejich ochranných pásmech, nacházejících se 
na pozemcích určených pro účely obrany státu (dále jen 
„předmětná území“).
Finanční prostředky je možno použít jen na opatření reali-

zovaná v souladu s plánem péče o příslušné zvláště chráněné 
území.

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

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

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

b) jejichž cílem je vytváření podmínek pro hospodářské využi-
tí, 

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

d) investičního charakteru.
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci 

opatření v zájmu ochrany přírody v roce 2005 jsou přijímány do 
konce února 2005.

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

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

hlásilo na rok 2005 program Příspěvek zoologickým zahradám 
(dále jen „Program“), umožňující poskytovat účelové dotace pro-
vozovatelům zoologických zahrad s cílem podporovat zapojení 
českých zoologických zahrad do mezinárodních a národních 
projektů ochrany přírody. 

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

ZOO: chov ohrožených druhů světové fauny zařazených 
do Evropských záchovných programů (zkráceně EEP), 
uvedených v evropských plemenných knihách (zkráceně 
ESB), mezinárodních plemenných knihách (zkráceně ISB) 
a v  Červené knize IUCN (zkráceně RDB); chov vybraných 
druhů chráněných zákonem č. 100/2004 Sb., o podmínkách 
dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně 
těchto druhů (zkráceně CITES); chov vybraných druhů svě-
tové fauny jen obtížně chovatelných v lidské péči, v jejichž 
chovu mají české ZOO světový primát; účast na reintrodukč-
ních programech ohrožených druhů světové fauny. 

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

• Spolupráce českých ZOO v rámci mezinárodních progra-
mů chovů ohrožených druhů s významnými zoologický-
mi zahradami a institucemi v cizině, podpora členství 
a účasti českých ZOO v mezinárodních organizacích: 
příspěvek na členství a účast českých ZOO v mezinárod-
ních organizacích; spolupráce českých ZOO s významnými 
ZOO, institucemi a organizacemi v cizině v rámci kooperace 
mezinárodních programů chovů ohrožených druhů živočichů 
a plnění úkolů ZOO uvedených v dotačním titulu A; vydá-
vání a distribuce mezinárodních, evropských a národních 
plemenných knih vybraných ohrožených druhů živočichů 
zachycující změny stavů zvířat chovaných v českých ZOO 
od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004. 

Druh podpory a podmínky pro přiznání dotací 

Podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování 
zoologických zahrad a o změně některých zákonů (dále jen „zákon 
o zoologických zahradách“), a nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o pra-
vidlech poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad 
(dále jen „nařízení vlády“), může být dotace přiznána provozo-
vateli české zoologické zahrady na jednotlivé předměty podpory 
uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády. Tyto předměty podpory jsou 
rozděleny do tří oblastí odpovídající dotačním titulům A-C. Postup 
při podávání a projednávání žádosti o dotaci a při vydávání rozhod-
nutí o poskytnutí dotace se řídí ustanoveními uvedenými v nařízení 
vlády. Žádosti jsou posuzovány Komisí pro zoologické zahrady 
(dále jen „Komise“) a na základě jejího stanoviska o nich rozhoduje 
ministerstvo, které přitom hodnotí především kvalitu projektu a jeho 
předpokládaný přínos a také přiměřenost rozpočtových nákladů na 
jednotlivé činnosti. Dotaci z Programu lze poskytnout na jednotlivé 
předměty podpory až do výše 80 % skutečných nákladů. Na přizná-
ní dotací však není právní nárok. 

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

další programy nebo podpory.

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

publiky ze dne 4. ledna 1995, č. 3, o řešení problematiky českých 
zoologických zahrad, jako časově otevřený a je vyhlašován vždy 
na jeden kalendářní rok. Konkrétní výše finančních prostředků 
Programu schvaluje Poslanecká sněmovna v rámci schvalování 
státního rozpočtu. Od roku 2004 jsou dotace z programu po-
skytovány na základě zákona č.  162/2003 Sb., o zoologických 
zahradách, podle nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech 
poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad. 

Organizační zabezpečení 
Správcem rozpočtových prostředků Programu v rámci ka-

pitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí je ředitel odboru 
mezinárodní ochrany biodiverzity, který je odpovědný za hos-
podaření s prostředky státního rozpočtu v rámci Programu a za 
jejich zúčtování se státním rozpočtem. Dotace je uvolňována 
z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou finanční prostředky na 
zajištění Programu účelově vázány. Žádost o poskytnutí dotace 
přijímá odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, který eviduje 
žádosti podané do 30. dubna 2005. V souladu s nařízením vlády 
jsou žádosti posuzovány Komisí, která je poradním orgánem mi-
nistra životního prostředí v otázkách souvisejících s problematikou 
zoologických zahrad. Na základě stanoviska Komise rozhoduje 
o žádostech ministerstvo, které přitom hodnotí a) kvalitu projektu 
a jeho předpokládaný přínos, b) přiměřenost rozpočtových ná-
kladů na jednotlivé činnosti. Ředitel odboru mezinárodní ochrany 
biodiverzity vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace jejímu příjemci 
(provozovateli zoologické zahrady). Na základě vydaného rozhod-
nutí se dotace poskytne platebním příkazem k převodu prostředků 
z účtu ministerstva na účet příjemce dotace. Příjemci dotace jsou 
povinni ve stanoveném termínu předložit odboru mezinárodní 
ochrany biodiverzity konečné vyúčtování přidělených finančních 
prostředků. Použití poskytnuté dotace podléhá kontrole a revizím 
hospodaření v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. 
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Provozovatelé Zoo s licencí podle zákona o zoologických zahradách
Č. Provozovatel ZOO Zřizovatel ZOO Kraj
1 ZOO města Brna, p.o. Město nBrno Jihomoravský
2 ZOO Děčín, p.o. Město Děčín Ústecký
3 ZOO Dvůr Králové, p.o. Královehradecký kraj Královehradecký
4 ZOO Hodonín, p.o. Město Hodonín Jihomoravský
5 Zoopark Chomutov, p.o. Město Chomutov Ústecký
6 ZOO Jihlava, p.o. Město Jihlava Vysočina
7 ZOO Liberec, p.o. Město Liberec Liberecký
8 ZOO Ohrada, p.o. Jihočeský kraj Jihočeský
9 ZOO Olomouc, p.o. Město Olomouc Olomoucký
10 ZOO Ostrava, p.o. Město Ostrava Moravskoslezský
11 ZOO a BZ města Plzně, p.o. Město Plzeň Plzeňský
12 ZOO v Praze, p.o. Hl. město Praha Magistrát hl. m. Praha
13 ZOO Ústí n. L., p.o. Město Ústí n. L. Ústecký
14 ZOO Vyškov, p.o. Město Vyškov Jihomoravský
15 ZOO Zlín-Lešná, p.o. Město Zlín Zlínský
16 ZOO Chleby, o.p.s ZOO Chleby, o.p.s. Středočeský

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
p.o. příspěvková organizace obce nebo kraje
o.p.s. obecně prospěšná společnost

Kontakt: 
Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
RNDr. Magdalena Boučková, 
odbor mezinárodní ochrany bidiverzity
tel: 267 122 629, fax: 267 122 108 
Magdalena_Bouckova@env.cz
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6. Náprava ekologických škod po 
Sovětské armádě 

Předmět a účel programu

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

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

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

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

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

Doba trvání programu
Do roku 2012.

Organizační zabezpečení
Poskytování prostředků z rozpočtu Ministerstva životního 

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

Procento uspokojených oprávněných žadatelů
Nápravu ekologických škod realizuje vítěz veřejné soutě-

že.

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

7. Výzkum a vývoj v oblasti životního 
prostředí

Předmět výzkumu a vývoje 

Vědecká rada, jakožto poradní orgán ministra životního 
prostředí, stanovila deset oblastí výzkumu, které jsou priori-
tami aplikovaného výzkumu resortu, hrazeného z účelových 
prostředků resortu. Oblasti výzkumu jsou obsahem jednak 
Národního programu výzkumu I a programu poskytovatelů, tvo-
řených podprogramy Krajina a sídla budoucnosti, Životní pro-
středí a ochrana přírodních zdrojů, Racionální využití energie 
a obnovitelné energetické zdroje. Národní program výzkumu 
i program poskytovatele jsou hrazeny z účelových prostředků. 
Výzkumné záměry, které mají horizont řešení 5 až 7 let jsou 
hrazeny z institucionálních prostředků. 

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

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), nařízení 
vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen „nařízení vlády“), vyhlašuje 
každý rok jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vý-
voji. Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je získat 
řešitele k dosažení potřebných cílů programů výzkumu a vývoje, 
zajistit řešení projektů, které přinese důležité poznatky v priorit-
ních oblastech ochrany a tvorby životního prostředí. 

Jednostupňová veřejná soutěž je vyhlašovaná v Obchod-
ním věstníku a je rovněž zveřejněna na internetové stránce MŽP. 
Soutěž na tu část projektů, kde jediným kdo využívá výsledky 
je stát, je vyhlašována výzvou více zájemcům o veřejnou za-
kázku k podání nabídky dle zákona č. 40/2003 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění. Institucionální podpora na 
výzkumné záměry se poskytuje podle zákona 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 462/2002 
Sb., které byly úspěšně vyhodnoceny pro tyto účely vytvořenou 
komisí pro hodnocení výzkumných záměrů a následně schvále-
ny Radou vlády pro vědu a výzkum. V roce 2003 byla vyhlášena 
soutěž na podávání investičních záměrů, jejichž řešení se zaha-
jovalo v roce 2005. Podané záměry hodnotila jednak meziresort-
ní komise při MŠMT a jednak resortní komise.

Forma poskytování podpory výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků

Podané návrhy projektů a výzkumných záměrů jsou po-
souzeny v odborných poradních orgánech na základě min. 
dvou odborných posudků. Náměstek ministra na základě dává 
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„Rozhodnutí“, na základě kterého jsou uzavřeny smluvní vzta-
hy.

Vazba na další programy
Řešení výzkumného projektu neomezuje možnosti účasti 

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

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

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

Organizační zabezpečení
V roce 2002 nabyl účinnosti zákon č. 130/2002 Sb.,o podpoře 

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

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

VaV. Prostředky na programy VaV v kapitole MŽP v roce 2005 
činí cca 330 mil. Kč a institucionální prostředky na VaV cca 230 
mil. Kč. Z celkového počtu řešených projektů připadá v posled-
ních letech cca 25 – 30 % na nově zahajované projekty. Počet 
podaných nabídek dvojnásobně až trojnásobně převyšuje počet 
nabídek, než které jsou následně převedeny do smluvního vzta-
hu na řešení projektů. Je nutné konstatovat, že kvalita podaných 
návrhů projektů je velice rozdílná.

U výzkumných záměrů zahajovaných v roce 2005 je situ-
ace poněkud příznivější, bylo podáno 7 výzkumných záměrů 
a doporučeny k podpoře byly 4 záměry.

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

8. Podpory nestátním neziskovým 
organizacím 

Předmět a účel programu

Dotace ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly 
Ministerstva životního prostředí, jsou poskytovány těm nestátním 
a neziskovým organizacím (NNO), které se podílí na realizaci 
úkolů státu v oblasti „ochrana životního prostředí a udržitelný 
rozvoj“ a přispívají k naplňování cílů Státní politiky životního 
prostředí. 

Podmínky přístupu k podpoře
Dotace se poskytuje občanskému sdružení nebo obecně 

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

Druh podpory
NNO může být poskytnuta neinvestiční dotace. 

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

další programy. NNO však mohou usilovat o financování svých 
projektů z většího počtu zdrojů veřejných prostředků. Nesmí 
však dojít k duplicitní podpoře stejné účetní položky. 

Doba trvání programu
Podpořené projekty ve všech vypsaných programech musí 

být realizovány vždy v průběhu jednoho kalendářního roku.

Organizační zabezpečení
Předkládané nabídky projektů zařazené do výběrového 

jednání jsou posouzeny skupinou odborníků – expertní komisí, 
jmenovanou ministrem životního prostředí. Expertní komise se-
řadí hodnocené projekty podle dosaženého bodového průměru. 
Konečné rozdělení finančních prostředků na projekty nestátních 
neziskových organizací je provedeno poté, co je schválen roz-
počet MŽP. Vyhlášení výběrového řízení, předběžné i konečné 
výsledky, stejně jako všechny potřebné formuláře Ministerstvo ži-
votního prostředí zveřejňuje na svých internetových stránkách. 

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Vzhledem k rozpočtovým možnostem lze podpořit zhruba 

čtvrtinu předložených projektů.

KONTAKT: 
Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 
Mgr. Petra Nováková-Sádková, odbor vnějších vztahů 
tel: 267 122 546, fax: 267 311 496
Petra_Sadkova@env.cz, www.env.cz
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9. Program péče o urbanizované 
prostředí

Předmět a účel programu

Předmětem programu je péče o zeleň v urbanizovaném 
prostředí.

Účelem programu je:
a) napomoci uchování, obnově či zakládání významných ploch 

obecní zeleně (veřejně přístupné i vyhrazené zeleně) včetně 
zeleně školních, vzdělávacích, léčebných, sociálních a ji-
ných obdobných zařízení s významnou socializační funkcí 
v sídelní krajině,

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

c) podpořit rekonverzi nevyužívaných ploch a prostorů poško-
zených minulou výrobní činností (tzv. brownfields) v sídelní 
krajině zakládáním významných ploch sídelní zeleně,

c) umožnit obnovu či zakládání ploch a koridorů sídelní zeleně 
jako součást realizace územního systému ekologické stabili-
ty (dále jen “ÚSES”) či zeleného prstence kolem sídla.

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

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

vyhrazené zeleně (návsi, náměstí, parky, školní, výchovné, 
sociální a nemocniční zařízení, hřbitovy apod.),

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

c) zakládání ploch obecní zeleně jako způsobu obnovy biolo-
gických hodnot nevyužívaných ploch a porostů poškozených 
minulou průmyslovou a dopravní činností. Ve smyslu jejich 
začlenění do krajiny sídel,

d) zakládání ploch a koridorů sídelní zeleně v rámci realizace 
územního systému ekologické stability či jako zeleného prs-
tence kolem sídla,

e) regenerace a zakládání zeleně břehových porostů v sídelní 
krajině v rámci realizace protipovodňových opatření.
Pokud by realizace opatření, na jehož studii se žádá o fi-

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

lizaci hlavních lomových bodů hranic v terénu, 
b) vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálných částí 

parcel za účelem zápisu do katastru nemovitostí.

Program je určen pro žadatele – soukromoprávní i veřej-
noprávní subjekty – vlastníky dotčených pozemků, pro nájemce 
dotčených pozemků pouze s písemným souhlasem vlastníka. 

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

Druh podpory 
Přidělené finanční prostředky jsou čerpány z rozpočtu 

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

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

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

Doba trvání programu
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na pořízení 

studie v rámci Programu přijímá MŽP na formuláři uvedeném 
v příloze č. 1 této směrnice. Tato směrnice nabývá účinnosti 
dnem podpisu a platí pro rok 2005. Žádosti jsou přijímány do 
30. září 2005.

Organizační zabezpečení
Žádosti zpracovává odbor ekologie lidských sídel a člově-

ka MŽP v pořadí, v jakém byly podány. Rozhodující je datum 
na razítku převzetí podatelnou ministerstva. O přidělení pod-
pory a o její výši rozhoduje ředitel odboru ekologie lidských 
sídel a člověka s přihlédnutím ke stanovisku Poradní skupiny. 
V případě zamítnutí žádosti se žádost vrací žadateli se zdůvod-
něním zamítavého stanoviska. 

KONTAKT: 
Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha
Ing. Martina Pásková, PhD., 
odbor ekologie lidských sídel a člověka
tel: 267 122 150 fax: 267 126356
Martina_Paskova@env.cz
www.env.cz
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10. Fond soudržnosti

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

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

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

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

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

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

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

Prostředky z Fondu soudržnosti mohou být poskytnuty 
na opatření investičního i neinvestičního charakteru (projekty 
technické podpory).

Projekty musí mít výrazný pozitivní vliv na životní pro-
středí a musí být v souladu se všemi relevantními směrnicemi 
Evropských společenství pro oblast životního prostředí a se 
strategiemi České republiky pro jejich implementaci. 

Celkové náklady na projekty či skupiny projektů musí 
činit minimálně 10 miliónů eur (s výjimkou přípravných studií). 
Na projekty či skupiny projektů s náklady nižšími lze podporu 
poskytnout pouze ve výjimečných případech a na základě ob-
jektivního zdůvodnění.

10.2.2. TYPY ŽADATELŮ O PODPORU
O podporu mohou žádat
• obce, 
• sdružení obcí, 
• kraje, 
• státní podniky, 
• státní příspěvkové organizace, 
• nestátní neziskové organizace,

• subjekty, v nichž mají města nebo obce trvale nadpoloviční 
majetkovou účast. 
Základní podmínkou pro přidělení podpory je bezdlužnost 

žadatele vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťov-
nám. Žadatel nesmí mít daňové nedoplatky po termínu splatnosti 
vůči finančnímu úřadu.

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

10.3. Druh podpory
Podpora z Fondu soudržnosti se poskytuje formou nená-

vratné finanční pomoci. O výši podpory rozhoduje Evropská 
komise ve spolupráci s odpovědným zástupcem za Českou 
republiku, a to na základě předložené kompletní „Žádosti o pod-
poru z Fondu soudržnosti“.

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

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

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

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

10.5. Organizační zabezpečení
Žadatel zpracovává a předkládá žádost ve dvou etapách:
1. etapa (záměr): žadatel předloží vyplněný formulář záměru 

příslušnému krajskému úřadu; na základě vyjádření „krajské 
pracovní skupiny“ postoupí žadatel záměr Státnímu fondu 
životního prostředí ČR a zašle kopii odboru integrovaného 
financování Ministerstva životního prostředí; o záměru roz-
hodne ministr životního prostředí po projednání v poradě 
vedení ministerstva.

2. etapa (žádost): kompletní žádost předloží žadatel Státnímu 
fondu životního prostředí ČR a zároveň odboru integrované-
ho financování Ministerstva životního prostředí; po vypořá-
dání připomínek postoupí odbor integrovaného financování 
žádost Ministerstvu pro místní rozvoj a mezirezortnímu 
řídícímu výboru Fondu soudržnosti; po odsouhlasení tímto 
výborem zajistí odbor integrovaného financování odeslání 
žádosti Evropské komisi; Komise rozhodne o poskytnutí 
a výši podpory do tří měsíců.
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KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha
Ing. Tomáš Oliva, Odbor integrovaného financování
tel: 267 122 530 fax: 267 126 530
Tomas_Oliva@env.cz
Ing. Zdeněk Zelený, oddělení Fondu soudržnosti
tel: 267 122 513, fax: 267 126 513 
Zdenek_Zeleny@env.cz
Ing. Pavla Bendová, oddělení Fondu soudržnosti
tel: 267 122 513, fax: 267 126 513 
Pavla_Bendova@env.cz
www.env.cz

Státní fond životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/ 1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Ing. Jan Kříž, odbor Fondu soudržnosti
tel: 267 994 514, fax: 272 936 597
www.sfzp.cz

11. Program LIFE III

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

bezpečování požadavků v oblasti ochrany přírody a životního 
prostředí. Obecným cílem programu LIFE je přispět k implemen-
taci, zdokonalení, rozvoji politiky a legislativy v oblasti životního 
prostředí, obzvláště s ohledem na integraci otázek životního 
prostředí do jiných politik a dosažení trvale udržitelného rozvoje. 
Třetí etapa programu, ve které se nyní nacházíme – LIFE III 
– platí pro období od 1. ledna 2000 – do 31. 12. 2006. 

Program LIFE se skládá ze 3 základních tématických oddílů:

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

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

• projekty na ochranu přírody,
• doprovodná opatření.

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

k rozvoji inovativních a integrovaných technik i metod a k pro-
hloubení rozvoje politiky Evropské unie v oblasti životního 
prostředí. Zaměřuje se zvláště na začlenění ohledů na životní 
prostředí do rozvoje využívání půdy a územního plánování; 
prevenci vlivu ekonomické činnosti na ŽP; prevenci, recyklaci 
a zdravé nakládání s tokem odpadů a snížení vlivu výrobků na 
ŽP. V rámci tohoto vymezení je dále definováno množství priorit-
ních oblastí environmentální politiky. 
V rámci tohoto oddílu se uplatňují:

• demonstrační projekty,
• projekty, které jsou přípravou k vývoji nových akcí a ná-

strojů v oblasti životního prostředí,
• doprovodná opatření.

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

ření kapacit a administrativních struktur potřebných pro oblast 
životního prostředí a rozvoj environmentální politiky a akčních 
programů ve třetích zemích ležících na pobřeží Středozemního 
a Baltického moře a které nepatří k zemím střední a východní 
Evropy, jež podepsaly přidružovací dohody. Tento oddíl není 
relevantním pro Českou republiku. 

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

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

I. LIFE – Příroda ( Nature )
Finanční pomoc je poskytována formou spolufinancování 

projektů. Horní hranice podílu činí 50 % na projekty k ochraně 
přírody a 100 % na doprovodná opatření. Avšak výjimečně se 
podíl může zvýšit až na 75 % spolufinancování projektů, které 
se týkají prioritních přirozených stanovišť a prioritních druhů ve 
smyslu výše uvedených směrnic.

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

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

Vazba na další programy
Není.

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

formována o možnosti přistoupení k programu Evropské unie 
„LIFE“. Právní podklad pro přistoupení přidružených zemí ke 
komunitárním programům je obsažen již v tzv. evropských do-
hodách o přidružení mezi ES a jednotlivými státy. Zvláště z dů-
vodu vysokého podílu spolufinancování ze strany předkladatele 
návrhu projektu ( příjemce ), dále z důvodu vysokých nároků na 
kvalitu vypracování návrhu projektu, zaměření na implementaci 
evropské legislativy a neinvestiční charakter, Česká republika 
nepředložila žádost o zapojení do programu LIFE (Poziční 
dokument předložený Evropské komisi v červenci 1999), ale 
možnost zapojení v příštích letech nevyloučila. Česká republika 
se zapojila do programu LIFE počínaje rokem 2003. První návr-
hy předkladatelů prošli evaluací v roce 2004. V současné době 
je v České republice realizován první úspěšný projekt v rámci 
pilíře LIFE-Nature.

Časový harmonogram programu LIFE 
I. etapa – 1992 – 1995 (nařízení Rady (EHS) č. 1973/92),
II. etapa – 1996 – 1999 (nařízení (ES) č. 1404/96),
III. etapa – 1. 1. 2000 – 31. 12. 2006 (nařízení Rady (ES) 

č. 1655/2000).

Organizační zabezpečení
Předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE III pro 
rok 2005:

Návrhy jsou předkládány Komisi prostřednictvím Ministerstva 
životního prostředí. Určení termínů předkládání žádostí pro rok 
2005je vázáno na prodloužení účinnosti nařízení, týkající se 
instrumentu LIFE, Evropským parlamentem a Radou. Po schvá-
lení novelizace bude uskutečněna výzva k předkládání žádostí. 

Monitorování projektů.
Pro každý projekt financovaný v rámci programu LIFE musí 

příjemce zaslat Komisi a na žádost i dotčenému členskému 
státu technickou a finanční zprávu o postupu prací. Závěrečná 
zpráva je zasílána rovněž Komisi a dotčenému členskému státu 
do 3 měsíců od ukončení projektu. Komise určuje formu a obsah 

zpráv. Na zaslání příslušné dokumentace je vázáno postupné 
uvolňování prostředků dotace.

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

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

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

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Česká republika má výsledky na základě prvního roku 

předkládání žádostí. Z celkového počtu 5 návrhů ( 4 v rámci 
LIFE-Nature a 1 v rámci LIFE-Environment), uspěl jeden pro-
jekt. Každý projekt, který splnil formální podmínky, prochází tzv. 
Questionary time – revizním obdobím, které umožní odstranit 
nedostatky, případně upravit návrh projektu pro předložení ná-
sledující rok. 

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

po jednotlivých etapách. Pro současnou – třetí – etapu, která by-
la zahájena dne 1. ledna 2000 a bude končit dnem 31.prosince 
2006, činil finanční rámec možného čerpání 613 mil. eur 317 mil. 
eur (pro období 2004 – 2006).

Celkový podíl finančních prostředků určených pro 
jednotlivé oddíly je následující (%)

• 47 % pro oddíl LIFE – Nature,
• 47 % pro oddíl LIFE – Environment,
• 6 % pro oddíl LIFE – Third countries.
Materiál č.j. 443/900/1343/940/04 „Metodika Ministerstva 

životního prostředí ČR pro hospodaření s finančními prostředky 
EU při realizaci  komunitárních programů“ byl schválen dne 3. 6. 
2004 Poradou vedení MŽP ČR. Metodika upravuje problematiku 
zasílání a výběru projektů, jejich financování, účetnictví a finanč-
ní kontrolu, ale také monitoring, výkaznictví a pravidla publicity. 
Výše zmíněný materiál je plně v souladu se zde předkládaným 
materiálem a dále jej rozšiřuje o další relevantní informace.

KONTAKT: 
Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha
Ing. Tomáš Oliva, odbor integrovaného financování 
tel: 267 122 530, fax: 272 744 944, 
Tomas_Oliva@env.cz, www.env.cz 
www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
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12. Operační program Infrastruktura

Předmět a účel programu
Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura) je pro-

gramový dokument pro období let 2004 – 2006, který zahrnuje 
rozvojové priority resortu dopravy a resortu životního prostředí 
v České republice, které mohou být spolufinancovány ze struktu-
rálních fondů Evropské unie v rámci Cíle 1 politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti. Na OP Infrastruktura je v rámci tohoto 
Cíle alokováno 16,94 % celkové alokace pro ČR, tj. 246 360 355 
EUR.

OP Infrastruktura vznikl na základě usnesení vlády č. 
149/2003 sloučením již schválených programových dokumentů 
OP Doprava (přijat usnesením vlády č. 14/2003 ) a OP Životní 
prostředí (přijat usnesením vlády č. 82/2003), které byly při-
pravovány odpovědnými ministerstvy, tj. Ministerstvem dopravy 
a Ministerstvem životního prostředí. 

Priority OP Infrastruktura respektují hlavní osu pomoci 
Společenství regionům Cíle 1: přispívat významným způsobem 
ke snižování hospodářských a sociálních disparit regionů v po-
rovnání s průměrem EU i mezi regiony uvnitř ČR. Kriteriím Cíle 1 
(podle článku 3 Nařízení Rady č. 1260/99) odpovídá celé území 
České republiky s výjimkou hl.m. Prahy. 

OP Infrastruktura je koncipován jako monofondový, finanční 
prostředky pro jeho zabezpečení jsou poskytovány z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

OP Infrastruktura se skládá ze čtyř priorit a z nich vyplý-
vajících opatření: 

Priorita 1 – Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury 
celostátního významu (MD)
Opatření 1.1  Modernizace tratí celostátního významu 

a důležitých železničních uzlů
Opatření 1.2  Výstavba a modernizace silnic I.třídy
Opatření 1.3  Modernizace civilních letišť nadregionálního výz-

namu
Opatření 1.4  Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace 

vodních cest

Priorita 2 – Snížení negativních důsledků dopravy na 
životní prostředí (MD)
Opatření 2.1  Realizace ochranných opatření na dopravní síti 

k zabezpečení ochrany životního prostředí
Opatření 2.2  Podpora kombinované dopravy
Opatření 2.3  Podpora zavádění alternativních paliv
Opatření 2.4  Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování 

problematiky zlepšení životního prostředí z hle-
diska dopravy

Priorita 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury 
(MŽP)
Opatření 3.1  Obnova environmentálních funkcí území
Opatření 3.2  Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
Opatření 3.3  Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
Opatření 3.4  Nakládání s odpady a odstraňování starých 

zátěží

Priorita 4 – Technická pomoc (MŽP + MD)
Opatření 4.1  Technická pomoc při řízení, realizaci, monitoro-

vání a kontrole operací OP Infrastruktura 
Opatření 4.2  Ostatní  výdaje technické pomoci  OP 

Infrastruktura

Implementace programu
Řízení programu probíhá v několika rovinách. Řídící orgán 

OP Infrastruktura je ustanoven na Ministerstvu životního pro-
středí (MŽP) Odbor integrovaného financování. Řídící výbor pro-
jednává zásadní otázky koncepce a realizace OP a pro podrob-
nější činnost, zaměřenou na práci v sektorech, jsou ustanoveny 
Podvýbory (Podvýbor doprava a Podvýbor životní prostředí).

Operativní provádění OP Infrastruktura zajišťuje Zprostředkující 
subjekt – Státní fond životního prostředí ČR (dále SFŽP) pro 
sektor ŽP a Zprostředkující subjekt pro oblast doprava – Odbor 
fondů EU na Ministerstvu dopravy. 

Pro potřeby kontroly a monitorování je ustaven Monitorovací 
výbor OP, který zprostředkovává vazbu na sociální partnery a or-
gány EU.

Platebním orgánem OP je Ministerstvo financí, odbor 
Národního fondu, který delegoval určité funkce a aktivity na 
Platební jednotky programu, které fungují na MD pro resort 
doprava a na SFŽP pro resort životního prostředí. Finanční 
kontrolu zajišťuje MF a útvary interního auditu a finanční kontroly 
MŽP, SFŽP a MD.

Nezastupitelnou roli v implementaci programu mají Krajské 
pracovní skupiny založené na úrovni NUTS III, vycházející 
z principu partnerství. Díky detailní znalosti priorit a potřeb jed-
notlivých regionů významně přispívají vlastní implementaci.

Forma a výše podpory
Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé 

projekty. Při stanovování míry podpory je nutno odlišit celkovou 
míru veřejné podpory a míru podpory z prostředků EU. Celková 
povolená míra podpory veřejných prostředků je pro projekty sta-
novena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže až do výše 
100 % způsobilých nákladů projektu. Tato celková míra podpory 
veřejných prostředků se skládá z prostředků veřejných rozpočtů 
ČR (státní rozpočet, rozpočty krajů, SFDI atd.) a z prostředků 
EU. 

Výše příspěvku z prostředků EU na jednotlivé projekty je 
stanovena v souladu s čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. 
Příspěvek ERDF může činit maximálně 75 % (v Opatření 3.1 
max. 80 %) celkových veřejných způsobilých výdajů projektu. 
Přitom musí být respektováno že:
• v případě investic do infrastruktury, které jsou spojeny se 

značnými čistými příjmy, nesmí příspěvek překročit 50 % 
celkové veřejné podpory způsobilých výdajů. 

• v případě investic do podniků nesmí příspěvek překročit 
35 % celkových způsobilých výdajů. 
Konkrétní výši podpory z prostředků EU stanoví Řídící 

orgán ve svém rozhodnutí o výběru projektu, a to na základě 
maximální povolené výše podpory z prostředků EU a v rámci 
disponibilních prostředků z alokace na opatření a jednotlivé 
roky. 



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

37

Předmět podpory

Mezi prioritní oblasti ochrany životního prostředí, financované 
z OP Infrastruktura, patří zejména: 
• vybudování a modernizace čistíren odpadních vod a roz-

šíření kanalizačních systémů, 
• budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistí-

ren odpadních vod, 
• modernizace tratí celostátního významu a důležitých 

železničních uzlů,
• výstavba a modernizace silnic I. třídy,
• nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží,
• zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší.
Seznam typů podporovaných projektů, vč. popisu priorit 

a opatření, je uveden v Programovém dodatku OP Infrastruktura 
(ke stažení na www.env.cz). Projekty musí mít výrazný pozitivní 
vliv na životní prostředí a musí být v souladu se všemi právními 
předpisy České republiky a Evropských společenství a horizon-
tálními prioritami. 

Celkové náklady na investiční projekt Priority 3 
musí být menší než ekvivalent 10 milionů EUR.

Typy žadatelů o podporu
O podporu mohou žádat např.: 

• obce a jejich svazky;
• kraje;
• státní podniky;
• státní příspěvkové organizace;
• nestátní neziskové organizace;
• soukromé subjekty;
• organizační složky státu.
Seznam všech oprávněných konečných příjemců pomoci 

pro každou prioritu a opatření je upřesněn v Programovém do-
datku OP Infrastruktura (ke stažení na www.env.cz).

Vazba na další programy
Žadatel o poskytnutí podpory nesmí zároveň žádat o po-

skytnutí podpory z ostatních operačních programů, Fondu sou-
držnosti a iniciativ Společenství, záruční sekce Evropského 
zemědělského záručního a orientačního fondu, ani z národních 
programů SFŽP ČR, které jsou specifikovány ve „Směrnici MŽP 
č.2/2005 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR“.

KONTAKTY:
Řídící orgán: 
Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Tomáš Oliva, ředitel odboru integrovaného financování
– tel.: 267 122 530, fax: 267 126 530
Ing. Theodor Bernt, vedoucí oddělení strukturálních fondů
– tel:267 122 141, fax: 267 122 141
www.env.cz

Zprostředkující subjekty:
Státní fond životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/ I, 148 00 Praha 4
Ing. Andrej Mudray, ředitel SFŽP ČR – tel: 267 994 302
fax: 272 936 597
www.sfzp.cz
Ministerstvo dopravy, 
nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
Ing. Jaromír Slezák, ředitel odboru Fondů EU 
tel: 972 231 152, fax: 972 231 560
www.mdcr.cz
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1. Odstranění následků povodní na 
státním vodohospodářském majetku

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

ních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. 
Obnova vodních děl a koryt vodních toků po povodni včetně sou-
visejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále 
na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňové 
škody obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního 
toku či protipovodňovou ochranu území, obnova objektů a za-
řízení sloužící výzkumné činnosti ve vodním hospodářství. Též 
úhrada jistin a úroků z dosud nesplacených komerčních úvěrů 
přijatých na odstranění povodňových škod vzniklých při povodni 
v srpnu 2002 u akcí definovaných předmětem podpory dle části 
2 B odst. I písm. a) v rámci podprogramu 229 113.

Podmínky přístupu k podpoře

Vymezení příjemců podpory
Státní podniky Povodí Ohře, Labe, Moravy a Vltavy, Lesy 

ČR, ZVHS, VÚV.

Kritéria programu
Podpora se poskytuje k řešení problémů omezení průtoč-

nosti nebo kapacity koryta, snížení stability dna a břehů koryta 
toku, ohrožení funkce stability objektů v korytě toku včetně 
zařízení křižujících vodní tok, snížení stability vodního toku jako 
významného krajinotvorného prvku v území, ohrožení funkce 
objektů a zařízení umístěných v jejich blízkosti sloužící výzkum-
né činnosti ve vodním hospodářství, vliv poruchového stavu na 

okolí koryta včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod., 
vyjádření možných škod v důsledku dalšího trvání poruchového 
stavu – popisně popř. hrubým finančním odhadem.

Druh podpory
Podpora je nenávratná, účelově vázaná a je poskytována 

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

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

Doba trvání programu
2002 – 2005.

Organizační zabezpečení
Žádost o dotaci předkládají organizace na MZe.

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

– Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském 
majetku 134,2 mil. Kč, v r. 2003 bylo poskytnuto 970,3 mil. Kč.  
V r. 2004 se na odstranění následků povodní vynaložilo 1,1 mld. 
Kč. Celkové náklady programu představují v letech 2002 – 2005 
cca 4 530 mil. Kč. Úvěr od EIB – 4 200 mil. Kč, dotace SR 135 
mil. Kč, vlastní zdroje investorů – 195 mil. Kč.

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

II. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
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2. Dotace agrokomplexu 1

Účel programu
Cílem programu je zlepšit hospodaření zemědělských pod-

niků a usnadnit jejich příznivé působení na životní prostředí.

Předmět programu, druh podpory a doba trvání 
programu

Podpora nepotravinářského využití půdního fondu 
– pěstování lnu (Program 1. F)

Pro rok 2005 je podpora pěstování lnu na vlákno poskyto-
vána zemědělcům prostřednictvím doplňkové platby (TOP-UP). 
Výše podpory je spočítána na 170,18 eur/ha.

Podpora využívání bioetanolu jako alternativního paliva 
(Program 1. J.)

Další realizace programu nepotravinářské využití zeměděl-
ské produkce na výrobu bioetanolu se bude odvíjet ve smyslu 
usnesení vlády č. 833/2003 a usnesení vlády č. 825/2004 a s ni-
mi souvisejících usnesení. Dle těchto usnesení bude při realizaci 
programu bioetanolu využita nepřímá forma podpory v podobě 
uplatňování nároku na vrácení spotřební daně z pohonných 
hmot, do kterých byl zapracován bioetanol.

Podpora pěstování bylin pro energetické využití (Program 1.U)
Jde o dotace poskytované Státním zemědělským inter-

venčním fondem na základě § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství. Účelem programu je podpora založení a údržby 
porostů bylin pro energetické využití.

Předmět dotace: ha porostu bylin pěstovaných pro energe-
tické využití.

Výše dotace: do 2 000 Kč/ha orné půdy využívané k pěsto-
vání bylin pro energetické využití.

Podmínka: k pěstování bylin pro energetické využití mu-
sí být užita souvislá plocha půdy o výměře minimálně 1 ha. 
Energetická plodina musí být pěstována na pozemku v daném 
roce jako hlavní plodina. 

Podpora pěstování řepky olejné
Je upravena nařízením vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení 

podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití 
semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje. 
Základem bude od 1. 7. 2005 podpora výrobcům methylesteru 
řepkového oleje ve výši 7 000 Kč za zpracování 1 t semen řepky 
do směsného paliva. Od 1. 8. 2005 do 31. 12. 2005 bude výše 
podpory stanovena z kalkulačního vzorce, který je závislý svými 
vstupními parametry na cenách semene řepky olejné, pokrutin 
a motorové nafty na evropských burzách.

Opatření na podporu včelařství 
Poskytuje se ve výši 150,- Kč/rok za zazimující včelstvo 

(podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb). 

Organizační zabezpečení 
Žádá se na Státní zemědělský intervenční fond, v případě 

dotace na zazimující včelstvo na Českém svazu včelařů.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Všichni oprávnění, resp. dotace má nárokový charakter.

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství, 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Telefon: ústředna 22181.1111
– zajistí spojení s garanty jednotlivých programů



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

40

3. Dotace agrokomplexu 2

Účel programu
Cílem programu je podporovat mimoprodukční funkce ze-

mědělství, aktivity podílející se na udržování krajiny a programy 
pomoci k podpoře méně příznivých oblastí dle Horizontálního 
plánu rozvoje venkova – HRDP (zkratka se používá z anglického 
překladu dokumentu).

Předmět programu, výše podpory a podmínky 
přístupu k ní

I. Opatření Méně příznivé oblasti a oblasti 
s agroenvironmentálními omezeními
Vyrovnávací příspěvek a jeho sazby na 1 ha travních porostů:

a) v oblasti typu HA   4 680 Kč;
b) v oblasti typu HB   4 014 Kč;
c) v oblasti typu OA   3 490 Kč; 
d) v oblasti typu OB   2 820 Kč; 
e) v oblasti typu S    3 420 Kč; 
f) v oblasti typu E   2 800 Kč. 

PODMÍNKA:
Žadatel dodržuje intenzitu chovu v rozmezí 0,15 – 1,5 

velké dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy obhospo-
dařované žadatelem a vedené v Centrální evidenci půdy podle 
uživatelských vztahů. Zároveň dodržuje i zásady správné země-
dělské praxe.

Detailní podmínky pro jednotlivé tituly jsou uvedeny v na-
řízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci 
méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezení-
mi, v platném znění.

II. Agroenvironmentální opatření:
1) Podopatření ekologické zemědělství:

a) 3 520 Kč/ha, jde–li o hospodaření v rámci ekologického 
zemědělství na orné půdě, na níž není pěstována zeleni-
na nebo speciální byliny;

b) 1 100 Kč/ha, jde–li o hospodaření v rámci ekologického 
zemědělství na travních porostech;

c) 12 235 Kč/ha, jde–li o pěstování vinic, ovocných sadů 
nebo chmelnic v rámci ekologického zemědělství;

d) 11 050 Kč/ha, jde–li o pěstování zeleniny nebo speciál-
ních bylin na orné půdě v systému ekologického země-
dělství.

2) Podopatření ošetřování travních porostů: musí být min. 0,2 
velké dobytčí jednotky na každý ha travního porostu zařaze-
ný do tohoto podopatření.
a) 1 920 Kč/ha travního porostu označeného jako louka 

(standardní podmínky údržby = min. 2x seč a posečená 
hmota musí být odklizena z pozemku, zákaz pastvy na 
loukách);

b) 2 800 Kč/ha travního porostu označeného jako louka 
(min. 50 % plochy na zvláště chráněném území, stan-
dardní podmínky + úplný zákaz hnojení);

c) 5 130 Kč/ha travního porostu označeného jako louka 
(min.50 % plochy na zvláště chráněném území, posun 
první seče po 15.7., úplný zákaz hnojení);

d) 3 130 Kč/ha označeného v žádosti jako louka (min. 50 % 
plochy na zvláště chráněném území, ponechání nepose-
čených pásů o šíři 6 až 12 m při první seči, úplný zákaz 
hnojení);

e) 2 890 Kč/ha travního porostu označeného jako pastvina 
(dodržování pastevního období, aktuální denní intenzita 
chovu pasených vyjmenovaných druhů hospodářských 
zvířat 0,5 – 1,25 VDJ/ha těchto pastvin);

f) 4 330 Kč/ha travního porostu označeného jako pastvina 
(min. 50 % plochy na zvláště chráněném území, dodr-
žování pastevního období, intenzita chovu pasených 
vyjmenovaných druhů hospodářských zvířat 0,4 – 1,05 
VDJ).

3) Podopatření péče o krajinu, titul zatravňováním orné půdy:
a) 9 210 Kč/ha travního porostu založeného nejpozději do 

31.5. pomocí samostatného výsevu Správou CHKO Bílé 
Karpaty schválené regionální travní směsi osiv, alespoň 
50 % výměry na území CHKO Bílé Karpaty; 

b) 7 265 Kč/ha travního porostu založeného nejpozději do 
31.5. travní směsí osiv podle požadavku zvláštního práv-
ního předpisu (úředně uznaná travní směs).

4) Podopatření péče o krajinu, titul tvorba travnatých pásů na 
svažitých půdách: 9 440 Kč/ha travnatého pásu (není 1. zóna 
zvláště chráněného území, svažitost 3° až 12°, atd.).

5) Podopatření péče o krajinu, titul pěstování meziplodin:  
4 580 Kč/ha za pěstování meziplodin na orné půdě (osetí 
meziplodinou od 20. června do 10. října, po 15. únoru zapra-
vení meziplodiny do půdy, atd. ). 

6) Podopatření péče o krajinu, titul podmáčené a rašelinné lou-
ky:  2 100 Kč/ha travního porostu na plochách identifikovaných 
jako podmáčené, nebo rašelinné louky vymezené MZe ČR 
(vyloučení aplikace hnojiv, kosení lehkou mechanizací, atd.).

7) Podopatření péče o krajinu, titul ptačí lokality na travních 
porostech:
a) 5 180 Kč/ha travního porostu vymezeného v LPIS jako 

hnízdní lokalita chřástala polního;
b) 5 550 Kč/ha travního porostu vymezeného v LPIS jako 

hnízdní lokalita bahňáků.
8) Podopatření péče o krajinu, titul biopásy: 10 630 Kč/ha bio-

pásu (osetí biopásů o šíři 6 – 12 m stanovenou směsí osiva 
podle zvláštního předpisu, zákaz ošetřování chemickými 
prostředky, atd.).

9) Podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní: 
540 Kč/ha orné půdy (půdní blok, nebo jeho díl se alespoň 
z 10 % nachází na území CHKO Moravský Kras a Správa 
CHKO Moravský Kras schválila písemně jeho zařazení do 
tohoto titulu, vymezení struktury pěstovaných plodin, atd.).

10) Podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo 
révy vinné:
a) 3 940 Kč/ha ovocného sadu (používání povolených pro-

středků na ochranu rostlin, zajištění rozboru ovoce a pů-
dy, atd.);

b) 4 655 Kč/ha vinice (používání povolených prostředků 
na ochranu rostlin s omezením počtu aplikací, omezení 
hnojení, atd.).

Detailní podmínky pro jednotlivé tituly jsou uvedeny v na-
řízení vlády č. 242/2004 Sb.,o podmínkách provádění opatření 
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na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spo-
čívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenvironmentálních opatření), v platném znění.

III. Opatření Lesnictví
1)  Zalesňování zemědělské půdy:

a) zalesnění listnatými dřevinami je 92 000,- Kč/ha; jehlična-
ny je 74 000,- Kč/ha;

b) péče na 5 let 12 000,- Kč/ha za rok;
c) náhrada na 20 let v rozmezí od 4 210,- do 8 600,- Kč/ha 

za rok (v závislosti na druhu kultury na pozemku před 
zalesněním a na formě podnikání žadatele).

2) Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické 
využití:
produkční porost 60 000,- Kč/ha;
reprodukční porost 75 000,- Kč/ha.
Podmínkou přiznání dotací v bodu III je veřejné vlastnic-

tví žadatele nižší než 50 %. Detailní podmínky pro jednotlivé 
tituly jsou uvedeny nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení 
některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování 
zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin 
na zemědělské půdě pro energetické využití.

Organizační zabezpečení 
Žádá se na Státní zemědělský intervenční fond.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Všichni oprávnění, resp. dotace má nárokový charakter.

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Telefon: ústředna 22181.1111 
– zajistí spojení s garanty jednotlivých programů

4. Dotace lesnímu hospodářství 

Předmět a účel programu

A. Obnova lesů poškozených imisemi
Předmět příspěvku:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou – první,
c) umělá obnova sadbou – opakovaná,
d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění 

(ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),
e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za 

účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným 
zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyš-
ším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů,
g) umělá obnova sadebním materiálem vypěstovaným biotech-

nologickými metodami.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
Předmět příspěvku:
a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním poros-

tu,
b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez 

vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmot-
ností do 10 tun, 

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou 
lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:
• zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),
• zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou 

lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích 
(lesy zvláštního určení),

• zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospo-
dářské).

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého 
hospodaření

Předmět příspěvku:
a) podpora ohrožených druhů zvěře,
b) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrože-

ných druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koropt-
ve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

c) pořízení nebo výroba a instalace umělých nor do 1 kusu 
na 100 ha v lokalitách vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka 
obecného, koroptve polní, v ostatních lokalitách do 2 ks na 
500 ha,

d) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza 
bezoárová a bílý jelen),

e) zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř, včetně osetí, 
a údržba a obnova kultury v dalších letech,

f) použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských 
kultur proti hlodavcům g) výroba a instalace hnízdních 
budek, výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce 
(berličky) na zemědělské půdě v maximálním počtu 5 ber-
liček/ha,
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h) medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu 
a prevenci parazitóz u spárkaté zvěře.

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

vinnosti vlastníka příslušného lesa (příp. uživatele honitby).

Druh podpory
Nenávratné dotace. Sazby ani výše podpory nebyly v přílo-

ze č. 10 státního rozpočtu ČR na rok 2005 stanoveny.

Vazba na další programy
Není zřejmý. V minulých letech bylo bez možnosti žádat 

o státní finanční podporu na daný účel jinde.

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

o kontinuitu.

Organizační zabezpečení
• příslušné územní odbory MŽP u pozemků lesů národních 

parků a jejich ochranných pásem,
• MO u pozemků určených pro obranu státu,
• u pozemků výše neuvedených krajské úřady.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Není znám – změna zabezpečení.

KONTAKT: 
Ministerstvo zemědělství, 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Losmanová
tel: 221 812 272 
www.mze.cz

5. Podpůrný a garanční rolnický 
a lesnický fond, a.s. 

Předmět a účel programu 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále 
jen „PGRLF, a.s.“), poskytuje záruky na úvěry podnikatelských 
subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství 
a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zeměděl-
ské výroby a subvencuje části úroků z úvěrů podnikatelských 
subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství 
a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zeměděl-
ské výroby. 

Pro rok 2005 jsou platné následující programy:
• Program vyrovnání úrokového zatížení (cílem je vyrovnat 

rozdíl úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do země-
dělství ve srovnání s ostatními odvětvími ekonomiky).

• Investiční programy (cílem je podpořit rozvoj zeměděl-
ských podnikatelů).

• Program Zemědělec (cílem je vytvořit předpoklady pro 
rozvoj zemědělských subjektů a usnadnit investiční ob-
novu lesa).

• Program Zpracovatel (cílem je podpořit rozvoj konkuren-
ceschopných zpracovatelských organizací).

• Program Odbytová organizace (cílem je podpořit vybudo-
vání a rozvoj odbytových organizací).

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

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

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

• Dále v roce 2005 PGRLF, a.s. zabezpečuje z vlastních 
zdrojů program Podpora pojištění, jehož účelem je zpří-
stupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců 
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a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit 
proti nepředvídaným škodám. Program se skládá ze dvou 
podprogramů:

• Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojiště-
ním plodin.

• Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojiš-
těním hospodářských zvířat.

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

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

Druh podpory 
Garance úvěrů a dotace části úroků z úvěrů.

Doba trvání programu
Snaha o kontinuitu.

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

katelský záměr, v případě kladného stanoviska banky žadatel 
předloží žádost o podporu na předepsaném formuláři „Žádost 
o podporu  poskytovanou PGRLF, a.s.“ prostřednictvím přísluš-
ného regionálního pracoviště Ministerstva zemědělství. 

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
V l. 1994 – 2004 bylo uspokojeno 93 % žadatelů. V těchto 

letech bylo schváleno 23 157 žádostí, zamítnuto 1 647. Výše 
podporovaných úvěrů činila cca 95,9 mld. Kč. Podíl ekologických 
projektů a jejich rozsah nelze specifikovat.

Kontakty:
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 
Za Poříčskou branou 256/6, 186 00 Praha 8 – Karlín

Recepce telefon: +420 225 989 400
Fax: +420 225 989 405
Tiskový mluvčí: +420 225 989 424
email: info@pgrlf.cz

6. Pozemkové úpravy

Předmět a účel programu
Právně jsou pozemkové úpravy v České republice zajištěny 

zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem-
kových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů.

Podle § 2 tohoto zákona „Pozemkovými úpravami se ve 
veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, 
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití 
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky 
pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislos-
tech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související 
věcná břemena. Současně je jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 
hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky po-
zemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako 
závazný podklad pro územní plánování.“

Podmínky přístupu k podpoře
Pozemkové úpravy mohou být zahájeny buď na základě 

žádostí vlastníků (ze zákona je povinen zahájit pozemkový úřad 
pozemkovou úpravu vždy, zažádají-li o to vlastníci nadpoloviční 
výměry pozemků v daném území) nebo z podnětu pozemkové-
ho úřadu.

Druh podpory 
Nenávratné dotace.

Vazba na další programy
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát; pozemkové 

úpravy jsou financovány z rozpočtu MZe. Vzhledem k trvalému 
nedostatku finančních prostředků ve vztahu k potřebě provádění 
pozemkových úprav, využívají pozemkové úřady, zejména pro 
realizace tzv. plánů společných zařízení (polní komunikace, 
protierozní, ekologická, hydrologická a krajinotvorná opatření) 
i další zdroje. 

Významným zdrojem pro realizace ekologických a proti-
erozních opatření jsou programy MŽP – Program péče o kra-
jinu a Program revitalizace říčních systémů a dále prostředky 
Státního fondu životního prostředí – podprogram 3.1.8 Program 
péče o půdu.

 Dalším významným zdrojem byl od roku 2002 program 
SAPARD. Pozemkové úřady, jako žadatelé v opatření 1.4. 
Meliorace a pozemkové úpravy v tomto programu, získaly na 
své projekty v letech 2002 a 2003 celkem 752 mil. Kč. V opatření 
1.4. programu SAPARD se realizovaly rovněž projekty zaměřené 
na zvýšení ekologické stability (lokální ÚSES) a ochranu půdní-
ho fondu (protierozní opatření).

Doba trvání programu
Po vstupu ČR do EU byl program SAPARD nahrazen 

Operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zeměděl-
ství. Jedná se o programový dokument, na základě kterého jsou 
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čerpány finanční zdroje EU v rámci orientační sekce strukturál-
ního fondu EAGGF. Pro roky 2004 – 2006 je v tomto programu 
pro pozemkové úpravy vyčleněno přes 1 miliardu Kč.

Organizační zabezpečení
Odpovědnost za provádění pozemkových úprav mají ze 

zákona pozemkové úřady. Do konce roku 2002 byly pozemkové 
úřady součástí okresních úřadů, od 1. 1. 2003 jsou organizačně 
začleněny pod Ministerstvo zemědělství.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
K 31.12. 2004 bylo ukončeno celkem 493 komplexních po-

zemkových úprav na ploše 191 732 ha. V rozpracovanosti je dal-
ších 710 komplexních pozemkových úprav na ploše 339 618 ha. 
V r. 2004 bylo na pozemkové úpravy (projekční práce i realizace 
společných zařízení) vynaloženo cca 1 028 mil. Kč, z toho 695 
mil. Kč ze státního rozpočtu, 200 mil. Kč z programu SAPARD, 
71 mil. Kč z Pozemkového fondu ČR, 4,7 mil. Kč z MŽP a 54 
mil. Kč dodali investoři (ŘSD) tam, kde byly pozemkové úpravy 
vyvolány stavební činností (nejčastěji liniové stavby). Na ekolo-
gická opatření bylo vynaloženo 7,9 mil. Kč, na vodohospodářská 
opatření 6,5 mil. Kč a protierozní opatření 8,8 mil. Kč. 

KONTAKT: 
Ústřední pozemkový úřad, 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
Ing. Jana Pivcová
tel: 221 812 107
pivcova@mze.cz
www.mze.cz

7. Vodohospodářské stavby 

Předmět a účel programu
Poskytování a čerpání státní finanční podpory se ří-

dí Směrnicemi MZe čj. 9397/2002/6000 a 9398/2002/6000. 
O podporu mohou žádat obce, města, jejich svazky, vodohos-
podářské akciové společnosti (jen VH a.s.) s majoritou obcí 
2/3 a větší. Cílem je podpořit výstavbu a technickou obnovu 
vodovodů, úpraven vod, čistíren odpadních vod s projektovanou 
kapacitou nad 3000 E.O., výstavbu hlavních kanalizačních sbě-
račů a dostavbu kanalizačních systémů minimálně pro 300 E.O.

Podmínky přístupu k podpoře
Žádost se podává u místně příslušné Zemědělské agentury 

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

Druh podpory 
Celková výše podpory nepřekročí 65 % celkových investič-

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

Vazba na další programy
Vyloučen souběh státní finanční podpory ze státního 

rozpočtu a z jiných státních zdrojů. Možnost spolufinancová-
ní z ČMZRB a EIB se státní zárukou.

Doba trvání programu 
Kontinuální, bez podstatných změn.

Organizační zabezpečení
Žádost se podává u místně příslušné Zemědělské agentury 

MZe.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
I nadále počet oprávněných žadatelů převyšuje dotační 

možnosti MZe. 

KONTAKT: 
Ministerstvo zemědělství, 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Kendík 
tel: 221 812 240
www.mze.cz
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8. Obnova, odbahňování 
a rekonstrukce rybníků a vodních 
nádrží

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

lohou č. 11 zákona č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu ČR na 
rok 2005. Předmětem dotace je odbahnění nejvíce zanesených 
rybníků a obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží za 
účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti je-
jich provozu, zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních 
funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností.

Podmínky přístupu k podpoře
Celkové odbahnění nejvíce zanesených rybníků a vod-

ních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva 
sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, obnova a rekon-
strukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních 
objektů, jejichž vodohospodářská funkce je narušena nebo 
významně omezena, efektivnost vynaložených nákladů.

Druh podpory 
Pro předmět podpory je poskytována nenávratná, účelově 

vázaná podpora na kapitálové i běžné výdaje. Úhrada nákladů 
do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební 
práce a technologické dodávky) s tím, že úhrada nákladů na 
odbahnění se poskytuje maximálně do výše 200,- Kč na 1 m3 
vytěženého sedimentu, upravených podle výsledků zadání 
veřejné zakázky. 

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

Doba trvání programu 
Víceletá – do r. 2006.

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

2005.

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

žadatelů. Relevantní jednotka není, postupuje se na základě 
finančních projektů a souvisejících dokladů, od kterých se odvo-
zují formy a konkrétní výše podpory. Obvykle 75 – 80 % nákladů. 
Na rok 2004 bylo vyčleněno cca 444,5 mil. Kč, což je asi 2/3 proti 
očekávanému rozpočtu.

V r. 2004 bylo přijato 138 žádostí, z toho bylo uspokojeno 
cca 11 %. Na rok 2005 bylo dosud vyčleněno 200 mil. Kč, což je 
asi 31 % očekávaného rozpočtu. 

KONTAKT:
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Soukup
tel: 221 812 035
www.mze.cz

9. Podpora ze strukturálních fondů EU

Předmět a účel programu

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

Smlouvy o přistoupení stala členským státem Evropské unie. 
Jelikož program SAPARD byl programem předvstupním, dnem 
vstupu do EU pozbyla ČR nárok na podporu z tohoto Programu. 
Proplácení finančních závazků ze všech kol příjmu žádostí bude 
pokračovat až do podzimu roku 2006. 

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

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství“ (OP Zemědělství)

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

Cílem OP Zemědělství je, v souladu s globálním a spe-
cifickými cíli Národního rozvojového plánu, podpora trvalého 
hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená 
zejména na:

• zvyšování konkurenceschopnosti odvětví,
• zajištění zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
• snižování rozdílů v sociálních podmínkách,
• zachování kulturní krajiny,
• ochraně a zlepšování životního prostředí.

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

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

jsou podrobně stanoveny v Pravidlech, kterými se stanovují pod-
mínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního 
programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ na ob-
dobí 2004 – 2006. Aktuální verze Pravidel je zveřejněna na in-
ternetových stránkách www.mze.cz v sekci Dotace a programy/ 
Operační program Zemědělství/ Vše pro žadatele.

Druh podpory
Jedná se o přímou nenávratnou dotaci s plným nebo 

podílovým financováním dle charakteru projektů (vytvářející či 
nevytvářející zisk). Podrobně pro jednotlivá opatření/podopatření 
viz dokument Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství“.

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

nanční pomoc z OP Zemědělství, nesmí být žádány jiné finanční 
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prostředky z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapi-
tol státního rozpočtu nebo státních fondů nebo jiných fondů EU.

Doba trvání programu
OP Zemědělství platí pro programovací období 2004 

– 2006.

Organizační zabezpečení
Řídícím orgánem pro OP Zemědělství je Ministerstvo 

zemědělství, které zodpovídá za realizaci OP Zemědělství a za 
komunikaci s Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, 
s EK i s Ministerstvem financí (jakožto Platebním orgánem 
a ústředním orgánem zodpovědným za finanční kontrolu).

Příjem projektů, jejich administraci a proplácení zajišťuje 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) včetně svých regi-
onálních odborů. Regionální odbory SZIF pokrývají všechny 
regiony NUTS 2 České republiky zařazené do Cíle 1; zde jsou 
ve stanovených termínech přijímány žádosti o podporu. Žádosti 
jsou dále posouzeny podle schváleného postupu. U úspěšných 

projektů je posouzena jejich přijatelnost a následně jsou obo-
dovány na základě stanovených kritérií. Výběr projektů, který 
zajišťuje SZIF, je realizován na základě bodového zisku. Jestliže 
obodování projektů neposkytne jasné pořadí projektů, je použit 
doplňkový postup s využitím doplňkových kriterií předem schvá-
lených Monitorovacím výborem OP Zemědělství. 

Procento uspokojených oprávněných žadatelů
V roce 2004 bylo v rámci všech kol příjmu žádostí zaregis-

trováno celkem 1346 projektů, z nichž bude podpořeno 713.

KONTAKT: 
Ministerstvo zemědělství ČR, 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
odbor Řídící orgán OP 
Ing. Zuzana Nováková – vedoucí oddělení vnějších vztahů
tel: 221 812 006, novakovaz@mze.cz,
www.mze.cz (Dotace a programy/Operační program 
Zemědělství)
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1. Kombinovaná doprava 
V důsledku podmínek vstupu ČR do EU skončila 19. 

6. 2004 pro nezájem uživatelů linka doprovázené kombi-
nované dopravy Ro-La Lovosice – Drážďany a s ní i 1 ka-
pitola podpory kombinované dopravy z veřejných rozpočtů 
ČR. Její případná obnova se nejeví reálná.

Ministerstvo dopravy ČR připravuje program podpory nedo-
provázené kombinované dopravy pro l. 2006 – 2010. Mělo by jít 
o investiční podporu výstavby překladišť kombinované dopravy. 
Tento program dosud nebyl schválen vládou ČR.

V rozpočtu MD ČR na r. 2005 je částka 34,5 mil. Kč na 
kofinancování projektů rozvoje kombinované dopravy, podpo-
rovaných ze strukturálních fondů EU. Zatím byly předloženy 
projekty modernizace přístavu Mělník a železničního překladiště 
v Lovosicích.

KONTAKT: 
Ministerstvo dopravy, 
nábř. L. Svobody 12, P.O. Box č. 9, 110 15
Praha 1
Ing. Šmejkalová
tel: 972 231 435
www.mdcr.cz

2. Obnova vozidel povrchové MHD 
a linkových autobusů 

Předmět a účel programu 
Podpořit obnovu vozového parku povrchové MHD a lin-

kových autobusů, snížit negativní vlivy na životní prostředí 
a usnadnit cestování osob se zdravotním postižením. Podpora 
se vztahuje na všechny subjekty zajišťující MHD a linkových 
autobusů (může být i město) i soukromé.

Podmínky přístupu k podpoře
Obnova linkových autobusů nebo vozidel MHD kromě met-

ra. Podmínkou je mít vypořádány k 31.12.2004 všechny závazky 
vůči orgánům veřejné správy, alespoň šestileté používání za-
koupených dopravních prostředků v MHD v rozsahu minimálně 
80 % jejich využití.

Druh podpory 
Nenávratné dotace.

Vazba na další programy 
Žádná.

Doba trvání programu
Víceletá.

Organizační zabezpečení 
Žádá se u MD.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Výše podpory na relevantní vozidlo. Všechny ceny se ro-

zumí bez DPH. 
U linkových autobusů jde o podporu na běžný autobus na 

motorovou naftu, resp. na pohon na zemní plyn 250 000 Kč, 
resp. 500 000 Kč na autobus délky do 7,5 m, 500 000 Kč, resp. 
1 200 000 Kč na autobus 7,5 – 10,7 m délky, 600 000 Kč, resp. 
1 400 000 Kč na autobus délky 10,7 – 13 m a 900 000 Kč, resp. 
1 800 000 Kč na autobus délky nad 13,5 m. Má-li kupovaný au-
tobus plošinu umožňující nástup osob se zdravotním postižením, 
podpora se zvyšuje o 200 000 Kč.

U vozidel povrchové MHD jde o podporu do 30 % z poři-
zovací ceny tramvaje, trolejbusu a autobusy, v případě nízko-
podlažního provedení či vybavení zařízením umožňující přístup 
osob se zdravotním postižením se podpora zvyšuje o dalších 
maximálně 20 % jejich ceny. Na modernizaci tramvají a trolej-
busů je možno poskytnout dotaci do 30 % ceny jejich elektrické 
výzbroje. 

Uspokojeni jsou všichni zájemci, ale ne v požadované 
výši. V r. 2003 činily požadavky cca 700 mil. Kč na tramvaje, 
trolejbusy a autobusy MHD a byly uspokojeny za 243 mil. Kč. 
Na podporu obnovy linkových autobusů bylo vynaloženo 237 
mil. Kč. V r. 2004 je na obnovu vozidel MHD k dispozici jen 200 
mil. Kč a 200 mil. Kč na obnovu linkových autobusů. V r. 2005 je 
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na obnovu vozidel povrchové MHD 212 mil. Kč a na obnovu lin-
kových autobusů 221,5 mil. Kč. Při rozhodování o výši podpory 
v případě nedostatku finančních zdrojů se přihlíží i k obdobné 
podpoře poskytnuté od r. 1997.

KONTAKT:
Ministerstvo dopravy, 
nábř. L. Svobody 12, P.O. Box č. 9, 110 15
Praha 1
Ing. P. Doleželová
tel: 972 231 253
www.mdcr.cz

3. Podpora výstavby pražského 
metra

Předmět a účel programu 

Podpora výstavby pražského metra.

Podmínky přístupu k podpoře 
Výstavba pražského metra.

Druh podpory 
Nenávratné dotace.

Vazba na další programy
Připuštěny souběžně půjčky.

Doba trvání programu
Víceletá.

Organizační zabezpečení 
Žádá se u MD.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
V roce 2003 bylo poskytnuto v rámci programu cca 485 

mil. Kč, v roce 2004 cca 450 mil. Kč. V roce 2005 je na program 
vyčleněno cca 420 mil. Kč.

KONTAKT: 
Ministerstvo dopravy, 
nábř. L. Svobody 12, P.O. Box č. 9, 110 15
Praha 1
Mgr. Prokeš
tel: 972 231 089
www.mdcr.cz
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4. Státní program na podporu úspor 
energie 

Předmět a účel programu

I.3. Cílem opatření je snížení spotřeby energie při provozu 
a údržbě dopravní infrastruktury.

I.4. Cílem opatření je efektivnější využití energie dosažené 
organizací dopravy a zvyšování podílu energeticky méně 
náročných druhů dopravy. 

I.5. Cílem opatření je osvěta, výchova, vzdělávání, poradenství 
a propagace k hospodárnému užití energie a jejích obnovi-
telných zdrojů v resortu dopravy. 

Podmínky přístupu k podpoře
I.3. Dotace může být poskytnuta na realizace opatření vedoucí 

ke snížení spotřeby energií při provozu a údržbě dopravní 
infrastruktury a je určena subjektům zabezpečujícím provo-
zování a údržbu dopravní infrastruktury

I.4. Dotace může být poskytnuta na: 
• zavádění energetického managementu v dopravě, 
• podpora opatření vedoucích k omezování kongescí 

v dopravě, 
• podpora IDS a vazeb IAD – MHD (Park and Ride, Bike 

and Riede …), 
• podpora opatření ke zvyšování podílu nemotorové do-

pravy na přepravním výkonu (cyklistická, pěší, atp.). 
Dotace je určena neziskovým organizacím, vysokým ško-

lám zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., městům, obcím 
a krajům a jimi zřízeným organizacím. 

Poznámka: opatření není určeno pro podporu kombinované 
dopravy ani pro podporu realizace projektů cyklistických stezek. 
I.5. Předmětem podpory je organizování výstav, odborných 

kurzů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, zpra-
cování studií, příruček a informačních materiálů, videopre-
zentací, televizních a rozhlasových pořadů, tvorba a rozvoj 
informačních databázových a výpočetních systémů. 

Podpora není určena na vydávání periodik. 
Podpořené projekty by měly být zaměřeny především na: 

• zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech hospo-
dárného využívání energie v dopravě, 

• ovlivnění postojů veřejnosti ve směru kladného přijetí 
informací o nutnosti hospodárného využívání energie 
v dopravě, 

• změna chování veřejnosti ve smyslu snížení spotřeby 
neobnovitelných zdrojů energie v dopravě. 

Dotace je určena podnikatelským subjektům (právnickým 
i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vysokým školám 
zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., městům, obcím a kra-
jům a jimi zřízeným organizacím. 

Druh podpory 
I.3. Dotace. Dotace může činit až 50 %, max. 1 mil. Kč na jednu 

akci. 
I.4. Dotace může činit až 30 %, max. 1 mil. Kč na jednu akci. 
I.5. Dotace může činit u kurzů, seminářů a konferencí až 50 % 

z celkových nákladů, max. 50 000 Kč/den u regionálních 
akci, resp. 100 000 Kč/den u mezinárodních akcí. 
Dotace na zpracování vzdělávacích materiálů může činit 

u kurzů, seminářů a konferencí až 50 % z celkových nákladů, 
max. 500 000 Kč. 

Vazba na další programy 
Je částí celostátního programu na podporu úspor paliv 

a energie pro resort dopravy.

Doba trvání programu 
Nový program. 

Organizační zabezpečení 
Žádá se u MD.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
 Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na 

výši disponibilních prostředků Ministerstva dopravy přidělených 
ze státního rozpočtu. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat 
své rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace. V r. 
2005 je na program vyčleněno 58 mil. Kč.

KONTAKT:
Ministerstvo dopravy, 
nábř. L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
Odbor strategie
tel: 972 231 194, utv0520@mdcr.cz, www.mdcr.cz
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1. Program obnovy venkova

V roce 2004 byly prostředky pro financování Programu 
obnovy venkova převedeny do rozpočtu krajů v rámci dotace 
na financování běžného a investičního rozvoje územních samo-
správných celků. V roce 2005 a dalších letech se počítá s tím, 
že potřebné prostředky pro realizaci programu budou zajišťovány 
v rozpočtech krajů v návaznosti na připravovanou novelu zákona 
č. 243/2000 Sb.. 

Kraje postupně schvalují vlastní programy obsahově nava-
zující na platné usnesení Vlády České republiky ze dne 11. listo-
padu 1998 č. 730, o Programu obnovy venkova. Kraje mohou ve 
svých programech dosavadní dotační tituly:

1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vyba-
venosti.

2. Komplexní úprava veřejných prostranství.
3. Obnova a zřizování veřejné zeleně.
4. Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistic-

kých a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného 
osvětlení.

5. Zpracování urbanistických studií a územních plánů.
6. Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje 

venkova a obnovy vesnice.
7. Integrované projekty venkovských mikroregionů.
8. Projekty k rozvoji infrastruktury (dotace úroků z úvěrů).
a podmínky přístupu k podpoře upravit nebo změnit. 

Rovněž režim podávání žádostí o dotace v roce 2005 a dalších 
letech stanoví jednotlivé kraje samostatně (informace naleznete 
na webových stránkách jednotlivých krajů). 

KONTAKT:
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské nám. 6, 110 15
Praha 1 
Ing. arch. Jan Florian, odbor regionálního rozvoje
tel: 224 861 297
flojan@mmr.cz

DALŠÍ INFORMACE:
www.mmr.cz – hesla Regionální politika – Program obnovy
venkova
www.isu.cz/pov – webové stránky Programu obnovy venkova

2. Program podpory výstavby 
nájemních bytů a technické 
infrastruktury

Předmět a účel programu

Podprogram Podpora výstavby nájemních bytů stanovuje 
podmínky pro poskytování finančních prostředků na výstavbu 
nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny obyvatel; vý-
stavba musí být zahájena do konce roku 2005. 

Cíl podpory
• Dotační titul č. 1 – podpora výstavby nájemních bytů ve 

vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby. 
• Dotační titul č. 2 – v souladu s principy udržitelného 

rozvoje venkova podporovat vznik nájemních bytů v ne-
využívaných budovách na území obce.

• Dotační titul č. 3 – podpora výstavby technické infrastruk-
tury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů

Podmínky přístupu k podpoře
Příjemcem podpory, stavebníkem a investorem je obec. 
Podmínky podpory jsou dané v dokumentech „Podpora vý-

stavby nájemních bytů“ a „Podpora technické infrastruktury pro 
následnou výstavbu bytových a rodinných domů“ (v plném znění 
na www.mmr.cz). Dokumenty jsou platné pro rok 2005.

Podmínky programu dotačního titulu č. 1: obec, na jejímž 
území bude provedena výstavba bytů, bude výstavbu výlučně fi-
nancovat a realizovat; finanční prostředky na výstavbu bytů obec 
nesdruží s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou s výjimkou 
jiné obce, budova, ve které vzniknou nájemní byty, bude ve vlast-
nictví obce nebo podílovém spoluvlastnictví obcí, které sdružily 
finanční prostředky na výstavbu bytů; spoluvlastnický podíl obce, 
která je příjemcem dotace, musí být minimálně 51 %. Pozemek, 
na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví obce. Obec 
nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti 
ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům. Dodavatel 
stavby bude vybrán v souladu se zvláštním právním předpisem.
V bytových domech podlahová plocha nejméně 80 % bytů, na 
které byla poskytnuta dotace, nepřesáhne 60 m2, podlahová plo-
cha nejvýše 20 % bytů nepřesáhne 80 m2; v rodinných domech 
podlahová plocha nejméně 50 % bytů, na které byla poskytnuta 
dotace, nepřesáhne 70 m2, podlahová plocha nejvýše 50 % bytů, 
na které byla poskytnuta dotace, nepřesáhne 90 m2. Rozhodnutí 
o kolaudaci stavby nabude právní moci do 3 let od data vydání 
rozhodnutí o účelovém určení centrálních zdrojů.

Podmínky programu dotačního titulu č. 2: Obec, na 
jejímž území bude provedena výstavba bytů, bude výstavbu 
výlučně financovat a realizovat; finanční prostředky na výstavbu 
bytů obec nesdruží s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou 
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s výjimkou jiné obce. Pozemek a nevyužívaná budova, ve které 
vzniknou nájemní byty, bude ve vlastnictví obce nebo podílo-
vém spoluvlastnictví obcí, které sdružily finanční prostředky na 
výstavbu bytů; spoluvlastnický podíl obce, která je příjemcem 
dotace, musí být minimálně 51 %. Dodavatel stavby bude vybrán 
v souladu se zvláštním právním předpisem. Jde-li o výstavbu 
s 10 a více byty, musí být nejméně 10 % bytů upravitelnými byty, 
jedná-li se o výstavbu 5 až 9 bytů bude jeden byt bytem upravi-
telným. Podlahová plocha bytů, na které byla poskytnuta dotace, 
nepřesáhne 90 m2. Rozhodnutí o kolaudaci stavby nabude 
právní moci do 3 let od data vydání rozhodnutí o účasti státního 
rozpočtu na financování akce. 

Podmínky programu dotačního titulu č. 3: Podpora je po-
skytována obcím jako systémová investiční dotace na realizaci 
vybraných projektů na výstavbu technické infrastruktury. Obec, 
na jejímž území bude provedena výstavba technické infrastruk-
tury a následná výstavba příslušného počtu bytů, bude výstavbu 
technické infrastruktury výlučně financovat a realizovat; finanční 
prostředky na výstavbu technické infrastruktury obec nesdruží 
s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou s výjimkou jiné 
obce. Pozemek, na kterém bude provedena výstavba technické 
infrastruktury a následná výstavba příslušného počtu bytů, je ve 
vlastnictví obce. Rozhodnutí o kolaudaci technické infrastruktury 
nabude právní moci nejdéle do tří let od data rozhodnutí o účasti 
státního rozpočtu na financování akce. Rozhodnutí o kolaudaci 
příslušného počtu bytů nabude právní moci do pěti let od kolau-
dačního rozhodnutí v právní moci na technickou infrastrukturu. 

Druh podpory

Dotační titul č. 1
Systémová dotace je poskytována na konkrétní investiční 

akci, jejímž cílem je výstavba bytu. Systémová dotace je po-
skytována na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba 
bytu. 
a) Dotace se poskytuje podle stupně energetické náročnosti 

(dále jen SEN), maximální výše dotace na jeden byt: 
• u nové výstavby 

SEN 100 % – 80 % 360 000 Kč 
SEN 80 % – 50 % 470 000 Kč 
SEN < 50 % 550 000 Kč 

• u změny stavby, kterou vznikne nový byt z prostor urče-
ných k jiným účelům než bydlení, nástavby nebo půdní 
vestavby 

SEN 100 % – 75 % 450 000 Kč
SEN < 75 % 550 000 Kč 

b) Dotaci poskytovanou podle písmene a) lze navýšit maximál-
ně o 80 tis Kč na jeden byt, jedná-li se o výstavbu bytu podle 
části „Vymezení pojmů“ písm. b) bod 1 na rozvojové ploše pro 
bydlení, na území, kde je nutno současně vybudovat místní 
komunikace III. a nebo IV. třídy včetně jejich součástí 7 a ne-
bo účelové komunikace8a sítě technického vybavení. 9 

Dotační titul č. 2
Systémová dotace je poskytována na konkrétní investiční 

akci, jejímž cílem je výstavba bytu. Dotace se poskytuje podle 
stupně energetické náročnosti (dále jen SEN), maximální výše 
dotace na jeden byt: 

SEN 100 % – 75 % 450 000 Kč
SEN < 75 % 550 000 Kč 

Dotační titul č. 3
Podpora je poskytována obcím jako systémová investiční 

dotace na realizaci vybraných projektů na výstavbu technické 
infrastruktury. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden bu-
doucí byt postavený na zainvestovaném pozemku. 

Doba trvání programu
Neomezeně; letos bylo přijímání žádostí pro dotační tituly 

č. 1 a 2 ukončeno 11. března 2005, pro dotační titul č. 3 bylo 
ukončeno 29. dubna 2005.

Vazba na další programy 
Dotaci na výstavbu technické infrastruktury ve výši 80 tis. 

Kč lze poskytnout obci jen v případě, že nebude poskytnuta 
systémová dotace na výstavbu nájemního bytu na nezainvesto-
vaném území podle nařízení vlády nebo na výstavbu nájemního 
bytu pro příjmově vymezené osoby podle nařízení vlády.

Organizační zabezpečení
Obec nebo dobrovolný svazek obcí podává žádost včetně 

povinných náležitostí do podatelny Ministerstva pro místní roz-
voj nejpozději do 11. března resp. 29. dubna 2005. Evidované 
žádosti posoudí hodnotitelská komise ministerstva a doporučí 
poskytnutí nebo zamítnutí dotace. Žadatelé, kteří obdrží od 
ministerstva oznámení o tom, že jejich akce byla vybrána 
k poskytnutí dotace, nejdéle do pěti měsíců doručí ministerstvu 
doplňující náležitosti žádosti. Na akce, u kterých byla přiznána 
dotace, vydá ministerstvo podle zvláštního předpisu „Rozhodnutí 
o účelovém určení centrálních zdrojů“ a „Oznámení limitu vý-
dajů ze státního rozpočtu“. Na základě těchto dokladů, které 
budou žadatelem potvrzeny a v příslušném počtu vráceny zpět 
ministerstvu, bude otevřen účet na kterékoliv pobočce České 
spořitelny, a.s. Dotaci bude obec čerpat na úhradu faktur doda-
vatele akce z tohoto účtu. Pokud příjemce dotace poskytnuté 
rozpočtové prostředky nevyčerpá v běžném roce, je povinen 
MMR požádat o snížení výše vystaveného limitu výdajů státního 
rozpočtu, a to nejpozději v termínu do 31. 10. běžného roku. 
Pokud tak neučiní, propadnou nevyčerpané finanční prostředky 
ve prospěch státního rozpočtu a v dalších letech nebude možné 
jejich opětovné poskytnutí. Obec doručí ministerstvu kolaudační 
rozhodnutí do dvou měsíců po nabytí právní moci.

KONTAKT: 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
RNDr. Jiří Klíma, ředitel odboru podpory bydlení
tel: 224 861 153, www.mmr.cz 
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3. Program regenerace panelových 
sídlišť 

Předmět a účel programu

Programem chce stát podpořit úpravy zaměřené na rege-
neraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna 
ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. 
Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.

Podmínky přístupu k podpoře
Program poskytuje dotace na úpravy panelových sídlišť, 

které jsou definovány jako práce plánovací a práce realizační 
v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické 
a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k po-
stupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové 
celky a zahrnující: 
• zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho 

části, 
• výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace 

spojek místních automobilových komunikací, pěších komu-
nikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybu-
dování nových spojek místních automobilových komunikací, 
pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických 
stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování od-
stavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu 
stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro 
zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných 
ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku 
přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení 
vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, 
sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních 
protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen 
na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie 
v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce, 
nebo 

• úpravu veřejných prostranství včetně sanace a doplnění 
ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené 
s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace 
stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, 
průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavička-
mi, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím 
související projektové práce. 
Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází pa-

nelové sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů.Dotaci lze 
poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky: 
• obec má schválený územní plán obce a projekt regenerace 

panelového sídliště, 
• obec se podílí na financování výše uvedených nejméně ve 

výši 30 % jejich rozpočtových nákladů, 
• na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle 

zvláštních právních předpisů. 
Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho síd-

liště poskytnuta pouze jednou. Dotaci lze poskytnout i na úpravy 
již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení.

Druh podpory

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových 
nákladů na úpravy uvedené v žádosti, maximálně však 6 mil. Kč 
na jednu akci. 

Vazba na další programy 
Uvedený program nemá žádnou bezprostřední vazbu na 

další programy nebo podpory.

Doba trvání programu
Program je vyhlašován s účinností od 1. ledna 2001. Termín 

pro příjem žádostí nebyl vyhlášen pouze v roce 2003. 

Organizační zabezpečení
Dotaci lze poskytnout na základě žádosti obce podané pří-

slušnému kraji (dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích). K žádosti 
podané na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj se přiloží:
• projekt regenerace panelového sídliště,
• doklad o schválení územního plánu obce,
• doklad o schválení projektu regenerace panelového sídliště 

zastupitelstvem obce,
• doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků,
• vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování 

programů z prostředků státního rozpočtu, předvstupních 
a strukturálních fondů Evropských společenství, fondů NATO 
a úvěrů se státní zárukou,

• pravomocné územní rozhodnutí případně pravomocné sta-
vební povolení na úpravy panelových sídlišť, pokud tak 
stanoví zvláštní zákon,

• povolení ke stavbě příslušné komunikace dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů,

• doklad o vlastních finančních prostředcích ve výši minimálně 
30 % rozpočtových nákladů,

• prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá 
závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu 
a státním fondům.
Kraj předá žádost obce včetně výše uvedených příloh 

a svého stanoviska k ní Ministerstvu pro místní rozvoj nejpozději 
do termínu, který je vyhlášen MMR pro příjem žádostí – do 25. 
března 2005.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem 
územního rozvoje v Brně provede výběr žádostí o poskytnutí 
dotace a rozhodne o jejím poskytnutí. Rozhodnutí bude nepro-
dleně oznámeno žadateli. 

KONTAKT:
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Renáta Diessnerová
odbor podpory bydlení
tel: 224 861 167 
www.mmr.cz
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1. Státní program na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných 
zdrojů energie

Část A – Česká energetická agentura 
(ČEA)

Předmět a účel programu
1. Část A Státního programu na podporu úspor energie a vyu-

žití obnovitelných zdrojů energie (dále jen Státní program) je 
vyhlašována Ministerstvem průmyslu a obchodu k naplňová-
ní Národního programu hospodárného nakládání s energií 
a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

2. Státní program je zaměřen na zavádění energeticky úspor-
ných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spo-
třeby energie, vyšší využívání obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu 
a elektřiny, a stanoví pravidla ve smyslu nařízení vlády č. 
63/2002 Sb., o poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále 
jen dotace) na akce obsažené v Národním programu.

3. Státní program vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 
na základě Usnesení vlády ČR č. 1105 ze dne 10. listopadu 
2004..

Členění Státního programu
I. Podpora zpracování územních energetických koncepcí 

a energetických auditů.
odstavec I.1.  Územní plánování.
odstavec I.2.  Energetické audity.

II. Výrobní a rozvodná zařízení energie.
odstavec II.1. Zvýšení účinnosti užití energie ve výrobních 

a rozvodných zařízeních energie.
odstavec II.2.  Kombinovaná výroba elektrické energie a 

tepla.
odstavec II.3. Vyšší využití obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie.
odstavec II.4. Pilotní projekty využití moderních technologií 

ve výrobních a rozvodných zařízeních energie.
III. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie.

odstavec III.1. Snížení energetické náročnosti průmyslových 
podniků.

odstavec III.2. Komplexní opatření ke snížení energet-
ické náročnosti energetického hospodářství 
a budov pro potřeby bydlení, školství, zdra-
votnictví a občanské vybavenosti.

odstavec III.3. Komplexní opatření ke snížení energetické 
náročnosti osvětlovací soustavy.

odstavec III.4. Nová výstavba.
odstavec III.5. Projekty financované z úspor energie
odstavec III.6. Rozvoj a realizace moderních postupů, 

technologií a materiálů ke zvýšení účinnosti 
užití energie.

IV. Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému 
užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí.
odstavec IV.1. Poradenství.
odstavec IV.2. Krajské energetické agentury.
odstavec IV.3. Vzdělávání a propagace.
odstavec IV.4. Zpracování produktů k podpoře poraden-

ství, vzdělávání a propagace.

Předmět a účel poskytování podpor
Státní program podporuje realizaci opatření k hospodárné-

mu užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměře-
ním na co nejvyšší efektivitu vynaložených prostředků státního 
rozpočtu k rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie, na poradenství, vzdělávání, osvětu a propagaci. Státní 
program vytváří postupné podmínky i pro naplnění indikativního 
cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě 
elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010. Poskytnutí 
a čerpání dotace je podmíněno dodržením ustanovení zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 40/2004 
Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 215/2004 Sb., o veřejné 
podpoře, všech ve znění pozdějších předpisů, a Hlavy VI, Čl. 87 
a 88 Smlouvy o založení ES.

Dotace může být poskytnuta podnikatelským subjektům 
(právnickým i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vy-
sokým školám zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., městům, 
obcím a krajům a jimi zřízeným organizacím. Příjemce dotace 
musí mít trvalé sídlo na území ČR.

Žadatel o dotaci musí mít k datu podání žádosti vypořádá-
ny všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům 
republiky. Tuto skutečnost doloží svým čestným prohlášením.

Poskytnuté státní prostředky musí být vyčerpány v daném 
rozpočtovém roce, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Na dotaci není právní nárok.
Veškerá dokumentace, vztahující se k podpořeným řešením 

a použité materiály, včetně provedení stavebních a montážních 
prací, musí odpovídat současně platným předpisům a ČSN.

Podmínky přístupu k podpoře a druh podpory

1. Podpora zpracování územních energetických koncepcí 
a energetických auditů

Územní energetické koncepce 
Dotace může být poskytnuta městům a obcím ČR, resp. 

jejich svazkům, s počtem obyvatel minimálně 10 000.
Dotace na vypracování energetické koncepce může činit až 

50 % celkových nákladů, max. 400 tis. Kč na jednu akci.

Aktualizace krajských energetických koncepcí
Dotace může být poskytnuta krajům na aktualizaci 

zpracované územní energetické koncepce, k zajištění jejího 
souladu s platnou Státní energetickou koncepcí. Aktualizace 
musí být provedena podle metodiky stanovené vyhlašova-
telem.

V. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
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Dotace na aktualizaci energetické koncepce může činit až 
50 % celkových nákladů max. 200 tis. Kč na jednu akci.

Akční plány k realizaci cílů územní energetické koncepce
Dotace může být poskytnuta krajům, městům a obcím ČR, 

respektive jejich svazkům, na přípravu
a realizaci akčních plánů k dosažení cílů stanovených 

územní energetickou koncepcí odpovídající Státní energe-
tické koncepci a zpracované v souladu s nařízením vlády č. 
195/2001 Sb., kterým se stanovují podrobnosti obsahu územní 
energetické koncepce, a schválena orgány místní samosprá-
vy. Akční plány musí obsahovat návrh konkrétních programů 
vedoucích k realizaci krátko- a střednědobých strategických 
záměrů územní energetické koncepce ve smyslu strategických 
záměrů Státní energetické koncepce, indikátory úspěšnosti 
programů, způsob realizace a monitoringu výsledků. Součástí 
akčních plánů musí být návrh jejich aktualizace na základě 
dosažení dílčích cílů.

Dotace na vypracování akčních plánů může činit až 50 % 
celkových nákladů, max. 350 tis. Kč na jednu akci.

Energetické audity 
Dotace může být poskytnuta městům, obcím a krajům 

a jimi zřízeným organizacím, nebo organizacím, v nichž má kraj, 
město nebo obec 100 % majetkovou účast..Dotace je určena na 
zpracování energetického auditu:
a) Budov a zařízení sloužících pro potřeby školství, zdravotnic-

tví, občanské vybavenosti a veřejných institucí s celkovou 
roční spotřebou energie na jednom odběrném místě vyšší 
než 1500 GJ.

b) Souborů bytových domů s celkovou roční spotřebou energie 
vyšší než 15 000 GJ, vytápěných dálkově z jedné společné 
předávací stanice nebo ústředně z jednoho společného 
zdroje, se stávající měrnou roční spotřebou tepla objektů 
větší než stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb.
Dotace na zpracování energetického auditu může činit až 

30 % celkových nákladů, max. 500 tis. Kč na jednu akci.

2. Výrobní a rozvodná zařízení energie

Zvýšení účinnosti užití energie ve výrobních a rozvodných 
zařízeních energie
• Komplexní modernizace zásobování sídlištního celku sou-

časně ve zdrojové a distribuční části, která bude provedena 
některým z následujících opatření:

Zdrojová část :
a) Sdružení více malých zdrojů tepla (blokové a domovní 

kotelny) do 1 většího zdroje s kombinovanou výrobou tepla 
a elektřiny do maximálního výkonu 5 MW s minimální úspo-
rou primární energie 30 %.

b) Rekonstrukce zdroje tepla na zdroj s kombinovanou výrobou 
tepla a elektřiny o maximálním tepelném výkonu 50 MW 
s minimální úsporou primární energie 33 %.

c) Přechod na jiné palivo nebo způsob spalování, který sníží, 
při nezměněném množství do sítě dodávaného tepla, spotře-
bu paliva minimálně o 20 %.

Distribuční část :
a) Optimalizace tepelné sítě s úsporou minimálně 15 % tepla 

dodávaného zdrojem do sítě a 10 % elektrické energie pro 
čerpadla.

b) Rekonstrukce parní sítě na horkovodní nebo teplovodní spo-
jená s úsporou minimálně 20 % tepla dodávaného zdrojem 
do sítě.

c) Modernizace předávacích stanic spojená s decentraliza-
cí přípravy teplé užitkové vody, tj. především s náhradou 
čtyřtrubkových sekundárních rozvodů, s úsporou tepelné 
i elektrické energie min. 10 %.

d) Optimalizace měření a regulace v technicky čistých, pří-
padně chemicky ošetřených otopných systémech s úsporou 
minimálně 15 % tepla dodávaného zdrojem do sítě.
• Rekonstrukce zdrojové části s použitím technologie 

čistého uhlí.
• Rozvoj spotřebitelské oblasti v soustavě CZT využitím 

tepla získaného realizací komplexní modernizace záso-
bování sídlištního celku energií a realizací energeticky 
úsporných opatření u konečného spotřebitele jako zdroje 
pro rozšíření oblasti zásobování minimálně o 15 %.

Dotace může činit až 15 % celkových investičních nákladů 
na úsporná opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci. 

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
• Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v zařízení na využití 

biomasy.
• Kombinovaná výroba tepla, elektřiny a chladu (trigenerace).
• Kombinovaný zdroj s palivovým článkem.
• Instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího zdroje tepla 

v kombinaci s:
• kogenerační jednotkou s pístovým motorem a tepelnými 

výměníky,
• parním kotlem a soustrojím s parní protitlakou nebo od-

běrovou turbinou,
• soustrojím s plynovou a parní turbinou s kotlem pro paro-

plynový cyklus.
• Instalace zařízení na výrobu elektrické energie ve výtopně, 

jejíž kotle mají parametry páry vyšší než je potřebné pro 
teplonosnou látku dodávanou ze zdroje.

• Rozvoj vysoce účinného zařízení ve třídě mikrokogenerace 
dle definice 2004/8/EC na bázi Stirlingova motoru, mikrotur-
bíby, palivového článku na úrovni prototypu. Rozvoj prototy-
pu musí být završen funkční zkouškou.
Zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla bude 

dimenzováno tak, aby jeho tepelný výkon byl vyšší než minimál-
ní tepelný výkon vlastního zdroje.

Dotace může činit až 15 % celkových investičních nákladů 
na instalaci zařízení, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

Vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
• Instalace souboru zařízení pro využití obnovitelných a dru-

hotných zdrojů energie, jako jediného zdroje tepelné a elek-
trické energie potřebné pro krytí energetické spotřeby obce, 
resp. obytného celku. 

• Výstavba, obnova nebo rekonstrukce zařízení na využívání 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Požadovaná 
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doba návratnosti vložených finančních prostředků je max. do 
poloviny životnosti zařízení a dále musí být splněny následu-
jící základní podmínky :
a) Naměřená roční průměrná rychlost větru musí být u větr-

ných elektráren vyšší než 4,8 m/s.
b) Nově instalovaná turbina u malých vodních elektráren 

musí dosáhnout v provozním optimu minimálně účinnost 
85 % (měřeno na spojce turbiny). U renovací starších 
typů je nutno dosáhnout minimálně účinnost 80 %, při 
nezbytnosti jejich koncepce automatického provozu jako 
průtočné MVE.

c) Tepelná čerpadla by měla mít následující topné faktory 
garantované výrobcem pro teplotu vstupu / výstupu:

země-voda – 0°C / 35°C – topný faktor vyšší než 3,9
voda-voda – 10°C / 35°C – topný faktor vyšší než 4,8
vzduch-voda – 7°C / 35°C – topný faktor vyšší než 3,9
Tepelná čerpadla nesmí obsahovat chladivo s tzv. ”tvrdými” 

freony např. R22.
d) U solárních kolektorů (mimo kolektorů s fresnelovými 

čočkami) musí být dodržena optická účinnost min. 80 % 
při jejich klidové teplotě min. 115 °C (při teplotě vzdu-
chu +25°C).

Dotace může činit až 15 % celkových investičních nákladů 
na úsporná opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

Pilotní projekty využití moderních technologií ve výrobních 
a rozvodných zařízeních energie

Realizace pilotního projektu, využívajícího progresivní (na 
světové úrovni) technologie získávání vyššího procenta ener-
getického potenciálu primárních i druhotných energetických 
surovin a související s ochranou životního prostředí, s cílem 
jejich vyzkoušení a provozního ověření v podmínkách České 
republiky.

Dotace může činit až 50 % celkových nákladů, max. 3 mil. 
Kč na jednu akci.

3. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie
• Snížení energetické náročnosti průmyslových podniků

a) Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti 
s důrazem na realizaci opatření ke snížení energetické 
náročnosti technologických procesů nebo zařízení, pří-
padně jejich účelné doplnění k využití energie z techno-
logických procesů včetně využití trigenerace pro potřeby 
chlazení. Opatření musí být energeticky účinná nebo za-
bezpečovat nové směry ve snižování energetické nároč-
nosti a zátěže životního prostředí. Soubor opatření musí 
zajistit snížení spotřeby energie na zajištění provozních 
podmínek požadovaných výrobními postupy a souvise-
jících s hygienickými předpisy (vnitřní teplota, větrání, 
osvětlení) minimálně o 30 % oproti původní spotřebě 
a snížení emisí min. 2000 t CO2 ročně. Energetické sys-
témy budou rekonstruovány tak, aby umožnily nasazení 
přístrojů regulujících a registrujících dodávky tepelné 
energie pro zavedení energetického managementu.

Dotace může činit až 15 % celkových nákladů na úsporná 
opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

b) Realizací systémů energetického managementu nízkoná-
kladovými opatřeními ke snížení energetické náročnosti 
technologických procesů nebo energetických zařízení 
průmyslových podniků zavedením nejlepších dostupných 
technik jako např. Monitoring & Targeting, která přinesou 
snížení energetické náročnosti minimálně 5 % a roční 
úsporu emisí skleníkových plynů minimálně 650 t CO2 
s návratností maximálně 18 měsíců.

Dotace může činit až 30 % celkových nákladů na úsporná 
opatření, max. 1 mil. Kč na jednu akci.
• Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti ener-

getického hospodářství a budov pro potřeby bydlení, škol-
ství, zdravotnictví a občanské vybavenosti:
a) S využitím odpadního tepla z technologických zařízení 

nebo z provozních částí budov pro vytápění nebo přípra-
vu TUV. Energie získaná z odpadního tepla musí nahradit 
minimálně 15 % celkově potřebné energie pro vytápění 
objektu. Výsledná měrná spotřeba tepelné energie pro 
vytápění na otopné období bude minimálně o 35 % menší 
než stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb..

b) S použitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie 
pro provoz s konečnou sníženou roční spotřebou energie 
minimálně o 45 %. Výsledná měrná spotřeba tepelné 
energie pro vytápění na otopné období bude minimálně 
o 35 % menší než stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb..

Dotace může činit až 30 % celkových nákladů na úsporná 
opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

c) S rekonstrukcí otopné soustavy, případně i topného zdro-
je. Při rekonstrukci topného zdroje bude upřednostňová-
na kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, pokud 
energetický audit neprokáže vhodnější řešení. Výsledná 
celková měrná roční spotřeba tepla objektů bude menší 
než stanovuje vyhláška č. 291/2001 Sb..

Dotace může činit až 15 % celkových nákladů na úsporná 
opatření, max. 1,5 mil. Kč na jednu akci.
• Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvět-

lovací soustavy s úsporou energie minimálně 25 %.
Dotace může činit až 25 % celkových nákladů na úsporná 

opatření, max. 1 mil. Kč na jednu akci.
• Nová výstavba:

a) Nízkoenergetického bytového domu s výslednou měrnou 
spotřebou tepelné energie pro vytápění za otopné období 
do 50 kWh/m2a s průměrnou velikostí jedné bytové jed-
notky max. 220 m.3

b) Pasivního bytového domu s výslednou spotřebou tepelné 
energie na vytápění za otopné období do 15 kWh/
m2 a spotřebou primární energie, včetně přípravy TUV 
a elektřiny pro domácnost, do 120 kWh/m2.

Dotace může činit až 30 % celkových investičních nákladů 
na úsporná opatření, max. 3 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Projekty financované z úspor energie
Cílem je podpora realizace energetických úsporných opat-

ření zaváděním komplexních energetických služeb se zárukou 
(EPC nebo EC) podnikem energetických služeb (Energy Saving 
Company – dále jen podnik ESCO) v zařízeních pro potřeby 
školství, zdravotnictví, sociálních služeb a ve výrobních a roz-
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vodných zařízeních energie pro zajištění vytápění sídlištních 
celků. 

Komplexní energetické služby mohou být využity pro rea-
lizaci systémů energetického managementu nízkonákladovými 
opatřeními ke snížení energetické náročnosti technologických 
procesů nebo energetických zařízení průmyslových podniků 
zavedením nejlepších dostupných technik jako např. Monitoring 
& Targeting.

Podnik ESCO plně ručí za dosažení smluvně dohodnutých 
úspor energie jako zdroje finančních prostředků na úhradu 
investic potřebných pro realizaci celého záměru a následné 
provozování zařízení. 

Opatření musí být realizována jak na straně výroby, tak 
i na straně spotřeby energie, a to po celou dobu trvání smluv-
ního vztahu mezi provozovatelem zařízení a podnikem ESCO. 
Vybraný podnik ESCO musí působit na území ČR.

Dotace může být poskytnuta pouze vlastníkovi zařízení.
Dotace je určena na úhradu části nákladů za poskytnuté 

energetické služby a může činit až 15 % celkových nákladů, 
max. 1,5 mil. Kč na jednu akci.

Rozvoj a realizace moderních postupů, technologií 
a materiálů ke zvýšení účinnosti užití energie

Podpora rozvoje a realizace moderních postupů, technolo-
gií a materiálů ke zvýšení účinnosti užití

energie je zaměřena na tvorbu organizačních nástrojů, do-
končení a ověření systémů a jejich komponentů ke zvýšení účin-
nosti užití energie a jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 
vč. energetického zhodnocení recyklace odpadových materiálů. 
Předmětem podpory může být spolupráce na řešení mezinárod-
ních projektů, jejichž výstupy jsou využitelné v ČR.

Dotace může činit až 30 % celkových nákladů, max. 3 mil. 
Kč na jednu akci.

4. Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému 
užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí

Poradenství
Předmětem podpory je zajišťování bezplatné poradenské 

služby pro veřejnost, jejímž cílem je zvyšování informovanosti 
veřejnosti o postupech vedoucích k hospodárnému užití energie 
s vlivem na životní prostředí.
Poradenství je zaměřeno zejména do oblastí :
• modernizace výrobních a rozvodných zařízení energie,
• rozvoje kombinované výroby tepelné a elektrické energie,
• využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
• realizace energeticky úsporných opatření vedoucích ke 

zvýšení účinnosti užití energie a snížení emisí skleníkových 
plynů,

• šíření poznatků o výsledcích vědy, výzkumu a vývoje v ob-
lasti nakládání s energií, o moderních postupech, tech-
nologiích a materiálech vhodných k realizaci energeticky 
úsporných opatření,

• energetické legislativy platné v ČR a její harmonizace 
s předpisy EU.

• územní energetické plánování
• financování projektů s návazností na fondy Evropské unie.

Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží 
odpovídající odbornou způsobilost (tj. vzdělání v oboru a dosa-
vadní praxi), na základě osvědčení vydaného pro příslušné ča-
sové období. Za praxi v oboru se považuje samostatná činnost 
při zpracování energetických auditů a energetických koncepcí, 
při projektové přípravě a realizaci investičních akcí ke zvyšování 
hospodárnosti užití energie a využívání jejích obnovitelných 
a druhotných zdrojů od roku 1998. Vybraní poradci jsou po-
vinni poskytovat ve zvolených oblastech poradenství objektivní 
a nezávislé informace pro veřejnost, jak ve středisku, tak na vý-
zvu administrátora prostřednictvím internetového poradenského 
střediska (www.i-ekis.cz).

Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a infor-
mačních střediscích (EKIS) na celém území ČR, která disponují 
vhodným technickým vybavením pracoviště. Středisko musí 
tvořit minimálně 3 poradci, kteří budou zajišťovat poradenství 
pro veřejnost v pondělí a ve středu od 1300 do 1700 hodin. Ve 
středisku musí být ve stanovených hodinách přítomen vždy 1 
poradce.

Značka EKIS je chráněna ochrannou známkou a její použí-
vání je podmíněno souhlasem ČEA.

Dotace na výkon poradenské činnosti v síti EKIS ČEA 
je stanovena sazbou 300 Kč za konzultační hodinu střediska, 
přičemž pro jedno středisko může činit max. 120 tis. Kč za rok. 
Dotaci nelze použít na pořízení technického vybavení středisek, 
k úhradě nákladů na jejich provoz a na propagaci vlastních 
firemních výrobků, technologií a zájmů.

Krajské energetické agentury
Podpora je určena na činnost nových Krajských energetic-

kých agentur nebo energetické agentury hlavního města Prahy 
(dále jen KEA), resp. na rozvoj činnosti již ustanovených KEA.

Postavení a činnost KEA jsou specifikovány v Kodexu 
KEA. 

KEA musí vhodnou formou propojit aktivity jednotlivých 
subjektů výrazně ovlivňujících regionální rozvoj a přispět mi-
mo jiné k plnění úkolů, které kraje mají v oblasti hospodaření 
s energií.

Vznik KEA je podmíněn souhlasem příslušné krajské samo-
správy. Založení a činnost KEA vyžadují sdružení více finančních 
prostředků představujících základ pro trvalé financování činnosti 
agentury v dalším období. Konkrétní schéma financování KEA je 
záležitostí rozhodnutí na regionální úrovni a souvisí se zvoleným 
postupem pro založení a následné fungování agentur. 

KEA ustavené v roce 2003 mohou pokračovat ve své 
činnosti a žádat o dotaci na základě předložení vyhodnocení 
činnosti za rok 2003, které bude odsouhlaseno krajem a ČEA.

Značka KEA je chráněna ochrannou známkou a její použí-
vání je podmíněno souhlasem ČEA.

Dotace pro nově zřizované KEA může činit až 40 % proka-
zatelných nákladů na výše uvedenou činnost, max. 600 tis. Kč 
na jednu KEA.

Dotace pro již ustanovené KEA, které budou na základě 
souhlasu kraje a ČEA pokračovat v činnosti v roce 2005, může 
činit až 20 % prokazatelných nákladů na výše uvedenou činnost, 
max. 400 tis. Kč.

Dotaci nelze použít na pořízení hmotného majetku.
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Vzdělávání a propagace
Předmětem podpory je organizování výstav, odborných 

kursů, seminářů a konferencí neziskového charakteru. Akce 
jsou zaměřeny na zvyšování účinnosti užití energie a využití 
jejích obnovitelných a druhotných zdrojů s následným snížením 
emisí skleníkových plynů a jsou orientovány na cílové skupiny 
veřejnosti.

Dotace na organizaci vzdělávací akce může činit až 60 % 
celkových nákladů na realizaci akce, max. 50 000 Kč/1den u re-
gionálních akcí, resp. 100 000 Kč/1den u mezinárodních akcí. 
Dotace nesmí být použita na vybavení vzdělávacích pracovišť 
a propagaci vlastních firemních výrobků, technologií a zájmů.

Zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání 
a propagace

Předmětem podpory je zpracování příruček a informačních 
materiálů, videoprezentací, televizních a rozhlasových pořadů, 
tvorba a rozvoj informačních databázových a výpočetních systémů. 
Podpora není určena na vydávání periodik.
Studie, příručky a informační materiály by měly být zaměřeny 

především na zpracování :
• podkladů pro vyhledávání, přípravu a propagaci energeticky 

úsporných projektů s výrazným snížením emisí CO2 vč.aktu-
álních informací o možnostech financování těchto projektů,

• katalogových listů progresivních materiálů a výrobků k hos-
podárnému užití energie a jejích obnovitelných a druhotných 
zdrojů,

• sborníků technických řešení opatření k hospodárnému užití 
energie a jejích obnovitelných a druhotných zdrojů včetně 
zhodnocení nároků na investice,

• technických a ekonomických podkladů k realizaci energetic-
ky úsporných projektů při financování z veřejných a soukro-
mých zdrojů,

• studie problematiky obnovitelných zdrojů energie,
• studie problematiky výroby, distribuce a spotřeby energie 

z hlediska zvýšení stability a bezpečnosti dodávky
V oblasti databázových a výpočetních systémů se jedná 

zejména o tvorbu nových a rozvoj, aktualizaci již existujících 
systémů zejména s ohledem na přejímání právních a technic-
kých předpisů EU.

Pokud je podpořený produkt dílem podle zákona č. 121/2000 
Sb., autorského zákona, příjemce dotace postupuje vyhlašovate-
li veškerá autorská práva související s užitím a šířením produktu, 
a to po celou dobu ochrany autorského práva bez teritoriálního 
omezení, v rozsahu podle potřeb vyhlašovatele.

Dotace může činit až 100 % nákladů na činnosti přímo 
spojené se zpracováním produktu, max. 300 tis. Kč na jeden 
produkt. Dotace nesmí být použita na propagaci firemních vý-
robků, technologií a zájmů.

Vazba na další programy
Na jednu akci lze poskytnout finanční prostředky součas-

ně z ČEA a ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). 
Podmínkou však je, že součet dotací z  ČEA a SFŽP nepřesáh-
ne výši uvedenou v  tabulce 1.a Přímé finanční podpory – podíl, 
článku II Příloh II “Směrnice Ministerstva životního prostředí 
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 

prostředí ČR”. Společná podpora z  ČEA a SFŽP bude posky-
tována pouze žadatelům, kteří současně splní jak kritéria ČEA, 
tak kritéria SFŽP.

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

V případě resortních programů (dílčích programů jednot-
livých ministerstev) není souběh podpory možný, programy 
naplňují jednotlivé resorty ze svých rozpočtových kapitol. 

Žádost o poskytnutí dotace
Žádost musí být předložena v předepsané písemné for-

mě a v elektronické formě (na disketě, případně e-maillem na 
adresu info@ceacr.cz). V žádostech musí být vyplněny údaje 
identifikující žadatele a požadované technické a finanční údaje, 
včetně nákladů na provoz a nákladů na realizaci akce.

Žádosti včetně požadovaných příloh se podávají osobně 
nebo poštou, v uzavřených obálkách označených “Státní 
program”, na adresu administrátora. Každá žádost musí být 
podána v samostatné obálce.
Žádosti o dotaci je i s předepsanými přílohami nutno podat či 
zaslat:
• do 14. 1. 2005 – žádosti dle Čl. 10, odst. IV.1 a žádosti dle Čl. 

10, odst. IV.2 na činnost KEA založených v minulých letech
• průběžně do 31. 8. 2005 – žádosti dle Čl. 10, odst. IV.2 na 

nově zřizované KEA
• průběžně do 30. 6. 2005 – žádosti dle Čl. 10, odst. IV.3
• do 28. 1. 2005 – ostatní žádosti o dotaci

Rozhodujícím datem registrace žádosti je datum uvedené 
na poštovním razítku nebo datum osobního podání na kontaktní 
adrese, kde je možné žádosti podávat v Po – Čt od 9:00 do 
16:00 hod. a v Pá od 9:00 do 15:00 hod.

Žádostem podaným jiným než výše uvedeným způsobem, 
neoznačeným nebo podaným po termínu nebude přiřazeno evi-
denční číslo a nebudou hodnoceny v rámci výběrového řízení.

Požadované přílohy k žádosti o dotaci :
a) Energetický audit – vztahuje se pouze na žádosti dle od-

stavců Čl. 10. odst. II.1., II.2., II.3. a III.1.1., III.2., III.3. a III.5. 
Energetický audit musí být zpracován v souladu s vyhláškou 
č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí 
energetického auditu.

b) Odborný posudek vědeckého pracoviště nebo státní zkušeb-
ny dokončovaného vývoje nebo připravovaného využívání 
moderních technologií a materiálů z hlediska dosahované 
úrovně energetických úspor a možností obchodního uplat-
nění – pouze k žádosti dle Čl. 10 odst. II.4. (pilotní projekty 
využití moderních technologií) a III.6. (rozvoj a realizace 
moderních postupů, technologií a materiálů ke zvýšení účin-
nosti užití energie).

c) Propočet předpokládané výše úspor energie a snížení emis-
ní zátěže v t CO2/rok – pouze žádosti dle Čl. 10 odst. III. 
1.2.

d) Energetický průkaz objektu, zpracovaný v souladu s vyhláš-
kou č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinností 
energie při spotřebě tepla v budovách – vztahuje se na 
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žádosti dle Čl. 10, odst. III.4., resp. u žádostí dle odst. III.4.2. 
včetně vyčíslení spotřeby energie na přípravu teplé vody 
a spotřeby energie pro domácnost vyjádřené v jednotkách 
primární energie.

e) Prohlášení o způsobu zadání veřejné zakázky dle zákona 
č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (nevztahuje se na Čl. 10 odst. IV.).

f) Čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státnímu roz-
počtu a státním fondům republiky.

g) Formulář RA 80 až RA 82 dle vyhlášky Ministerstva financí 
č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 
programů reprodukce majetku (nevztahuje se na Čl. 10, 
odst. IV).

h) Souhlas zřizovatele s realizací akce – pouze příspěvkové 
organizace krajů, měst a obcí. 

i) Kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, 
zřizovací listiny nebo jiného dokladu o právním postavení 
žadatele. 

j)  Výpis z katastru nemovitostí – u akcí, při kterých dochází 
k pořízení nebo technickému zhodnocení staveb a zařízení 
vedených v katastru nemovitostí.

k) Časový harmonogram realizace akce a provozu tepelného 
hospodářství podnikem energetických služeb – pouze k žá-
dosti o dotaci dle Čl. 10, odst. III.5. (projekty financované 
z úspor energie)

l) Kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborném zaměření 
přihlašovaného poradce (pracovníka KEA), délka a oblast 
dosavadní praxe, kopie osvědčení o zápisu do Seznamu. 
energetických auditorů – pouze k žádostem o dotaci dle Čl. 
10, odst. IV.1. a IV.2.

m) Podrobnou osnovu, harmonogram a kalkulaci nákladů na 
realizaci akce – pouze k žádostem o dotaci dle Čl. 10, odst. 
IV.3. a IV.4.

Projednání žádosti o dotaci
Dotace je poskytována na základě výsledku výběrového 

řízení. Výběr akcí pro poskytnutí dotace provedou hodnotitelské 
komise jmenované vyhlašovatelem. O výsledku výběrového 
řízení bude žadatel písemně informován do 30-ti dnů od rozhod-
nutí hodnotitelské komise.

Žádosti o zařazení do poradenské sítě (Čl. 10, odst. IV.1. 
– poradenství) pro rok 2005 budou hodnotitelskou komisí vyhod-
noceny a výsledky budou písemně oznámeny do 28. 2. 2005.

Proti rozhodnutí hodnotitelské komise je možné podat od-
volání na kontaktní adresu administrátora v termínu do 30 dnů 
od oznámení hodnotitelské komise.

Žadatelé, jejichž žádosti o poskytnutí dotace budou hodno-
titelskými komisemi vybrány, předloží do 30 dnů od oznámení 
rozhodnutí hodnotitelské komise (neplatí pro dotace v rámci Čl. 
10, odst. IV.): 
a) Stavební povolení nebo stavební ohlášení u akcí, u kterých 

jsou tyto dokumenty požadovány dle zákona č. 109/2001 
Sb., stavební zákon.

b) Doklad o zajištění finančních prostředků na realizaci akce 
nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo jednoznačně 
prokázáno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu 
realizace akce.

c) Harmonogram realizace akce, ze kterého vyplývá, že v roce 
2003 bude kromě dotace proinvestována minimálně jedna 
třetina vlastních prostředků.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat dodání doplňují-

cích podkladů či informací.

Čerpání dotací
Čerpání dotace se řídí vládním nařízením č. 63/2002 Sb., 

o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na 
podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 
obnovitelných a druhotných zdrojů.

Dotace bude použita výhradně k úhradě nákladů přímo 
souvisejících s financováním vybrané akce. Za dodržení podmí-
nek účelovosti použití dotace a dosažení cílů a parametrů akce 
odpovídá příjemce dotace.

Dotace se přiděluje vydáním Rozhodnutí o účasti státního 
rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí). Nedílnou 
součástí Rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí dotace (dále 
jen Podmínky), na jejichž splnění je vázáno konečné přiznání 
dotace.

Účetní doklady, na jejichž základě bude příjemce dotace 
čerpat dotaci, nesmí být vystaveny

před datem 1.1.2005. Dotace bude poskytnuta na zvláštní 
účet příjemce, pokud nebude ve vztahu k

Čl. 10, odst. IV. v Podmínkách stanoveno jinak.

Čerpání dotací
Příjemce dotace je povinen realizovat akci:

a) Zpracování energetického auditu (dle Čl. 10 odst. I.2.) 
nejpozději do 12 měsíců ode dne vydání Rozhodnutí. Do 
3 let od zpracování auditu musí být zahájena realizace 
auditem doporučené varianty úsporných opatření, resp. 
do 5 let v případě auditů podpořených u nepodnikatel-
ských subjektů.

b) Zpracování produktu dle Čl. 10 odst. IV.4. včetně posou-
zení v oponentním řízení nejpozději do 31. 10. 2003.

c) Organizace semináře nebo konference dle Čl. 10 odst. 
IV.3. nejpozději do 15. 12. 2005.

d) U ostatních akcí do 18 měsíců ode dne vydání Rozhodnutí. 
Akce je považována za dokončenou, je-li protokolárně 
převzata a je-li vydáno kolaudační rozhodnutí nebo je 
objekt či zařízení uvedeno do zkušebního provozu.

Vyhodnocení plnění podmínek a definitivní přiznání 
dotace

Řízení o definitivním přiznání dotace bude zahájeno po 
splnění parametrů akce uvedených v Rozhodnutí a splnění 
Podmínek čerpání dotace (viz Čl. 7 bod 3).

V případě nedodržení podmínek definitivního přiznání dota-
ce vyhlašovatel stanoví další postup, včetně případného krácení 
nebo odebrání dotace.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Program byl v meziresortní formě společně s MŽP vyhlá-

šen poprvé v roce 1999. V uplynulých letech realizovala program 
úspor ČEA samostatně (resp. předchozí agentury). Rozsah 
poskytnutých podpor od roku 2000 reprezentuje následující 
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tabulka:

rok podpora (mil.Kč)
2000 220,4
2001 101
2002 84,9
2003 102,3
2004 100,7
2005 90*

* odhad

Nominálně je podpořeno přibližně 30 % žádostí, částky 
schválených podpor jsou však nižší, poměr mezi požadovanými 
a skutečně poskytnutými prostředky činí asi 27 %.

KONTAKT:
Česká energetická agentura,
Vinohradská 8, 120 00 Praha 2
tel: 257 099 011 
cea@ceacr.cz
www.ceacr.cz

2. Operační program průmysl 
a podnikání

Czech Invest – Česká energetická 
agentura (ČEA)

Předmět a účel programu
 Cílem programů Úspory energie a Obnovitelné zdroje je 

pomoci malým a středním podnikům zlepšit hospodaření s ener-
getickými zdroji a ulehčit jim podnikání v oblasti výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. Výsledkem bude podstatné snížení 
nákladů podnikatele a současně zvýšená ochrana přírodních 
zdrojů a životního prostředí. Oba programy jsou otevřeny zá-
jemcům z řad malých a středních podnikatelů z vymezených 
odvětví zpracovatelského průmyslu.

Forma podpory
• nevratná dotace.

Výše podpory
• maximálně 46 % uznatelných nákladů; 
• 0,5 mil Kč – 30 mil Kč.

Příjemce podpory
• malý a střední podnikatel; 
• fyzická i právnická osoba.

Uznatelné náklady
• energetický audit; 
• projektová dokumentace; 
• informační systémy; 
• nákup, instalace a zprovoznění technologií; 
• stavební úpravy; 
• náklady na publicitu.

Specifika a omezení
• snížení emisí CO2 minimálně o 40, resp. 60 tun ročně 

(program Úspory energie, resp. Obnovitelné zdroje); 
• potvrzení projektu energetickým auditem;
• průmyslová výroba dle OKEČ vymezených v příloze pro-

gramu.

KONTAKT:
Czech Invest,
Štěpánská 15, 120 00, Praha 2
tel: 296 342 500 
marketing@czechinvest.org
www.czechinvest.org
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3. Útlum hornictví včetně sanace 
těžby uranu

Předmět a realizace programu

Program útlumu uranového, rudného a uhelného hornictví 
je určen souborem příslušných usnesení vlád České republiky 
a je jimi současně konkretizován postup útlumu včetně sanace 
a likvidace těžby uranu. Podrobně je rozpracován v Technických 
projektech likvidace (TPL) a Sociálních projektech (SP) resp. 
Technických a sociálních projektech likvidace útlumových lokalit 
(dále „TSPL“) a v jejich aktualizacích (ATSPL). Roční upřesňo-
vání finančních prostředků a rozsah objemu prací a činností je 
schvalován odborem hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu 
(MPO) v Aktualizaci útlumového programu na příslušný rok 
(AÚP), na které navazuje prováděcí projektová dokumentace 
likvidovaných dolů, lomů a provozů, či jejich částí a projektová 
dokumentace starých zátěží. 

Při realizaci útlumového programu musí být dodrženy obec-
ně závazné právní předpisy, zajištěna bezpečnost práce a pro-
vozu, zabezpečena minimalizace dopadů na životní prostředí 
a maximální hospodárnost. 

Podmínky poskytnutí dotace
Podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu jsou 

stanoveny „Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a fi-
nancování útlumu hornictví podle Technického a sociálního pro-
jektu likvidace a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze 
státního rozpočtu na útlum a na účely předem schválené vládou 
a zákonem č. 154/2002 Sb.“ vydanými ve Věstníku Ministerstva 
průmyslu a obchodu částka 3 – 4, ročník 2004 ze dne 30. 
července 2004. Dotace na útlum hornictví včetně sanace těžby 
uranu se poskytuje
• je-li příjemce dotace schválen usnesením vlády,
• je-li útlum realizován podle TSPL resp. ATSPL schválených 

odborem hornictví MPO,
• jsou-li jednotlivé položky útlumu v rozpočtovém roce schvá-

leny odborem hornictví MPO v AÚP na daný rozpočtový 
rok,

• jsou-li akce zařazené do AÚP ohodnoceny podle stanove-
ných priorit usnesení vlády č. 867/2000.

Priorita č. 1: Akce, které musí být bezpodmínečně zajišťovány, 
aby nevzniklo bezprostřední nebezpečí ohrožení 
zdraví a životů občanů nebo nevznikla eko-
logická havárie velkého rozsahu, a dále úhrada 
nezbytně nutných výdajů na sociální opatření.

Priorita č. 2: Akce, které musí být zajištěny, aby nedošlo 
ke zhoršování životního prostředí oblasti vůči 
stávajícímu stavu, vzniku regionálních ekologick-
ých rizik a havarijních stavů, příp. podstatnému 
prodloužení doby likvidace a sanace oproti tech-
nickým projektům likvidace, a tím i k podstat-
nému zvýšení nákladů na likvidaci a sanaci 
v příštím období.

Priorita č. 3: Akce, jejichž zajištění nemá přímý vliv na vznik 
ekologických havárií, ohrožení zdraví či životů 
občanů. Oddálením mohou vzniknout vícenákla-

dy z titulu např. pokut za nedodržení uložených 
opatření státních orgánů nebo dojde k jiným 
škodám, a tím ke ztrátám na majetku. 

Priorita č. 4: Akce, jejichž zajištění není sice časově limi-
tované, ale odsunutím realizace vzniknou 
minimálně vícenáklady z titulu přírůstku roční 
inflace. Likvidace a sanace může být provedena 
v závěru likvidace a sanace oblasti.

Priorita č. 5: Akce, které představují vyřešení dílčího eko-
logického, báňsko-technického, stavebního nebo 
územního problému, anebo souvisí se správou 
nemovitého majetku.

Priorita č. 6: Akce, které nejsou přímo vázány na termíny 
dokončení, a u kterých není pravděpodobná 
možnost nečekaných změn současného stavu. 

Druh podpory
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na útlum hornictví 

včetně sanace těžby uranu jsou od roku 2004 poskytovány vý-
hradně za účelem zahlazování následků hornické činnosti, a to 
pouze státním podnikům DIAMO, Palivový kombinát Ústí a Vý-
chodočeské uhelné doly. Ostatním organizacím provádějícím 
hornickou činnost jsou i nadále poskytovány finanční prostředky 
vyplývající ze zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financo-
vání některých sociálně zdravotních dávek horníkům a nařízení 
vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restruktura-
lizací a útlumem hnědouhelného hornictví, ve znění nařízení 
vlády č. 397/2004 Sb.

V roce 2004 a 2005 byla poskytnuta ze státního rozpočtu 
dotace na útlum v následující struktuře:

Ukazatel (v tis. Kč) 2004 2005
Útlum hornictví včetně sanace těžby 
uranu celkem

4 286 513 3 550 000

z toho: Investice vyvolané útlumem 440 829 360 000
Mandatorní sociální dávky 
podle zákona č. 154/2002 Sb.

1 682 591 1 665 525

Příspěvek podle nařízení vlá-
dy č. 287/2001 Sb.

29 169 29 647

Neinvestiční dotace na tech-
nický útlum

2 131 924 1 494 828

Vazba na další programy 

Není zde žádná bezprostřední vazba na další programy 
nebo podpory.

Doba trvání programu
Podpora útlumu v hornictví je realizována v tomto pojetí od 

roku 1993. Předpokládá se pokračování programu až do roku 
2045, a to včetně podpory ze státního rozpočtu.

Organizační zabezpečení
Správcem dotace na útlum hornictví včetně sanace těžby 

uranu a mandatorních sociálních výdajů je Ministerstvo průmys-
lu a obchodu, odbor hornictví. 
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Podíl uspokojených oprávněných žadatelů

Podle usnesení vlády č. 1128/2003 je účast státu na krytí 
nákladů útlumu, podle možnosti státního rozpočtu v příslušném 
roce, pouze u státních podniků DIAMO, Palivový kombinát 
Ústí a Východočeské uhelné doly. Výplata mandatorních dávek 
podle zákona č. 154/2002 Sb. a Nařízení vlády č. 287/2001 Sb. 
ve znění nařízení vlády č. 397/2004 Sb. je realizována pouze 
oprávněným příjemcům podle příslušných zákonů.
V roce 2004 byly poskytnuty dotace následujícím příjemcům 
(v tis. Kč):

Organizace Dotace na 
útlum

Mandatorní sociálně 
zdravotní náklady 

DIAMO, státní podnik 2 023 161 1 496 309
Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik

384 962 71 022

Východočeské uhelné 
doly, státní podnik

166 630 63 650

Mostecká uhelná spo-
lečnost, a. s.

0 53 310

Sokolovská uhelná, a. s. 0 5 464
Severočeské doly, a. s. 0 7 398
Důl Kohinoor, a. s. 0 14 607
Celkem 2 572 753 1 711 760

KONTAKT:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
odbor hornictví
tel: 224 811 079, fax: 224 852 104
www.mpo.cz

4. Náprava škod na životním 
prostředí způsobených dobýváním 
nerostů 

Předmět a účel programu 
Na základě § 32a) odst. (4) zákona č. 44/1988 Sb., horní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů se finanční prostředky po-
užívají jako neinvestiční dotace ze státního rozpočtu k nápravě 
škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních 
i nevyhrazených ložisek nerostů. Účelem je odstranit negativní 
důsledky těžby nerostů na pozemcích dotčených těžbou v sou-
ladu s výše uvedeným zákonem.

Podmínky poskytování ekologické dotace 
Podmínky poskytnutí dotace jsou stanoveny v „Metodickém 

pokynu pro schvalování, poskytování a kontrolu finančních pro-
středků odváděných do státního rozpočtu podle § 32a) zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 

pozdějších předpisů (horní zákon)“ – tzv. ekologická dotace, 
vydaném ve Věstníku Ministerstva průmyslu a obchod, částka 5, 
ročník 2004 ze dne 1. listopadu 2004. Při schvalování dotace se 
přihlíží k přednostnímu užití vlastních finančních zdrojů žadatele 
a plnění povinností při tvorbě rezerv podle horního zákona a ji-
ných právních předpisů. 

Užití tzv. ekologické dotace 
Finanční podpora se poskytuje formou nenávratné dotace. 

Přidělené finanční prostředky jsou používány zejména k rekulti-
vaci těžebních lokalit černého a hnědého uhlí, uranu a ropy. 

Vazba na další programy
Účast v dalších programech není omezena.

Doba trvání programu
Program bude trvat po dobu platnosti § 32a) horního záko-

na v současném znění. Vyčleněné prostředky státního rozpočtu 
je nutno vyčerpat v daném rozpočtovém roce.

Organizační zabezpečení 
Žadatelé uplatňují požadavky na dotaci na příslušný rok 

u Ministerstva průmyslu a obchodu –odboru hornictví – nej-
později do 30. září roku předcházejícímu užití dotace podle 
„Metodického pokynu“. 

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Příjemci ekologické dotace jsou nejen hornické organizace 

dobývající výhradní ložiska nerostů , ale i ostatní subjekty mající 
povolení vykonávat hornickou činnost. Finanční podporu čerpají 
v souvislosti s  nápravou škod na životním prostředí způsobe-
ných dobýváním výhradních ložisek. V roce 2004 bylo ze stát-
ního rozpočtu na tento účel uvolněno 70 mil. Kč a poskytnuto 
následujícím žadatelům :

Žadatel  Objem v tis. Kč
DIAMO, s. p. Stráž pod Ralskem 14 450
Palivový kombinát Ústí, s.p. , Ústí nad Labem 16 150
ZUD a.s., Zbůch u Plzně 14 000
ČMD – účelové zařízení, a. s. 3 000
Moravské naftové doly, a.s., Hodonín 10 000
Lignit Hodonín, s. r. o 1 000
České lupkové závody, a.s., Nové Strašecí 8 000
UNIGEO a. s. Ostrava 3 400
Celkem 70 000

KONTAKT: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
odbor hornictví
tel: 224 811 079, fax: 224 852 104
www.mpo.cz
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1. Modernizace tepelných zdrojů 
resortu obrany

Úvod
Připravovaná modernizace tepelných zdrojů, spojená se 

snížením emisí, spočívá především v náhradě technicky zasta-
ralých zdrojů na pevná paliva zdroji spalujícími paliva ušlechtilá, 
v připojení zdrojů a areálů na centrální soustavy zásobování 
teplem, případně v úpravě spalovacích procesů při zachování 
pevných paliv. 

Ministerstvo obrany se účastní Státního programu na pod-
poru úspor paliv a energií a využití obnovitelných zdrojů energie 
(část F). 

Předmět a účel programu
Resort obrany vyhlásil program č. 207 824 (dle ISPROFIN 

Ministerstva financí). Tento program má název „Opatření ochra-
ny životního prostředí – ekologie“. 

Účast v dalších programech
Vzhledem k probíhající Reformě ozbrojených sil dochází 

k opouštění řady posádek a bylo proto nutné požadavek upravit 
tak, aby v něm byly v souladu s podmínkami EU ISPA zahrnuty 
pouze perspektivní posádky; v současné době je tento požada-
vek přepracováván pro Fond soudržnosti.

Doba trvání programu
Dosažení cílového stavu je předpokládáno v roce 2011.

Organizační zabezpečení
Z investičních prostředků rozpočtové kapitoly MO včetně 

fondu reprodukce, kam plynou rovněž odpisy.

KONTAKT: 
Ministerstvo obrany, 
Vítězné nám. 5, 160 01 Praha 6
Ing. Petr Kozel, CSc., hlavní ekolog, sekce podpory
tel: 973 218 970, fax: 973 218 949
kozelp@army.cz, www.army.cz

2. Odstranění ekologických zátěží 
v opouštěných posádkách Armády 
České republiky

Úvod

V souvislosti s probíhající Reformou ozbrojených sil do-
chází k opouštění několika desítek posádek AČR. Na některých 
z nich se vyskytují staré ekologické zátěže, především v místech 
čerpacích stanic pohonných hmot a parků techniky. Část těchto 
zátěží byla resortem obrany odstraněna v předstihu, odstranění 
zbývajících je v současné době projednáváno na meziresortní 
úrovni.

Předmět a účel programu
Odstranění ekologických zátěží v posádkách, předávaných 

Ministerstvem obrany bezúplatně jiným státním institucím. 

Druh podpory
V současné době je mezi MŽP, MMR a MO předjednává-

na forma podpory na ekologické audity a odstranění starých 
ekologických zátěží v posádkách, u nichž jsou tyto zátěže 
předpokládány. 

Účast v dalších programech
Součástí výše uvedených jednání je i stanovení postupu při 

čerpání evropských fondů na odstranění starých zátěží.

Doba trvání programu
Opouštění a předávání posádek AČR je plánováno do roku 

2010.

Organizační zabezpečení
Na základě podkladů zpracovávaných ekologickou službou 

MO bude audity a odstraňování zátěží organizačně zajišťovat 
MŽP. 

KONTAKT:
Ministerstvo obrany,  
Vítězné nám. 5, 160 01 Praha 6
Ing. Petr Kozel, CSc., hlavní ekolog, sekce podpory
tel: 973 218 970, fax: 973 218 949
kozelp@army.cz, www.army.cz

VI. MINISTERSTVO OBRANY



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

63

Technická opatření v PHO

Předmět a účel programu

Podpora je poskytována ve formě náhrady škod z likvidace 
objektů v pásmech hygienické ochrany vod (PHO), vyvolané 
bývalými správními rozhodnutími z hlediska potřeb hygienické 
ochrany v PHO včetně opatření u komunikací a další opatření.

Podmínky přístupu k podpoře 
Za odborné pomoci státních podniků Povodí uplatňují různé 

subjekty, které jsou dotčeny zmíněnými správními rozhodnutí-
mi.

Druh podpory 
Dotace ve formě náhrady za likvidované objekty a úpravy 

k ochraně vod a další opatření k ochraně vod.

Vazba na další programy
Jde o účelové náhrady za objekty, náhrady vyplývající 

ze správního rozhodnutí, případně opatření, které nemohou 
být realizovány v ostatních programech. Nesouvisí s ostatními 
programy.

Doba trvání programu

Možnost dotace bude pravděpodobně trvat ještě asi dva 
roky do doby asanace objektů, na které bylo vydáno rozhodnutí 
vodohospodářského orgánu.

Organizační zabezpečení
Žadatel žádá o náhradu za odborného řízení podniku 

Povodí (dosud jen Povodí Moravy, st.p.), případně územních 
orgánů.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů
Dosud byly dotace čerpány pouze po posouzení Povodím 

Moravy st.p.. V r. 2004 bylo vynaloženo cca 56,1 mil. Kč. Míra 
uspokojení závisí na vyřízení majetkoprávních vztahů a dále 
nezbytnosti opatření.

KONTAKT: 
Ministerstvo financí ČR,  
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Ing. Zaňka 
tel: 257 043 207
www.mfcr.cz

VII. MINISTERSTVO FINANCÍ
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1. Radiační monitorovací síť ČR 
(RMS)

Předmět a účel programu 

Řízení a činnost RMS, podpora státního dozoru v radiační 
ochraně (plnění povinnosti zákona č. 18/1997 Sb. v platném 
znění § 3 odst. 2 písm. i), l), p), vyhlášky SÚJB č. 319/2002 
Sb. o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě 
a plnění usnesení vlády (UV) č. 478/2001 k Zajištění a obnově 
činnosti celostátní RMS.

Podmínky přístupu k podpoře 
Příjemcem je resort SÚJB, včetně SÚRO a dále resorty 

stanovené § 46 zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, tzn. 
ministerstva financí, obrany, vnitra, zemědělství a životního 
prostředí. Kriterii a podmínkami jsou zajištění funkceschopnosti 
(obnova, provoz) RMS a potřeby státního dozoru v radiační 
ochraně.

Druh podpory 
Z rozpočtu kapitoly 375 – SÚJB a z rozpočtu MF a MŽ 

podle UV č. 478/201:
a. institucionální výzkum pro potřeby RMS,
b. obnova a provoz RMS.

Rozsah je určen výší rozpočtu kapitoly uvedených resortů. 
V souladu s UV č. 478/2001 má být v letech 2002 až 2006 ze SR 
čerpáno 142 mil. Kč na obnovu techniky všech složek sítě a asi 
48 mil. Kč ročně na její provoz. 

Z této částky bylo v roce 2004 investováno v jednotlivých 
resortech:

Složka RMS
čerpáno (mil. 
Kč) v roce 2004

předpokládané 
čerpání (mil. Kč) 
v roce 2005

Síť včasného zjištění
4,89
SÚJB, MŽP, MV

0,84
MV

Síť TLD
2,87
SÚJB0

1,35
SÚJB

Měřící místa kontamina-
ce ovzduší

6,28
SÚJB, MŽP

1,2
SÚJB, MŽP

Mobilní skupiny, let. 
Skupiny, let. Prostředky

4,82
SÚJB, MV

4,03
SÚJB, MF

Laboratorní skupiny
1,12
SÚJB, MZe

4,14
SÚJB

Systém přenosu dat, 
informační systém

2,45
SÚJB

0,50
SÚJB

Měřící místa na uzávě-
rách

0 3,0
MV

Všechny složky celkem 22,14* 15,06

* V této částce jsou zahrnuty prostředky určené na RMS a přidě-
lené do rozpočtové kapitoly SÚJB .
Z původně plánovaných 48 mil. Kč na zajištění provozu sítě, bylo 
v roce 2004 přiděleno do rozpočtu SÚJB 9 mil. Kč. Prostředky 
přidělené SÚJB byly čerpány na provoz SVZ a v laboratorních 
skupinách v resortech SÚJB, MŽP a MZe. 

Vazba na další programy
Žádná.

Doba trvání programu
Jde o plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 18/1997 

Sb., v platném znění, vyhlášky SÚJB č. 319/2002 Sb. a z  UV 
č. 478/2001, tzn. o časově neomezený suport státního dozoru, 
jehož výše je závislá na výši rozpočtu kapitoly SÚJB a MF 
a MŽP.

Organizační zabezpečení 
Řešeno v rámci řídící a koordinační činnosti SÚJB podle 

zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Současně přidělované prostředky pokrývají potřeby plnění 

kompetencí SÚJB vyplývajících ze zákona č. 18/1997 Sb., v plat-
ném znění, vyhlášky SÚJB č. 319/2002 Sb. a z UV 478/2001.

KONTAKT:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
Ing. Karla Petrová, náměstkyně předsedkyně SÚJB 
tel: 221 624 556
karla.petrova@sujb.cz, www.sujb.cz 

VIII. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
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2. Radonový program ČR

Předmět a účel programu
Sledování, posuzování a usměrňování stavu ozáření oby-

vatelstva přírodními zdroji ionizujícího záření (plnění povinností 
dle § 3 odst. 2 písm. a), f), i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále zákon)).

Podmínky přístupu k podpoře 
Usnesením vlády ČR ze dne 7. října 2002 č. 970 o změně 

usnesení vlády z 31. května 1999 č. 538 o Radonovém progra-
mu České republiky a dle §§ 28 a 46a zákona, jsou do řešení 
programu vedle ústředních orgánů – Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost (SÚJB) – gestor, MF, MMR, MŽP, MPO a MZe, 
nyní zapojeny krajské úřady a magistrát hl. m. Prahy. Program 
je založen na definovaných kritériích a podmínkách přidělování 
prostředků v závislosti na kompetencích jednotlivých podílejí-
cích se spoluřešitelů. 

Poskytování státního příspěvku na protiradonová ozdravná 
opatření (POO) ve školských zařízeních, případně dalších veřej-
ných budovách, ve stávajících obytných budovách a rodinných 
domech a na snižování obsahu radonu a dalších přírodních 
radionuklidů při vodárenské úpravě vody do veřejných vodo-
vodů je tímto usnesením vlády schváleno ve výši prostředků 
schválených zákonem o státním rozpočtu na základě kritérií 
pro poskytování státních prostředků. V roce 2004 byla na POO 
uvolněna ze státního rozpočtu celková dotace 40 mil. Kč, z níž 
bylo přiděleno cca 5,4 mil. Kč na opatření v bytech a veřejných 
vodovodech. V roce 2005 budou příspěvky uvolňovány z Vše-
obecné pokladní správy MF do celkové výše 40 mil. Kč přímo 
a jednotlivě, a to na základě žádostí o dotace předkládaných 
prostřednictvím krajských úřadů a s doporučujícím stanoviskem 
SÚJB v souladu s vyhláškou MF č. 107/2003 Sb. k tomuto 
dotačnímu titulu vydanou. Příspěvky budou proplaceny až na 
základě ověření účinnosti ozdravného opatření.

Finanční prostředky na organizační, kontrolní a vývojové 
zajištění radonového programu ČR všemi participanty jsou ulo-
ženy v rozpočtových kapitolách jednotlivých ústředních orgánů 
jako účelově vázané prostředky. V roce 2004 byly realizovány 
výzkumné a vývojové programy ve výši 2,14 mil. Kč a finanční 
prostředky na zajištění úkolů Radonového programu činily 3 
mil. Kč.

Druh podpory 
V současné době účelová dotace z Všeobecné pokladní 

správy MF.

Vazba na další programy
Žádná.

Doba trvání programu
Jde o plnění povinností vyplývajících ze zákona – plnění 

Radonového programu ČR je počítáno na 10 let (do roku 
2009).

Organizační zabezpečení 
Řešeno participujícími složkami v koordinaci zajištěné 

SÚJB.

Podíl uspokojených oprávněných žadatelů 
Přidělované prostředky pokrývají úkoly uložené Radonovým 

programem ČR.

KONTAKT: 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
Ing. Karla Petrová, náměstkyně předsedkyně SÚJB 
tel: 221 624 556
karla.petrova@sujb.cz, www.sujb.cz 
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Programy podpory malého 
a středního podnikání ČMZRB, a. s.

Předmět a účel programů 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., posky-
tuje v rámci několika programů pro malé a střední podnikatele 
zvýhodněné úvěry, které lze využít i na podnikatelské projekty 
přinášející výrazné efekty při zlepšování životního prostředí. 
Podnikatelé mohou využít nabídky z programů strukturálních 
fondů z Evropské unie, tj. Operačního programu Průmysl a pod-
nikání, nebo programů podpory malého a středního podnikání 
financovaných pouze z prostředků státního rozpočtu.

Podmínky přístupu k podpoře 
Programy jsou určeny pro malé a střední podnikatelské 

subjekty (fyzické nebo právnické osoby), které mají oprávnění 
podnikat na území České republiky. Musí mít vypořádané závaz-
ky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům. Samotný projekt 
musí být realizován na území České republiky.

Druh podpory 
Podnikatelé mohou využít: 

• zvýhodněné úvěry s pevnou úrokovou sazbou v rozmezí 1 
– 4 % p.a., se splatností až 10 let a s odkladem splátek až 6 
let, až do výše 25 mil. Kč, které se poskytují na:

• pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku 
či pořízení pozemku, 

• pořízení patentů, patentových licencí na know how,
• u některých programů na pořízení zásob a vybrané pro-

vozní náklady až do výše 40 % úvěru,
• zvýhodněné bankovní záruky k získání investičního či pro-

vozního úvěru od bank ve výši až 80 % jistiny úvěru za cenu 
0,1 – 0,3 % p.a. z výše záruky.

Doba trvání programu
Programy jsou vyhlášeny na období 2004 – 2006. 

Organizační zabezpečení 
Smlouva o poskytnutí zvýhodněném úvěru se uzavírá mezi 

klientem a ČMZRB, a. s. O podporu je nutno žádat na formulá-
řích ČMZRB. Úplné znění programů, jakož i formulářů žádosti, je 
k dispozici na webové stránce banky www.cmzrb.cz. 

KONTAKT:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., 
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 
tel: 255 721 111, fax: 255 721 110 
dotazy: info@cmzrb.cz

IX. PROGRAMY ČMZRB, A.S.
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1. Politika hospodářské a sociální 
soudržnosti EU

Úvod
Evropská unie představuje politicky i hospodářsky vysoce 

propojený celek, i přesto zde přetrvávají výrazné ekonomické 
a sociální rozdíly. V rovině strukturálních problémů dominují 
značné rozdíly v úrovni příjmů mezi regiony EU a problémy 
nezaměstnanosti. K nim se připojují disparity ve výkonnosti 
národních ekonomik, které se rozšířením EU o deset nových 
členů dále zvýrazní. Politika hospodářské a sociální soudržnosti 
(HSS), která usiluje o překonání těchto jevů, se proto řadí mezi 
nejvýznamnější společné politiky EU. Na aktivity v rámci politiky 
HSS je vyčleněna více než třetina finančních prostředků z roz-
počtu EU na léta 2000 – 2006, což představuje přibližně 213 
mld. EUR. Značná část těchto prostředků směřuje do méně roz-
vinutých členských zemí, mezi které se po vstupu do EU zařadí 
spolu s ostatními přistupujícími zeměmi také Česká republika. 

(Pozn.: Veškerý text této kapitoly se skládá z citací z bro-
žury „Průvodce fondy Evropské unie“ vydané Ministerstvem pro 
místní rozvoj v květnu 2004.) 

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
Základním cílem politiky HSS je posílení hospodářské 

a sociální soudržnosti EU, především podporou aktivit v oblasti 
regionální, strukturální, sociální a zemědělské politiky a politiky 
na podporu zaměstnanosti. Pro období 2000 – 2006 byly na 
evropské úrovni vymezeny tyto tři strategické cíle: 
• Cíl 1 Podpora rozvoje zaostávajících regionů 

Cíl se zaměřuje na rozvojovou pomoc méně vyspělým 
regionům EU (tj. oblastem, které se nacházejí pod hranicí 75 % 
HDP na obyvatele vůči průměru EU) s cílem dosažení úrovně 
ostatních regionů. Důraz je kladen zejména na vybavení základ-
ní infrastrukturou či podporu investic do podnikatelských a jiných 
hospodářských činností. 
• Cíl 2 Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací 

Cíl se týká oblastí, ve kterých dochází k hospodářským 
a sociálním změnám v sektoru průmyslu a služeb. Důsledkem 
těchto změn je vznik strukturálních problémů. Jedná se zejména 
o venkovské oblasti upadající z důvodu nedostatku ekonomické 
diverzifikace, dále pak o městská sídla, která se dostala do 
potíží v důsledku ztráty ekonomických aktivit, či zaostávající 
oblasti závislé na rybolovu. Při čerpání prostředků v rámci Cílů 
1 a 2 musí být dodržena podmínka, že každá jednotlivá oblast je 
způsobilá pro pomoc jen podle jednoho z uvedených cílů. 
• Cíl 3 Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání (nemá 

přímou souvislost s ochranou životního prostředí, proto se 
dále neuvádí).

Česká republika 
• má v Rámci podpory Společenství připravené čtyři sektorové 

operační programy a jeden regionální – Společný regionální 
operační program (SROP).
Průmysl a podnikání bude podporovat rozvoj podnika-

telského prostředí, podnikání v průmyslu a v průmyslových 

službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové 
produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efek-
tivnosti energetiky.

Rozvoj lidských zdrojů bude alokovat významné nehmot-
né investice do regionů pro řešení problémů zaměstnanosti 
a adaptability lidských zdrojů, sociální integrace a rovnosti příle-
žitostí a pro podporu rozvoje celoživotního učení.

Infrastruktura bude podporovat modernizaci a rozvoj do-
pravní infrastruktury celostátního významu a snižování negativ-
ních důsledků dopravy na životní prostředí. Dále bude podpo-
rovat ochranu životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší 
a klimatu), na zlepšování úrovně nakládání s odpady, ochranu 
přírody a krajiny a na odstraňování starých zátěží. 

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství bude pod-
porovat rozvoj venkovských částí regionů, adaptaci českého 
zemědělství na evropský model, rozvoj multifunkčního země-
dělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního 
hospodářství.

Společný regionální operační program je komplemen-
tární s operačními programy jednotlivých sektorů a s Fondem 
soudržnosti, rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a orientuje 
se na společné rozvojové potřeby regionů.

Nástroje politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti 

Cíle politiky HSS jsou naplňovány prostřednictvím struktu-
rálních fondů, Fondu soudržnosti a dalších nástrojů (tzv. Iniciativ 
Společenství a inovačních akcí). Do množiny strukturálních 
fondů EU patří Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), 
Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný 
a záruční fond (EAGGF) – podpůrná část a Finanční nástroj pro 
podporu rybolovu (FIFG). 

Institucionální rámec fondů Evropské unie 
Základní organizační struktura platná pro všechny součas-

né a budoucí členské země je následující: 
Řídící orgán nese celkovou odpovědnost za realizaci 

konkrétního programu pomoci EU v ČR. Každý Řídicí orgán má 
rovněž za úkol připravit odpovídající institucionální strukturu, 
vymezit pravomoci a úkoly jednotlivých článků včetně nastavení 
pravidel pro efektivní vzájemnou spolupráci. Řídicí orgán je 
samozřejmě také odpovědný za včasné a adresné poskytování 
aktuálních informací ohledně realizace programu, zejména všem 
potenciálním předkladatelům projektů (konečným příjemcům).

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, 
který jedná v odpovědnosti Řídicích orgánů nebo provádí jejich 
jménem činnosti týkající se konečných příjemců. Zprostředkující 
subjekty jsou zpravidla zodpovědné za vymezení obsahu opat-
ření a přípravu tzv. zásobníku projektů (seznamu projektů vhod-
ných pro financování) a současně poskytují informace konečným 
příjemcům o náležitostech projektových žádostí. 

Konečný příjemce je veřejný nebo soukromý subjekt, 
který na základě předložené projektové žádosti o pomoc pro-
střednictvím operačního programu obdrží finanční prostředky 
ze strukturálních fondů. Konečný příjemce předkládá projekt, 
současně však prokazuje zajištění spolufinancování na jeho 

X. FONDY EVROPSKÉ UNIE
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realizaci, odpovídá za vlastní provedení projektu a za nakládání 
s prostředky. Dále odpovídá za dodržení základních principů 
politik EU. Koneční příjemci si musí být vědomi požadavků na 
publicitu, výběrová řízení a zpracování monitorovacích zpráv. 
Konečný příjemce předkládá žádosti o platby, je zodpovědný 
za předkládání pouze uznatelných výdajů a výdajů, které jsou 
v souladu se schválenými podmínkami projektu. Dále musí 
zajistit, že všechny nároky na platby jsou podloženy přijatými 
fakturami. Ve výjimečných případech mohou být tyto faktury 
nahrazeny účetními dokumenty průkazné hodnoty.

Konečný uživatel je subjekt, který obdrží dotaci ze strukturál-
ních fondů od konečného příjemce a který realizuje projekt (např. 
v rámci grantového schématu). Koneční uživatelé jsou odpovědní 
konečnému příjemci (správci grantového schématu) za dodržení 
všech podmínek a pravidel grantového schématu a souvisejících 
právních předpisů. Konečný uživatel je takový typ subjektu, pro 
který by bylo příliš obtížné žádat o pomoc ze strukturálních fondů 
přímo jako konečný příjemce. Nejedná-li se o grantové schéma, je 
tento subjekt totožný s konečným příjemcem. 

Platební orgán odpovídá za vypracování a předkládání 
žádostí o platby a přijímání plateb od EK a současně spravuje 
finanční prostředky určené ČR z rozpočtu EU. Některé funkce 
a aktivity však Platební orgán deleguje na tzv. Platební jednotky 
(tj. nezávislé subjekty organizačně oddělené od Platebního orgá-
nu, který je zpravidla zřízen v rámci Řídicího orgánu konkrétního 
operačního programu). 

Monitorovací orgány (Monitorovací výbory OP, 
Monitorovací výbor RPS) mají za úkol sledovat proces reali-
zace operačního programu, respektive celého Rámce podpory 
Společenství. Monitorovací výbor OP zejména schvaluje koneč-
né znění programového dodatku a jeho další případné změny 
a stanovuje kritéria pro výběr projektů daného OP. Dále schvalu-
je výroční zprávu o realizaci OP zpracovanou Řídicím orgánem, 
kterou poté předkládá EK. 

Kontrolní orgány provádějí průběžnou a konečnou kontrolu 
všech procesů souvisejících s čerpáním pomoci ze SF. Kontrolní 
systém tvoří jednak výše popsaná struktura orgánů (kontrola tak 
bude probíhat zejména na úrovni Platebního a Řídicího orgánu). 
Nezávislou kontrolu bude provádět také Nejvyšší kontrolní úřad 
ČR a další orgány EU (EK a Evropský účetní dvůr). 

KONTAKT:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 
sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti 
tel: 224 861 424, fax: 224 812 930, info.rps@mmr.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
odbor integrovaného financování
tel: 267 122 170, fax: 272 744 944, info@env.cz

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ: 
www.strukturalni-fondy.cz/strukturální fondy/operační programy 
www.mmr.cz /strukturální fondy /regionální politika 
www.evropska-unie.cz 
www.europa.eu.int 
GD Regio (Generální ředitelství EK pro regionální politiku): 
www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

2. Strukturální fondy
Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří strukturální 

fondy. Ty se přímo zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje 
různých regionů členských států a snižování zaostalosti nejvíce 
znevýhodněných regionů nebo ostrovů včetně venkovských 
oblastí. 

Strukturální fondy mohou podporovat operace 
následujících typů:
• přímé investice do vytváření nových pracovních příležitostí, 
• služby pro malé firmy (poradenství, zahájení podnikání, 

zakládání nebo záchrana stávajících firem, finanční inže-
nýrství, transfer technologií, marketing, certifikace) s cílem 
rozvinout regionální a místní potenciál a diverzifikovat hos-
podářské aktivity,

• základní hospodářská infrastruktura (doprava, telekomunika-
ce, energie, likvidace pevného odpadu, čištění),

• odpadních vod, obnova průmyslových lokalit, podnikatelské 
parky), 

• výzkum a rozvoj, technologické inovace, 
• infrastruktura pro vzdělávání a zdravotnictví, osobní služby, 
• zlepšení struktury pro zpracování a prodej zemědělských 

a rybných výrobků, 
• modernizace zařízení, certifikáty kvality pro místní zeměděl-

ské a řemeslné výrobky, 
• diverzifikace hospodářských aktivit ve venkovských oblas-

tech (hlavně prostřednictvím turistiky), 
• ochrana životního prostředí a přírodního dědictví, 
• obnova budov, rozvoj kulturních hodnot, 
• obnova krizí postižených městských oblastí, 
• přeshraniční a nadnárodní spolupráce, výměna zkušeností, 
• vyhledávání pracovních příležitostí pro mladé lidi, nezaměst-

nané a ty, kteří strádají nebo jsou ohroženi sociální izolací, 
prostřednictvím náborové pomoci a školením (vstupní, po-
kračující a vícestupňové), příprava instruktorů, pracovníků 
průzkumu, administrativního personálu, stejné příležitosti 
pro muže a ženy, 

• rozvoj nových kvalifikací, např. za účelem zvýšení adaptabi-
lity vůči změnám na pracovním trhu, 

• přizpůsobení struktury školení a zaměstnanosti. 

a) Evropský fond regionálního rozvoje (European 
Regional Development Fund – ERDF) 
Evropský fond regionálního rozvoje je co do objemu finanč-

ních prostředků největší. Byl založen v roce 1975. 
Ze zdrojů ERDF jsou financovány projekty v regionech spa-

dajících do Cílů 1 a 2. Jedná se zejména o investice směřující 
do infrastruktury, vytváření pracovních míst a podpory malého 
a středního podnikání. 

Pomoc financovaná z prostředků ERDF se zaměřuje přede-
vším na následující oblasti: 
• investice do výroby určené k vytváření nových nebo stávají-

cích pracovních míst, 
• investice do infrastruktury včetně transevropských sítí pro 

regiony zařazené do Cíle 1, 
• investice do vzdělání pro regiony zařazené do Cíle 1, 
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• rozvoj místního potenciálu: místní rozvoj a rozvoj malého 
a středního podnikání v problémových regionech, 

• výzkum a rozvoj,
• investice zaměřené na životní prostředí. 

b) Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF) 
Fond byl založen v roce 1960 a v souladu se strategií EU 

podporuje aktivity a politiky v oblastech zaměstnanosti a rozvoje 
lidských zdrojů. Prostředky ESF lze použít na spolufinancování 
všech tří Cílů politiky HSS. 

a) Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 
(European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
– EAGGF)
Fond funguje od roku 1962 a do systému strukturálních 

fondů patří jeho podpůrná sekce. Ta podporuje rozvoj venkova 
v souladu s Cílem 1 a 2, což se promítá do modernizace a ra-
cionalizace zemědělské výroby. Záruční sekce EAGGF slouží 
k financování Společné zemědělské politiky EU. 

Podpůrná sekce EAGGE v rámci strukturální a regionální 
politiky financuje hlavně následující oblasti: 
• podpora farmaření a zachování životaschopných farmář-

ských komunit v horských nebo méně příznivých oblastech, 
• podpora začínajícím mladým farmářům, 
• podpora ustavení producentských asociací, 
• konverze, diverzifikace, reorientace a podpora kvality země-

dělské produkce, 
• rozvoj venkovské infrastruktury, 
• podpora investic do cestovního ruchu, 
• ostatní opatření, např. prevence přírodních pohrom, obnova 

vesnic, ochrana venkovského (kulturního) dědictví, 
• rozvoj a využití lesů, ochrana prostředí a krajiny a finanční 

řízení. 

b) Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (Financial 
Instrument for Fisheries Guidance – FIFG) 
FIFG byl založen v roce 1993. Zaměřuje se na podporu 

rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu. 

3. Fond soudržnosti
Vedle strukturálních fondů existuje Fond soudržnosti (FS), 

který byl založen v roce 1993 jako zvláštní fond solidarity na 
pomoc nejméně rozvinutým členským státům v souvislosti s pří-
pravou na vytvoření Evropské měnové unie. Jedná se o fond, 
který poskytuje finance na významné projekty z oblasti životní-
ho prostředí a infrastruktury (transevropských dopravních sítí) 
s rozpočtem minimálně 10 mil. EUR. Možnost čerpat z tohoto 
fondu mají státy, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90 % 
průměru EU. 

Na rozdíl od strukturálních fondů neposkytuje FS spo-
lufinancování programům, ale přímo se podílí na financování 
konkrétních projektů (viz níže vysvětlený programový vs. pro-
jektový přístup). Rozhodnutí jsou přijímána společně členským 
státem a Evropskou komisí (EK). Projekty přijaté EK mohou být 
seskupeny (skupiny projektů, které jsou propojeny společnou 
strategií), zatímco jednotlivý projekt může, pokud je to vhodné, 
být rozdělen do několika fází, které jsou technicky a finančně 
nezávislé a mohou být financovány odděleně. Velká pozornost je 
věnována kontrole zdrojů podpory, aby se vyloučilo financování 
projektu z FS a strukturálních fondů současně. 

Na tento nástroj je alokována téměř třetina prostředků ur-
čených na politiku HSS. Míra pomoci EU poskytovaná FS se po-
hybuje ve výši 80 – 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů. 
Konkrétní výše pomoci se určuje podle typu projektu, který má 
být realizován. Fond není specificky zaměřen na regionální poli-
tiku. Pomoc z tohoto fondu je v praxi, vzhledem k pomoci, kterou 
regionům poskytují strukturální fondy, většinou jen doplňující. 
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4. Iniciativy Společenství
Iniciativy Společenství jsou zvláštním nástrojem strukturální 

politiky k řešení specifických problémů dotýkajících se celého 
území EU, které doplňují jiné programy nebo usnadňují jejich 
provádění. Tyto iniciativy vyhlašuje a řídí EK z Bruselu, která 
dává první podnět, teprve následně je projedná s dotyčným 
členským státem. 

INTERREG III (A, B, C)
Iniciativa se zaměřuje na přeshraniční (A), nadnárodní (B) 

a meziregionální (C) spolupráci s cílem podporovat harmonické 
a vyvážené regionální plánování a rozvoj celého území EU. 

Z celkových prostředků EU určených pro léta 2000 – 2006 
má být alespoň 2,5 % (asi 4,875 mld. EUR z ERDF) přiděleno 
právě na program INTERREG III (tj. polovina všech prostředků 
vyčleněných na Iniciativy). 

LEADER + 
Iniciativa má za úkol podporovat spolupráci aktivních činite-

lů působících ve venkovských společenstvích a ekonomikách za 
účelem rozvoje venkova prostřednictvím Iniciativ vyvinutých tzv. 
„místními akčními skupinami“. Spolupráce spočívá ve vzájem-
ném posuzování nových místních strategií trvale udržitelného 
rozvoje. Tato Iniciativa je financována z prostředků EAGGF a na 
období 2000 – 2006 na ni bylo vyčleněno 2,02 mil. EUR. 

EQUAL
Iniciativa směřuje k podpoře nadnárodní spolupráce s cí-

lem podporovat nové nástroje v boji proti všem typům dis-
kriminace a nerovnosti na trhu práce. Speciální pozornost je 
věnována integraci žadatelů o azyl. EQUAL je financován z ESF 
a v současném programovacím období 2000 – 2006 je pro něj 
vyhrazeno 2,847 mld. EUR. 

URBAN II 
Iniciativa podporuje hospodářskou a sociální obnovu měst 

a městských oblastí postižených krizí s cílem podporovat jejich 
udržitelný rozvoj. Na období 2000 – 2006 bylo na Iniciativu 
URBAN II vyčleněno 0,7 mld. EUR (z ERDF). Maximální míra 
spolufinancování ze strany EU je 75 % v oblastech pod Cílem 1, 
v ostatních pak nejvýše 50 %. 

5. Zvláštní podpora rybolovu
Pro oblasti mimo Cíl 1 je určena zvláštní podpora rybolovu, 

jejíž opatření (představující něco přes 0,5 % prostředků struktu-
rálních operací EU) jsou financována z FIFG. Pomoc je určena 
zejména na vytvoření rovnováhy mezi mořskými zdroji a jejich 
využíváním, zvýšení konkurenceschopnosti firem včetně rozvoje 
produktů rybářství a chovu ryb. Současně lze tuto podporu vyu-
žít při revitalizaci oblastí, které jsou na rybolovu závislé. 

6. Inovační akce

Inovační akce jsou svou povahou výjimečné, neboť se ne-
zakládají na vzájemné dohodě mezi EK a členským státem, ale 
jsou výlučně v pravomoci EK. Na tato opatření je vyčleněna jen 
malá část celkových prostředků strukturálních fondů (cca 0,5 %). 
Jejich význam spočívá v inovačním přínosu, protože iniciují 
pilotní projekty a studie pro nové politiky, zdokonalují nakládání 
s finančními prostředky a napomáhají odhalování nových mož-
ností. Pro období 2000 – 2006 stanovila EK tato tři hlavní témata 
pro inovační opatření financované z ERDF: 

• regionální ekonomiky založené na vědomostních a tech-
nologických inovacích, 

• regionální rozvoj založený na informační společnosti (e-
-EuropeRegio), 

• regionální identita a udržitelný rozvoj. 
Inovační akce mohou být financovány i z ESF (např. pro-

jekty v oblasti zaměstnanosti a odborného školení) nebo z FIFG 
(inovační akce v rybářském sektoru).
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7. Řídicí orgány pro granty EU

Seznam kontaktů pro získání grantů z EU 

7.1. Řídící orgány

Řídicí orgán nese celkovou odpovědnost za realizaci 
konkrétního programu pomoci EU v ČR. Každý řídicí orgán má 
rovněž za úkol připravit odpovídající institucionální strukturu, 
vymezit pravomoci a úkoly jednotlivých článků vč. nastavení 
pravidel pro efektivní vzájemnou spolupráci. Řídicí orgán je 
samozřejmě také odpovědný za včasné a adresné poskytování 
aktuálních informací ohledně realizace programu, zejména všem 
potenciálním předkladatelům projektů (konečným příjemcům). 
Řídicím orgánem konkrétního programu je vždy příslušný odbor 
na ministerstvu, v jehož gesci se daný program podle usnesení 
vlády nachází. 

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Mgr. Arnošt Marks, PhD., odbor Rámce podpory Společenství 
tel: 224 861 424, fax: 224 812 930 
arnost.marks@mmr.cz, www.mmr.cz 

Řídicí orgán Společného regionálního operačního 
programu a JPD Praha Cíl 2 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Mgr. Věra Jourová, odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha 
tel: 224 861 710, fax: 224 811 243 
srop@mmr.cz, www.mmr.cz 

Řídicí orgán OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Praha Cíl 3 
a IS EQUAL 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
PhDr. Iva Šolcová, Odbor pro řízení pomoci z ESF 
tel: 257 196 843, fax: 221 923 128
Iva.Solcova@mpsv.cz, www.mpsv.cz

Řídící orgán OP Průmysl a podnikání Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
JUDr. Ing. Břetislav Grégr, odbor strukturálních fondů 
tel: 224 062 917 nebo 224 228 991, fax: 224 062 630
gregr@mpo.cz, www.mpo.cz 

Řídící orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního 
prostředí 
Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Ing. Tomáš Oliva, odbor integrovaného financování 
tel: 267 122 530, fax: 272 744 944 
tomas_oliva@env.cz, www.env.cz 

Řídicí orgán OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
Ing. Pavel Sekáč, odbor Řídícího orgánu OP 
tel: 221 813 005, fax: 221 812 818 
sekac@mze.cz, www.mze.cz

Řídicí orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
Ministerstvo pro místní rozvoj,  
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Ing. Radka Bučilová, odbor Řídicího orgánu Fondu soudržnosti 
tel: 224 861 671, 224 861 446, fax: 224 811 130 
radka.bucilova@mmr.cz, www.mmr.cz 

Řídící orgán Interregn III A Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
RNDr. Jiří Horáček, odbor programů EU 
tel: 224 861 207, fax: 224 861 415 
Jiri.Horacek@mmr.cz, www.mmr.cz 

7.2. Zprostředkující subjekty
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, 

který jedná v odpovědnosti řídicích orgánů nebo provádí jejich 
jménem činnosti týkající se konečných příjemců. Zprostředkující 
subjekty jsou zpravidla zodpovědné za vymezení obsahu opat-
ření a přípravu tzv. zásobníku projektů (seznamu projektů vhod-
ných pro financování) a současně poskytují informace konečným 
příjemcům o náležitostech projektových žádostí.

Společný regionální operační program 
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 
Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 
RNDr. Ivo Ryšlavý 
tel: 221 580 201
ryslavy@crr.cz 

CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Hana Chlebná 
tel: 296 342 500
hana.chlebna@czechinvest.org 

Sekretariáty Regionálních rad

*Region soudržnosti Severozápad: 
• Sekretariát Regionální rady, Školní 5336, 430 01 Chomutov 

(bude fungovat do 30. 6. 2004 zejménapro programy Phare 
2001 a Phare 2003/II, poté bude zřízen S-RR v Ústí n. 
Labem) – tel: 474 616 244 

• Sekretariát Regionální rady Závodní 353/88, 360 21 Karlovy 
Vary – tel: 353 502 272 

* Region soudržnosti Jihozápad 
• Sekretariát Regionální rady U Zimního stadionu 1952/2, 

370 76 České Budějovice – tel: 386 720213 
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• Sekretariát Regionální rady Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
– tel.: 377 195 576 

* Region soudržnosti Střední Čechy 
• Sekretariát Regionální rady Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

– tel: 257 280 642 

* Region soudržnosti Severovýchod 
• Sekretariát Regionální rady Hradec Králové Wonkova 1142, 

500 02 Hr. Králové – tel: 495 817 191 
• Sekretariát Regionální rady Pardubice Komenského nám. 

125, 532 11 Pardubice – tel: 466 026 323
• Sekretariát Regionální rady Liberec U Jezu 642/2a, 461 80 

Liberec 2 – tel: 485 226 625 

* Region soudržnosti Jihovýchod 
• Sekretariát Regionální rady Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 

Brno – tel: 541 651 334 
• Sekretariát Regionální rady Žižkova 16, 586 01 Jihlava – tel: 

564 602 545 

* Region soudržnosti Střední Morava 
• Sekretariát Regionální rady Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc – tel: 585 508 656 
• Sekretariát Regionální rady tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín 

* Region soudržnosti Moravskoslezsko 
• Sekretariát Regionální rady 28. října 117, 702 18 Ostrava 

– tel: 595 622 318 

OP Rozvoj lidských zdrojů
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Ing. Naděžda Holmanová, Správa služeb zaměstnanosti odbor
pro implementaci programů ESF 
tel:: 221 923 242 
nadezda.holmanova@mpsv.cz, www.mpsv.cz 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Karmelitská 7, 11812 Praha 1 
Šárka Glatzelová, odbor evropské integrace a mezinárodních
vztahů 
tel: 257 193 672 
glatzelovas@msmt.cz, www.msmt.cz

Zprostředkujícím subjektem pro globální grant je: 
Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS),
Jelení 19615, 118 00 Praha 1 
Radim Burkon 
tel: 233 356 173 
radim.burkon@nros.cz 

OP Průmysl a podnikání
CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 
Ing. Hana Chlebná 
tel: 296 342 500 
hana.chlebna@czechinvest.org 

CzechTrade, Dittrichova 21 P.O. Box 76, 128 01 Praha 2 
Ing. Jitka Hanzlíčková 
tel: 224 907 500, 224 907 501 
hanzlickova@czechtrade.cz 

Česká energetická agentura, 
U Sovových mlýnů 9, 118 00 Praha 1 
Ing. Josef Bubeník 
tel: 257 534 235, bubenik@ceacr.cz 
Českomoravská záruční a rozvojová banka,
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
Ing. Lubomír Rajek
tel: 255 721 111,rajdl@cmzrb.cz 

OP Infrastruktura
Ministerstvo dopravy (za sektor dopravy),
Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ing. Olga Pokorná, odbor mezinárodních vztahů
a Evropské unie 
tel: 972 231 059, olga.pokorna@mdcr.cz

Státní fond životního prostředí ČR (za sektor
životního prostředí),Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Ing. František Krejčí 
tel: 267 994 305, fkrejci@sfzp.cz 

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
Platební agentura, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
Dipl. Ing.Vladimír Eck , eck@mze.cz 

Fond soudržnosti: 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Ing. Tomáš Oliva 
tel: 267 122 530, tomas_oliva@env.cz 

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12/1222,
110 15 Praha 1
Ing. Jaromír Slezák 
tel: 972 231 152, Slezak@mdcr.cz 

Interreg III A: 
Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46,
120 21 Praha 2 
RNDr. Ivo Ryšlavý 
tel: 221 580 201, ryslavy@crr.cz 

JPD Praha Cíl 2:
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 
Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 
RNDr. Ivo Ryšlavý 
tel: 221 580 201, ryslavy@crr.cz 

Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
Mgr. Kristýna Sokolová, odbor fondů EU 
tel: 236 002 236, kristyna.sokolova@cityofprague.cz 
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JPD Praha Cíl 3: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1,
128 01 Praha 2 
Ing. Naděžda Holmanová, Správa služeb zaměstnanosti
odbor pro implementaci programů ESF 
tel: 221 923 242, nadezda.holmanova@mpsv.cz 

Nadace pro rozvoj občanské společnosti, 
Jelení 196/15, 11800 Praha 1 
David Stulík, tel: 220 514 032, david.stulik@nros.cz 

Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
Mgr. Kristýna Sokolová, odbor fondů EU 
tel: 236 002 236, kristyna.sokolova@cityofprague.cz 

7.3. Platební orgán a platební jednotky
Platební orgán odpovídá za vypracování a předkládání 

žádostí o platby a přijímání plateb od EK a současně spravuje 
finanční prostředky určené ČR z rozpočtu EU. Některé funkce 
a aktivity platební orgán delegoval na tzv. platební jednotku 
v rámci příslušného ministerstva (tj. nezávislý subjekt organi-
začně oddělený od platebního orgánu, který je zpravidla zřízen 
v rámci řídicího orgánu konkrétního operačního programu). 

Platebním orgánem pro strukturální fondy je: 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 
Ing. Jan Gregor, odbor Národního fondu 
tel: 257 042 460, jan.gregor@mfcr.cz

Přehled platebních jednotek
Platební jednotka SROP, JPD Praha Cíl 2 a Interreg A: 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Ing. Stanislav Dušek, odbor finančního řízení a Platební jednot-
ky SF, tel: 224 861 119, dussta@mmr.cz

Platební jednotka OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Praha Cíl 3: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Kartouzská 4,
150 00 Praha 5
Ing. Drahomíra Vrbská, odbor platební jednotky pro ESF 
tel: 221 922 70, drahomira.vrbska@mpsv.cz

Platební jednotka Průmysl a podnikání: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Ing. Valéria Reimannová, odbor rozpočtu a financování 
tel: 224 852 417, freimannova@mpo.cz 

Platební jednotka OP Infrastruktura: 
Ministerstvo dopravy, 
nábř. L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
Ing. Jiří Navrátil, odbor financí a ekonomiky 
jiri.navratil@mdcr.cz 

Ing. Petr Stejskal, oddělení platební jednotky 
tel: 972 231 412 , petr.stejskal@mdcr.cz 

Státní fond životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
Leo Matušek, odbor účetnictví, lmatusek@sfzp.cz 
Kateřina Schönfeldová, oddělení platební jednotky 

Platební jednotka OP Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství: 
Platební agentura, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
Dipl.Ing.Vladimír Eck, eck@mze.cz 
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1. Programy Phare

1.1. Přeshraniční spolupráce 

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU
Program Phare CBC (Cross Border Cooperation) byl 

zahájen v příhraničních regionech s Německem v roce 1994 
a podporuje přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou 
– Německem a Českou republikou – Rakouskem od roku 1995 
a trilaterální přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou 
– Německem – Polskem a Českou republikou – Rakouskem 
– Slovenskem. Od roku 1999 zahrnuje rovněž programy v pří-
hraničních regionech mezi Polskem a na Slovenském příhraničí 
byl realizován jen v roce 1999.

Důraz je kladen na projekty, které respektují záměry regi-
onální politiky. Jednou z prioritních oblastí je i životní prostředí, 
konkrétně se jedná o výstavbu a modernizaci systémů čištění 
odpadních vod na hraničních tocích a dále i sanace znečištěné 
půdy (skládky odpadů) v těsné blízkosti státní hranice (odstraňu-
jící možnost kontaminace spodních vod.). Program je prakticky 
ukončen, neboť posledním ročníkem bylo Phare CBC 2003, 
které bylo prakticky zaměřeno pouze na grantová schémata 
v oblasti životního prostředí,dopravy a ekonomického rozvoje. 
Program byl vyhlášen v dubnu roku 2004, projekty odevzdány 
v červenci 2004. Následně probíhalo jejich hodnocení, které bylo 
zkomplikováno, předáváním kompetencí mezi Evropskou komisí 
a Českou republikou, které bylo ukončeno v prosinci 2004. 
Následně byly podepsány smlouvy a probíhají výběrová řízení 
na realiazci projektů.

Nepodařilo se však vyčerpat všechny projekty, proto je 
připravováno závěrečné kolo programu CBC Phare, které bude 
vyhlášeno v květnu 2005. Bude zaměřeno výhradně na grantová 
schémata z oblasti životního prostředí – sanace ekologických 
zátěží /skládek/ a alternativních zdrojů energii. Podpora je urče-
no pro česko-saské, česko-bavorské a česko-rakouské pohra-
ničí a zůstávají v platnosti předcházející podmínky, především 
doložení přeshraničního dopadu akce.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE 
Uchazeč obecně může být investorem (zadavatelem) pro-

jektů, subjekt veřejné správy – vedle obcí a sdružení i krajský 
úřad, státní organizace, akciové společnosti s majoritním podí-
lem obce či státu.

DRUH PODPORY 
Příspěvek Evropské komise je poskytován jako grant 

(nenávratná dotace části rozpočtových nákladů). Investor se 
musí podílet na realizaci projektu částkou ve výši nejméně 25 % 
celkových nákladů. Programy let 2002 a 2003 na česko-ně-
meckém a česko- rakouském příhraničí v sobě zahrnují navíc 
i část ve formě tzv.“grantových schémat“ pro investiční projekty 

s výší dotace na jeden projekt v rozmezí od 50 – 300 tis. 
EUR, zaměřené na podporu hospodářského rozvoje a lidských 
zdrojů, životního prostředí a územního rozvoje a přeshraniční 
infrastruktury. 

VAZBA NA DALŠÍ PROGRAMY
Grantová podpora nevylučuje získání podpor z jiných zdro-

jů.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Program organizačně zabezpečuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj.

KONTAKT:
• Programová část: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Staroměstské náměstí 6, 11015 Praha 1
RNDr. Jiří Horáček, ředitel odboru programu EU
tel: 224 861 398, fax: 224 861 415

• Realizační část: 
Centrum pro regionální rozvoj, 
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
RNDr. Ivo Ryšlavý, ředitel 
tel: 221 580 200, fax: 221 580 229

1.2. EU – 6. Rámcový program 

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU 
Evropská Unie významně podporuje spolupráci v oblasti 

výzkumu a technologického vývoje, která se odehrává na bázi 
rámcových programů. V roce 2002 skončil 5. rámcový program 
a byl zahájen 6. rámcový program. 
Rámcový program je rozdělen na tři hlavní oblasti: 
I. Zaměření a integrace výzkumu  14 682 mil. euro
II. Strukturování Evropského výzkumného prostoru

 2 854 mil. euro
III. Posílení základů Evropského výzkumného prostoru

 347 mil. euro
Oblast zaměření a integrace výzkumu má vést k vytváření 

velkých projektů s globálním významem a dopadem v 7 vy-
braných prioritních oblastech. K tomuto cíli byly zavedeny dva 
nové typy projektů, sítě excelence a integrované projekty. Sítě 
excelence mají zamezit tříštění evropských výzkumných kapacit 
a integrovat příslušné aktivity jednotlivých institucí tak, aby do-
cházelo k vytváření virtuálních pracovišť, která budou v daném 
oboru disponovat výzkumným potenciálem světového významu. 
Integrované projekty jsou primárně zaměřeny na získání nových 
znalostí, které budou mít rozhodující význam pro zajištění glo-
bální konkurenceschopnosti EU-25. 

XI. OSTATNÍ PROGRAMY ZAHRANIČNÍ POMOCI V OBLASTI 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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I. Zaměření a integrace výzkumu
Rozpočet (mil. 
euro)
14 682

1. Genomika a biotechnologie pro zdraví 2 514
Pokročilá genomika a její využití pro 
zdraví

1 209

Boj s nejzávažnějšími chorobami 1 305
2. Technologie informační společnosti 3 984
3. Nanotechnologie a nanověda, multi-
funkční materiály a nové výrobní procesy 
a nástroje

1 429

4. Aeronautika a kosmický výzkum 1 182
5. Kvalita potravin a zabezpečení jejich 
dostatku

 753

6. Trvale udržitelný rozvoj, globální změny 
a ekosystémy

2 329

Udržitelné energetické systémy 890
Udržitelná povrchová doprava 670
Globální změny a ekosystémy 769

7. Občané a vládnutí ve znalostní společ-
nosti

 247

Specifické aktivity 
I. podpora politik a specifických vědeckých 
a technologických potřeb
II. horizontální výzkumné aktivity pro MSP
III. podpora mezinárodní spolupráce 
(Středozemí, Balkán, NIS)

1 409

II. Strukturování Evropského výzkum-
ného prostoru 

Rozpočet (mil. 
euro)
2 854

Výzkum a inovace  319
Lidské zdroje 1 732
Výzkumné infrastruktury  715
Věda a společnost  88

III. Posílení základů Evropského vý-
zkumného prostoru

Rozpočet (mil. 
euro)
347

Podpora koordinace národních institucí 
financujících výzk. aktivity – ERA-NET

292

Podpora rozvoje politik výzkumu a inovací 
v Evropě

 55

Česká republika se, stejně jako ostatní nové státy EU, 
účastní od samého počátku 6. rámcového programu za stejných 
podmínek jako původní členské země EU a čeští řešitelé tak 
mají stejná práva a povinnosti jako řešitelé z členských zemí 
EU. ČR se může podílet na řešení konkrétních společných 
výzkumných, demonstračních a dalších projektů včetně čerpání 
finančních prostředků z uvedeného rozpočtu. Evropské výzkum-
né organizace (ESA, EMBO atd.) jsou posuzovány jako kterákoli 
organizace z členského státu.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE
Přístup k účasti v 6. rámcovém programu mají všechny právní 

subjekty v zemích EU a v zemích asociovaných s tímto programem 
a mohou předkládat tak návrhy projektů podle výzev Evropské 
komise, které jsou uveřejňovány na serveru www.CORDIS.lu. Tzv. 
minimální podmínky požadují u většiny projektů, aby byly předloženy 
konsorciem minimálně tří nezávislých subjektů ze tří různých zemí, 
z nichž alespoň dvě jsou členskými státy EU. 

Úspěšné projekty získají z rozpočtu 6. rámcového progra-
mu podporu v rozsahu 35 – 100 % celkových nákladů a to v zá-
vislosti na typu projektu a charakteru řešitelského pracoviště. 

TYPY PROJEKTŮ 
Kromě sítí excelence (NoE) a integrovaných projektů (IP), na 

které má souhrnně připadnout více než 75 % rozpočtu 6. rámcové-
ho programu, je možné předkládat projekty cílově orientovaného 
výzkumu, návrhy na koordinační aktivity, specifické podpůrné ak-
ce, žádat o podporu mobility výzkumníků. Malé a střední podniky 
mohou získat stejně jako v předchozích rámcových programech 
podporu na své inovační aktivity, jejichž zavedení vyžaduje provést 
určitý výzkum. Asociace malých a středních podniků se mohu 
ucházet o podporu pro tzv. kolektivní výzkum, který slouží ke zjiš-
tění vědeckých podkladů norem, právních předpisů, problematice 
životního prostředí a dalšího prenormativního výzkumu.

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ 
Předpokládá se, že rozpočty jednotlivých NoE a IP většinou 

překročí 10 mil. € a příprava těchto projektů bude většinou dvou-
kolová. V prvním kole bude vypracován předběžný krátký návrh. 
Teprve na základě výsledku jeho hodnocení budou vybrané 
týmy vyzvány Evropskou komisí k předložení celého zevrubného 
návrhu.

VAZBA NA DALŠÍ PROGRAMY
6. rámcový program je pokračovatelem předchozího 5. 

rámcového programu, jehož projekty v současné době dobíhají. 
Připravuje se 7. rámcový program.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU
6. rámcový program je definován pro období 2002 – 2006. 

Úspěšné projekty řešené v rámcovém programu mohou trvat i 5 
a více let, u sítí excelence se předpokládá, že budou trvat i po 
ukončení podpory z rozpočtu 6. rámcového programu.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
V ČR je 6. rámcový program koordinován MŠMT 

(RNDr. Miloš Chvojka, CSc., Karmelitská 7, 118 12 Praha 1). 
Informace a konzultace poskytuje Technologické centrum AV 
ČR v rámci projektu NICER (Národní informační centrum pro 
evropský výzkum). 

KONTAKT:
Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
tel: 220 390 700, fax: 220 922 698, www.tc.cas.cz
RNDr. Vladimír Albrecht CSc. 
tel: 234 006 106, fax: 220 922 698 
albrecht@tc.cas.cz, www.tc.cas.cz 
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Národní kontakty pro 6.RP v České republice

Akronym
Aktivity 6.RP
Národní kontakt

National coordinator
Koordinace aktivit všech NCP 
Vladimír Albrecht
albrecht@tc.cas.cz

LifeSciHealth NCP
Specifický program 1: 1.1.1 Vědy o živé přírodě, genomika a bi-
otechnologie pro zdraví
Věra Jencová
jencova@tc.cas.cz

IST NCP
Specifický program 1: 1.1.2 Technologie informační společnosti
Eva Hillerová
hillerova@tc.cas.cz

NanoMatPro NCP
Specifický program 1: 1.1.3 Nanotechnologie a nanovědy, multi-
funkční materiály a nové výrobní procesy a nástroje
Jitka Kubátová
kubatova@tc.cas.cz

Aerospace NCP
Specifický program 1: 1.1.4 Letecký a kosmický výzkum
Rudolf Fryček
frycek@tc.cas.cz

Food NCP
Specifický program 1: 1.1.5 Kvalita a bezpečnost potravin
Naděžda Koníčková
konickova@tc.cas.cz

SustDev NCP
Specifický program1: 1.1.6 Trvale udržitelný rozvoj, globální 
změny a ekosystémy
Zdeňka Šustáková
sustakova@tc.cas.cz

Knowledge Society NCP
Specifický program 1: 1.1.7 Občané a vládnutí ve znalostní spo-
lečnosti, Specifický program 2: 4. Věda a společnost
Vladimír Albrecht
albrecht@tc.cas.cz

NEST NCP
Specifický program 1: 1.2.1 Nové a nastupující vědeckotechno-
logické směry
Zděnek Kučera
kucera@tc.cas.cz

SME NCP
Výzkumné aktivity pro MSP
Martin Škarka
skarka@tc.cas.cz

INCO NCP
Specifický program 1: 1.2.3 Podpora mezinárodní spolupráce
Klára Čern
cerna@tc.cas.cz

Co-ordinationNCP
Specifický program 2: 2.1 Podpora koordinačních aktivit,
2.2 Podpora rozvoje politik
Eva Svobodová
svobodova@tc.cas.cz

Innovation NCP
Specifický program 2: 1. Výzkum a inovace
Martin Škarka
skarka@tc.cas.cz

Mobility NCP
Specifický program 2: 2. Lidské zdroje a mobilita, Specifický 
program 2: 3. Výzkumné infrastruktury
Emil Kraemer
kraemer@tc.cas.cz

EURATOM NCPS
pecifický program 3: Atomová energie
František Klik
kli@nri.cz

1.3. Financování projektů energetických úspor 
prostřednictvím ČSOB Fondu PHARE ESF 
(Energy Saving Fund)

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU 
Program PHARE ESF zaměřený na úspory energií u ko-

nečného uživatele je jedním z programů PHARE, jehož realizace 
i po vstupu České republiky do Evropské unie nadále pokračuje. 
Je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), zdroje 
fondu spravuje Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB).

Záměrem fondu PHARE ESF, při jeho zavedení v roce 
1997, bylo zaplnění mezery na trhu, která byla v České republice 
zjištěna v souvislosti s financováním malých a středních projek-
tů, zaměřených na úspory energie. Prostřednictvím PHARE ESF 
jsou formou investičního úvěru od ČSOB financovány projekty, 
které:
• představují významné úspory ve využívání energií,
• vyžadují investici v rozsahu od 2 mil. Kč do max. 50 mil. Kč,
• vyžadují financování od 4 do 10 let.

Podmínky přístupu k finančním prostředkům

Úvěr z tohoto fondu mohou získat drobní a střední pod-
nikatelé, podniky, živnostníci, města a obce a bytová družstva, 
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splňující standardní kritéria banky pro poskytnutí investičního 
úvěru, jejichž projekt vyhovuje podmínkám pro použití zdrojů 
PHARE ESF, stanoveným Evropskou komisí (EK). 

Klíčovou podmínkou poskytnutí úvěru je předpoklad, že 
realizací projektu bude v rámci celkových úspor nákladů u nosi-
tele projektu (nákladů na energii, provoz, údržbu, poplatky, atd.) 
dosaženo min. 40 % snížením spotřeby energií. 

Úvěrem PHARE ESF nelze financovat tzv. projekty „na 
zelené louce“ a refinancovat již poskytnuté úvěry.

Úspory lze obecně zařadit do čtyř širších kategorií, které se 
liší mírou spolehlivosti jejich dosažení:
• úspory dosažené efektivním využitím energie,
• úspory dosažené přechodem na jiná paliva,
• úspory dosažené zrušením nebo snížením nákupu energie.

Technickou dokumentaci projektu včetně analýzy toku hoto-
vosti (cash-flow) projektu, předkládá do ČSOB zájemce o finan-
cování formou Zprávy o financování projektu. Při zpracování této 
Zprávy má klient možnost využít služeb energetických auditorů 
s certifikátem MPO ČR (www.mpo.cr). 

DRUH ZVÝHODNĚNÍ 
Fond je finančním nástrojem, který zpřístupňuje úvěry 

na projekty energetických úspor menšího a středního rozsahu 
a díky podílu zdrojů PHARE umožňuje aplikaci zvýhodněné 
úrokové sazby.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU
• Zahájení správy PHARE ESF v ČSOB: 21. března 1997. 
• Ukončení správy PHARE ESF v ČSOB: případnou výpo-

vědí kontraktu jednou ze smluvních stran (MPO ČR nebo 
ČSOB).

DOSAVADNÍ VÝSLEDKY SPRÁVY ČSOB FONDU PHARE ESF
Mezi společnostmi, kterým již ČSOB poskytla úvěr v rám-

ci tohoto programu, jsou zástupci segmentu SME (malé a střed-
ní průmyslové podniky, obce, bytová a výrobní družstva, ne-
mocnice...), ale i několik korporátních klientů jako jsou velké 
průmyslové podniky a městské teplárny. 

Úvěrové prostředky byly použity např. na rekonstrukce 
kotelen či jejich záměnu za lokální zdroje tepla a teplé vody, za-
teplení objektů, přispěly k přechodu na paliva šetrná k životnímu 
prostředí, či zavedení regulačních systémů. 

U realizačně ukončených projektů je po skončení alespoň 
jedné topné sezóny prováděno tzv. ex-post hodnocení, kdy 
skupina firem energetických služeb z pověření MPO provádí 
podle objednávky ČSOB ověření skutečně dosažených úspor 
paliv a energií. Výsledné údaje o čistých úsporách s přímým 
pozitivním dopadem do nákladů u některých firem zejména 
průmyslového charakteru, dosahují až několika milionů Kč za 
rok. Současně je u každého projektu patrný i nemalý přínos 
pro zlepšení kvality ovzduší snížením emisí znečišťujících látek 
v řádu desítek kg/rok.

Další informace k využití zdrojů ČSOB Fondu PHARE ener-
getických úspor lze nalézt na adrese www.csob.cz v sekci Malé 
a střední podniky.

KONTAKT:
Československá obchodní banka, a. s.,
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1
Ing. Miroslava Novotná, produktový manažer
tel: 261 354 107, fax: 261 354 729
mnovotna@csob.cz

1.4 Národní program Phare 

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU
Nástroj Phare je nástrojem pomoci Evropské komise (dále 

jen EK) pro země, které vstoupily do Evropské unie k 1. květnu 
2005 a dále pro Bulharsko a Rumunsko. Tento nástroj je v rámci 
části „Institutional Building“ zaměřen na oblasti, kde administra-
tivní a institucionální kapacita státní správy a samosprávy dosud 
nebyla dostačující. 

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE
Nástroj Phare je určen pro orgány státní správy a jejich 

podřízené organizace a pro orgány samosprávy pod vedením 
ústředních orgánů státní správy.

DRUHY PODPORY
Možnost podávat projekty v rámci Phare byla již ukončena. 

V současnosti probíhá čerpání finančních prostředků u projektů 
schválených před vstupem ČR do EU. 

VAZBA NA DALŠÍ PROGRAMY
Phare je zaměřen na ty oblasti, které nebylo před vstupem 

do EU možné financovat ze strukturálních fondů. Pokračováním 
podpory na budování institucí je program Transition Facility na 
roky 2004 – 2006. 

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
Program byl zahájen v roce 1991 pro Českou republiku 

(resp. Československou). Posledním programovacím obdobím 
tohoto předvstupního nástroje byl rok 2003, v průběhu roku 
2004 byly uzavírány nové kontrakty pro projekty spadající do 
programů Phare 2002 a 2003, prostředky byly propláceny v rám-
ci Phare 2001, 2002 a 2003. Realizace programu fakticky potrvá 
ještě cca 2 roky.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Gesci za realizaci programu má v České republice 

Ministerstvo financí. V rámci ministerstva životního prostředí 
zabezpečuje realizaci projektů Centrum pro zahraniční pomoc 
a Centrální finanční a kontraktační jednotka Centra pro za-
hraniční pomoc. V rámci resortu životní prostředí odpovídá za 
koordinaci projektů Odbor integrovaného financování (940), 
Oddělení programů EU (943).

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10, Praha 10 
Ing. Tomáš Oliva – ředitel Odboru integrovaného financování 
(940)
tel: 267 122 530, tomas_oliva@env.cz
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Mgr. Martin Petrtýl – vedoucí odd. programů EU (943)
tel: 267 122 577, martin_petrtyl@env.cz
Bc. Lenka Kozubová
tel: 267 122 807, lenka_kozubova@env.cz

1.5 Transition Facility

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU
Transition Facility je nástroj pomoci Evropské komise (dále 

jen EK) pro země, které vstoupily do Evropské unie k 1. květnu 
2005. Tento nástroj je zaměřen na pokračování pomoci EK v ob-
lastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není 
dostačující ve srovnání s původními 15 členskými zeměmi EU. 

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE
Nástroj Transition Facility je určen pro orgány státní správy 

a jejich podřízené organizace a pro orgány samosprávy pod 
vedením ústředních orgánů státní správy.

DRUHY PODPORY
Celková alokace finančních prostředků Transition Facility 

pro Českou republiku v období 2004 – 2006 dosahuje zhruba 
35,1 mil EUR. Čerpání prostředků bude probíhat až do roku 
2009. Minimální podíl spolufinancování činí u investičních pro-
jektů 25 % celkových nákladů, přičemž spoluúčast musí být rea-
lizována formou finančního příspěvku příjemce. U neinvestičních 
částí projektů (twinning) je účast programu Transition Facility ve 
výši 100 % nákladů kromě zabezpečení administrativní podpory 
ze strany příjemce.

VAZBA NA DALŠÍ PROGRAMY
Zaměřuje se na oblasti, které není možné financovat ze 

strukturálních fondů a je naplánován pro období let 2004 – 2006. 
Implementace začala ihned po vstupu ČR do EU. Projekty, které 
jsou realizovány v rámci Transition Facility nebo jsou v rámci 
tohoto programu navrženy, nemohou být současně financovány 
z dokončovaných programů Phare, ISPA a Sapard, ze strukturál-
ních fondů, Fondu soudržnosti a z Schengen Facility. 

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
Program Transition Facility byl zahájen k 1. květnu 2005 

a bude ukončen v roce 2006, přičemž čerpání finančních pro-
středků bude probíhat až do roku 2009. 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Gesci za realizaci programu má v České republice 

Ministerstvo financí. V rámci ministerstva životního prostředí 
zabezpečuje realizaci projektů Centrum pro zahraniční pomoc 
a Centrální finanční a kontraktační jednotka Centra pro zahra-
niční pomoc. V rámci resortu životní prostředí odpovídá za koor-
dinaci projektů Odbor integrovaného financování (940), oddělení 
programů EU (943).

Projekty schvaluje Porada vedení ministerstva. Schválené 
projekty jsou zasílány Centru pro zahraniční pomoc MF, které 
je hodnotí a schvaluje za Českou republiku a schválené návrhy 
projektů jsou dále zasílány Evropské komisi, která je schvaluje, 
popř. neschvaluje. 

KONTAKT:
Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10, Praha 10 
Ing. Tomáš Oliva – ředitel Odboru integrovaného financování 
(940)
tel: 267 122 530, tomas_oliva@env.cz
Mgr. Martin Petrtýl – vedoucí odd. programů EU (943)
tel: 267 122 577, martin_petrtyl@env.cz
Bc. Lenka Kozubová
tel: 267 122 807, lenka_kozubova@env.cz

1.6. Energy Performance Contracting

PRINCIP SLUŽBY
Energy Performance Contracting je moderní komplexní pří-

stup k energetickému hospodářství, který umožňuje spotřebiteli 
energie uskutečnit projekt energetických úspor se zárukou za 
ekonomický výsledek a často bez předem vynaloženého spotře-
bitelova kapitálu.

Projekt je uskutečňován a zároveň často finančně zajišťo-
ván specializovanými firmami energetických služeb (tzv. Energy 
Service Company – ESCO). Veškeré náklady na projekt, včetně 
nákladů firmy ESCO, se postupně hradí splátkami odvozenými 
ze skutečně dosažených úspor nákladů souvisejících se spotře-
bou energie. 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Financování projektu probíhá buď z vlastních zdrojů, ze 

zdrojů poskytnutých ESCO – vlastním kapitálem ESCO nebo 
financováním třetí stranou (bankovním úvěrem, leasingem či 
kapitálovou investicí).

Pořizovací náklady projektu včetně provozních nákladů 
ESCO jsou hrazeny výhradně na základě prokazatelně dosaže-
ných úspor nákladů spojených se spotřebou energie. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
V rámci poskytovaných služeb dodavatel uskuteční:
• energetický audit (identifikace oblastí neefektivního využití 

energie) včetně návrhu opatření na úsporu energie a snížení 
nákladů,

• výstavbu, instalaci a zprovoznění zařízení,
• výcvik obsluhy,
• dlouhodobou kontrolu výkonnosti, opravu a údržbu zařízení,
• měření dosažených výsledků (měření spotřeby energie 

a stanovení úspor).
Všechny tyto činnosti podporují hlavní cíl, kterým je do-

sažení úspor energie resp. nákladů na spotřebu energie. Výše 
úspor a záruka za její dosažení jsou hlavními částmi smlouvy 
se zákazníkem.



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

79

FIRMY POSKYTUJÍCÍ EPC V ČESKÉ REPUBLICE

Společnost Kontakt Adresa fax telefon
Středisko pro úspory energie s.r.o. Pavel Novák Moskevská 508 

434 01 Most
476 104 189 476 104 189

MVV Energie CZ s.r.o. Ivo Slavotínek
Miroslav Marada

Agora Flora
Chrudimská 2526/2a 
130 00 Praha 3

272 113 113 272 733 935

Siemens, s.r.o. Dušan Bako Evropská 33a 
160 00 Praha 6 

233 033 303 233 031 112 

TECHEM, s.r.o. Vladislav Mazáč 28. října 168 
709 00 Ostrava

596 617 469 596 617 469

Komterm, a.s. Milan Jelínek Závišova 9 
140 00 Praha 4

221 588 621 221 588 100

Dalkia Česká republika, a.s. Karel Špirko Elektrárenská 5562/17 
709 74 Ostrava

596 904 693 596 904 519

KONTAKT:
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, 
Americká 17, 120 56 Praha 2
Ing. Miroslav Florian 
tel: 224 252 115, fax: 224 247 597
seven@svn.cz
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2. Bilaterální spolupráce

2.1. Rakousko
Podpora Ministerstva životního prostředí Rakouska – „Ost-
ecofond“ spravující banka:
• österreichische KommunalKreditForma přímé podpory na 

vybrané projekty.
• Styčný bod v ČR: MŽP ČR.
• Podání žádosti: MŽP ČR (formulář u spravující rakouské 

banky).
• Rozhodovací právo: MŽP Rakouska (konzultováno s MŽP 

ČR).
• Omezení okruhu žadatele: výhradně příhraniční oblasti, 

soukromá i veřejná sféra.
• Omezení z hlediska použití podpory: investiční i neinvestiční 

projekty, ekologická témata, projekt v příhraničních oblas-
tech.

• Finanční limit: teoreticky žádný (spíše menší podpory).
• Termín podání žádosti: kdykoliv, čtvrtletně probíhá schvalo-

vací řízení. 

KONTAKT: 
Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Rudolf Cejnar, CSc., oddělení programů EU , 
tel: 267 122 315, fax: 267 126 315, Rudolf_Cejnar@env.cz 

2.2. Německo
• Podpora Ministerstva životního prostředí SRN, spravující 

banka: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Styčný bod v ČR: 
MŽP ČR.

• Forma podpory: zvýhodněné úvěry u Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (formuláře pro žádost k dispozici v bance), 
účelové dotace.

• Podání žádosti: MŽP ČR (při podání žádosti – formou názvu 
a stručného popisu projektu, v dalším projednávání je třeba 
žádost propracovat).Rozhodovací právo: MŽP SRN + MŽP 
ČR (na základě sjednané Meziresortní smlouvy).

• Omezení okruhu žadatele: příhraniční oblasti, soukromá 
i veřejná sféra, v případě ochrany klimatu celá ČR.

• Omezení z hlediska použití podpory: spíše investiční pro-
jekty, ekologická témata (důraz na ochranu vod a ovzduší, 
energetiku. obnovitelné zdroje), podmínka projekt v příhra-
ničních oblastech, mimo klimatických projektů. Finanční limit: 
teoreticky žádný (spíše větší podpory). 

Termín podání žádosti: kdykoliv během roku. 

KONTAKT: 
Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Rudolf Cejnar, CSc., oddělení programů EU 
tel: 267 122 315, fax: 267 126 315
Rudolf_Cejnar@env.cz 

3. Spolupráce USA

US – TDA (Trade and Development Agency)

CHARAKTER PODPORY
Podpora americké vládní agentury (podpora exportu ame-

rických firem do zemí střední a východní Evropy, Asie, Latinské 
a Jižní Ameriky) na vypracování studií proveditelnosti projektů 
s vysokým potenciálem pro U.S. export.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Maximální výše dotace 500 000 USD (max. 20 % udělené-

ho grantu mohou čerpat lokální subdodavatelé).

PODPOROVANÉ PROJEKTY 
Především projekty v oblasti infrastruktury, waste-to-ener-

gy, staré ekologické zátěže, modernizace letišť, nové technologie 
pro petrochemický průmysl, obnovitelné energetické zdroje, 
e-government.

KONTAKT: 
U. S. Embassy, Tržiště 365/15, 118 00 Praha
Hana Obrusníková 
tel: 257 531 163, fax: 257 531 165
hana.obrusnikova@mail.doc.gov
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4. Mezinárodní finanční spolupráce 

4.1. Program GEF 

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU 
Podpora Světové banky (správce Multilaterálního fondu) + 

Rady GEF (Washington, USA). Projekty a programy jsou řízeny 
přes tři realizační agentury: UN Development Program (UNDP), 
UN Environment Program (UNEP), Mezinárodní banka pro ob-
novu a rozvoj (IBRD). 

FORMA PODPORY 
Grant (jako příspěvek na investiční náklady) nebo zvý-

hodněné financování ke krytí inkrementálních (dodatečných) 
nákladů pro projekty. 

Pozn.: dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady 
na projekt, který bere v úvahu globální environmentální cíle 
a náklady jiného projektu, který by byl realizován bez ohledu na 
tyto cíle. 

Zaměřeno (zjednodušená procedura schvalování) přede-
vším pro středně velké projekty. 

PODPOROVANÉ PROJEKTY 
Ochrana ozónové vrstvy, zmírňování dopadů klimatické 

změny, ochrana vod, ochrana biologické rozmanitosti. Nová 
aktivita GEF: Podpora využívání geotermální energie jako zdroje 
pro výrobu tepla a elektrické energie. 

ŽÁDOSTI O PODPORU 
Příjem žádostí a návrhů projektů: MŽP ČR; formulář k dis-

pozici u WB. Termín podání žádosti: není stanoven, rozhodnutí 
dle zasedání Rady GEF (2x ročně). 

KONTAKT: 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Ing. Michal Pastvinský, Ing. Jaroslav Koubal, odbor globálních 
vztahů
tel: 267 122 735, fax: 267 126 638 
Jaroslav_Koubal@env.cz

4.2. International Finance Corporation (IFC)  
Program CEEF (Commercialising Energy 
Efficiency Finance) 
Podpora financování energeticky úsporných 
projektů

CHARAKTER
Program je připraven ve spolupráci IFC (dceřinné spo-

lečnosti Světové banky) a GEF. Cílem programu je poskytnout 
zájemcům jednoduchý přístup k financování projektů, které 
přinášejí úspory energie a/nebo emisí skleníkových plynů.

FORMA PODPORY
• Bankovní záruky komerčních úvěrů na energeticky úsporné 

projekty

• Finanční produkty tuzemských finančních institucí pro ener-
geticky úsporné projekty a projekty obnovitelných zdrojů 
energie

• Pomoc při přípravě podkladů a dokumentace pro financová-
ní projektů.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Dva typy finanční pomoci: 
1. záruční program, který rozděluje úvěrová rizika investic do 

energeticky úsporných projektů poskytováním bankovních 
záruk až do výše 50 % investic a

2. program technické pomoci, který pomáhá připravovat pro-
jekty pro financování a podporuje rozvoj trhu s úsporami 
energie.
Typické projekty, mající možnost účastnit se programu, se 

pohybují v rozmezí od 1,5 do 150 mil. Kč celkového objemu 
investičních prostředků. Hodnocení projektů je prováděno v zá-
vislosti na jejich velikosti. Např. malé projekty do 15 mil. Kč jsou 
schváleny ve zjednodušeném procesu do 15 dnů. Doba uplatně-
ní bankovní záruky je až 8 let. 

Konkrétní produkty
První bankou, která se do programu zapojila, je Česká spoři-

telna a. s. s vlastním úvěrovým produktem FINESA (Financování 
Energii Spořících Aplikací). FINESA umožňuje klientům získat 
finanční prostředky pro projekty uvedeného typu s využitím 
bankovních záruk IFC. 

Podpora probíhá formou poskytnutí záruky až do výše 
50 % objemu úvěru na základě vyhodnocení kvalit projektu. Tato 
záruka IFC zlepší uchazečům o bankovní úvěr pozici v případě, 
kdy za něj ze svých prostředků nebudou schopni poskytnout 
plné zajištění. Další službou IFC, poskytovanou v rámci tohoto 
programu, je technická pomoc, která výše uvedené projekty 
pomáhá připravovat pro financování.

Produkt FINESA je primárně určen malým a středním fir-
mám, ale získat ho mohou i ostatní subjekty. Částečná záruka je 
již obsažena v ceně úvěru. Výše úvěru může činit 2 až cca 150 
milionů Kč, délka splatnosti je 5 – 7 let se zárukou, delší splat-
nost lze dohodnout individuálně. Úvěr lze sjednat v Komerčních 
centrech České spořitelny, do programu je zapojena i dceřinná 
společnost České spořitelny a.s. – ČS Leasing a.s.

PŘÍJEMCE PODPORY
Privátní podnikatelské subjekty, společnosti ve vlastnictví 

měst a obcí, ESCo a další subjekty vč. projektových jednoúče-
lových společností.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Energetické a energeticky úsporné projekty a projekty vy-

užití obnovitelných zdrojů energie s prokazatelnými přínosy 
v úsporách energie a snížení emisí skleníkových plynů, jako 
např.:

Průmyslové podniky
• Zvýšení účinnosti výroby, distribuce a spotřeby energie na 

vytápění.
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• Účinnější zdroje energie (kotle), změna paliva (např. z uhlí 
na zemní plyn).

• Snížení ztrát v rozvodech tepla.
• Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace).
• Vysoce účinné vytápěcí systémy průmyslových hal.
• Využívání odpadního tepla.
• Snížení energetické náročnosti výrobních technologií.

Terciální sféra
• Zvýšení účinnosti výroby, distribuce a spotřeby energie na 

vytápění.
• Účinnější zdroje energie (kotle), změna paliva (např. z uhlí 

na zemní plyn).
• Snížení ztrát v rozvodech tepla, regulace.
• Kombinovaná výroba elektřiny a tepla.
• Tepelná izolace budov (zateplení).
• Využití odpadního tepla (rekuperace) tepla v systémech 

větrání a klimatizace.
• Energeticky úsporné osvětlování.

Sektor bydlení
• Zateplování budov.
• Zvýšení účinnosti výroby, distribuce a spotřeby energie na 

vytápění.
• Účinnější zdroje energie (kotle), změna paliva (např. z uhlí 

na zemní plyn).
• Systémy regulace vytápění, termostatické ventily.
• Snížení ztrát v rozvodech tepla.

Doprava
• Změna paliva vozového parku (přestavba na LPG).

Zemědělství
• Zvýšení účinnosti výroby, distribuce a spotřeby energie na 

vytápění.
• Využívání odpadního tepla.

Využívání obnovitelných zdrojů energie
• Spalování biomasy.
• Využití energie větru.
• Vodní elektrárny.
• Tepelná čerpadla.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Manažer programu pro ČR, IFC kancelář v Praze
Rozhodovací právo: v závislosti na velikosti projektu – lokálně 
nebo centrála IFC ve Washingtonu. 
Termín žádosti: Neomezeno, přijímání je průběžné.

KONTAKT: 
IFC , kancelář Praha, Na rybníčku 5, Praha 2
Martin Dašek – manažer programu pro Českou republiku, 
tel: 296 368 400, 401, fax: 296 368 400, mdasek@ifc.org,
www.ifc.org/ceef 

4.3. International Finance Corporation (IFC) 
Klasické portfolio financování

CHARAKTER
Finanční produkty IFC (dceřinné společnosti Světové ban-

ky, mezinárodní finanční instituce). 

FORMA PODPORY
Úvěry investičního charakteru, kapitálový vstup na základě 

konkrétních podmínek. Klasické investiční financování, ekvity fi-
nancování, financování trvale udržitelných projektů v ekologické 
a sociální sféře, technická pomoc

Finanční prostředky
Podmínka, aby celkové minimální náklady projektu byly nad 

hranicí 50 mil. US$, IFC se podílí nejvýše 40 % (obvykle 25 %) 
na celkových nákladech projektu, nutná podmínka finančního zapo-
jení vlastníka, vklad vlastníka může představovat i hmotný majetek 
(budovy, pozemky atd.). Zbylá část celkových nákladů projektu: např. 
syndikátní půjčky (IFC může zaranžovat mezinárodní syndikovanou 
půjčku i zajistit tuzemskou). Doba splácení úvěru: až 10 let. 

PŘÍJEMCE PODPORY
Soukromá sféra.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Projekty mající charakter rozvojových projektů či projektů 

s velkým multiplikačním efektem v rozvíjejících se zemích ve 
všech sektorech.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Zastoupení IFC v Moskvě
Rozhodovací právo: centrála IFC ve Washingtonu 
Termín žádosti: Neomezeno

KONTAKT: 
Principal Investment Office,
The International Finance Corporation
Bolshaya Molchanovka 36-1, 121069 Moscow,
Russian Federation
Mr. Edvard Nassim, Director, Central and Eastern Europe
tel: (7-095) 411-75-55, fax: (7-095) 411-75-56,
ENassim@ifc.org

4.4. European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD)

CHARAKTER
Investice v komunální a environmentální infrastruktuře 

a službách.

FORMA FINANCOVÁNÍ 
Úvěrové zdroje jsou poskytovány pro konkrétní projekt, do-

ba splatnosti úvěrů je mezi 10 a 15 lety dle charakteru projektu, 
jsou aplikovány běžné komerční sazby. Je možno poskytnout 
podporu formou technické kooperace při přípravě a implemen-
taci projektů.
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V některých specifických případech může být poskytnuto 
i financování formou dočasného kapitálového vstupu (např. 
investice do výroby technologií, projekty zaměřené na úspory 
energie nebo investice při rozvoji firem ekologických služeb).

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
EBRD obvykle omezuje svoji finanční spoluúčast na 35 % 

celkových kapitálových nákladů projektu. Obvyklá výše úvěrů je 
5 mil. EUR a vyšší. Je možné spolufinancování projektů, které 
jsou příjemci EU zdrojů (ISPA, fondy soudržnosti a strukturní 
fondy). 

PŘÍJEMCE FINANCOVÁNÍ
Municipální subjekty, sdružené projekty zahrnující více 

menších veřejných subjektů, společnosti podnikající ve výrobě 
technologií pro ekologii a v ekologických službách. 

VYMEZENÍ PRIORIT PROJEKTŮ
Čištění odpadních vod, budování vodovodních a kanali-

začních sítí, management pevných odpadů, projekty vedoucí 
k úsporám energií a další. 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Zastoupení EBRD v Praze. Termín žádostí: neomezen.

KONTAKT: 
EBRD, Husova 5, 110 00 Praha 1
RNDr. Zdenka Vičarová
tel: 222 814 555, fax: 222 814 522

4.5 Finanční mechanismus Evropského 
hospodářského prostoru (EHP) a Norského 
království

PŘEDMĚT A ÚČEL PROGRAMU
Vstupem do EU v roce 2004 získala Česká republika pří-

stup k čerpání prostředků Finančního mechanismu Evropského 
hospodářského prostoru (EHP) a Norského finančního mecha-
nismu. Částka alokovaná pro ČR je celkem 110,91 mil. EUR 
pro pětileté období 2004 – 2009, z toho 48,54 mil. EUR je 
poskytováno z Finančního mechanismu EHP a 62,37 mil. EUR 
z Norského finančního mechanismu. 

Prostředky Finančního mechanismu EHP jsou poskytová-
ny třemi státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 
– Islandem, Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským královstvím. 
Norské království k tomu přispívá vlastním finančním mecha-
nismem. Pomoc je určena pro ekonomicky slabší země v Ev-
ropském hospodářském prostoru, a to prostřednictvím grantů 
na investiční a rozvojové projekty ve schválených prioritních 
oblastech. 

Řídící struktura ustanovená pro implementaci Finančních 
mechanismů EHP/Norska

Administrativní záležitosti spojené s přípravou a realizací 
projektů jsou na straně zemí poskytujících pomoc v zodpověd-
nosti Kanceláře finančních mechanismů (KFM) v Bruselu. 

Celkovou odpovědnost za řízení aktivit obou finančních me-
chanismů v České republice má Ministerstvo financí ČR, které 
vykonává funkci Národního kontaktního místa (NKM). 

Řídící struktura Národního kontaktního místa (NKM) je 
tvořena následujícími odbory MF ČR:

• Centrum pro zahraniční pomoc (CZP).
• Národní fond (NF) 
• Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)
• Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu 

(CHU) 

Celkový průběh přípravy a realizace projektů monitoruje 
Monitorovací výbor, který rovněž doporučuje vybrané návrhy 
žádosti o poskytnutí grantu NKM k dalšímu projednávání. Dále 
schvaluje návrhy ročních zpráv před jejich projednáním na 
Společném ročním zasedání. Členy monitorovacího výboru 
jmenuje ministr financí.

PROGRAMOVÝ RÁMEC NORSKÉHO FINANČNÍHO 
MECHANISMU A FINANČNÍHO MECHANISMU EHP

Programový rámec je základním rámcem pro výběr pro-
jektů. Navržené projekty musí odpovídat příslušné prioritní 
oblasti a příslušné národní či regionální strategii. Z Norského 
finančního mechanismu budou podporovány projekty ve všech 
uvedených prioritních oblastech 1 – 8, z Finančního mecha-
nismu EHP budou podporovány projekty v prioritních oblastech 
1– 6 (viz tabulka).
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Prioritní oblasti Zaměření priority
1. Uchování evropského kulturní-

ho dědictví
• Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví
• Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví
• Obnova historických městských území a historických území v regionech
• Obnova historického a kulturního dědictví v regionech
• Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech 

a obcích (brownfield)
2. Ochrana životního prostředí • Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na stav ovzduší, vod a půd

• Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování
• Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy
• Odpadové hospodářství – zajištění a řízení na místní úrovni
• Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na 

místní úrovni
• Redukce skleníkových plynů v České republice
• Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů
• Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřeby paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve 

veřejné dopravě
3. Rozvoj lidských zdrojů • Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální 

a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií
• Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech
• Podpora nevládních neziskových organizací
• Podpora začlenění menšin do společnosti
• Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru
• Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů

4. Zdravotnictví a péče
o dítě

• Systematická a primární prevence drogových závislostí
• Prevence přenosných nemocí
• Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin
• Programy podpory dětí se specifickými problémy

5. Podpora udržitelného
rozvoje

• Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální 
úrovni

6. Vědecký výzkum
a vývoj

• Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prostředí, 
zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí

7. Implementace
Schengenského acquis,
posilování justice

• Implementace Národního schengenského informačního systému (N – SIS) a vytvoření 
Kanceláře SIRENE

• Splnění schengenského acquis u stávajících regionálních letišť
• Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti
• Programy boje proti korupci, organizované kriminalitě a proti nezákonnému obchodu s dro-

gami a lidmi
8. Technická pomoc • Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci Českou republikou

• Přenos znalostí a výměna zkušeností s přijímáním a aplikací acquis v oblastech uvede-
ných v Celkové monitorovací zprávě EK prostřednictvím spolupráce příslušných orgánů / 
institucí

• Výměna zkušeností a spolupráce regionálních a místních samospráv
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Typy projektů

A. Individuální projekt
Individuální projekt je ekonomicky nedělitelnou řadou prací, 

plnících přesnou technickou funkci a s jasně identifikovatelnými 
cíli. Individuální projekt obecně řeší jedinou problematiku, týka-
jící se společensko-hospodářských potřeb nebo potřeb v oblasti 
životního prostředí, v rámci některé z prioritních oblastí finanč-
ních mechanismů EHP/Norska. Jde o samostatnou investici 
nebo o investici, která je složena z několika dílčích sub-projektů. 
Všechny prvky jednotlivého projektu, včetně všech sub-projektů, 
musí být pro posouzení jasně identifikovány předkladatelem 
hned na počátku. Minimální výše příspěvku na jednotlivý projekt 
je 250 tis. euro.

B. Program (skupina projektů)
Program je koordinovaným portfoliem jednotlivých projektů, 

které je připraveno a předloženo oprávněným zástupcem part-
nerství a je zaměřeno na společně (prostorově, odvětvově a té-
maticky) definované cíle. Je určen pro usnadnění implementace 
komplexnějších a nákladných strategií. 

Program se skládá z jednotlivých dílčích projektů, které 
spojuje společné téma nebo společný cíl navržený na regionální, 
oblastní nebo místní úrovni nebo specifické národní téma. Dobře 
cílený a řízený program může mít větší společensko-ekonomický 
dopad, než souhrn samostatných dílčích projektů. 

Program je zpracován v rámci partnerství, které zastupuje 
všechny, kdo mají klíčový zájem na provádění navrhovaných 
aktivit. Toto partnerství pracuje v rámci stanovené strategie a no-
minuje vedoucího partnera, zprostředkovatele programu, který je 
odpovědný NKM za implementaci programu v rámci delegované 
pravomoci. Na základě delegované pravomoci zprostředkovatel 
programu funguje jako odpovědná instituce s plnou finanční 
odpovědností za předložení programu a za převod plateb na 
předkladatele jednotlivých dílčích projektů. 

Žádosti pro programy musí obsahovat podrobný a komplex-
ní přehled všech aspektů navrhovaného programu: jeho hlavní 
cíle, projektové aktivity, které dohromady budou tvořit program, 
a plán realizace včetně navržené implementační struktury a kri-
térií a postupů pro výběr jednotlivých dílčích projektů. Tento 
popis musí zahrnovat také údaje o navržených systémech pro 
zajištění řádné odpovědnosti za platby.

C. Blokové granty (grantová schémata)
Blokový grant je fond zřízený pro jasně definovaný účel, 

který může být použit k poskytnutí pomoci jednotlivcům, organi-
zacím nebo institucím. Blokové granty jsou určeny k usnadnění 
přípravy a implementace takových projektů, ve kterých každý 
sub-projekt nebo konečný příjemce je příliš malý na to, aby byl 
identifikován předem nebo aby byl efektivně spravován samo-
statně. 

Omezený podíl celkové částky může být alokován na bloko-
vé granty, které mohou být navrženy na úrovni kraje, oblasti nebo 
na místní úrovni a cíleně na specifické strategické okruhy. 

Blokové granty umožňují, aby byly zdroje Finančního 
mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska snadněji 
přístupné organizacím, které často mohou dobře reagovat na 
konkrétní problémy rozvoje (např. sociální začleňování nebo ini-

ciativy místního rozvoje), ale nejsou nutně dobře vybaveny tak, 
aby se zabývaly komplexnějšími požadavky procesu podávání 
žádosti. 

Zprostředkovatelé blokových grantů jsou odpovědní 
Národnímu kontaktnímu místu a Finančnímu mechanismu EHP 
a / nebo Finančnímu mechanismu Norska za implementaci blo-
kového grantu v rámci delegované pravomoci.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PODPOŘE
Návrhy všech typů projektů mohou předkládat všechny in-

stituce veřejného nebo soukromého sektoru a nevládní nezisko-
vé organizace zřízené jako právnické osoby a vykonávající svoji 
činnost ve veřejném zájmu – např. národní, regionální a místní 
úřady, vzdělávací a výzkumné instituce, instituce ochrany život-
ního prostředí, dobrovolné a společenské organizace a partner-
ství veřejného a soukromého sektoru. 

Žádosti o poskytnutí grantu na individuální projekty, pro-
gramy a blokové granty předkládají žadatelé kontaktním místům 
na krajích a centrálních úřadech, které je po posouzení předají 
NKM. 

NKM předkládá Kanceláři finančních mechanismů žádosti 
o poskytnutí grantu po projednání a doporučení Monitorovacího 
výboru. 

Veškerá dokumentace předkládaná ze strany NKM Kanceláři 
finančních mechanismů k projednání ve Výboru Finančního me-
chanismu EHP nebo Ministerstvem zahraničních věcí Norského 
království bude zpracována v angličtině.

VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ
Po schválení návrhu projektu je financování celé jeho rea-

lizace zajištěno konečným příjemcem nebo zprostředkovatelem 
grantu. Až na základě prokázání skutečně vynaložených výdajů 
bude provedena refundace těchto výdajů do výše podílu grantu 
schváleného Výborem pro Finanční mechanismus EHP nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí Norského království. 

Výše a podíl grantu jsou schváleny v rámci schválení ce-
lého projektu. U projektů financovaných z veřejných rozpočtů 
(centrálních, regionálních a místních rozpočtů) nesmí výše 
grantu překročit 85 % celkových nákladů, u projektů spolufinan-
covaných i ze soukromých zdrojů nesmí výše grantu překročit 
60 % celkových nákladů. 

Ke spolufinancování ze zdrojů Finančního mechanismu 
EHP a Norského finančního mechanismu budou navrženy pro-
jekty, které nebudou financovány ze zdrojů Evropských spo-
lečenství, ale které mohou tyto zdroje účelně a transparentně 
doplňovat. 

Pro blokové granty nevládních neziskových organizací 
nesmí celková výše podpory z Finančního mechanismu EHP 
a Norského finančního mechanismu překročit 90 % celkových 
nákladů na projekt. Při schvalování projektu může být upravena 
výše grantu podle úrovně příjmů, které projekt generuje během 
své ekonomické životnosti. 

Výdaje vynaložené před datem rozhodnutí o přidělení 
grantu vydaným Výborem pro Finanční mechanismus EHP nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí Norského království nejsou 
oprávněné pro podporu z finančních mechanismů. 

Výdaje související s DPH a jinými daněmi, odvody a poplat-
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ky jakékoli povahy jsou oprávněné pro financování, pokud je ze 
zákona přijímající stát nemůže kompenzovat a jsou v souladu 
s ustanoveními pro oprávněné výdaje.

KONTAKTY:
Národní kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Centrum pro zahraniční pomoc
nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
czp@mfcr.cz, http://phare.mfcr.cz

4.6. Zahraniční úvěrové linky

POUZE PRO INFORMACI
Podpora formou úvěrů u tuzemských finančních institucí, 

které jsou přímo napojené na různé zahraniční banky formou 
smluv o úvěrových linkách.

PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH ÚVĚROVÝCH LINEK: 
• importní zahraniční úvěrové linky (nabízejí prakticky všechny 

větší bankovní ústavy, např. ČSOB a.s., Česká spořitelna 
a.s., IPB a.s., ING Baring, Societé Générale Bank),

• zahraniční úvěrové linky s nadnárodními bankami (EBRD) 
nebo prostřednictvím ČSOB a.s. a IPB a.s.),

• velikost úvěru: od 100 tis. – 1 mil. USD,
• doba splatnosti: od 4 – 8 let. 

OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT COOPERATION (OPIC)

Pouze pro informaci

CHARAKTER Podpora vládní instituce USA zaměřená 
k soukromým podnikatelům z USA formou 
podpory v investicích v zemích východní 
a střední Evropy a v rozvojových zemích.

FORMA 
PODPORY

• investiční financování (středně/dlouhodo-
bé),

• přímé půjčky určené pro menší projekty (2 
– 30 mil. USD), splatnost 5 – 15 let.

ZAMĚŘENÍ 
PODPORY

• projektové financování,
• pojištění investic,
• služby investorům.
OPIC mimo jiné poskytuje speciální pojistné 
a finanční programy pro investice do energe-
tických projektů.

KONTAKT: 
OPIC
tel: +1 (202) 336 8799, fax: +1 (202) 408 9859
Export-Import Bank of the United States 

Pouze pro informaci

CHARAKTER 
PODPORY

Podpora nezávislé instituce federální vlády 
USA zaměřená na export americké produkce 
(podpora vývozu služeb a zboží s příznivým 
dopadem na životní prostředí) do zemí vý-
chodní a střední Evropy a rozvojových zemí.

FORMA 
PODPORY

• speciální program, podle kterého lze finan-
covat i náklady vznikající v zemi dovozce 
(výše podpory do 15 % uzavřeného kontrak-
tu),

• půjčky, záruky, pojištění.
AKTIVITY 
V ČR

• podpory formou půjček nebo záruk za půjč-
ky, spolupráce s ČSOB, Komerční bankou, 
IPB.

KONTAKT: 
Export-Import Bank of the United States 
tel: +1 (202) 565 3918, fax: +1 (202) 565 3931
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XII. ADRESÁŘE A INFORMAČNÍ ZDROJE

1. Orgány státní správy
adresa telefon fax

www.env.cz Vršovická 65 
100 10 Praha 10 – Vršovice

267 121 111 (ústředna), 
267 122 260 (Referenční informač-
ní středisko)

267 310 308
267 311 381(Referenční informační 
středisko)

Kontakty na odbory výkonu Státní správy
Název Sídlo Telefon fax ředitel 
OVSS I Praha Podslalská 19, Praha 2 221 982 401 224 920 674 Ing. Miloslav Kuklík 
OVSS II České Budějovice Mánesova 3, České Budějovice, 

370 01
387 722 443 387 722 364 Ing. Václav Osovský 

OVSS III Plzeň Hřímalého 37, Plzeň 377 442 723 377 442 739 RNDr. Ing. František 
Jelínek, CSc. 

OVSS IV Chomutov Školní 5335, Chomutov 475 212 080 475 241 462 RNDr. Margita Abtová 
OVSS V Liberec Tř. 1. máje 26, Liberec 1 485 340 902 485 340 901 Ing. Milan Kubíček 
OVSS VI Hradec Králové Resslova 1229/2a, 500 02 

Hradec Králové
495 212 632 495 212 817 JUDr.Ing. Emil Rudolf 

OVSS VII Brno Mezírka 1, 602 00 Brno 549 438 261 549 438 280 RNDr. Miroslav Rokos 
OVSS VIII Olomouc tř.Kosmonautů 10, 772 00 

Olomouc
585 510 248 585 415 174 Ing. Josef Švejda 

OVSS IX Ostrava Čs. Legií č. 5, 702 00 Ostrava 596 118 887 596 118 798 Ing. Helena Čížková Ph.D. 

Ministerstvo zemědělství 
adresa telefon fax

www.mze.cz Těšnov 17
117 05 Praha 1 – Nové Město

221 811 111 224 810 478

Seznam odborů zemědělských agentur a pozemkových úřadů MZe
Odbor ZA a PÚ ředitel ulice místo PSČ telefon fax adresa e-mail
BENEŠOV Ing. František Tůma Žižkova 360 Benešov 256 35 317722173, 

317722747, 
317722757

317723174 za_benesov@mze.cz

PÚ Benešov Ing. Lumír Vodolán Poštovní 2079 Benešov 256 35 317755248 317721471 pu_benesov@mze.cz
BEROUN Ing. Miroslav Hrubý Pod Hájem 324 Králův Dvůr 267 01 311653083, 

311653092, 
311653084

311637152 za_beroun@mze.cz

PÚ Beroun Ing. Jiří Pacovský, CSc. Pod Hájem 324 Králův Dvůr  67 01 311653081 311622351 pu_beroun@mze.cz
KLADNO PaedDr.Věra Libichová V.Nejedlého 1575 Kladno 272 80 312247935, 

312247936-
7, 
312278011

312278029 za_kladno@mze.cz

PÚ Kladno Ing. Miroslav Vlasák, 
CSc.

V.Nejedlého 1575 Kladno 272 80 312278025 312278029 pu_kladno@mze.cz

KOLÍN Mgr. Miroslav 
Procházka pověř.

Dukelských 
Hrdinů 583

Kolín 280 76 321723931, 
321723444, 
321723471

321725138 za_kolin@mze.cz

PÚ Kolín Ing. Jana Zajícová Karlovo náměstí 
45

Kolín 280 11 321744386 321744159 pu_kolin@mze.cz

KUTNÁ HORA Ing. Josef Viktora Benešova 97 Kutná Hora 284 41 327536000, 
327536001, 
327536005

327561603 za_kutna_hora@mze.cz
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Odbor ZA a PÚ ředitel ulice místo PSČ telefon fax adresa e-mail
PÚ Kutná Hora Ing. Petr Lázňovský Benešova 97 Kutná Hora 284 41 327536026 327536010 pu_kutna_hora@mze.cz
MĚLNÍK Ing. Libor Jelínek Bezručova 109 Mělník 276 01 315670697, 

315670698, 
315670703

315670702 za_melnik@mze.cz

PÚ Mělník Ing. Alena Kraftová Tyršova 106 Mělník 276 01 315635600 315635640 pu_melnik@mze.cz
MLADÁ 
BOLESLAV

Ing. Jana Broulíková Bělská 151 Mladá 
Boleslav

293 01 326721315, 
326322059, 
737504053

326323372 za_mlada_boleslav@m-
ze.cz

PÚ Mladá 
Boleslav

Ing. Eva Krejčíková Bělská 151 Mladá 
Boleslav

293 01 326722827, 
326722823, 
777287620

326323264 pu_mlada_boleslav@m-
ze.cz

NYMBURK Ing.Jiří Hajn Soudní 17 Nymburk 288 02 325605050, 
325605056, 
325605060

325605076 za_nymburk@mze.cz

PÚ Nymburk Ing. Zdeněk Jahn, CSc. Soudní 17 Nymburk 288 00 325605068, 
325605057, 
325605067

325605077 pu_nymburk@mze.cz

PRAHA Ing. Karel Chalupný Slezská 7 Praha 2 120 00 227010 -457, 
-422, -424, 
-402, -409

227010423 za_praha@mze.cz

PÚ Praha 
východ

Ing. Petr Chmelík Argentinská 
286/38

Praha 7 170 00 266794 -918 
-917, -915

224222156 pu_praha_vychod@mze.cz

PÚ Praha 
západ

Ing. Petr Chmelík Argentinská 
286/38

Praha 7 170 00 266794 -918 
-917, -915

224222156 pu_praha-zapad@mze.cz

PŘÍBRAM Ing. Václav Semilský Žižkova 489 Příbram II 261 25 318623687, 
318625811, 
318625992

318625769 za_pribram@mze.cz

PÚ Příbram JUDr. Jana Kubová Dlouhá 97 Příbram 3 261 81 318622454, 
606716901

318635748 pu_pribram@mze.cz

RAKOVNÍK Ing. Hana Vacková Lubenská 2250 Rakovník 269 01 313517433, 
313513236, 
313518088

313512191 za_rakovnik@mze.cz

PÚ Rakovník Ing. Jiřina Fišerová, CSc. Lubenská 2250 Rakovník 269 01 313512058, 
313513754

313513866 pu_rakovnik@mze.cz

ČESKÉ 
BUDĚJOVICE

Ing. Eva 
Schmidtmajerová, CSc.

Rudolfovská 80 České 
Budějovice

371 13 387411915, 
387411257, 
387693111

387411253 za_české_budejovi-
ce@mze.cz

PÚ České 
Budějovice

Ing. Eva 
Schmidtmajerová, CSc.

Mánesova 3 České 
Budějovice

371 03 387722310, 
602666732

 pu_české_budejovi-
ce@mze.cz

PÚ Český 
Krumlov

Ing. Jan Nejedlý Plešivec 287 Český 
Krumlov

381 01 380301530, 
724266225

380301548 pu_cesky-krumlov@mze.
cz

JINDŘICHŮV 
HRADEC

Ing. Petr Vobr Pravdova 837/II Jindřichův 
Hradec

377 35 384361518, 
384362413, 
384361516

384361516 za_jindrichuv_hra-
dec@mze.cz

PÚ Jindřichův 
Hradec

Ing. Bedřich Bína Pravdova 837/II Jindřichův 
Hradec

377 35 384370051 384370064 pu_jindrichuv_hra-
dec@mze.cz

PELHŘIMOV Ing. Zuzana Čeplová U Stínadel 1316 Pelhřimov 393 01 565332089, 
565332232, 
565332741

565332089 za_pelhrimov@mze.cz

PÚ Pelhřimov Ing. Miloslav Dvořák U Stínadel 1316 Pelhřimov 393 01 565332526 565332527 pu_pelhrimov@mze.cz
PÍSEK Ing. Vladimír Šolín Nádražní 1988 Písek 397 52 382213900, 

382214847, 
382213163

382214091 za_pisek@mze.cz

PÚ Písek Ing. Zdeněk Kabátek Otakara Ševčíka 
1943

Písek 397 01 382763334  pu_pisek@mze.cz
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Odbor ZA a PÚ ředitel ulice místo PSČ telefon fax adresa e-mail
PRACHATICE Ing. Miloslav Hucek Družstevní 91 Prachatice 383 17 388316334, 

388316331, 
388316908

388316334 za_prachatice@mze.cz

PÚ Prachatice Ing. Václav Šteffek Vodňanská 329 Prachatice 383 01 388608252, 
388310080

388316146 pu_prachatice@mze.cz

STRAKONICE Ing. Karel Sokol Palackého nám. 
1090

Strakonice 386 27 383311730, 
383311731, 
383311732

383311732 za_strakonice@mze.cz

PÚ Strakonice Ing. Jaroslav Šídlo Palackého nám. 
1090

Strakonice 386 01 383311710, 
606637424

383311712 pu_strakonice@mze.cz

TÁBOR Ing. Karel Hajíček Purkyňova 2533 Tábor 390 02 381253815, 
381253816, 

381253816 za_tabor@mze.cz

PÚ Tábor Ing. František Plát Husovo náměstí 
2938

Tábor 390 02 381411551 381252012 pu_tabor@mze.cz

DOMAŽLICE Ing. Ladislav Walter Haltravská 438 Domažlice 344 40 379722770, 
379722751, 
379725827

379724559 za_domazlice@mze.cz

PÚ Domažlice Ing. Václav Pergl Haltravská 438 Domažlice 344 40 379768180, 
379768181

379768389 pu_domazlice@mze.cz

CHEB Ing. Vratislav Vaigelt Hradební 17 Cheb 350 01 354422917, 
354424121, 
354422975

354422975 za_cheb@mze.cz

PÚ Cheb Ing. Růžena Vrbová Františkánské 
nám. 3

Cheb 350 02 354422354, 
354423283

354422354 pu_cheb@mze.cz

PÚ Sokolov Ing. Marie Gregorová ul. Jednoty 654 Sokolov 356 01 352615214, 
604818526

352623928 pu_sokolov@mze.cz

KARLOVY 
VARY

Jitka Kočová Závodní 152,Ta-
šovice

Karlovy 
Vary

360 18 353229194, 
353229193, 
353227373

353568239 za_karlovy_vary@mze.cz

PÚ Karlovy Vary Ing. Jiří Loufek Závodu míru 
725/16

Karlovy 
Vary

360 17 353568344  pu_karlovy_vary@mze.cz

KLATOVY Bohumír Ladman Čapkova 127/V Klatovy 339 01 376330411 376330435 za_klatovy@mze.cz
PÚ Klatovy Ing. Zbyněk Weber Čapkova 127/V Klatovy 339 01 376330431 376330434 pu_klatovy@mze.cz
PLZEŇ MVDr. Václav Brožík Nerudova 35 Plzeň 301 27 377242494, 

377320576, 
377221252

377320576 za_plzen@mze.cz

PÚ Plzeň Ing. Václav Mazín |Nerudova 35 Plzeň 301 00 377320699 377457574 pu_plzen@mze.cz
PÚ jih Ing. Václav Mazín Nerudova 35 Plzeň 301 00 377320699 377457574 pu_plzen_jih@mze.cz
PÚ Plzeň sever Ing. Václav Mazín Nerudova 35 Plzeň 301 00 377320699 377457574 pu_plzen_sever@mze.cz
ROKYCANY Ing. Petr Bauer Klostermannova 

635/III
Rokycany 337 01 371723650, 

371722639, 
371722601

371723650 za_rokycany@mze.cz

PÚ Rokycany Ing. Jaroslav Cipra Klostermannova 
635/III

Rokycany 337 01 371729823  pu_rokycany@mze.cz

TACHOV Miloš Dyntar Volyňská 1544 Tachov 347 01 374722684, 
374721666, 
374721999

374722684 za_tachov@mze.cz

PÚ Tachov Ing. Květoslava Brátová T.G.Masaryka 
1326

Tachov 347 01 374705381 374705392 pu_tachov@mze.cz

ČESKÁ LÍPA Ing. Josef Bis Dubická ulice 
2362

Česká Lípa 470 02 487521941, 
487521164, 
487521099

487521161 za_ceska_lipa@mze.cz

PÚ Česká Lípa Ing. Jiří Novotný Bezručova 391 Česká Lípa 470 01 487885641 487885643 pu_ceska_lipa@mze.cz
DĚČÍN Jan Růžička ul. 28. Října 

979/19
Děčín I 405 01 412517304, 

412552421
412519869 za_decin@mze.cz
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Odbor ZA a PÚ ředitel ulice místo PSČ telefon fax adresa e-mail
PÚ Děčín Ing. Martin Suchý ul. 28. Října 

979/19
Děčín I 405 01 412552423 412510080 pu_decin@mze.cz

LIBEREC Ing. Petr Šourek U Nisy 6a Liberec 460 57 485246300, 
485246326, 
485246325

485246329 za_liberec@mze.cz

PÚ Liberec Ing. Jan Soukup U Nisy 6a Liberec 460 57 485246341, 
485246343

485246350 pu_liberec@mze.cz

PÚ Jablonec 
nad Nisou

Ing. Jan Soukup U Rybníka 5 Jablonec n. 
Nisou

466 01 483369861, 
485246341

483369865 pu_jablonec@mze.cz

LITOMĚŘICE Bc. Jaroslav Hejna Velká Krajská 1 Litoměřice 412 01 416735369, 
416735370, 
416735367

416735367 za_litomerice@mze.cz

PÚ Litoměřice Ing. Martin Vrba Velká Krajská 1 Litoměřice 412 01 416736373, 
416736382

416732833 pu_litomerice@mze.cz

LOUNY Ing. Jiří Runza Pražská 765 Louny 440 57 415654863, 
415652654, 
415653785

415653785 za_louny@mze.cz

PÚ Louny Ing. Marie Nýdrová Pražská 765 Louny 440 57 415658313  pu_louny@mze.cz
ÚSTÍ N. 
LABEM

Ing. Oldřich Beneš Masarykova 
19/275

Ústí nad 
Labem

403 40 475651120, 
475651220, 
475651111

475600990 za_usti_labem@mze.cz

PÚ Chomutov Ing. Zdeňka Bachorcová Vikové-Kunětické 
1968

Chomutov 430 01 474331556, 
602487169

 pu_chomutov@mze.cz

PÚ Most Ing. Zdeňka Bachorcová Radniční 1,P.
O.BOX 172

Most 434 01 474331556, 
602487169

476703248  

PÚ Teplice Ing. Jiřina Vášová Masarykova 
2421/66

Teplice 415 01 417536099, 
602479011

417536099 pu_teplice@mze.cz

PÚ Ústí nad 
Labem

Ing. Jiřina Vášová Masarykova 
19/275

Ústí nad 
Labem

403 40 417536099, 
602479011

475210503 pu_usti_labem@mze.cz

HAVLÍČKŮV 
BROD

Ing. Stanislav Forman Smetanovo n.279 Havlíčkův 
Brod

580 02 569408710, 
569408720, 
569428159

569428459 za_havlickuv_brod@mze.cz

PÚ Havlíčkův 
Brod

Ing. Milan Šiman Smetanovo n.279 Havlíčkův 
Brod

580 02 569408721 569427681 pu_havlickuv_brod@mze.
cz

HRADEC 
KRÁLOVÉ

Ing. František Kodym Ulrichovo nám. 
č. 810

Hradec 
Králové

500 02 495075251, 
495075250, 
495615364

495214930 za_hradec_kralove@
mze.cz

PÚ Hradec 
Králové

Ing. Radomír Tylš Ulrichovo nám. 
č. 810

Hradec 
Králové

500 02 495075261, 
495075260, 
495214760

495214930 pu_hradec_kralove@
mze.cz

CHRUDIM Ing. Josef Klimeš,CSc Poděbradova 909 Chrudim 537 01 469623021, 
469699112, 
469699111

469623084 za_chrudim@mze.cz

PÚ Chrudim Ing. Miloš Procházka Poděbradova 909 Chrudim 537 01 469699126, 
721212370

 pu_chrudim@mze.cz

JIČÍN Ing. Miroslav Svoboda Denisova 585 Jičín 506 01 493541217, 
493541216, 
493541215

493541216 za_jicin@mze.cz

PÚ Jičín Ing. Otakar Macnar Havlíčkova 56 Jičín 506 14 493580352 493522700 pu_jicin@mze.cz
NÁCHOD Ing. Miroslav Pohl Tyršova 59 Náchod 547 01 491428317, 

491428371, 
491427584

491427704 za_nachod@mze.cz

PÚ Náchod Ing. Pavel Kafka Palachova 1303 Náchod 547 28 491423495 491423495 pu_nachod@mze.cz
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Odbor ZA a PÚ ředitel ulice místo PSČ telefon fax adresa e-mail
PARDUBICE Ing.Blanka 

Weisbauerová
B.Němcové 231 Pardubice 530 02 466303005, 

466330933, 
466303447

466310346 za_pardubice@mze.cz

PÚ Pardubice Ing. Josef Janů B.Němcové 231 Pardubice 530 02 464625900, 
464625911

464625926 pu_pardubice@mze.cz

RYCHNOV N. 
KNĚŽNOU

Ing.Tomáš Diblík,CSc. Jiráskova 1320 Rychnov n. 
Kněžnou

516 01 494549572, 
494549576, 
494549574

494549578 za_rychnov@mze.cz

PÚ Rychnov 
nad Kněžnou

Ing. Miroslav Král Jiráskova 1320 Rychnov 
n.Kněžnou

516 01 494549550, 
494549560 

494549559 pu_rychnov@mze.cz

SEMILY Ing. Josef Marek Bítouchovská 1 Semily 513 01 481655713, 
481655716, 
481655712

481655736 za_semily@mze.cz

PÚ Semily Ing. Martin Kendík Bítouchovská 1 Semily 513 01 481655721 481663252 pu_semily@mze.cz
SVITAVY Ing. Bohuslav Lapáček Olomoucká 26 Svitavy 568 02 461578111, 

461533464
461540181 za_svitavy@mze.cz

PÚ Svitavy Ing. Miroslav Kučera Milady Horákové 
10

Svitavy 568 02 461353282 461530885 pu_svitavy@mze.cz

TRUTNOV Ing. Markéta Ertnerová Horská 5 Trutnov 541 01 499859300, 
499859130, 
499859128

499813038 za_trutnov@mze.cz

PÚ Trutnov Ing. Josef Kutina Horská 5 Trutnov 541 01 499811036, 
606689085

499811036 pu_trutnov@mze.cz

ÚSTÍ N. ORLICÍ Jan Kaplan Tvardkova 1191 Ústí nad 
Orlicí

562 01 465525883, 
465525884, 
465713400

465524286 za_usti_orlici@mze.cz

PÚ Ústí nad 
Orlicí

Ing. Jan Macháček Smetanova 43/1 Ústí nad 
Orlicí

562 01 465711350 465524371 pu_usti_orlici@mze.cz

BLANSKO Ing. Jaroslav Borek Poříčí 18 Blansko 678 42 516418769, 
516417401, 
516417402

516418769 za_blansko@mze.cz

PÚ Blansko Ing. Stanislav Skřipský Poříčí 18 Blansko 678 42 516417402 516416984 pu_blansko@mze.cz

BRNO Ing. Vladimír Ryšavý Kotlářská 53 Brno 602 00 549251330, 
549244136, 
541428087

549259391 za_brno@mze.cz

PÚ Brno-město Ing. Ladislav Vejvoda Traťová 8 Brno 619 00 602447261, 
547103466, 
547212453

547103480 pu_brno@mze.cz

PÚ Brno-venkov Ing. Petr Grmela Traťová 8 Brno-
venkov

619 00 547103433 543103430 pu_brno_venkov@mze.cz

BŘECLAV Ing. Ludmila Fibingrová nám. 
T.G.Masaryka 13

Břeclav 690 02 519372447, 
519326163

519321266 za_breclav@mze.cz

PÚ Břeclav Ing. Josef Haar nám. 
T.G.Masaryka 3

Břeclav 690 02 519311247, 
721359429

519370832 pu_breclav@mze.cz

ZLÍN Ing. František Fojtík Zarámí 88 Zlín 760 41 577653308, 
577653306-
313, 
577653111

577653358 za_zlin@mze.cz

PÚ Zlín Ing. Pavel Kročil Zarámí 88 Zlín 760 41 577653612 577653651 pu_zlin@mze.cz
HODONÍN Ing. František 

Jedovnický
Koupelní 19 Hodonín 695 01 518321186, 

518321188, 
518354093

518321187 za_hodonin@mze.cz

PÚ Hodonín Ing. Pavla Velísková Koupelní 19 Hodonín 695 32 518307041 518307045 pu_hodonin@mze.cz
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Odbor ZA a PÚ ředitel ulice místo PSČ telefon fax adresa e-mail
JIHLAVA Ing. Jan Štefka Fritzova 4 Jihlava 586 01 567300209, 

567308749, 
567308761

567310158 za_jihlava@mze.cz

PÚ Jihlava Ing. Jaromír Morkus Tolstého 15 Jihlava 586 01 567551384 567310082 pu_jihlava@mze.cz
KROMĚŘÍŽ Ing. František Chmelař, 

CSc
Nám.Míru 3287 Kroměříž 767 71 573337153, 

573340240, 
573340367

573340241 za_kromeriz@mze.cz

PÚ Kroměříž Ing. Pavel Tkadlčík Husovo nám. 
535/21

Kroměříž 767 01 573315220 573315221 pu_kromeriz@mze.cz

PROSTĚJOV Ing. Jaroslav Mejstřík Hliníky 4 Prostějov 797 48 582337803, 
582337802, 
582337801

582345187 za_prostejov@mze.cz

PÚ Prostějov  Josef Nedělník nám. Spojenců 13 Prostějov 796 01 582316271, 
602427690

582316261 pu_prostejov@mze.cz

TŘEBÍČ Ing. Jiří Vlček Svatopluka Čecha 
1

Třebíč 674 42 568840541, 
568840544, 
568841418

568841558 za_trebic@mze.cz

PÚ Třebíč Ing. Jaromír Kopeček Bráfova 1 Třebíč 674 01 568840320, 
602575283

568840225 pu_trebic@mze.cz

UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ

JUDr. Ludmila Kuncová Protzkarova 1180 Uherské 
Hradiště

686 01 572551297, 
572552748, 
572554053

572552325 za_uherske_hradiste@m-
ze.cz

PÚ Uherské 
Hradiště

Dagmar Baumrukrová Protzkarova 1180 Uherské 
Hradiště

686 01 572540318, 
606776691

572552325 pu_uherske_hradiste@m-
ze.cz

VYŠKOV Ing. Jiří Sochor Palánek 1 Vyškov 682 01 517346764, 
517346904

517348038 za_vyskov@mze.cz

PÚ Vyškov JUDr. Alena Sedláková Palánek 1 Vyškov 682 01 517348426, 
517324642

517348426 pu_vyskov@mze.cz

ZNOJMO Ing. Alois Čaněk Dvořákova 21 Znojmo 670 30 515224260, 
515213169, 
515213111

515225344 za_znojmo@mze.cz

PÚ Znojmo RNDr. Dagmar 
Benešovská

Rudoleckého 21 Znojmo 669 02 515200421 515225815 pu_znojmo@mze.cz

ŽĎÁR N. 
SÁZAVOU

Ing. Pavel Pala,CSc. Strojírenská 14 Žďár nad 
Sázavou

591 01 565502831, 
566502832-
39

566502835 za_zdar_sazavou@mze.
cz

PÚ Žďár nad 
Sázavou

Ing. Jiří Klusáček Strojírenská 
12/1208

Žďár nad 
Sázavou

591 01 566655810-
811

566685356 pu_zdar_sazavou@mze.
cz

BRUNTÁL Jan Olšer Partyzánská 7 Bruntál 792 01 554716812, 
554711971, 
554713840

554712162 za_bruntal@mze.cz

PÚ Bruntál Ing. Václav Stráník Partyzánská 7 Bruntál 792 01 554713003 554713006 pu_bruntal@mze.cz
FRÝDEK 
MÍSTEK

Ing. Jiří Matějka 4. Května 217 Frýdek-
Místek

738 02 558442511, 
558442543, 
558435071

558639806 za_frydek_mistek@mze.
cz

PÚ Frýdek-
Místek

Ing. Hana Konvičná 4. Května 217 Frýdek-
Místek

738 02 558442557 558639806 pu_frydek_mistek@mze.
cz

PÚ Karviná Rudolf Korpas K. Sliwky 149 Karviná-
Fryštát

733 01 596309312 596309355 pu_karvina@mze.cz

NOVÝ JIČÍN Ing. Josef Chuchma Husova 13 Nový Jičín 741 01 556710642, 
556764892, 
556702442

556708490 za_novy_jicin@mze.cz

PÚ Nový Jičín Ing. Jan Skařupa Husova 13 Nový Jičín 741 11 556764702 556708490 pu_novy_jicin@mze.cz
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Odbor ZA a PÚ ředitel ulice místo PSČ telefon fax adresa e-mail
OLOMOUC Ing. Karel Stojan Blanická 1 Olomouc 772 00 585244540, 

585244544, 
585206411

585244543 za_olomouc@mze.cz

PÚ Olomouc Ing. Jaromír Souček Blanická 1 Olomouc 772 00 585206442 585501438 pu_olomouc@mze.cz
OPAVA Ing. Ladislav Bittner Horní nám. 2 Opava 746 57 553696185, 

553696111
553626640 za_opava@mze.cz

PÚ Opava Miroslava Uvírová Horní nám. 2 Opava 746 01 553696193 553690338 pu_opava@mze.cz
PÚ Ostrava řídí Miroslava Uvírová Horní nám. 2 Opava 746 01 553696193 596223461 pu_opava@mze.cz
PŘEROV Ing. Petra Vrtělová Wurmova 2 Přerov 751 52 581210953, 

581217611, 
581217750

581202176 za_prerov@mze.cz

PÚ Přerov Ing. Svatava Volková Wurmova 2 Přerov 751 52 581202722 581202723 pu_prerov@mze.cz
ŠUMPERK Ing. Jiří Gonda Nemocniční 53 Šumperk 787 01 583314243, 

583314242, 
583212311

583215350 za_sumperk@mze.cz

PÚ Šumperk RNDr. Helena Krutilová Nemocniční 53 Šumperk 787 01 583314212, 
602718934

584493607 pu_sumperk@mze.cz

PÚ Jeseník RNDr. Helena Krutilová Karla Čapka 
10/1147

Jeseník 790 01 584493369, 
602718934

583216017 pu_jesenik@mze.cz

VSETÍN Ing. Jiří Kubeša Smetanova 1484 Vsetín 755 01 571425102, 
571425101, 
571425110

571425110 za_vsetin@mze.cz

PÚ Vsetín Ing. Libuše Martinková Smetanova 1484 Vsetín 755 01 571425212 571425222 pu_vsetin@mze.cz

Další ministerstva ČR adresa telefon fax internet
Ministerstvo dopravy nábř. L. Svobody 12/1222, 

P. O. Box 9
110 15 Praha 1

972 231 112 972 231 115 www.mdcr.cz

Ministerstvo financí 
Centrum pro zahraniční pomoc

Letenská 15 
118 10 Praha 1

257 041 111 257 042 788 www.mfcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 
110 15 Praha 1

224 861 111  224 861 333 www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32
110 15 Praha 1 

224 851 111  224 811 089 www.mpo.cz
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2. Odborná podpora státní správy (pracovní název)
Instituce adresa telefon, fax internet
Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR

Kališnická 4-6
130 23 Praha 3

tel: ústředna: 222 069 111
fax: 222 580 012

www.nature.cz

CENIA – česká informační 
agentura životního prostředí

Kodaňská 10 
100 10 Praha 10

tel: 267 225 232
fax: 271 742 306

www.cenia.cz

ČHMÚ Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

tel: 241 765 614
fax: 241 760 603

www.chmi.cz

Správa ochrany přírody Nuselská 39 
140 00 Praha 4

tel: 241 082 111 www.schkocr.cz

VÚV T.G.M. Podbabská 30 
160 62 Praha 6

tel: 220 197 111
fax: 233 333 804

www.vuv.cz

Pobočka Brno Dřevařská 12 
657 57 Brno

tel: 541 321 224 
fax: 541 211 397
Vedoucí pobočky: Ing. Jaroslav Zdařil, CSc. 

Pobočka Ostrava Macharova 5 
702 00 Ostrava

tel: 596 134 181 
fax: 596 134 180
ředitel: Ing. Jan Sviták

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 
100 42 Praha 10

tel: 267 081 111
fax: 272 744 354

www.szu.cz

Technologické centrum AV 
ČR

Rozvojová 135 
165 02 Praha 6

tel: 234 006 100
fax: 220 922 698

www.tc.cz

Centrum pro regionální 
rozvoj ČR

Vinohradská 46 
120 00 Praha 2

tel: 221 580 201
fax: 221 580 284
ředitel : RNDr. Ivo Ryšlavý 

www.crr.cz
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Česká inspekce životního prostředí
adresa telefon fax email
Na Břehu 267, 190 00 Praha 222 860 111– ústředna 283 892 662 public@cizp.cz
oddělení vedoucí linka email
Ředitel Ing. Jan Slanec 564 slanec@cizp.cz
Oddělení komunikace, tisková mluvčí Mgr. Eva Rolečková 348 roleckova@cizp.cz
Oddělení právní a kontroly JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, PhD. 336 jelinkova@cizp.cz
Oddělení ochrany vod Ing. Hynek Beneš 241 benes@cizp.cz
Oddělení odpadového hospodářství Ing. Martin Stifter 230 stifter@cizp.cz
Oddělení ochrany ovzduší RNDr. Stanislav Bosák, CSc. 255 bosak@cizp.cz
Oddělení ochrany lesa Ing. Jan Hořejší 262 horejsi@cizp.cz
Oddělení ochrany přírody Ing. Tomáš Mařík 280 marik@cizp.cz

Oblastní inspektoráty ČIŽP
Adresa tel. fax email
OI Praha
Dělnická 12, 170 00 Praha 7 266 793 330 266 793 333 martan@ph.cizp.cz
Ing. Pavel Martan
OI České Budějovice
Dr. Stejskala 6, P.O.Box 32, 
370 21 České Budějovice

386 352 506 386 357 581 kratky@cb.cizp.cz

Ing. Ladislav Krátký
OI Plzeň
Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň 377 993 400 377 237 289 sevelka@pl.cizp.cz
Ing. Zbyněk Sevelka
OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem 475 500 547 475 500 042 balej@ul.cizp.cz
Ing. Jiří Balej, CSc.
OI Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 495 773 190

495 773 402
495 211 175 hyspler@hk.cizp.cz

Ing. Radomír Hyšpler, CSc.
OI Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod 569 496 121 569 429 822 novak@hb.cizp.cz
Vítězslav Novák 
OI Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 545 545 101 545 545 100 sapousek@bn.cizp.cz
Ing. Oldřich Sapoušek, CSc.
OI Olomouc
Tovární 41, 772 00 Olomouc 585 243 429 585 243 410 zima@ol.cizp.cz
Ing. Karel Zima
OI Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava 595 134 100 506 115 525 stejskal@ov.cizp.cz
Ing. Tomáš Stejskal
OI Liberec
Tř. 1. Máje 858/26, 460 01 Liberec 4 485 340 700 485 340 712 kolarovahana@lb.cizp.cz
Ing. Hana Kolářová.



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

96

3. Regionální rozvojové agentury 
v České republice
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.  
Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02  
Tel.: 475 657 331  
Pracoviště: Most, Budovatelů 2830, PSČ 434 37  
Ředitel: Ing. Manfred Hellmich, MBA  
tel.: 476 206 538-9 fax: 476 706 331  
e-mail: hellmich@rra.cz, rra@rra.cz  
www: http//www.rra.cz

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy  
sídlo: Olomouc, Horní nám. 5, PSČ 772 00  
ředitel: Ing. František Kaštyl  
tel.: 585 228 698 fax: 585 228 581  
e-mail: rarsm@rarsm.cz 
www: http://www.rarsm.cz 

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 
sídlo: Stachy 206, okres Prachatice, PSČ 384 73  
ředitel: Miloš Picek  
tel./fax: 388 428 242  
tel.: 388 428 544  
e-mail: info@rras.cz  
www: http://www.rra-sumava.cz 

ARR – Agentura regionálního rozvoje, s. r. o. 
sídlo: Tř.1.máje 26/858, Liberec III PSČ 460 01 ředitel: 
Mgr. Tomáš Kafka  
tel: 485 340 987, 485 340 999 (sekr.)  
fax: 485 340 977  
e-mail: info@arr-nisa.cz  
www: http://www.arr-nisa.cz 
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.  
sídlo: Ostrava 1, Na Jízdárně 7, PSČ 702 00  
ředitel: Ing. Petr Czekaj  
tel.: 595 691 211  
fax: 595 691 204  
e-mail: arr@rdaova.cz  
www: http://www.rdaova.cz 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy  
sídlo: Brno, Královopolská 139, PSČ 612 00  
ředitel: JUDr. Vladimír Gašpar 
tel.: 541 211 635  
fax:  541 219 282 
e-mail: rrajm@rrajm.cz, sekretariat@rrajm.cz  
www: http://www.rrajm.cz 

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s.  
sídlo: Bojkovice, Sušilova 952, okres Uherské Hradiště, PSČ 
687 71  
ředitel: RNDr. Pavel Kuča  
tel.: 572 624 469, 603 530 615  
fax: 572 633 142  
e-mail: kuca@sub.cz

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 
sídlo: Plzeň, Riegrova 1, PSČ 306 25  
ředitel: Ing. Filip Uhlík  
tel.: 377 237 679  
fax: 377 235 320  
e-mail: info@rra-pk.cz  
www: http://www.rra-pk.cz/ 

Regionální rozvojová agentura Egrensis – RRAE 
sídlo: Karlovy Vary, Závodu míru 579/1, PSČ 360 17  
ředitel: Ing. Zdeněk Výborný  
tel.: 353 560 317  
tel./fax: 353 560 777  
e-mail: kvary@rrae.cz  
www: http://www.rrae.cz

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy  
sídlo: Zlín, Nám. Míru 64, PSČ 760 01  
ředitel: Ing. Jaromír Schneider (ml.)  
tel.: 577 630 430-33  
fax: 577 630 430, 577 630 433  
e-mail: mail@rra-vychodnimorava.cz  
www: www.rra-vychodnimorava.cz 

Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské 
centrum, s.r.o. (HRAT, s.r.o.)  
sídlo: Třinec, Nám. TGM 383, PSČ 739 61  
ředitel: Ing. David Sventek, MBA  
tel.: 558 321 280, 558 323 271  
fax: 558 321 300  
e-mail: hrat@hrat.org  
www: http://www.hrat.org

CEP – Centrum evropského projektování 
sídlo: Hradec Králové, Wonkova 1142, PSČ 500 02  
ředitelka: Ing. Klára Dostálová  
tel.: 495 817 191  
fax: 495 817 380  
e-mail: info@cep-rra.cz, dostalova@cep-rra.cz  
www: http://www.cep-rra.cz 

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.  
sídlo: Jihlava, Křížová 2, PSČ 586 01 
ředitelka: Ing. Zdeňka Škarková  
tel.: 567 330 418  
fax: 567 330 864  
e-mail: region@rda-vysocina.cz 
www: http://www.rrav.cz 

Regionální rozvojová agentura jižních Čech, RERA a.s. 
sídlo: České Budějovice, Husova 5, PSČ 370 01  
ředitel: PhDr. Jiří Vlach  
tel.: 387 014 111  
fax: 387 014 110  
e-mail: rera@rera.cz, info@rera.cz  
www: http://www.rera.cz 
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Regionální rozvojová agentura Střední Čechy 
sídlo: Kladno, Náměstí Sítná č.p. 3105, PSČ 272 01  
ředitel: PhDr. Jiří Svítek  
tel.: 312 608 234 tel./fax: 312 681 347  
e-mail: svitek@rra-strednicechy.cz, rra@rra-strednicechy.cz  
www: http://www.rra-strednicechy.cz

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje  
sídlo: Pardubice, Karla IV. 42, PSČ 530 02  
ředitel: Ing. Michael Skalický, Ph.D.  
tel.: 466 053 911  
fax: 466 053 910  
e-mail: info@rrapk.cz  
www: http://www.rrapk.cz 

Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s.  
sídlo: Ústí nad Labem, Rooseveltova 1804/2, PSČ 400 01  
ředitel: Bc. Petr Beneš  
tel.: 475 216 730, 475 205 175  
fax: 475 211 869 
e-mail: agentura@arrel.cz 
www: http://www.arrel.cz 

Regional Development Agency 
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, PSČ 516 01  
ředitel: Jaroslav Štefek  
tel./fax: 494 531 054 
e-mail: info@euro-glacensis.cz  
www: http://www.euro-glacensis.cz/new/index.html

4. Některé nevládní, neziskové 
a poradenské organizace
Arnika www.arnika.org
Centrum pro dopravu a energetiku www.cde.ecn.cz
Děti Země www.detizeme.cz
Econnect (internetové zpravodajství) www.ecn.cz
EkoList po drátě (internetový deník) www.ekolist.cz
Ekologický právní servis www.eps.cz
Greenpeace www.greenpeace.cz
Hnutí DUHA www.hnutiduha.cz
SEVEn – Středisko pro efektivní využí-
vání energie, o.p.s.

www.svn.cz

Společnost pro trvale udržitelný život www.stuz.cz
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz
Zelený kruh www.zelenykruh.cz
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5. Významné nadace působící 
v oblasti životního prostředí
NADACE PARTNERSTVÍ
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky 
(grantová kola vypisuje nadace v různě zaměřených progra-
mech), více info na www. 
Programové oblasti: ochrana životního prostředí, regionální 
rozvoj. 
Příjemce podpory: občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, nadace, nadační fondy, obce.
Kontakt: Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 422 766, fax: 542 422 777
pship@ecn.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky 
(grantová kola vypisuje nadace cca 4x ročně).
Programové oblasti: sociální a humanitární, ochrana lidských 
práv a menšin, ochrana životního prostředí, vzdělávání, komu-
nitní a regionální rozvoj, trvalá udržitelnost neziskového sektoru, 
pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem, podpora iniciativ 
mladých lidí.
Příjemce podpory: občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, církevní právnické osoby, výjimečně i nadace a nadační 
fondy.
Kontakt: Nadace rozvoje občanské společnosti, 
Jelení 195/15, 118 01 Praha 1
tel.: 233 356 173, fax: 233 354 708
nros@nros.cz, www.nros.cz

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA
Forma podpory: nadace poskytuje finanční příspěvky (grantová 
kola vypisuje nadace cca 2x ročně). 
Programové oblasti: zdravotní, kulturní, ochrana lidských práv, 
vzdělávání, rozvoj regionálního a komunitního života, rozvoj 
neziskového sektoru, jiné (mezinárodní spolupráce Východ 
– Východ) a romský program.
Příjemce podpory: občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, nadace, nadační fondy, fyzické osoby, státní nebo 
obecní instituce, příspěvkové, rozpočtové organizace, soukromé 
subjekty).
Kontakt: Nadace Open Society Fund, 
Seifertova 47, 130 00 Praha 3
tel.: 222 540 979, fax: 222 540 978
osf@osf.cz, www.osf.cz

NADACE VIA 
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky 
(grantová kola vypisuje nadace cca 5x ročně).
Programové oblasti:
a) Místní rozvoj - rozvoj regionálního a komunitního života, ob-

nova kulturního dědictví, životní prostředí, komunitní sociální 
služby, místní filantropie.

b) Rozvoj NNO – rozvoj individuálního a firemního dárcovství, 
organizační rozvoj/posilování institucionální kapacity NO

Příjemce podpory: neziskové právnické osoby, ve výjimečných 
případech fyzické osoby. 
Kontakt: Nadace Via, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1
tel.: 233 113 370, fax: 233 113 380, mobil: 608 538 083 
via@nadacevia.cz, www.nadacevia.cz

NADACE SLUNÍČKO
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky 
(grantová kola vypisuje nadace cca 1x ročně).
Programové oblasti: ochrana životního prostředí - především 
energetika a doprava.
Příjemce podpory: občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti.
Kontakt: Nadace Sluníčko, Malířská 6, 170 00 Praha 7
tel.: 233 381 546
slunicko@ecn.cz, www.slunicko.ecn.cz

NADACE VERONICA
Forma podpory: nadace poskytuje finanční nadační příspěvky 
(grantová kola vypisuje nadace cca 1x ročně).
Programové oblasti: kulturní, ochrana nemovitých kulturních 
památek, ochrana životního prostředí, vzdělávání, rozvoj regio-
nálního a kulturního života; zejména na Moravě a Slezku.
Příjemce podpory: občanské sdružení, obecně prospěšná spo-
lečnost, nadace, nadační fond, účelové zařízení církve, fyzická 
osoba, státní nebo obecní instituce, příspěvková, rozpočtová 
organizace, soukromý subjekt.
Kontakt: Nadace Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 775
jasna.flamikova@ecn.cz, www.nadace.veronica.cz



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

99

6. Zahraniční finanční instituce 
International Finance Corporation (IFC)

Česká republika
Kontakt: Na Rybníčku, 120 00 Praha 2
 G. K. van der Mandele 
 tel: 296 36 8400, fax: 296 368 410
 www.ifc.org

European Bank for Reconstruction and Development

Česká republika
Kontakt:  Karlova 27, 110 00 Praha 1 
 tel: 224 239 070
  fax: 224 233 077

Headquarters
Kontakt: 1818 H Street, N.W. 
 Washington, D.C.
 20433, U.S.A.
 tel: (202) 477 1234
 fax: (202) 477 6391

Headquarters address
Kontakt: One Exchange Square
 London EC2A 2JN
 United Kingdom

Corporate Relations Unit
Kontakt: International Finance Corporation, 
 2121 Pennsylvania 
 Avenue, NW, Washington
 DC 20433 USA 
 tel: (202) 473 7711  
 fax: (202) 974 4384  
 Webmaster@ifc.org 

Evaluation Appraisal Unit
Kontakt: Tim Murphy, Barbara Robinson
 tel: 00 44 171 338 7158
 fax: 00 44 171 338 6878

The GEF Secretariat

Kontakt: 1818 H Street, NW
 Washington D.C. 20433, USA  
 www.gefweb.org

overseas Private investment corporation

Kontakt: 1100 New York Avenue, N.W. 
 Washington,DC20527  
 tel: (202) 336 8799
 fax: (202) 408 9859
 OPIC/S=INFO@mhs.attmail.com

Advent International

Kontakt: 123 Buckingham Palace road
 Joanna M. James 
 ředitelka pro východní Evropu
 London SW 1W 9SL, UK 

Environmental Enterprises Assistance Fund

Kontakt: 1901 N. Moore St., Suite 1004
 Helen A. Chaikovski, viceprezidentka 
  pro finanční pomoc
 Arlington, VA 22209

 tel: +(44 171) 333 0800
 fax: +(44 171) 333 0801

 tel: +1 (703) 522 5928, linka 12
 fax: +1 (703) 522 6450

Calvert Group, Calvert Emerging Europe Fund (CEEF) Calvert Group, Calvert Emerging Europe Fund (CEEF)

Kontakt: 7201 Wisconsin Avenue, #310
 Mark A. Vdovic
 ředitel rozvoje podnikání Bethesda, Maryland 20814
 tel: +1(301) 718 4272
 fax: +1(301) 656 4421

Kontakt: Brunel House
 Glen Saunders
 11 The Promenade, Clifton
 Bristol BS8 3NN, UK 
 tel: +(44 117) 973 9339 
 fax: +(44 117) 973 9303
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7. Seznam zkratek
AV ČR  Akademie věd ČR 
CBC Cross Border Co - operation
CENIA česká informační agentura životního prostředí
EAGGF  European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
EK Evropská komise
EPC  Energy Performance Contracting
ERDF  European Regional Development Fund
ES/EU  Evropské společenství /Evropská Unie
ESF  Evropský sociální fond
FES  Firmy energetických služeb
ISPA  Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
HRDP Horizontal Rural Development Plan
MD ČR Ministerstvo dopravy ČR
MF ČR Ministerstvo financí ČR
MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MZe ČR Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR
NNO  nevládní neziskové organizace
OP  Operační program 
PGRLF  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
PHO pásmo hygienické ochrany
SAPARD  Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development
SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR
SROP Společný regionální operační program
ÚSES  územní systém ekologické stability
VÚV  Výzkumný ústav vodohospodářský


