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1.
Dodatek č. 1

ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 1. února 2005 v platném znění

V Článku 3 „Žádost o poskytnutí podpory a doklady“ se text odst. 1. nahrazuje následujícím zněním: 

1.  Žádosti se předkládají Fondu prostřednictvím písemných nebo elektronických formulářů. Postup a nezbytné doklady, 
které jsou předkládány spolu s žádostí, jsou uvedeny v přílohách. Žádosti jsou předkládány dle jednotlivých pro-
gramů vyhlášených v přílohách směrnice, které upřesňují postup, nezbytné doklady potřebné pro předložení žádosti, 
a to až do výše předpokládaných disponibilních finančních prostředků Fondu. Termín zahájení a ukončení příjmu žá-
dostí do jednotlivých programů stanoví ministr.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra životního prostředí 

V Praze dne 22. 2. 2006

 RNDr. Libor Ambrozek, v. r.
 ministr 
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Přílohy I

„SMĚRNICE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR“ PLATNÉ OD 01.03.2006

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

Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány Směrnicí Ministerstva životního 
prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Formu a zaměření podpory stanoví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle vnějších a vnitřních eko-
nomických podmínek Přílohy ke Směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
(dále jen „Přílohy“).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: 
Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Přílohy č. I.5, na opatření splňující podmínky 

pro zařazení do některého z vyhlášených programů, podané před termínem zahájení realizace opatření, budou re-
gistrovány. Po termínu zahájení realizace může Fond zaregistrovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsou-
hlasených správcem Fondu.

Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR a těchto jejích Příloh I se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavate-
lem předáno dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) 1 o předání staveniště. Za termín dokončení 
stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního 
zákona v platném znění, resp. datum z předávacího protokolu o ukončení akce. Pro posouzení, zda je podpora po-
skytována na dosud neukončenou akci (čl. 1 Směrnice) je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře. 
Náklady na výrobu informačních tabulí, které musí být instalovány na všechny akce financované Fondem, budou 
započítávány do uznatelných nákladů.

Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle vyjádření kraje 
a technické úrovně řešení, a to v každé složce životního prostředí dle kriterií uvedených v Příloze č. I.1. 

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

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

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem registrovaným od 01.03.2006. Žádosti, registrované před 
nabytím účinnosti těchto Příloh I Směrnice (tj. do 28.02. 2006), budou posouzeny, vyhodnoceny a vyřízeny, včetně vy-
dání „Rozhodnutí“ ministra o poskytnutí podpory a uzavření smlouvy o podpoře, podle ustanovení Příloh I Směrnice, 
platných v době zaregistrování žádosti.

Přílohy:
Příloha č. I.1: Specifikace opatření, na která bude Fond přijímat žádost
Příloha č. I.2: Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu
Příloha č. I.3: Formulář žádosti o podporu z Fondu
Příloha č. I.4: Výpočet ukazatele dluhové služby
Příloha č. I.5: Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu z Fondu



3

Příloha č. I.6: Odborný posudek
Příloha č. I.7: Program péče o přírodní prostředí
Příloha č. I.8: Program environmentálního vzdělávání a osvěty 
Příloha č. I.9:  Příloha k Programu 2.7.1. Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší (po-

žadavky Fondu na cíle, obsah řešení a výstupy x)

Příloha č. I.11: Jednotný formulář zprávy: Joint Implementation (JI) projekty x)

Příloha č. I.12: Adresář

 RNDr. Libor Ambrozek, v. r.
 ministr 

x) Přílohy č. I.9 a I.11 výtisk neobsahuje, zájemcům bude poskytnuta na vyžádání na pracovištích Fondu.
Příloha č. I.1



4

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE SFŽP ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden 
samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, roz-
dílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu. Při realizaci opatření s podporou 
Fondu se doporučuje využívat především ekologicky šetrné výrobky.

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 aglomerací velikosti 2 000 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, u nichž dosud není vybudována čistírna od-
padních 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 aglomerací do 2000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody, nebo pří-
rodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo na území národních parků a chráněných krajinných 
oblastí a jejich ochranných pásem.

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů

Opatření u zdrojů znečištění, kde se na vybudovanou kanalizaci (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 
ekvivalentních 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 pod-

pory požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstraněného přepočteného znečištění, které se stanoví z hod-
not odstraněného znečištění CHSK- Cr, NL, Ncelk, Pcelk,

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 podpory, 

c)  priority regionálních politik ochrany životního prostředí krajských 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, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, národních parků, 
chráněných krajinných oblastí),

e)  úroveň technického řešení,
f)  zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a kompletace systému likvidace odpadních vod.

2. Oblast ochrany ovzduší:
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci těchto programů:
2.1.  Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně 

prospěšných činností
Program je určen pro provozovatele malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/

2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, v případech, kdy je zdroj provozován za účelem dodávky tepla pro vytá-
pění a TUV pro školy, mateřské školy, zdravotnická zařízení, veřejně správní budovy, domovy důchodců, ústavy men-
tálně 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 %. Podpora se vztahuje i na přípojky zajišťující dodávky zem-
ního plynu pro rekonstruované zdroje tepla a případné rozvody centrálním zásobováním teplem (CZT) včetně převádě-
cích a výměníkových stanic. 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 energetického auditu, v platném znění. Energetický audit je povinnou přílohou žádosti v případě, 
že současná spotřeba energií v rekonstruovaném zdroji přesahuje 700 GJ ročně bez ohledu na celkovou spotřebu energií 
vlastníka rekonstruovaného zdroje.
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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 

znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně rozvodů CZT 
za účelem plnění podmínek zákona o ochraně ovzduší a zavádění nejlepších dostupných technik. Podmínkou zařazení 
do programu je prokazatelné 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 integrované prevenci, v platném 
znění. V případě energetických zařízení a využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení je dále podmín-
kou 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 do-
ložena 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 energetického auditu, v platném znění. 
Energetický audit je povinnou přílohou žádosti v případě, že současná spotřeba energií v rekonstruovaném zdroji přesa-
huje 700 GJ ročně bez ohledu na celkovou spotřebu energií vlastníka rekonstruovaného zdroje.

PROGRAM K PLNĚNÍ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH POŠKOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU 
VRSTVU ZEMĚ 
2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země

Cílem programu je komplexní zabezpečení zneškodnění regulovaných látek a výrobků, vyřazených z používání s ob-
sahem 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. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Předmětem podpory je komplexní zajištění zneškodnění výrobků, především domácích chladících zařízení a hasi-
cích přístrojů, 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 regulovaných 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 ohrožují-
cích ozónovou vrstvu Země zajišťující minimální únik regulovaných látek,

3.  odsátí regulovaných látek, 
4.  odvoz odpadů neobsahujících regulované látky k sešrotování,
5.  ekologické zneškodnění látek a výrobků vyřazených z používání 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 obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících 

ozónovou vrstvu Země, tj.
  – sběr a svoz výrobků vyřazených z používání obsahujících regulované látky,
  – sběr regulovaných látek,
  – zneškodňování regulovaných látek,
b)  technické řešení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Země,
c)  množství zneškodněných látek a výrobků vyřazených z používání obsahujících regulované látky,
d)  finanční náročnost vypočítaná z celkových nákladů a požadované podpory z Fondu
e)  splnění kvalifikačních požadavků pro sběr regulovaných látek a výrobků vyřazených z používání a jejich zneškodnění. 

Žadatelé o podporu musí  před uzavřením smlouvy s Fondem doložit počet výrobků vyřazených z používání s obsa-
hem 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, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění, případně 
s právní úpravou platnou v členských zemích Evropské unie.
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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 obsa-

hem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země,
 2.  dotace na technické řešení pro komplexní zajištění zneškodnění vyřazených chladících zařízení obsahujících regu-

lované 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 postupné realizace. Toho má být dosaženo použitím společných 
metod a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzduší a udržováním kvality ovzduší v místech s přijatelným 
znečištěním 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 je především podpořit zpracování „Programového dodatku“ definovaného Zákonem o ochraně 

ovzduší ve znění zákona 385/2005 Sb. (§ 7, odst. 8) ke krajským programům snižování emisí a imisí znečišťujících látek. 
Účelem zpracovaní Programového dodatku je:
 – upřesnit priority stanovené v PZKO na úrovni zón a aglomerací a stanovit jejich pořadí
 – stanovit odvozené priority na úrovni konkrétních lokalit (ORP, obce se stavebním úřadem, města a obce)
 – přiřadit k prioritám konkrétní akce (projekty) včetně odhadu jejich finanční náročnosti
 – připravit podklad pro rozhodování kraje/měst o přímé či nepřímé podpoře nad disponibilními finančními zdroji

V rámci programu 2.7.1. je možné rovněž podat žádost na zpracování místního programu snižování emisí a imisí zne-
čišťujících látek do ovzduší, přičemž při výběru budou preferovány žádosti zahrnující řešení v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Program je určen pro krajské úřady a úřady místní správy a samosprávy.

2.7.2. Program realizace územních programů snižování emisí a imisí znečišťujících látek
Cílem programu je podpora realizace projektů v souladu se zpracovaným Programovým dodatkem, vedoucích ke sní-

žení imisí a emisí znečišťujících látek, vypouštěných do ovzduší z těch místních zdrojů, které kvalitu ovzduší v zóně/
aglomeraci ovlivňují. Podmínkou pro zařazení projektu do programu je jeho zahrnutí do vyjmenovaných projektů v Pro-
gramovém dodatku. V případě projektu řešícího zásobování energiemi dané lokality, bude vyjádřen ekologický přínos 
projektu, kterého bude dosaženo do dvou let od dokončení. U projektů, jejichž cílem je snížení imisí, je podmínkou za-
řazení do programu jejich realizace v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany ovzduší (kromě programů 2.6., 2.7.1 
a 2.8.) jsou stanovena takto:
 a)  měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření i požadované, případně navrhované podpory 

z Fondu, vztažená na jednotku odstraněného znečištění,
 b) úroveň koncentrací hlavních znečišťujících látek v dané lokalitě, úroveň emisního zatížení v dané lokalitě
 c)  vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění cel-

kového 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 podpory, 

 d)  preference opatření, která zabezpečí trvalé snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než od-
povídá emisním limitům pro nové zdroje podle prováděcích předpisů k zákonu č 86/2002 Sb., v platném znění 
a provozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnění přísnějších podmínek provozování těchto 
zdrojů než je legislativně stanoveno, 

 e)  využití nejlepších dostupných technik, energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv,
 f)  potřeby oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostředí v rámci ČR i v rámci krajů dle členění České republiky 

platného od 1.1.2000,
 g) energie vazba na využití současných kapacit a regionální politiky.

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

Program napomáhá plnění Národního programu ke zmírnění 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 
společných projektů v souladu s přijatými mezinárodními závazky v rámci Kjótského protokolu a mezinárodními poža-
davky na jejich implementaci, které umožní následný převod snížení emisí skleníkových plynů za předpokladu plnění 
národního redukčního cíle pro emise skleníkových plynů.
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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 mechanizmů Kjótského protokolu při realizaci společných 
projektů (projektů JI) a stanovit podmínky jeho realizace.

Opatření navrhovaná k převodu emisních kreditů na zahraniční 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 implementaci, může být podpořeno v rámci příslušných in-
vestičních programů Fondu. Předpokladem podpory z Fondu je, že žadatel prokázal nedostatek disponibilních finančních 
zdrojů, ale je ekonomicky způsobilý opatření provést.

Přijímány a posuzovány budou projekty JI pouze investičního charakteru, vedoucí ke snižování emisí skleníkových 
plynů a snižování ekonomických nákladů, zaměřené zejména na úspory energie a zvyšování energetické účinnosti z ná-
sledujících prioritních oblastí:
–  vytápění budov ve veřejném sektoru a obytných budovách, zejména rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší a roz-

vodů tepla z centrálního zásobování teplem (CZT), zateplování budov a regulace;
– využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení;
– 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 samostatném oddělení změny klimatu MŽP.

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

Kritéria pro výběr akcí k převodu emisních kreditů jsou stanovena 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 skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez realizace 

projektu nemohlo dojít. Z dalšího řízení budou předem vyloučeny návrhy projektů, které budou zaměřeny na splnění pod-
mínek daných příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky z oblasti životního prostředí;

–  soulad s prioritami Státní politiky životního prostředí a s prioritami 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 poměrů indikátorů charakterizující předmětnou technologii);

–  environmentální aspekty projektu – například hospodárné využívání přírodních zdrojů, recyklace odpadů apod., do-
ložené exaktně vyjádřenými ekologickými přínosy v jednotlivých složkách životního prostředí;

–  ekonomické aspekty projektu – například nákladově efektivní řešení, soulad s makroekonomickou politikou na ná-
rodní i regionální 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 vymeze-

ných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lesním zákonem č. 289/1995 Sb., v plat-
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ném znění a zákonem 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.
  3.1.4. 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

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu péče o přírodní prostředí jsou stanovena takto:
a) Významem z hlediska ochrany přírody a krajiny
1.  národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), I. zóna chráněných krajinných oblastí (CHKO), 

I. a II. zóna národních parků (NP), zvláště chráněné 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
c) Hodnocení celkové úrovně akce
d)  Vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění 

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

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 se schváleným Plánem péče NP. 

Bližší specifikace celého programu 3., odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajů 
uvedených v žádosti, jsou uvedeny v Příloze č. I.7.

8. Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty:

1.1. Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizace opatření, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzděláva-

cích a osvětových programů a environmentálního poradenství na celém území České republiky.

8.2. Program podpory výstavby, rekonstrukce environmentálních center
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 en-
vironmentálního poradenství na celém území ČR. 

Bližší specifikace těchto programů, odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajů, uvede-
ných v žádosti, jsou uvedeny v příloze č. I.8.
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Příloha č. I.2

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

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

2)  “Rozhodnutí” s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů po jeho podpisu minis-
trem životního prostředí.

3)  Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR a těchto jejích Příloh se za den zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednatelem předáno do-
davateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. Za termín dokončení stavby se považuje 
den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního zákona v aktuálním 
znění, resp. datum z předávacího protokolu o ukončení akce. Náklady na výrobu informačních tabulí, které musí být 
instalovány na všechny akce financované Fondem, jsou započítávány do uznatelných nákladů.

4)  Typy žadatelů o podporu
A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména

–  obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění zá-
konů, v platném znění);

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

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

složky);
P – ostatní podnikatelské subjekty, zejména 

– obchodní společnosti;
– státní podniky; 
– družstva; 
– fyzické osoby – podnikatelé.

E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající). 

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

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

6.  Fond uvolňuje finanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fakturační 
princip) a to poměrem % dotace a % vlastních zdrojů. Použití finančních prostředků (dotace a vlastních zdrojů) klient 
průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní 
režim financování. 

7.  Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání a vyhodnocení ekono-
mické způsobilosti žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních prostředků.

8.  Na základě vyhodnocení ekonomické způsobilosti (bonity) žadatele a vyhodnocení finanční analýzy předmětu pod-
pory Fond navrhne formu, výši a strukturu finanční podpory podle zásady maximálního zapojení finančních pro-
středků žadatele včetně případných úvěrů a jiných forem návratných finančních prostředků. K projednání v Radě 
Fond předloží jednotlivé návrhy Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finanční podpory z prostředků 
SFŽP ČR. V případě podstatných změn ve výši dotace v návrhu Rozhodnutí oproti zaregistrované žádosti Fond pro-
jedná s žadatelem příslušné změny ještě před zasedáním Rady Fondu.
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Článek II

1. Přímé finanční podpory
Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální limit dotace v procentu-

álním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky podpory, uvedené v následující ta-
bulce podle vyhlášených programů s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení 
ekonomiky podporovaného opatření a bonitu žadatele:

1.A. Maximální limity dotace

Číslo
Programu

Název programu
Typ

žadatele

Max. limit 
% dotace

ze základu pro výpočet podpory 

1.1. Program – Střední zdroje A
40

max. 25 mil. Kč/1 akci 1)

1.2.

Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 
vod, nebo opatření u zdrojů znečištění na území NP 
a CHKO a jejich ochranných pásem

A
60

max. 25 mil. Kč/1 akci 1) 4)

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů A
30

max. 15 mil. Kč/1 akci 1)

2.1.
Program snižování emisí u zdrojů provozovaných za 
účelem veřejně prospěšných činností

A
50 

max. 2,5 mil. Kč/1 akci 1)

2.2
Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší 
ve smyslu legislativních požadavků zákona 
o ochraně ovzduší

A
30

max. 10 mil. Kč/1 akci 1)

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země A 80 2)

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

A 
60

max. 0,3 mil. Kč/1 akci 1)

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

A
P

40
207) 

2.8.
Program posuzování ekologických opatření vedoucích 
k významnému snížení skleníkových plynů

3.1. Program péče o přírodní prostředí
A, E 80 3) 5) 6)

P 40 5) 

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

A (pouze obce)
90

max. 100 tis. Kč/obec 1)

8.1.
Program podpory environmentálního vzdělávání 
a osvěty

A
70

max. 2 mil. Kč/ 1 akce/rok1)

8.2
Program podpory výstavby, rekonstrukce 
environmentálních center

A 70

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

2) Maximální výše podpory bude limitována výtěžností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek domácího chlazení.

3) Žadatel prokáže, že předmět podpory není využíván k podnikání.

4) Max. limit pro žadatele na území národních parků – 80 % dotace ze základu pro výpočet podpory.

5)  Max. limit pro žadatele na území národních parků – 90% dotace ze základu pro výpočet podpory u akcí, které jsou zahrnuty ve zpracovaném plánu opat-

ření nutných ke zlepšení ŽP v obcích národních parků. Podmínkou je předložení kopie schváleného plánu. 

6) U programu 3.1.5, 3.1.6. a 3.1.7. je poskytována podpora formou dotace až do výše 100 % ze základu výpočtu podpory. 

7)  V případě veřejné podpory u programu 2.7.2 bude výše a % podíl podpory stanovena na základě pokynů společenství o poskytování veřejné podpory v ob-

lasti životního prostředí.

Podpora formou dotace
Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření 

ze základu pro výpočet podpory uvedené v předcházejících tabulkách podle vyhlášených programů.

Maximální výše dotace je stanovena u jednotlivých vybraných programů nejen procentem, ale současně je limitována 
i pevnou maximální částkou podle předcházející tabulky.
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Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu pod-
por. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele 
a technicko-ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků 
do výše 10 % celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel 
předkládá v termínu podle smlouvy.

2. Změny podmínek
V případě, že dojde ke změně platnosti obecně závazných právních předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vy-

hrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech. 

3. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů
Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková 

výše podpory ze SR a Fondu převýší 80% základu pro stanovení podpory. 
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Příloha č. I.5 

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY, KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY  
JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE SFŽP ČR

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu jsou uvedeny v přehledu (postup a nezbytné doklady k žádostem v oblasti 
ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy jsou uvedeny v samostatné Příloze I.7., v oblasti environmentálního vzdělávání v Příloze I.8)

Žadatel vyplní žádost o podporu z Fondu a předloží ji Kanceláři Fondu.

Pokud je vydáno kladné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory, předloží žadatel o podporu 
další podklady k přípravě smlouvy o poskytnutí podpory.

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti, jsou následující:
•  Stanovisko místně příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potřeb životního 

prostředí a územního rozvoje obsahující i potvrzení souladu se schválenou koncepcí kraje (u programů 1.1 – 1.5 
v souladu s usnesením vlády č. 1236 – prosinec 2002 o opatření k plnění Směrnice Rady 91/271 ES)

•  Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele;
•  Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického 

a ekologického hlediska;
•  Stanovisko inspekčního orgánu ŽP;
•  Souhlasné vyjádření provozovatele ČOV k možnosti připojení budované kanalizace a splnění podmínek nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění, u akcí z oblasti ochrany vod;
•  Vyjádření vodohospodářského orgánu, v případě programu 1.2. doložit doklady o vyhlášení pásma ochrany 

zdrojů pitné vody nebo o vyhlášení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod podle 
§21 zákona 164/2001 Sb., v platném znění; 

•  Vyjádření příslušného orgánu státní správy podle § 75 zákona č.114/1992 Sb., v  platném znění, v případě 
ochrany NP a CHKO;

•  Údaje o zdrojích financování – doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, 
v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách úvěru;

•  Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele;
•  Územní rozhodnutí s potvrzením nabytí právní moci – pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení; 
•  Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH;
•  Výpočet ukazatele dluhové služby podle metodiky vydané Fondem;
•  Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 občanského záko-

níka pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním s Fondem byla 
u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace);

•  Prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky a o podmínkách využí-
vání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky posky-
tované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční institucí.

•  U programu 2.7.1. prohlášení žadatele, zda se jedná o opatření investičního nebo neinvestičního charakteru;
•  U programu 2.1. a 2.2. bude úspora ve spotřebě paliv doložena energetickým auditem zpracovaným dle zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a vyhláškou MPO č. 213/2001 Sb., jestliže celková roční 
spotřeba energie budovy či samostatně zásobovaného areálu dosahuje alespoň 700 GJ, bez ohledu na celkovou roční 
spotřebu energie vlastníka.

Postup a nezbytné podklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o posouzení projektu JI v rámci neinvestič-
ního programu 2.8:

Žádost o posouzení projektu JI v rámci neinvestičního programu 2.8 je podávána na formuláři podle Přílohy č. I.3 
Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR (posouzení projektu JI) s tím, že bude vyplněn:

a) celý oddíl A formuláře,
b) celý oddíl B formuláře,
c) oddíl C.1. formuláře,
d) oddíl C.2.II formuláře,
e) oddíl D.1. formuláře,
f) oddíl D.3. formuláře,
g) celý oddíl E formuláře,
h) oddíly F a G.
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Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti v rámci programu 
2.8, jsou následující:

•  stanovisko místně příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potřeb životního 
prostředí a územního rozvoje;

•  doklady, z kterých je patrná právní subjektivita žadatele i zahraničního investora;
•  dokumentace v takovém stupni, která umožní posouzení projektu JI z technického, ekonomického a ekologického 

hlediska (např. dokumentace dle § 3 vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění) 
•  stanovisko inspekčního orgánu ŽP;
•  údaje o zdrojích financování – návrhy, případně doklady ověřující celkové financování projektu JI po celou dobu 

výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách 
úvěru, v případě žádosti o příspěvek na úhradu úroků z úvěru předložit úvěrovou smlouvu včetně splátkového ka-
lendáře

•  prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky a o podmínkách využí-
vání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky posky-
tované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční institucí*);

•  prohlášení zahraničního partnera o účasti na projektu a úhradě jeho podílu*);
•  stanovisko vlády (resp.příslušné autority či administrátora) země zahraničního partnera*);
•  energetický audit (je-li pro daný projekt JI reálné jeho zpracování) ve smyslu zákona 406/2000 Sb., o hospo-

daření energií, v platném znění a s vyhláškou MPO 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí 
energetického auditu, v platném znění. Energetický audit je povinnou přílohou žádosti v případě, že současná 
spotřeba energií v rekonstruovaném zdroji přesahuje 700 GJ ročně bez ohledu na celkovou spotřebu energií 
vlastníka rekonstruovaného zdroje. V případě nově budovaného zdroje energie je energetický audit vždy nedíl-
nou součástí žádosti

•  zdůvodnění ekonomické efektivnosti projektu JI doložené finanční analýzou pokud není součástí energetic-
kého auditu, finanční analýza bude obsahovat jak variantu se započtením příjmů z prodeje emisních kreditů, tak 
variantu bez započtení příjmů z prodeje emisních kreditů.

•  transparentní výpočet referenční (původní) a nové úrovně emisí skleníkových plynů za období, v němž žada-
tel předpokládá prodej emisních kreditů, minimálně však v letech 2008–2012.

Žadatel v případě vydání kladného “Rozhodnutí” ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR 
podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
•  Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technic-

kého, ekonomického a ekologického hlediska;
•  Stavební povolení nebo vodohospodářské rozhodnutí;
•  Údaje o zdrojích financování – v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl;
•  Vyjádření příslušného dodavatele energie k dodávce energie a k technicko-ekonomickému řešení předmět-

ného opatření v roce dokončení stavby v případě realizace opatření vyžadujícího napojení na stávající veřejné 
energetické (elektrické, plynovodní, CZT) sítě;

•  Doklady prokazující dodržení zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění a kopie 
dodavatelských smluv;

•  Validační zpráva (odborný posudek), včetně podkladové dokumentace (identifikační údaje projektu, transparentní 
výpočet snížení emisí skleníkových plynů, finanční analýza projektu se započtením příspěvku z prodeje emisních 
kreditů, monitorovací plán a návrh smlouvy o převodu práv k emisním kreditům), pokud nebyla předložena při po-
dání žádosti do programu 2.8.

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou ná-
sledující:

•  Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů, popř. 
účetní doklady;

•  Protokol o předání staveniště, příp. výpis ze stavebního deníku;
•  Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, příp. výpis ze stavebního deníku nebo doklad o dokončení vy-

plývající z podmínek SOD;
•  Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení, u programu 3.1. vyjádření orgánu 

státní správy;
•  Stanovisko České inspekce životního prostředí k dokončené akci, 

*) informace o zahraničním investorovi případně stanovisko příslušné vlády se dokládají pouze v případě, pokud je za-
hraniční investor předem znám
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•  Stanovisko projektanta k dokončené stavbě, u programu 3.1. stanovisko k realizaci akce dle projektu;
•  Vyhodnocení zkušebního provozu jako podklad k prokázaní ekologických efektů;
•  Čestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace akce nebyl plátce DPH;

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond (např. vyjádření správního úřadu). 
U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.

Upřesnění jednotlivých dokladů
Stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje – v tomto stanovisku uvede 

krajský úřad (odbor životního prostředí a odbor regionálního rozvoje), zda je navrhované opatření v souladu se schvále-
ným územním plánem (nebo s jeho připravovaným dosud neschváleným návrhem) a se schválenou nebo připravovanou 
koncepcí kraje, dále svůj názor k poskytnutí podpory z Fondu na základě širších územních vztahů z hlediska životního 
prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření;

Odborný posudek ve smyslu článku 3, odst. 2 Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR – 
jeho obsah je určen Přílohou č. I.6. U staveb, činností a technologií podléhajících posouzení podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, bude předlo-
žen posudek podle § 9 a stanovisko podle § 10 citovaného zákona;

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP – toto stanovisko vydává oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí 
(příslušný místu realizace opatření). Adresář příslušných inspekčních orgánů je uveden v Příloze č. I.10;

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele – aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, 
zřizovací listina u příspěvkových organizací apod.;

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele:
OBCE PŘEDKLÁDAJÍ:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí „FIN 2-12 M“, 
Rozvahu „Úč OÚPO 3-02“ za minulý rok a poslední vykazované období, výpočet ukazatele dluhové služby dle me-
todiky vydané Fondem, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpočtu na následující rok, ekonomický komentář 
k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1 Přílohy č. I.3 “Směrnice” – zdůvodnění případných výkyvů 
příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod.), prohlášení o zajištění vlastních 
zdrojů na realizaci akce. 

SVAZKY PŘEDKLÁDAJÍ:
Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu 
sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let:
 – zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, půjčka, příp. jiné),
 – přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků.

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY PŘEDKLÁDAJÍ:
Podnikatelské subjekty vyplňují ve Formuláři žádosti (Příloha I.3 „Směrnice“, část E. Současná a výhledová ekono-
mická situace žadatele a dále předkládají rozvahu a výkaz zisků a ztrát nebo výkaz o majetku a závazcích a výkaz 
o příjmech a výdajích za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se předkládají zá-
kladní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k údajům vyplněným 
ve formuláři žádosti (v tabulce E.1 a E.2 přílohy č. I.3 “Směrnice”, kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou 
příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povin-
ností provádět audit). Dále předkládají čestné prohlášení žadatele o účasti v jiných společnostech a v odůvodněných 
případech na vyžádání čestné prohlášení statutárních zástupců společnosti o majetku, bankovní informaci od peněžních 
ústavů, u kterých čerpají úvěr a přehled o přijatých úvěrech, jejich splácení a dále přehled o podrozvahových závazcích 
(vystavených zárukách, závazcích z leasingu a pod.).

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PŘEDKLÁDAJÍ:
Rozvahu „Úč OÚPO 3-02“, výsledovku „OÚ PO 4-02“ a doklad o zajištění vlastních zdrojů.

PRO PROJEKTY GENERUJÍCÍ PŘÍJMY bude zvláštní samostatnou přílohou tabulka “Toky hotovosti pro výpočet 
čisté současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů, které generují příjmy”. Tu je žada-
tel povinen vyplnit v případě, že projekt bude “hradit” splátky z úvěrů a úroků (nikoliv tedy z výsledku hospodaření 
žadatele);

Stanovisko příslušného útvaru MŽP nebo jiného k tomu příslušného orgánu ochrany přírody u akcí souvisejících 
s programem komplexní péče ve zvláště chráněných územích;

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond.
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Příloha č. I.6

ODBORNÝ POSUDEK

ve smyslu § 4 odst. 3 dle zákona ČNR č. 388/1991 Sb., v platném znění,
resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR.

1. Odborný posudek, který zpracovává odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na re-
alizaci navrhovaného opatření, bude vycházet z této osnovy:

a)  Obecné údaje;
b)  Identifikace předkladatele (investora);
c)  Adresát a účel posudku;
d)  Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období realizace, 

požadavek na Fond;
e)  Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí, posouzení 

možnosti aplikace nejlepších dostupných technik a jejich preference vůči klasickým řešením a posouzení výše ná-
kladů na realizaci opatření; 

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

podporou z Fondu.
Poznámka:

2. Odborný posudek pro potřebu Fondu se pro akce, u nichž se provádí hodnocení podle Zákona č. 100/2001 Sb., 
v  platném znění, a je již předložen posudek podle § 9 citovaného zákona, zpracuje pouze pro ty body této osnovy, 
které nejsou v posudku zpracovaném podle § 9 obsaženy (jedná se většinou o údaje investičního a ekonomického 
charakteru).

2. Odborný posudek vyžadovaný jako součást dokumentace pro program 2.8, který zpracovává odborně způsobilá práv-
nická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na realizaci navrhovaného opatření, bude vycházet z následující osnovy:

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

možnosti aplikace nejlepších dostupných technik a jejich preference vůči klasickým řešením a posouzení výše ná-
kladů na realizaci opatření;

f)  Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení;
g)  Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu a časovém období v rámci JI.

Odborný posudek musí obsahovat zejména ověření:

–  transparentní výpočet referenční (původní) úrovně emisí skleníkových plynů (tzv. baseline), u nově budovaných 
zdrojů tepla a energie se referenční úroveň stanoví hypoteticky;

–  roční redukce emisí skleníkových plynů;
–  celkovou redukci emisí skleníkových plynů dosažených během doby životnosti opatření, která navazuje na realizaci 

projektu;
–  požadované množství emisních kreditů k převodu na zahraniční subjekt ve sledovaném období (předpokládané ob-

dobí je v letech 2008 až 2012);
–  cenu za jednotku redukce emisí (cenu za 1 t CO2 ekv.);
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Příloha č. I. 7

PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ,  
OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Článek I

Základní kritéria pro výběr akcí

Základní kritéria pro výběr akcí k poskytnutí podpory jsou stanovena v dílčích programech takto:

Program 3.1. Program péče o přírodní prostředí

1. Dílčí program 3.1.1.

Zakládání prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Předmětem podpory je založení biocenter a biokoridorů a to zatravněním a výsadbou dřevin, odstraněním nežádoucích 
náletových dřevin a likvidací kalamitního rozšíření nežádoucích invazních druhů.

Opatření musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, pokud jsou provedeny komplexní pozem-
kové úpravy, musí být v souladu s nimi.

2. Dílčí program 3.1.2. 

Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků
Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:
a)  k obnově alejí, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky a nebo je alej vyhlášena jako alej památných 

stromů, a to na ošetřování stromů a na náhradní výsadby za odumřelé dřeviny.
b)  k ošetřování památných a cenných starých stromů,
c)  k obnově historicky cenných nebo památkově chráněných parků a okrasných zahrad, a to odstraňováním náletových 

dřevin, ošetřováním cenných stromů a výsadbou dřevin. 
d)  k obnově extenzivních sadů, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky, a to na ošetřování stromů a na 

náhradní výsadby za odumřelé dřeviny. Extenzivním sadem se rozumí vysokokmenný sad o výměře minimálně 0,3 
ha, starší 50 let. Sad nesmí být registrován jako intenzivní sad v registru ÚKZÚZ. Sad musí obsahovat staré odrůdy 
ovocných dřevin. U extenzivních sadů budou jako podnože dosazovány staré vysokokmenné odrůdy a na ně roubo-
vány místní staré odrůdy. Sad musí dosahovat minimálně hustoty 60 stromů na 1 ha. Na ploše extenzivního sadu ne-
smí být aplikovány biocidy. Sad nesmí být využíván k podnikání.

K bodu a) a d) Pokud alej nebo extenzivní sad splňuje požadavky kladené na významný krajinný prvek, ale nachází se 
v území s vyšším stupněm ochrany tj. ve zvláště chráněném území a nemůže být proto registrován jako významný kra-
jinný prvek, je možné poskytnout podporu na obnovu této aleje nebo extenzivního sadu, jako kdyby byly registrovány 
významným krajinným prvkem.

3. Dílčí program 3.1.4.

Péče o zamokřená území a vodní plochy 
Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:
a)  k zachování a obnově vhodných zamokřených a vodních ploch (mokřadů, pramenišť a rašelinišť),
b)  k odbahňování a opravě technických prvků extenzivně využívaných rybníků o maximální výměře do 8 ha (dle výpisu 

z katastru nemovitostí) v zájmu ochrany přírody a krajiny (podpora rozvoje významných biotopů, zvýšení biodiver-
zity),

c)  k zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy a to pouze na již postavených stavbách a na zá-
kladě doporučení odboru ekologie krajiny Ministerstva životního prostředí,

d)  k napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, a to pouze uměle odpojených od vodních toků a ne při-
rozeně zazemněných. Podporu je možné poskytnout také na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, které pozbyly 
svoji původní technickou funkci,
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4. Dílčí program 3.1.5.

Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území 
Předmětem podpory jsou opatření a zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných úze-

mích, uvedená ve schválených plánech péče podle § 18, 27 a 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, a podle § 10 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění.

5. Dílčí program 3.1.6.

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích 
Předmětem podpory jsou výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích podle § 61 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

6. Dílčí program 3.1.7.

Realizace schválených záchranných programů 
Předmětem podpory je realizace Ministerstvem životního prostředí schválených záchranných programů zvláště chrá-

něných druhů rostlin a živočichů.

Veškerá opatření musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, pokud jsou provedeny komplexní 
pozemkové úpravy, musí být v souladu s nimi.

Program 3.2. Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny

2. Dílčí program 3.2.2. 

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

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s vypracováním plánů opatření nutných ke zlepšení životního pro-
středí v obcích na území národních parků a jejich ochranných pásem. Program je určen pro obce, které alespoň částí 
svého katastrálního území leží na území národního parku včetně ochranného pásma. U Národního parku Šumava se 
za ochranné pásmo považuje CHKO Šumava. Plán opatření musí být v souladu se schváleným Plánem péče národních 
parků.

Obsahem plánů bude sestavení opatření nutných ke zlepšení životního prostředí.

Plány budou vycházet z této osnovy:
1) Analýza stávajícího stavu
2) Stanovení cílového stavu
3)  Návrhy konkrétních opatření nutných k dosažení vytýčeného cílového stavu včetně posouzení finančních možností 

obcí na tato opatření
4) Posouzení možnosti realizace
5) Harmonogram realizace jednotlivých opatření

Článek II

specifikace Zásad pro poskytování finanční podpory

1. Finanční podpora na realizaci opatření podle dílčích programů 3.1.1. až 3.1.5. a 3.1.7. se poskytuje fyzickým a právnickým 
osobám, které vlastní či mají v nájmu pozemky, na nichž je třeba realizovat opatření na zlepšení přírodního a krajinného 
prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability podle § 68 a § 69 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 19 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

U programu 3.1.7. je možné podporu poskytnout také neziskovým organizacím určených MŽP.

Na realizaci opatření dle programu 3.1.2 a 3.1.7. je možno poskytnout podporu rovněž orgánu ochrany přírody podle 
§ 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nezbytnou přílohou žádosti je v takovém 
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případě prohlášení orgánu ochrany přírody, že realizace opatření byla projednána s vlastníky a nájemci pozemků a že 
tito vlastníci a nájemci neprojevili zájem realizovat předmětná opatření.

Finanční podpora na výkup pozemků podle dílčího programu 3.1.6. se poskytuje podle § 61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění organizačním složkám státu zřizovaným Ministerstvem životního prostředí, jejichž hlavní náplní 
činnosti je ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

U programu 3.2.2. se poskytuje podpora obcím na území NP a jejich ochranných pásem na pozemky, které obec vlastní, má v ná-
jmu, ve správě a na pozemky, kde vlastník neprovede nebo nemůže provést potřebná opatření a s navrženými zásahy souhlasí.

2. Finanční podpora se nevztahuje na kácení stromů a na opatření k běžné pravidelné údržbě ploch a porostů. V případě opa-
kujících se opatření dle schválených plánů péče o zvláště chráněná území se podpora poskytuje maximálně na dobu 2 let. 

3. Pokud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci vyhlášených programů MŽP, MZe, 
MMR atd., nesmí podat žádost o poskytnutí podpory z Fondu na totéž opatření.

Článek III

Postup při předkládání žádosti o podporu

1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle Přílohy č.I.3 Směrnice MŽP o poskytování 
finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že bude vyplněn:

a) celý oddíl A formuláře,
b) celý oddíl B formuláře,
c) oddíl C.2.III formuláře,
d) oddíly D.1.b, D.1.c, D.2, tabulka D.3.a formuláře,
e) oddíl E

2. Údaje ke každému jednotlivému opatření zahrnutému do žádosti v dílčích programech programu 3.1. budou doloženy 
a rozvedeny ve formuláři “List žadatele”, který bude obsahovat:

a) úplné identifikační údaje žadatele: 
– příjmení, jméno a titul nebo název subjektu;
– adresa;
– právní vtah k pozemku (vlastnictví, nájem);

b) údaje o pozemku, na němž bude opatření realizováno:
– katastrální území realizace;
– číslo parcely;
– výměra, na níž bude opatření realizováno;
– popis charakteru pozemku;
– popis charakteru území s ohledem na stupeň ochrany a význam pro ekologickou stabilitu území;

c) identifikační údaje vlastníka pozemku:
– příjmení, jméno a titul nebo název subjektu;
– adresa;
– telefon (fax);

d) popis opatření – prováděných prací,
e) podrobný výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku,
f)  čestné prohlášení žadatele, zda se jedná o opatření investičního nebo neinvestičního charakteru (zařadit dle pře-

vládajících opatření v rámci akce),
g) čestné prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH,
h)  stanovisko orgánu ochrany přírody, že navrhovaná opatření jsou nad běžný rámec povinností uložených vlastníku 

nebo nájemci obecně závaznými právními předpisy,
i) čestné prohlášení žadatele o finančním zajištění celkového předmětu podpory po celou dobu realizace,
j)  čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na realizaci opatření žádný další nárok na podporu z prostředků státního 

rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu,
k)  čestné prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním jména (obchodního jména) žadatele, předmětu podpory 

a výši podpory,
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l)  čestné prohlášení žadatele o správnosti a úplnosti údajů uvedených v Listu žadatele,
m)  datum, razítko a vlastnoruční podpis.

3. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu z Fondu (upřesnění pří-
lohy č. I.5 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro opatření v rámci Programu péče 
o přírodní prostředí):

•  Odborný posudek, ve kterém je doporučena realizace akce s podporou Fondu ve smyslu článku 3, odst. 2 
Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR – jeho obsah je pro opatření v rámci Programu 
péče o přírodní prostředí stanoven v článku IV této Přílohy I.7 Směrnice.

•  Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (aktuální výpis z obchodního rejstříku, z evidence 
samostatně hospodařících rolníků či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací a pod.), kterým 
doloží uvedené identifikační údaje.

•  Výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy (originál nebo ověřená ko-
pie). Pokud není žadatel vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu nebo prohlášení orgánu ochrany pří-
rody (viz. článek II) – netýká se programu 3.2.2.

•  Souhlas vlastníka pozemku se změnou kultury u opatření, která mají charakter změny. U nájemců souhlas 
vlastníka s prováděným opatřením – netýká se programu 3.2.2.

•  Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí 
podpory z Fondu na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického 
hlediska (prováděcí projekt včetně položkového rozpočtu). Platí u programu 3.1.

•  Osnova plánu a finanční odhad. Platí u programu 3.2.2.
•  Rozhodnutí orgánů státní správy, požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými práv-

ními předpisy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, souhlas k zásahu 
do významného krajinného prvku,souhlas orgánů památkové ochrany apod.) – netýká se programu 3.2.2.

•  Stanovisko krajského úřadu, z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje, k poskytnutí podpory 
z Fondu a potvrzení souladu se schválenou nebo připravovanou krajskou koncepcí. Vydává krajský úřad, odbor 
životního prostředí a odbor regionálního rozvoje. 

•  Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele – Obce a podnikatelské subjekty předkládají ekono-
mické výkazy za minulý rok a za poslední vykazované období v rozsahu uvedeném v Příloze I.5.

•  V případě půjčky (viz. Příloha č. I.2, čl. 1 bod 3 a 4) předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky.
•  Doklad (např. ve formě čestného prohlášení), že předmět podpory není využíván k podnikání – netýká se 

programu 3.2.2.
•  U programu 3.2.2. je nutné doložit soulad s  Plánem péče národního parku (pokud jsou tyto dokumenty již 

schváleny)
•  U jednotlivých dílčích programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů specific-

kými doklady (např. stanovisko příslušného odboru MŽP).
•  U programu 3.1.1. doložit schválení ÚSES (např. ze schváleného územního plánu, ze schváleného generelu 

ÚSES apod.)

4. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
•  Doložení výběrového řízení v dodavatelském zajištění ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, v případech, kdy vlastník nebo uživatel pozemku bude realizovat opatření nebo jeho část dodavatelsky. 
•  Smlouva o dílo v případě dodavatelského zajištění.
•  V případě půjčky návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky.

5. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro závěrečné vyhodnocení akce příloha k Formuláři závěreč-
ného vyhodnocení akce (ZVA), jsou následující:

•  Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů, popř. účetní do-
klady (faktury včetně jejich věcné náplně musí být příjemce podpory odsouhlaseny z hlediska jejich správnosti.);

•  Protokol o předání místa realizace akce, příp. výpis ze stavebního deníku apod.;
•  Protokol o předání a převzetí dokončené akce, příp. výpis ze stavebního deníku apod.;
•  Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení;
•  Vyjádření orgánu státní správy;
•  Stanovisko projektanta k realizaci akce dle projektu;
•  Čestné prohlášení žadatele zda byl plátcem DPH v průběhu realizace akce;
•  Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci.

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond. 
U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. (např.u programu 3.1.4.b vy-

jádření vodoprávního úřadu, že předmětnému rybníku nebyla a nebude povolena výjimka dle zákona č. 254/2001 Sb., 
vodního zákona, v platném znění, § 39 odst. 7).



20

Článek IV

1. Odborný posudek, který pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí zpracovává u programů 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5 místně příslušné odborné pracoviště ochrany přírody, tj. správa NP, správa CHKO nebo středisko Agentury 
ochrany přírody a krajiny, u dílčích programů 3.1.6. a 3.1.7 odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP, bude vychá-
zet z této osnovy:

a) Obecné údaje;
b) Identifikace předkladatele žádosti;
c)  Adresát a účel posudku;
d) Základní charakteristika opatření, náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond;
e)  Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a úměr-

nosti předpokládaných nákladů k dosaženým efektům;
f)  Hodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení;
g)  Stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám Programu péče o přírodní prostředí a doporučuje se realizovat 

s finanční podporou z Fondu.
V případě zvláště chráněných území bude součástí rovněž stanovisko, zda je opatření součástí schváleného plánu péče 

o zvláště chráněné území.

U programu 3.2.2. nahrazuje odborný posudek stanovisko příslušného odboru MŽP.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Výši a procento podpory navrhuje Fond podle zásad stanovených v Příloze č. I.2 s přihlédnutím k odbornému posudku, 
zdrojům Fondu a finančním nákladům akce

2. Fond je oprávněn na základě zjištění odborných orgánů ochrany přírody nebo na základě výsledků vlastní kontrolní 
činnosti v průběhu realizace akce a po dobu 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce uplatnit postih vůči pří-
jemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory, zejména při realizaci 
dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na stav životního prostředí v lokalitě, při finančně 
neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby 
a pod.

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

4. Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí platí v plném roz-
sahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích příloh na dané období, po-
kud nejsou upravena touto Přílohou č. I.7 Směrnice.

Příloha č. I.8
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Příloha č. I.8

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 

Článek I

Předmět programu

1. Základní kritéria pro výběr akcí k poskytnutí podpory jsou stanovena takto:
•  akce musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR a s Národním rozvojovým plánem ČR a se 

Státním programem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v České republice a se zákonem č. 123/1998 
Sb., ve znění zákona č. 6/2005 Sb., o právu na informace o životním prostředí;

•  význam a dosah pro environmentální výchovu a osvětu;
•  u konkrétních akcí měrné náklady v Kč/den;
•  u programu 8.2 měrná náročnost výstavby, opravy a rekonstrukce v Kč/m2 plochy;

2. Předmět podpory je v jednotlivých dílčích programech stanoven takto:

1. Dílčí program 8.1.

Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizaci následujících opatření, vedoucích k dostupnosti environmentálních 
vzdělávacích a osvětových programů a environmentálního poradenství na celém území České republiky.

•  realizace environmentálních vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců veřejné správy a pro 
členy samospráv v rámci jejich vzdělávání podle usnesení vlády České republiky č. 991+P ze dne 8. října.2003, 
k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty v České republice, včetně pilotních vzdělávacích programů pro budoucí školitele;

•  realizace celostátních, krajských, regionálních nebo městských environmentálních vzdělávacích a osvětových 
programů;

•  podpora konkrétních akcí  ekologického významu připravovaných regionálními nebo obecními centry a středisky 
environmentální výchovy a environmentálními poradnami;

•  podpora vydávání odborných publikací zaměřených na ekologickou tématiku.

Předmětem podpory je příspěvek na úhradu nákladů na realizaci environmentálních vzdělávacích programů pro jednot-
livé kategorie zaměstnanců veřejné správy a pro členy samospráv v rámci jejich vzdělávání podle usnesení vlády České 
republiky č. 991+P ze dne 8. října.2003, k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu en-
vironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice včetně pilotních vzdělávacích programů pro budoucí 
školitele:

•  příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací celostátních, krajských, regionálních nebo městských environ-
mentálních vzdělávacích a osvětových programů;

•  příspěvek na úhradu nákladů na konkrétní ekologické akce regionálních nebo obecních center a středisek environ-
mentální výchovy a environmentálních poraden;

•  příspěvek na úhradu nákladů související s  vydáváním odborných publikací zaměřených na environmentální 
tématiku.

2. Dílčí program 8.2.

Program podpory výstavby, rekonstrukce environmentálních center
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 en-
vironmentálního poradenství na celém území ČR.

O podporu je možno žádat na výstavbu, opravy a rekonstrukce enviromentálních center a středisek, které slouží nebo 
budou sloužit plně nebo z převážné části jako centrum nebo středisko environmentální výchovy nebo environmentální 
poradna a jsou buď ve vlastnictví žadatele nebo v dlouhodobém pronájmu (nejméně 15 následujících let).

Předmětem podpory je příspěvek na úhradu nákladů spojených s výstavbou, opravou a rekonstrukcí nemovitostí, které 
budou sloužit jako centrum nebo středisko environmentální výchovy nebo environmentální poradna.
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Článek II

Specifikace Zásad pro poskytování finanční podpory

1. Finanční podpora se poskytuje na realizaci opatření splňujících podmínky stanovené v čl. I. 
2. Finanční prostředky budou uvolňovány na základě faktur se soupisem provedených prací. 
3. Pokud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu, nesmí podat žádost o poskytnutí podpory 

z Fondu na realizaci téhož opatření.
4. Podporu nelze poskytnout na již ukončené akce. V odůvodněných případech zváží ministr vydání rozhodnutí v  případě 

dříve započaté akce.
5. Fond poskytne podporu na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s akcí. Uznatelné náklady jsou určeny interním 

metodickým pokynem Fondu.

Článek III

Postup při předkládání žádosti o podporu

1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle Přílohy č.I.3 Směrnice MŽP o poskytování 
finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že bude vyplněn:

a) celý oddíl A formuláře,
b) celý oddíl B formuláře,
c) oddíl C.1 formuláře,
d) příslušná část oddílu C.2 formuláře,
e) příslušná část oddílu D. formuláře,
f) příslušná část oddílu E. formuláře.

2. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu z Fondu (upřesnění přílohy č. 
I.5 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro opatření v rámci Programu péče o přírodní 
prostředí). Pro všechny programy se předkládá:

a) stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP a územního rozvoje,
b) doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele,
c)  dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory 

z Fondu na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska,
d)  v případě programu 8.2 výpis z katastru nemovitostí – doklad o vlastnictví. V případě, že žadatel není vlast-

níkem nemovitostí, je nutné doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka nebo subjektu vykonávajícího právo 
vlastníka,

e) odborný posudek
f) údaje o zdrojích financování,
g) doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele v rozsahu dle Přílohy č. I.5 Směrnice MŽP 
h) výpočet ukazatele dluhové služby,
i) výroční zprávy za poslední 3 roky – předkládají občanská sdružení a jiné neziskové organizace,
j) podrobný výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku,
k) čestné prohlášení žadatele, zda jde o investiční akci nebo neinvestiční akci;
l) v případě programu 8.2 územní rozhodnutí, v případě sloučeného řízení stavební povolení.

3. Fond je oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady, např. doložení 
stanoviska příslušného odboru MŽP. 

Článek IV

Odborný posudek

1. Odborný posudek pro opatření v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání a osvěty zpracovává odborné 
pracoviště MŽP, tj. odbor vnějších vztahů MŽP. Osnova odborného posudku je stanovena Přílohou č. I.6 Směrnice MŽP.
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Článek V

Postup při uzavírání smlouvy o podpoře

1. Žadatel v případě vydání kladného „Rozhodnutí“ ministra životního prostředí o poskytnutí podpory předloží Kanceláři 
Fondu podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře. Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné 
smlouvy o poskytnutí podpory:

•  Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z ekono-
mického i věcného hlediska.

•  Čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na předmět podpory jiný nárok na podporu ze státních zdrojů, případně 
doložit, na jaké jiné položky a jaký orgán žádá.

•  Doklady prokazující dodržení zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
•  Smlouva o dílo v případě dodavatelského zajištění.

2. Fond je oprávněn požadovat doložení údajů dalšími doklady.

Článek VI

Výše podpory

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

Článek VII

Doklady, které jsou požadovány k závěrečnému vyhodnocení akce

1. Žadatel předloží Fondu do třech měsíců od ukončení akce závěrečné vyhodnocení akce.

2. Při závěrečném vyhodnocení akce předkládá příjemce podpory:

•  Formulář závěrečného vyhodnocení akce;
•  Soupis faktur, kopie příslušných faktur včetně soupisů prací a odpovídajících bankovních výpisů, popřípadě účetní 

doklady.

3. U podporovaných opatření, která mají charakter stavby, žadatel dále předloží:

•  Protokol o předání staveniště nebo místa realizace akce;
•  Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo realizované akce;
•  Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení nebo kolaudační rozhodnutí, protokol 

o předání a převzetí dokončené stavby, nevyžaduje-li se kolaudační rozhodnutí;
•  Vyjádření projektanta.

4. Fond je oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů k závěrečnému vyhodnocení akce.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

1. Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci tohoto programu platí v plném rozsahu ustanovení 
Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích Příloh I, pokud nejsou upraveny touto 
Přílohou I.8.
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2. Fond je oprávněn na základě zjištění příslušných odborných orgánů nebo na základě výsledků vlastní kontrolní čin-
nosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí 
podpory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na úroveň environ-
mentálního vzdělávání nebo stav životního prostředí nebo při finančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž 
je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby apod.

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

Příloha č. I. 12

Adresář 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Tel.: 267 994 300 – 367, fax: 272 936 597  e-mail: kancelar@sfzp.cz
http://www.sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Brno
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.: 545 566 813, fax: 545 566 813  e-mail: mspackova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště České Budějovice
Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
Tel.: 386 351 995, fax: 386 351 995 e-mail: phouska@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Hradec Králové
Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 859 270, fax: 495 859 270 e-mail: mmachacny@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Jihlava
Fritzova 4, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 308 723, 
fax: 567 308 723 e-mail: jpavlas@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Karlovy Vary
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel.: 353 502 498, fax: 353 502 498 e-mail: vjezkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Liberec
 nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3, 
Tel.: 485 244 334, fax: 485 244 334 e-mail: mwedlichova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Olomouc
Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Tel.:585 244 616, fax: 585 244 616 
 e-mail: pzernicek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ostrava
Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 599 442 056, fax: 596 138 314 e-mail: mbreuerova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Pardubice
Štrossova 44, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 859 156, fax: 466 859 156 e-mail: drychecky@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Plzeň
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Tel.: 378 033 910, fax: 377 033 909  e-mail: islovacek@sfzp.cz
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Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Praha
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: 267 994 350, fax: 267 910 799 e-mail: phedrlinova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ústí nad Labem
 W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 205 598, fax: 475 205 598 e-mail: rsmidek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Zlín
Tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
Tel.: 577 690 486, fax: 577 690 486 e-mail: rmachova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Střední Čechy
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: 267 994 366, fax: 267 910 799 e-mail: ohamacek@sfzp.cz

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Česká inspekce životního prostředí, ředitelství
Na břehu 267, 190 00 Praha 9
Tel.: 222 860 111  e-mail: public@cizp.cz

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Kodaňská 10, 100 10 Praha 10
Tel.: 2 71 741 580, 271 741 577 fax: 271 741 585

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
Žižkova 1, PS 32, 370 21 České Budějovice
Tel.: 386 352 506, 602 442 284, fax: 386 357 581

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Malá 9, 301 12 Plzeň
Tel.: 37 723 67 83, 602 442 283, 601 263 492, fax: 37 723 7289

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: 47 550 05 47, fax: 47 550 0042

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec
Budova SVÚT, U Jezu 2a, 460 01 Liberec 4
Tel.: 48 522 63 80, fax: 48 522 63 75, 522 63 78

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 49 57 73 111, fax: 49 611 175

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 428 096

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Žerotínovo nám. 1/2, 602 00 Brno 2
Tel.:541 21 27 86, 602 555 413, fax: 5 412 12 827

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc
Tovární 41, 772 11 Olomouc
Tel.: 58 524 34 29, fax: 58 524 34 10

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava
Varenská 51, 702 00 Ostrava
Tel.: 59 661 16 83, fax: 59 662 13 19
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SPRÁVA OCHRANY PŘÍRODY
Správa ochrany přírody
Nuselská 39
140 00 Praha 4
Tel.: 241 082 219, 220, fax: 241 082 999

SCHKO Blaník
257 06 Louňovice pod Bl. 8
Tel.: 317 852 654, fax: 317 852 683

SCHKO Český kras
267 18 Karlštejn I/85
Tel.: 311/684 713, 311 681 713, fax: 311/681 713

SCHKO Kokořínsko
Česká ul. 149, 276 01 Mělník
Tel.: 315 622 149, fax: 315 622 149

SCHKO Křivoklátsko
270 24 Zbečno 5
Tel.: 313/554 834, 558 263, fax: 313/554 810

SCHKO Blanský les
Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 716 618, fax: 380 711249

SCHKO Třeboňsko
Valy 121, 379 91 Třeboň
Tel.: 384 721 248, 384 721 400, fax: 384 721 248

SCHKO Slavkovský les
Anglická 119/15, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 624 081, 354 624 424, fax: 354 620 081 

SCHKO České Středohoří
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416/732 387, fax: 416/732 395

SCHKO Jizerské hory
U jezu 10, 460 01 Liberec
Tel.: 48/61 31 090, Nadace 48/ 613 10 91, fax: 48/51 04 771

SCHKO Labské pískovce
Teplická 424/69, 405 02 Děčín
Tel.: 412 518 202
Chřibská – tel.: 412 381 207

SCHKO Lužické hory
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
Tel.: 487 762 355, 487 762 356, fax: 487 762 355

SCHKO Broumovsko
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 541 085

SCHKO Český ráj
Dvořákova 294, 511 01 Turnov
Tel.: 481322 292
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SCHKO Orlické hory
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 533 414, fax: 494 533 414

SCHKO Železné hory
Náměstí 317, 538 25 Nasavrky 
Tel.: 469 677 420 fax: 469 677 729

SCHKO Bílé Karpaty
Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
Tel.: 577 119 629-7

SCHKO Moravský kras
Svitavská 29, 678 01 Blansko
Tel.: 516 417 825 fax: 516 418 158

SCHKO Pálava
náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.: 519 510 585

SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 653 111, fax: 566 653 116

SCHKO Beskydy
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhošťem
Tel.: 571 654 293, fax: 571 657 407

SCHKO Jeseníky
Šumperská 93, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 402 228, fax: 584 403 050 
detašované pracoviště: 793 36 Malá Morávka 27
Tel.: 554 273 140

SCHKO Litovelské Pomoraví
Husova ul. 906/5, 784 01 Litovel
Tel.: 585 344 156-7, fax: 585 344 158

SCHKO Poodří
ul. 2. května 1, 742 13 Studénka 
Tel.: 556 455 055, fax: 556 455 058

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR 
Středisko Brno
Lidická 25/27, 657 20 Brno

Středisko České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 34, 370 01 České Budějovice

Středisko Havlíčkův Brod
Ledečská 2136, 580 01 Havlíčkův Brod

Středisko Olomouc
Lafayettova 13, 772 00 Olomouc

Středisko Ostrava
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava - Přívoz

Středisko Pardubice
B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice
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Středisko Plzeň
Malá 9, 304 01 Plzeň

Středisko Praha
U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5 - Košíře

Středisko Ústí nad Labem
Stříbrnické nivy 2428/4, p. o. box 5, 400 11 Ústí nad Labem

SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKŰ
Správa KRNAP
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
Tel.: 499 456 111
pracoviště v Peci pod Sněžkou, tel.: 499 962 213

Správa NP Podyjí
Na vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
Tel.: 515 226 722, fax: 515 221 115

Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 206, 385 01 Vimperk
Tel.: 388 450 111
Dobrá – tel.: 338 335 143

Správa NP České Švýcarsko
Pražská 52
407 46 Krásná Lípa
tlf. 412 354 050

ODBORY VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy MŽP pro středočeskou oblast
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
Tel.: 224 920 674, fax: 221 982 264

Odbor výkonu státní správy MŽP pro českobudějovickou oblast
Jeronýmova 1, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 793 111, fax: 386 793 181

Odbor výkonu státní správy MŽP pro plzeňskou oblast
Hřímalého 37, 320 00 Plzeň
Tel.: 377 442 723, fax: 377 442 739

Odbor výkonu státní správy MŽP pro chomutovskou oblast
Školní č. 5335, PS 125, 430 01 Chomutov
Tel.: Ústí N/L475 241 462, fax: 475 212 028
Chomutov 474 629 040, fax: 474 686 398 

Odbor výkonu státní správy MŽP pro libereckou oblast
Třída I. máje 97, PS 9, 460 01 Liberec
Tel.: 485 340 902, fax: 485 340 901

Odbor výkonu státní správy MŽP pro královéhradeckou oblast
Resslova 1229/29, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 212 632, fax: 495 212 817

Odbor výkonu státní správy MŽP pro brněnskou oblast
Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
Tel.: 541 213 099, fax: 541 211 500
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Odbor výkonu státní správy MŽP pro olomouckou oblast
Wellnerova 5, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 728 201, fax: 585 415 174

Odbor výkonu státní správy MŽP pro ostravskou oblast
Prokešovo nám. 7, Nová radnice, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 596 118 887, fax: 596 118 798

ČESKÉ CENTRUM ČISTŠÍ PRODUKCE
České centrum čistší produkce
Dittrichova 6, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 148, fax: 224 912 490 e-mail: org@cpc.cz, christianova@cpc.cz
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Přílohy II 

„SMĚRNICE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ O POSKYTOVÁNÍ 
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR“ 
NA OPATŘENÍ V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE 

A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PLATNÉ PRO ROK 2006

Cílem programů vyhlášených Přílohami Směrnice Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) o poskytování fi-
načních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace „Státního programu na podporu 
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006“ (dále jen Státní program). V souladu s meziresortní 
koordinací Státního programu 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 naplněním cílů 
Národního programu vyhlašovaného pro období čtyř let. Podporují se pouze akce na území České republiky.

Přílohy:
Příloha č. II. 1 – Specifikace opatření, na která bude Státní fond životního prostředí přijímat žádosti 
Příloha č. II. 2 – Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
Příloha č. II. 3 – Formuláře žádostí o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
Příloha č. II. 4 – Výpočet ukazatele dluhové služby
Příloha č. II. 5 –  Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze Státního 

fondu životního prostředí ČR
Příloha č. II. 6 – Energetický audit a odborný posudek
Příloha č. II. 7 – Podpora Státního fondu životního prostředí pro fyzické osoby 
Příloha č. II. 8 –  Slunce do škol
Příloha č. II. 9 – Adresář

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu: 
Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obno-

vitelných zdrojů energie platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu.
Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu se předkládají ve formě úplné Žádosti se všemi stanovenými 

podklady podle přílohy č. II. 5, č. II. 7 (pro fyzické osoby) a II. 8 (Slunce do škol). Součástí těchto podkladů je i energe-
tický audit (viz příloha II. 6.). U dílčích programů 1.A., 4.A a 10.A je energetický audit nahrazen odborným posudkem 
(viz příloha II. 6, část II). Žádosti se přijímají do 30. září 2006.

Žádosti v rámci programů 1.A.a (kotle na biomasu), 1.A.b (solární systémy) a 4.A (tepelná čerpadla) budou zaregistrovány až po 
ukončení a dofinancování dané investiční akce včetně doložení příslušných smluv. Předpokladem pro registraci je splnění vyhláše-
ných kritérií. Žádosti o podporu v rámci programů 1.A. a 4.A jsou řešeny na krajských pracovištích Fondu a budou hodnoceny zjed-
nodušeným postupem. Rada Fondu projedná a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry a kritéria pro poskytování podpory 
pro programy 1.A, 4.A a 10.A a dále finanční limity pro programy 1.A., 4.A. a 10.A. Při splnění ministrem schválených parametrů 
a kritérií již Fond vyřizuje žádosti průběžně do vyčerpání stanovených ročních finančních limitů. Radě Fondu a ministrovi předkládá 
Fond čtvrtletně vyhodnocení a seznamy poskytnutých podpor. Pro všechny dílčí programy platí, že na podporu není právní nárok. 

V neinvestiční oblasti bude Fond podporovat projekty s ohledem na jejich celospolečenskou funkci na základě výběru 
dle platné metodiky MŽP (programy 1.B., 2.B.).

Žádosti s úplnými údaji, doložené všemi stanovenými doklady, podané před termínem zahájení (vyjma programů 1.A 
a 4.A) budou registrovány. Po termínu zahájení realizace může Fond zaregistrovat žádost pouze v odůvodněných přípa-
dech, odsouhlasených správcem Fondu. Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických 
ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení.

Žádosti, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních pro-
středků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního pro-
středí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou 
nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 12 měsíců.

 Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, ze-
jména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti 
žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem registrovaným od 1. 1. 2006.

  RNDr. Libor Ambrozek v.r.
  ministr životního prostředí
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Příloha č. II.1

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude 
proveden samostatný výběr a hodnocení akcí, přičemž vzájemné porovnávání žádostí o podporu bude prováděno pouze 
u technicky a ekonomicky srovnatelných žádostí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými pod-
mínkami, 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 elek-
trické energie prostřednictvím moderních technologií využívajících obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelným ener-
getickým 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 po-
tenciálu 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, solární 
elektrárny a tepelná čerpadla.

Protože zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie byl schválen a nabyl účin-
nosti 1. srpna 2005, jsou z vyhlášených programů vypuštěny programy podporující výrobu elektrické energie.

 
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 pod-
porována 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 spl-
nění stanovených kritérií uvedených v osnově odborného posudku, včetně ČSN EN 303–5 třídy 3. Žádosti, neuspo-
kojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpory 
jsou uvedeny v příloze č. II.7.

1.A.b Solární systémy. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění 
stanovených kritérií uvedených v osnově odborného posudku. Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku finanč-
ních 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 12 měsíců od data uvedení do trvalého provozu.

2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, včetně 
bytových domů

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 pří-
padech, 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 zásobování teplem a teplou vodou využívající biomasu, při-
čemž se podpora vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Podpora se vztahuje i na systémy s kombinovanou výrobou 
tepla a elektrické energie, slouží-li tento systém pro centrální zásobování teplem, příp. teplou vodou, a není-li vhod-
nější použití podpory v rámci programu 7.A. Předmětem podpory jsou jak centrální, tak i decentralizované systémy 
využívající obnovitelné zdroje energie nebo jejich vzájemná kombinace. Podmínkou získání podpory je splnění kri-
térií uvedených v osnově energetického auditu (viz Příloha č. II. 6). Energetický audit musí být zpracován variantně 
jak pro centrální zdroj, tak i kombinaci s decentralizovanými zdroji tepla. Podpora výstavby systémů CZT se vzta-
huje na obce nebo jejich části. Příjemce podpory je vlastníkem předmětu podpory. Vlastní chod systému lze pak za-
jistit 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 výstavba 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). Podmínkou pro poskytnutí podpory na ostrovní sys-
témy zásobování teplem v obci je doporučení tohoto systému v energetickém auditu.

V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce 
nepřesáhnou 5 mil. Kč. 

Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.
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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 
využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické systémy), pří-
padně 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 odborného posudku v případě 
fotovoltaických systémů (viz Příloha č. II. 6). Podpora bude přednostně poskytována na objekty, které splňují mi-
nimálně současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu 
rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školy je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě školy.
V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce 

nepřesáhnou 5 mil. Kč. 
Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

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 opat-
ření nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otopného systému 
(rozvody tepla v objektu a otopná tělesa). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných pro-
středků 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 osnově 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 podporou Fondu, musí minimálně splňovat v současné době 
platné standardy tepelné ochrany budov. 

Žadatel může požádat o podporu pouze v případě, že systém, na který žádá, je již prokazatelně v trvalém provozu, 
maximálně však do 12 měsíců od data uvedení do trvalého provozu.

Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

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 slou-

žících k  vytápění a ohřevu vody v  případech, kdy žadatelem je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A. a 4.A.) 
a s výjimkou žadatelů spadajících do programu 3.A. V úvahu přicházejí například veřejné bazény a koupaliště, za-
řízení 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 spa-
lování fosilních paliv biomasou nebo využití nekontaminované biomasy z výroby. Podmínkou získání podpory je 
splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz Příloha č. II. 6). V případě obytných nebo kancelář-
ských budov, atp., bude podpora přednostně poskytována 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.

V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce 
nepřesáhnou 5 mil. Kč.

Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

10.A. Slunce do škol
Jde o instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých výkonů ve školských zařízeních. Účelem to-

hoto programu je především demonstrace možností získávat energii ze slunečního záření pro žáky a studenty základ-
ních a středních škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu 
rozpočtovaných disponibilních prostředků Fondu na daný rok.

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

V odůvodněných případech (specializované střední školy například elektrotechnického nebo stavebního zamě-
ření, spádové základní nebo všeobecné střední školy) budou podporována i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, 
maximálně však do instalovaného výkonu 1 200 Wp.

Fond dodržuje podmínku rovnoměrného rozmístění projektů v ČR. Podmínkou pro získání podpory je předložení 
odborného posudku zpracovaného energetickým konzultačním a informačním střediskem nebo energetickým audi-
torem, který potvrdí následující minimální parametry demonstračního systému:
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–  použití certifikovaných fotovoltaických panelů či solárních kolektorů s certifikátem státní zkušebny nebo jiného 
uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola, atp.),

–  vhodné umístění panelů či kolektorů (jak z hlediska maximalizace využití slunečního záření, tak z hlediska vi-
ditelnosti 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 mini-
málně 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 internetu,

–  u fotovoltaického systému buď autonomní systém s akumulátorem elektřiny (včetně zapojení do systému vhod-
ných nízkonapěťových spotřebičů – například ventilátor, úsporné zářivky), které jsou součástí systému a před-
mětem 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 rozšiřování systému),
–  budou podporovány pouze systémy pro celoroční provoz, což v případě fototermických aplikací znamená reali-

zaci se zásobníkem uvnitř budovy.
Dále se jedná o instalaci fotovoltaických zařízení pro specializované vysoké školy za účelem výuky, demonstrace 

různých technických řešení, případně pro vědecko-výzkumné účely. Předmětem podpory jsou i fotovoltaické sys-
témy integrované do budov vysokých škol. Maximální instalovaný výkon těchto zařízení je 100 kWp.

V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce ne-
přesáhnou 5 mil. Kč.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školy je doložení 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 pod-
poru využívání obnovitelných zdrojů energie 

Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s pro-
gramy environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EVVO). Osvěta může být zabezpečována školskými úřady, 
školami všech úrovní, vědeckovýzkumnými pracovišti, správami NP a CHKO, regionálními rozvojovými agentu-
rami, regionálními energetickými agenturami, nevládními organizacemi, profesními sdruženími, konzultačními stře-
disky atp., a to například prostřednictvím:
–  zabezpečení informační kampaně pro školy (organizování výstav a soutěží, příprava pomůcek a předmětů vyu-

žitelných při přípravě kampaně),
–  organizování odborných kursů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové 

skupiny veřejnosti,
–  informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkušeností z  demonstračních projektů, přenos poznatků 

a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v  regionech a obcích 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 prokázání použitelnosti materiálů, resp. aktivit pro stanovené cíle. Poskytnutí podpory je dále vázáno na prokázání 
účelu vynaložených nákladů akce a doložení počtu účastníků, resp. oslovených členů cílových skupin dané akce.

Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

2.B. Podpora vydávání knižních publikací
Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti ohledně obnovitelných zdrojů 

energie a o obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím publikační činnosti, tj. knižních publikací s vlastním 
ISBN. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ činnosti, případně možnost 
přístupu k potřebnému technickému vybavení a prokázání použitelnosti publikací pro stanovené cíle.
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Příloha č. II.2

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Článek I

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

2.  Rozhodnutí s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od jeho obdržení z MŽP.
3.  Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství tohoto zdroje, 

u CZT též náklady na veřejné rozvody (bez otopných soustav v objektech). Náklady na výrobu informačních tabulí, které 
musejí být instalovány na všechny akce financované Fondem, budou započítávány do uznatelných nákladů. 

4.  Smlouva o poskytnutí podpory bude obsahovat závazek provozovatele provozovat předmět podpory po dobu nej-
méně 5 let.

5. Typy žadatelů o podporu

A – nepodnikatelské subjekty, zejména:
–  obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění zá-

konů, ve znění pozdějších předpisů)
–  nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, ve 

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 úroveň obecně závazným právním předpisem 
– svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
– právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji (příspěvkové organizace).
–  subjekty vlastnící bytové domy (společenství vlastníků, bytová družstva apod.)
Poznámka: Organizační složky státu mohou použít nerozpočtované 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 z Fondu zákon č. 218/2000 Sb. neumožňuje.

E – fyzické osoby (podporované zařízení je určeno pouze pro domácnosti) 

6.  Fond uvolňuje finanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fakturační 
princip) a to poměrem % dotace a % vlastních zdrojů. Použití finančních prostředků (dotace, vlastní zdroje) klient 
průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní 
režim financování.

7.  Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání a vyhodnocení ekono-
mické způsobilosti žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních prostředků.

8.  Na základě vyhodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatele a vyhodnocení finanční analýzy před-
mětu podpory Fond navrhne formu, výši a strukturu finanční podpory podle zásady maximálního zapojení finančních 
prostředků žadatele včetně případných úvěrů a jiných forem návratných finančních prostředků.

9.  K projednání v Radě Fondu předloží jednotlivé návrhy Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finanční 
podpory z prostředků Fondu. V případě změn ve formě, výši a struktuře podpory v návrhu Rozhodnutí oproti zare-
gistrované žádosti Fond projedná se žadatelem příslušné změny ještě před zasedáním Rady Fondu. 
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Článek II

1. Přímé finanční podpory
Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální dotace v procentuálním 

vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

1.a. Přímé finanční podpory – podíl
Za environmentálně šetrný způsob výroby tepla a elektrické energie se zásadně považuje využití obnovitelných 

zdrojů energie

Číslo
Programu

Název programu
Typ 

žadatele

max. limit % dotace, 
ze základu pro výpočet 

podpory

1.A
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu 
vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) 
solární systémy 

E
a) 50 1/

b) 50 1/

2.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií 
v obcích a částech obcí, včetně bytových domů 

A 50 2/

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

A 70 3/, 4/

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

E 30 1/

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

A 50 3/, 5/

10.A. Slunce do škol A 90 6/, 7/

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

A 80 

2.B. Podpora vydávání knižních publikací A 50 8/

Legenda k tabulce:
1/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. 
2/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 2,5 mil. Kč
3/ V případě podpory objektů v majetku právnických subjektů registrovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. je výše příspěvku 90/90
4/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 3,5 mil. Kč, respektive 4,5 mil. Kč u subjektů registrovaných dle zákona 3/2002 Sb.
5/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 2,5 mil. Kč, respektive 4,5 mil. Kč u subjektů registrovaných dle zákona 3/2002 Sb.
6/  Pro fotovoltaická zařízení s instalovaným výkonem do 220 Wp a pro fototermická zařízení s plochou kolektorů do 4 m2 je maximální výše podpory 

105 tis. Kč.
7/ Pro specializované vysoké školy za účelem výuky, případně pro vědecko-výzkumné účely, je maximální výše dotace stanovena na 80 % ze základu 
pro výpočet podpory.
8/ Maximální výše dotace na jeden titul činí 250 tis. Kč. Základ pro výpočet podpory je stanoven jako počet výtisků násobený konečnou cenou jedné 
publikace.

1.1. Podpora formou dotace
Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření 

ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhlášených programů.
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu pod-

por. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko-ekonomické 
analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků 
do výše 10% celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel 
předkládá v termínu podle smlouvy.

1.2. Souběh podpory z Fondu a ze zahraničí
Souběh podpor Fondu a ze zahraničí je možný.
K financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor energie lze nově využít možnosti předložení 

projektu jako projektu společné implementace (Joint Implementation – JI), které umožňuje vstup zahraničního partnera 
(investora) do realizace projektu formou vložení finančních prostředků za které získá dohodnuté množství redukcí emisí 
skleníkových plynů vzniklých v důsledku realizace projektu. JI projekty jsou řešeny samostatným metodickým pokynem, 
procedura jejich přípravy a schvalování je vzhledem k mezinárodnímu rozměru odlišná od standardních projektů v ob-
lasti obnovitelných zdrojů. Zařazení projektu jako JI nevylučuje čerpání podpory ze stávajících podpůrných programů 
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(tj. souběh vstupu zahraniční investice a domácí podpory), dojde pouze k definování specifických podmínek, za kterých 
bude tato podpora čerpána.

2. Změny podmínek
V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického 

vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických 
vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí 
podpory.

3. Souběh podpory z Fondu a ze Státního rozpočtu 
Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu nebo podporovaná v rámci 

programů financovaných ze státního rozpočtu. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory, včetně podpory 
z Fondu, nepřesáhne výši uvedenou v tabulce 1. a. Přímé finanční podpory – podíl. 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 (například opatření k  úspoře energie a zároveň instalace zaří-
zení na využití obnovitelných zdrojů energie), lze na každou z  těchto akcí poskytnout prostředky bez výše uvede-
ných omezení.
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Příloha č. II. 5

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY JAKO PŘÍLOHA 
K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Pro předkládání žádosti o podporu fyzických osob a uzavírání smluv v programech na využití biomasy, tepelných čer-
padel a solárních systémů (programy 1.A., 4.A.) a program 10.A (Slunce do škol) platí zjednodušený postup, který je 
uveden v Příloze č. II. 7 a II. 8. Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu z Fondu a předloží ji se stanovenými doklady 
Kanceláři Fondu.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:
•  Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele
•  Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníku 

pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem
•  Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomic-

kého a ekologického hlediska 
•  Podrobný položkový rozpočet (v souladu s předloženou dokumentací)
•  Stanovisko České inspekce životního prostředí – platí pro podporu výstavby technologií využívajících spalovací 

procesy o výkonech 200 kWt a vyšších.
•  Stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje – obsahující i vyjádření 

k souladu předložené žádosti se schválenou energetickou koncepcí a příslušnými krajskými, příp. místními programy 
snižování emisí a imisí – týká se programů 2.A., 3.A., 8.A.

•  Energetický audit – na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, hlava IV., § 9, ve znění vyhlášek 213/
2001 Sb. a 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu a na základě požadavků 
Fondu na energetický audit a jeho přílohy viz Příloha II. 6.

•  Vyplněný formulář G (příloha žádosti) – v písemné či elektronické podobě, údaje se musí shodovat s údaji uvede-
nými v energetickém auditu

•  Údaje o zdrojích financování – doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, 
v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách úvěru.

•  Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele 
•  Územní rozhodnutí – pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení.
•  Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k návrhu projektu v rámci podpory neinvestičních akcí (pro-

gramy 1.B a 2.B).
•  Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH
•  Předběžný návrh na zajištění odběru vyrobeného tepla (el. energie) a dlouhodobé zajištění dodávky paliva 

(týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW)
•  U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specific-

kými doklady (u investičních akcí většího rozsahu apod.)
Žadatel v případě vydání kladného “Rozhodnutí” ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR 

podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
•  Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technic-

kého, ekonomického a ekologického hlediska. Vyšší stupeň dokumentace, ke stavebnímu povolení, resp. realizační 
dokumentace.

•  Odborný posudek je nahrazen energetickým auditem (viz příloha II. 6.).
•  Údaje o zdrojích financování: v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl.
•  Stavební povolení, respektive vyjádření stavebního úřadu k předmětu podpory.
•  Doklady prokazující dodržení zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
•  Kopie dodavatelských smluv včetně podrobného položkového rozpočtu (výkaz výměr).
•  Doklad prokazující zajištění odběru vyrobeného tepla (el. energie) a dlouhodobé zajištění dodávky paliva (týká 

se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW) – žadatel o podporu 
musí prokázat, že má odběr smluvně zajištěn (například smlouvou o budoucí smlouvě, vybráním finanční zálohy od 
zájemců o připojení atd.).

•  U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení dokladů pro uzavření písemné 
smlouvy o poskytnutí podpory (u investičních akcí většího rozsahu apod.)

Upřesnění jednotlivých dokladů:
Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele – aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, 
zřizovací listina u příspěvkových organizací apod.
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Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele:
Obce předkládají:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2 – 12 M), 
rozvahu (Úč OÚPO 3-02) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpočet na daný rok a návrh roz-
počtu na následující rok, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1.) – zdůvodnění 
případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod., doklad o zajištění 
vlastních zdrojů na realizaci akce, výpočet ukazatele dluhové služby dle zákona č. 450/2001 Sb. 

Sdružení předkládají:
Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu 

sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let
– přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků,
– zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, příspěvek, půjčka, příp. jiné),
– doklad o zajištění vlastních zdrojů.

Příspěvkové organizace předkládají:
– rozvahu Úč OÚPO 3-02, 
– výsledovku OÚ PO 4-02,
– doklad o zajištění vlastních zdrojů.

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou 
následující:
•  Řádně vyplněný formulář ZVA, poskytnutý Fondem
•  Vyúčtování skutečných nákladů akce (soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpoví-

dajících bankovních výpisů, popř. účetní doklady)
•  Vyhodnocení plnění smluvních podmínek
•  Stanovisko ČIŽP ČR – platí pro podporu technologií využívajících spalovací procesy o výkonech 200 kWt a vyšších
•  Stanovisko projektanta k realizované akci
•  Doložení dosažených ekologických přínosů a výroby tepla (elektrické energie)
•  Doklad o termínu zahájení (protokol o předání staveniště, příp. výpis ze stavebního deníku)

dle typu opatření budou dále požadovány následující doklady:
•  Protokol o předání a převzetí díla do zkušebního provozu 
•  Protokol o předání a převzetí díla do trvalého provozu 
•  Protokol o předání a převzetí hotového díla
•  Kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

•  Čestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace akce nebyl plátcem DPH

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond
Například součástí žádosti o podporu semináře bude vedle běžných dokladů (právní subjektivita, ekonomické kalku-

lace atd.) program semináře, základní informace o přednášejících a výše vložného.
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Příloha č. II. 6

ENERGETICKÝ AUDIT K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE STÁTNÍHO FONDU  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR (ODBORNÝ POSUDEK)

ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP
o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR

(s ohledem na zákon o hospodaření energií)

Část I – Energetický audit
Energetický audit k žádosti o podporu z Fondu (dále jen audit) je chápán jako předběžné hodnocení žádosti o podporu 

z Fondu. Jedná se o soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva.

Pro potřebu Fondu se pro akce u nichž se provádí hodnocení prostřednictvím energetického auditu, je tento 
energetický audit zpracován podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášek č. 213/2001 Sb. a č. 425/
2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. 

Energetický audit zpracovává odborně způsobilá a nezávislá fyzická osoba, zapsaná do seznamu energetických auditorů ve-
deného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Energetický audit nesmí u zadavatele provést energetický auditor, který 

a)  má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu zadavatele energetického auditu,
b)  je společníkem nebo členem družstva zadavatele, je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu za-

davatele anebo je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli,
c)  je osobou blízkou osobám, které mají ve fyzických nebo právnických osobách, kde se provádí energetický audit, 

postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického auditora

Osnova energetického auditu (v souladu s vyhláškou č. 213/2001 Sb.):
1. Identifikační údaje
2. Popis výchozího stavu
3. Zhodnocení výchozího stavu
4. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie 
5. Ekonomické vyhodnocení
6. Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
7. Výstupy energetického auditu

Další specifikace k Energetickému auditu budou doloženy v následujících tabulkách:

Zdroj tepla (el. energie):
ř. Název Jednotka Hodnota
1 Instalovaný výkon kW
2 – z toho obnovitelný zdroj kW
3 Výroba tepla (el. energie) celkem kWh/rok
4 – z toho obnovitelný zdroj kWh/rok
5 Roční využití instalovaného výkonu celkem hod/rok
6 – z toho obnovitelný zdroj hod/rok
7 Roční spotřeba el. energie kWh/rok
8 – z toho obnovitelný zdroj kWh/rok
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Název údaje Jednotka

Paušální tržby (za výkon) tis.Kč/r

Název produktu 1 a jeho jednotka 

Cena produktu 1 Kč/j
Název produktu 2 a jeho jednotka
Cena produktu 2 Kč/j
Pevné náklady (fixní) celkem tis.Kč/r
Proměnné náklady (variabilní) vztažené k produktu 1 Kč/j
Daň z příjmu tis.Kč/r
Celková cena projektu (vč. Přípravných etap a vybavení stavby) tis.Kč/r
Vlastní kapitál (vlastní zdroje vložené do projektu) tis.Kč/r
Doba splatnosti úvěru 1 Roky
Úroková míra úvěru 1 %
Odpisová doba (vážený průměr) Roků

Doba životnosti investice Roků

Pokyny Fondu pro vyhodnocení navrhovaného opatření z hlediska ochrany životního prostředí – specifická kritéria 
a)  Při výpočtu ekologických přínosů zohlednit pouze přínosy jež jsou přímo vyvolány opatřením, na které se vztahuje 

podpora z Fondu.
b)  Počítat s globální mi efekty (nikoliv s efekty pouze v místě realizace).
c)  Pokud se jedná o zařízení tzv.“na zelené louce“ (nenahrazuje konkrétní zdroj), které produkuje 

1.  elektrickou energii – provést srovnání pomocí emisních koeficientů systémové elektrárny (k dispozici na Fondu)
2.  tepelnou energii – provést srovnání s fiktivním přímotopným zdrojem tepla.

d)  Pokud se nahrazuje teplo z veřejného zdroje tepla, použít pro srovnání emisní koeficienty veřejného zdroje tepla je-
hož teplo se nahrazuje.

e)  Při výpočtu ekologických přínosu včetně VOC užívat hodnoty emisních faktorů, které jsou součástí vyhlášky 352/
2002 (příloha č.5).

f)  Při výpočtu CO2 rovněž užívat vyhlášku 425/2004. Emise CO2 vznikající při spalování biopaliv uvádět nulové.
g)  Nejsou-li, ve vyhlášce 352/2002 Sb. pro daný typ zařízení uvedeny emisní faktory, je možné použít i jiné. V tomto 

případě je nutné uvést jejich hodnoty a zdroj odkud jsou čerpány.
h)  Existuje-li certifikované měření emisí, lze vycházet i z tohoto měření. V tomto případě je nutné uvést veškeré pod-

klady k  ověření výpočtu včetně kopie protokolu z měření.
i) Bude-li používáno nestandardní palivo uvést parametry tohoto paliva.
j) Pokud technologie využívá odprášení, odsíření apod. je nutné uvést parametry a typ technologie.

Požadavky Fondu – specifická kritéria 
a)  projekt musí být realizován v souladu s příslušnými energetickými koncepcemi, krajskými případně místními pro-

gramy snižování emisí a programy zlepšování kvality ovzduší,
b)  porovnání a vyhodnocení varianty CZT a varianty decentralizovaného systému (např. lokální topeniště – domovní 

kotle na biomasu zásobované palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.) vytápění v obci; jedná se o porovnání 
dosažení stejného efektu s nižšími náklady (optimalizace délky teplovodů například pomocí kombinace „hnízdových“ 
kotelen a lokálních topenišť – kotlů na biomasu zásobovaných palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.),

c)  stanovení optimální skladby zdrojové části systému v závislosti na charakteru provozu a jednotek zdrojové části (di-
agram trvání potřeb tepla atd.),

d)  koncepce vytápění a přípravy teplé vody s celoročním provozem
e)  kotel na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu,
f) solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz,
g)  ověřená likvidace původního kotle na spalování fosilních paliv (neplatí pro solární systémy a tepelná čerpadla),
h)  použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3,0,
i)  u projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW doklad o zajištění dlouhodobé 

dodávky paliva,
j)  tepelná čerpadla nesmí obsahovat chladivo s tzv. ”tvrdými” freony, např. R22,
k)  u společné výroby tepla elektrické energie z biomasy celková účinnost zařízení 80 % při jmenovitém výkonu; v pří-

padě výroby pouze elektrické energie alespoň 25% účinnost zařízení při jmenovitém výkonu,
l) použití certifikovaných fotovoltaických panelů s garantovanou minimální účinností
m)  použití certifikovaných tepelných čerpadel, solárních systémů a kotlů na biomasu (doloženo certifikátem, resp. pro-

tokolem o zkoušce typu (o posouzení shody typu) dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., §5, resp. §7.
n) Realizací opatření dojde ke snížení emisí CO2
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Část II Odborný posudek
pro účely programů 1.A a 4.A a programů týkajících se fotovoltaických systémů (program 3.A a 10.A)

Posudky pro účely programů 1.A, 4.A a programů týkajících se fotovoltaických systémů zpracovávají odborně způ-
sobilé a nezávislé fyzické osoby, zapsané do seznamu energetických auditorů u MPO a odborní pracovníci středisek 
EKIS. Pro potřeby programů 1.A a 4.A mohou dále posudky zpracovávat autorizovaní inženýři z oboru TZB, autorizo-
vaní projektanti TZB a odborníci, aktivně vyučující obor TZB na vysokých školách. Při zpracování posudku bude dodr-
žena níže uvedená osnova. Posudek nesmi zpracovávat pracovník firmy, která zařízení instalovala a dále též osoba, která 
má vůči fyzické osobě, pro níž se zpracovává posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její činnost jako zpracovatele 
posudku. 

Osnova odborného posudku:

1. Název odborného posudku:
(Výstižný název z něhož by mělo být jasné o jakou akci jde, číslo programu.)

2. Identifikační údaje:
a)  Předmět odborného posudku:
  (Přesná adresa objektu, ve kterém je zařízení instalováno, stručný název, popis, co je posuzováno, kdy proběhla realizace)
b) Zadavatel odborného posudku:
 (Celé jméno, adresa, telefon, e-mail) 
c) Zpracovatel odborného posudku:
  (Celé jméno, adresa, telefon, e-mail, přímý kontakt na zpracovatele – provozovna, kancelář, číslo autorizace 

a IČO – je-li, zodpovědná osoba – u firem).
d) Dodavatelská firma:
  (Celé jméno, adresa, telefon, e-mail, přímý kontakt na odpovědného pracovníka – provozovna, kancelář, IČO, DIČ, 

statutární zástupce – u firem).

3. Stručný popis původního stavu: (vyjma programů týkajících se fotovoltaických systémů)
(Stručný popis objektu, počet lidí, způsob vytápění a/nebo přípravy teplé vody před realizací akce – u novostaveb se 

za původní zdroj vytápění a/nebo přípravy teplé vody považuje elektrická energie)

4. Stručný popis realizovaného řešení:

Program 1.A.a
Stručný popis, co se realizovalo, parametry,/kotel typ … o výkonu … palivo … regulace, provozovaný, … otopná sou-
stava s radiátory … s tepelným spádem … oběh (nucený) …;, parametry zásobníku, typ řídící jednotky, případně další 
údaje dle zvážení a individuální situace), zjednodušené schéma zapojen).

Program 1.A.b
Počet a typ sol. kolektorů……, plocha solárního systému ….(m2), parametry zásobníku…….., typ řídící jednotky………, 
umístění kolektorů, ….způsob vytápění…….., případně další údaje dle zvážení a individuální situace…………., zjed-
nodušené schéma zapojení.

Program 4.A
Popis realizovaného zařízení způsobu provozu tepelného čerpadla, způsob přípravy TUV.

Energetická náročnost vytápěné budovy – doloží se tabulkou obsahující následující hodnoty: označení konstrukce, 
součinitel prostupu tepla U, redukční součinitel b, plocha konstrukce při sledování vnější konstrukce obálky ochlazova-
ných budov; dále se doloží celková plocha ochlazovaných konstrukcí; vytápěný objem budovy; potřeba tepla pro vytá-
pění prostupem včetně započítávání tepelných mostů; potřeba tepla větráním; tepelné zisky z vnějšího prostředí; tepelné 
zisky ze slunečního záření; potřeba tepelné energie za otopné období; měrná potřeba tepla při vytápění budov; geomet-
rická charakteristika budovy; požadovaná měrná potřeba tepla při vytápění budov; stupeň energetické náročnosti budovy 
SEN; energetický štítek budovy 

Součinitel prostupu tepla U – doloží se výpisem hodnot U pro všechny ochlazované konstrukce v zimním období, 
včetně potřebného popisu materiálového řešení těchto konstrukcí a uvedení požadavku podle ČSN 73 0540-2

Odborný posudek prokáže, že budova, v níž bylo tepelné čerpadlo instalováno, splňuje tepelně technické parametry 
(eVN) udávané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001 Sb. ze dne 27. července 2001, kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách v hodnotě:
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a.  100% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla, jedná-li se o záměnu zdroje tepla u stávajícího objektu, na 
němž se současně neprovádí komplexní rekonstrukce (na základě projektu a stavebního povolení); za stávající 
objekt se považuje stavba zkolaudovaná do 30.června 2003;

b.  max. 80% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla., jedná-li se o záměnu zdroje tepla u novostavby nebo 
objektu, na němž se současně provádí komplexní rekonstrukce (na základě projektu a stavebního povolení); za 
novostavbu či komplexní rekonstrukci se považuje stavba zkolaudovaná od 1.července 2003;

c.  v případě historických a památkově chráněných budov nemusí být podmínky 4.a nebo 4.b splněny, pokud audit 
prokáže, že takové řešení není možné;

odborný posudek musí potvrdit, že v případě rekonstrukce vytápění nepřechází žadatel z vytápění zemním plynem na 
vytápění tepelným čerpadlem

Programy týkající se fotovoltaických systémů
Počet a typ fotovoltaických panelů……, plocha systému ….(m2), parametry systému…..předpokládaná výroba el. 

energie..….., typ řídící jednotky………, umístění kolektorů…….., případně další údaje dle zvážení a individuální situ-
ace…………., zjednodušené schéma zapojení 

5. Kontrola správného dimenzování: (vyjma programů týkajících se fotovoltaických systémů)
Na základě platných norem, vyhlášek a údajů o objektu se provede zjednodušeným způsobem kontrola správného nadimen-

zování systému; uvedení velikosti instalovaného výkonu (kW), roční výroby energie z obnovitelného zdroje (GJ/rok) a dosa-
žených úspor (GJ/rok a Kč) 

a) Kotel na biomasu:
  (Výkon nového kotle zkontrolovat podle tepelné ztráty objektu, bude-li neznámá, provést zjednodušený výpočet /podle 

vyhlášky 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách/).
b) Solární systém:
  (Zkontroluje se potřebné množství teplé vody v objektu. /Množství teplé vody se ověří podle ČSN 06 0320 s přimě-

řenou rezervou na akumulaci/. Při tom se pro solární kolektory doporučuje dodržet hodnota 50 – 80 l objemu teplé 
vody na 1m2 brutto plochy solárního kolektoru – čelní plocha kolektoru určená jeho vnějšími rozměry). 

c) Tepelné čerpadlo
  (posouzení a optimální dimenzování primární části vzhledem k typu tepelného čerpadla a požadovanému výkonu /

u systému voda-voda se např. doporučuje provedení vrtné a čerpací zkoušky); 
  vhodné začlenění tepelného čerpadla do topného systému a koncepce vytápění s celoročním provozem, celoroční 

příprava teplé vody je možná pouze pokud projekt prokáže a energetický audit potvrdí výhodnost tohoto řešení; je-
likož např. existence bazénu a jeho ohřevu není pro účel podpory brána jako důvod pro instalaci TČ, je nutné pro-
kázat, že upotřebení energie vyrobené TČ pro jiné účely než vytápění obytného prostoru (např. ohřev bazénu) činí 
v ročním úhrnu max. 45% energie vyrobené TČ;

  předpokládá se nízkoteplotní otopný systém, pokud projekt neprokáže a odborný posudek nepotvrdí výhodnost ji-
ného řešení;)

6.  Ekonomické vyhodnocení – celkové investiční náklady, celkové provozní náklady, výpočet doby návratnosti a rozpo-
čet (tabelární seznam použitých dílů s cenou doplněný o ceny za dopravu, montáž a další aditivní náklady, má sou-
hlasit s fakturací (položkový rozpočet). /případně v příloze ve formě kopie faktury s rozpočtem/).

7.  Závěr posudku: (Vyjádření zda projekt splňuje/nesplňuje podmínky příslušného programu pro podporu z prostředků 
Fondu a velmi stručné zdůvodnění).
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Příloha č. II. 7

PODPORA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PRO FYZICKÉ OSOBY,  
V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ 

OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Ministerstvo životního prostředí pověřilo realizací části B Státního programu na podporu úspor energie a využití obno-
vitelných zdrojů energie Státní fond životního prostředí ČR. Pro fyzické osoby jsou vyhlášeny dva specializované pro-
gramy s dvěma podprogramy, na které Fond poskytuje podporu.

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

1.A.a Kotle na biomasu
1.A.b Solární systémy 

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

Podpora v rámci programů 1.A.a, 1.A.b a 4.A bude poskytována pouze na již ukončené akce (tj. na již instalovaná 
zařízení). O podporu však lze žádat maximálně do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu.

Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů ener-
gie se předkládají přímo ve formě úplné Žádosti (tiskopis Fondu) s následujícími podklady na místně příslušná krajská 
pracoviště Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení.

1.A.a Kotle na biomasu 
Jde výhradně o lokální systémy, které využívají energii biomasy a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fy-

zické osoby. Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze skladiště paliva do kotle. Fond nepod-
poruje instalaci krbových kamen a krbových vložek. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků 
budou vráceny žadatelům. 

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:
•  předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II. 6, část II.,
•  ověřená likvidace původního zařízení pro vytápění, doložená čestným prohlášením investora,
•  instalace kotle s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu ( doloženo certi-

fikátem, resp. protokolem o zkoušce typu (o posouzení shody typu) dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., §5, resp. §7.
•  závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 5 let,
•  doklad o tom, že kotel splňuje ČSN EN 303 – 5 třídy 3.

1.A.b Solární systémy 
Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům.
Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:
•  předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II. 6, část II.
•  použití ceritifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy,
•  použití technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz,
•  závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 5 let.

4.A Tepelná čerpadla
Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla sloužící k vytápění pro fyzické osoby v bivalentním či trivalentním provozu, 

případně též v kombinaci s jiným obnovitelným zdrojem (solárním systémem). Fond podporuje tepelná čerpadla systému 
země/voda, voda/voda, vzduch/voda. 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, po-
ložení zemních kolektorů apod.). Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvod-
nou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otop-
ného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).

Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. 
Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:
•  použité tepelné čerpadlo neobsahuje látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší,
•  předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II. 6, část II.
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•  odborný posudek musí potvrdit, že budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňuje tepelně technické para-
metry podle požadavků v příloze II. 6, část II.

•  odborný posudek musí potvrdit, že instalace tepelného čerpadla je provedena v souladu s projektovou dokumentací 
a odpovídá stanoveným podmínkám pro získání podpory,

•  odborný posudek musí potvrdit, že v případě rekonstrukce vytápění nepřechází žadatel z vytápění zemním plynem na 
vytápění tepelným čerpadlem 

•  závazek provozovatele provozovat po dobu nejméně 5 let.

Nepovinné kritérium (splnění tohoto kriteria může mít vliv v konečném hodnocení žádosti o podporu)

•  použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem uvedeným v do-
kladu č. 14 k žádosti podle typu čerpadla (vše musí být doloženo certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu (o po-
souzení shody typu) dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., §5, resp. §7 

Žádosti na všechny uvedené programy budou registrovány pouze při splnění vyhlášených kritérií. Žádosti 
v rámci programů 1.A, 4.A budou hodnoceny zjednodušeným postupem. Žádosti o podporu v rámci programů 
1.A a 4.A se přijímají výhradně na místně příslušných krajských pracovištích Fondu podle místa realizace podpo-
rovaného zařízení. Rada Fondu doporučí a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry pro programy 1.A, 
4.A. Při splnění schválených parametrů Fond vyřizuje žádosti průběžně. Žádosti, které na základě vyhodnocení 
nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po 
dobu 12 měsíců. Pro všechny uvedené programy platí, že na podporu není právní nárok.

Fond si vyhrazuje právo kontroly podporovaného zařízení a splnění podmínek uvedených v odborném posudku a mož-
nost vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se 
předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory.

Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

Žádosti v programech 1.A a 4.A komplexně zabezpečují krajská pracoviště Fondu. 

Maximální výše příspěvku, uvedená v procentech ze základu pro výpočet podpory
Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství (bez 

otopných soustav v objektech).

Číslo 
programu

Název programu
max. limit %

dotace, ze základu 
pro výpočet podpory

1.A
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty 
a rodinné domy pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) solární systémy na celoroční 
přípravu teplé vody

a) 501/ 

b) 501/ 

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

301/ 

1/ V programu 1.A.a, 1.A.b a 4.A činí maximální výše příspěvku na jednu akci 50 tis. Kč.

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu 
Žadatelem se rozumí všechny osoby zapsané jako majitelé objektu, ve kterém bude realizován obnovitelný zdroj, na 

„Listu vlastnictví “ ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud je žadatelem jiná osoba (nájemce apod.), je třeba předložit 
Fondu úředně ověřený souhlas vlastníků objektu. 

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu z Fondu – fyzické osoby a předloží jej se stanovenými doklady na místně 
příslušné krajské pracoviště Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení.

Žádost o podporu lze podat nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu a nejpozději 12 měsíců ode dne uvedení 
zařízení do trvalého provozu. Trvalý provoz začíná dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (v případě, 
že stavební úřad realizaci podporovaného zařízení povolil stavebním povolením, nebo na stavební objekt v němž bude 
umístěno podporované zařízení bylo vydáno společné stavební povolení v němž je citováno podporované zařízení) nebo 
dnem předání díla od dodavatele do trvalého provozu – protokolem od dodavatelské firmy, (u zařízení, na který 
byl stavebním úřadem vydán písemný souhlas s provedením „Drobné stavby “). Žádosti nesplňující tento požadavek ne-
budou registrovány.
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Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. 1. 2004 a které nebyly 
podpořeny z Fondu dříve. Úplné žádosti se přijímají do 30.9.2006.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti:
1)  Výpis z katastru nemovitostí na objekt, ve kterém bude obnovitelný zdroj instalován – ne starší 3 měsíce v době po-

dání žádosti (originál nebo ověřená kopie),
2)  Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – ověřená plná moc v souladu s § 31 občanského zá-

koníka pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem. Platí v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než majitelé uve-
dení ve výpisu z katastru nemovitostí,

3)  Dokumentace v takovém rozsahu, která umožní posouzení možnosti podpory z technického (u programu 4.A doku-
mentace objektu – skladba obálky budovy), ekonomického a ekologického hlediska,

4)  Odborný posudek (dle osnovy uvedené v příloze č. II.6, část II),
5)  Předávací protokol o provedené topné zkoušce u programu 1.A.a a 4.A a o tlakové zkoušce u programů 1.A.b 
6)  Fakturaci (úhradu nákladů dle rozpočtu) – potvrzení o zaplacení předmětu realizace (originály faktur včetně dodacích 

listů, doklady o úhradách). V případě platby z hypotečního úvěru i kopie smlouvy o úvěru,
7)  Tři různé barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zařízení, (z toho 1 fotografie objektu, ve kterém je 

zařízení instalováno)
8)  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k předmětu realizace – stavební povolení, ohlášení stavebních úprav,
9)  Kopie dodavatelských smluv (smlouva o dílo) včetně položkového rozpočtu,
10)  Kolaudační rozhodnutí (je-li předmět podpory součástí vydaného stavebního povolení), v ostatních případech 

Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu,
11)  Certifikát instalovaného zařízení (doloženo certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu (o posouzení shody typu) 

dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., §5, resp. §7
12)  U programu 1.A.a doložit čestné prohlášení o likvidaci původního zařízení (platí pro kotle na fosilní paliva).
13)  NEPOVINNÝ DOKLAD: U programu 4.A doložit splnění podmínky dodržení minimálního topného faktoru při kon-

krétních podmínkách podle EN 255 – viz následující tabulky. Tato podmínka bude doložena protokolem o zkoušce 
vystaveným nezávislým notifikovaným, akreditovaným nebo autorizovaným subjektem.

Typ TČ: země / voda
Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor

0 35 3,7
0 50 2,7

Typ TČ: voda / voda
Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor

10 35 5
10 50 3,5

typ TČ: vzduch / voda
Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor

7 35 3,5
–7 50 1,8

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specific-
kými doklady.
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Příloha č. II. 8

PODPORA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PRO PROGRAM 
SLUNCE DO ŠKOL, V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR 

ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

10.A. Slunce do škol
V rámci tohoto programu je poskytována podpora i na instalace fotovoltaických a fototermických zařízení ve 

školských zařízeních. Žádosti v rámci programu 10.A. budou hodnoceny zjednodušeným postupem.
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, spá-

dové základní nebo všeobecné střední školy) budou podporována i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, maximálně 
však do instalovaného výkonu 1 200 Wp.

Fond dodržuje podmínku rovnoměrného rozmístění projektů v ČR. Podmínkou pro získání podpory je předložení od-
borného posudku zpracovaného energetickým konzultačním a informačním střediskem nebo energetickým auditorem, 
který potvrdí následující minimální parametry demonstračního 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 maximalizace využití slunečního záření, tak z hlediska viditel-

nosti 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 sys-
tému) a adaptéru pro připojení a zobrazení dat na internetu,

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

–  u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro přípravu TUV (viz 1.A.b.),
–  modulovou konstrukci zařízení (tj. možnost dalšího rozšiřování 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 specializované vysoké školy za účelem výuky, demonstrace růz-

ných technických řešení, případně pro vědecko-výzkumné účely. Předmětem podpory jsou i fotovoltaické systémy inte-
grované do budov vysokých škol. Maximální instalovaný výkon těchto zařízení je 100 kWp

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

10.A. Slunce do škol 90 1/ 2/ 

1/  Pro fotovoltaická zařízení s instalovaným výkonem do 220 Wp a pro fototermická zařízení s plochou kolektorů do  
4 m2 je maximální výše příspěvku 105 tis. Kč.

2/  Pro specializované vysoké školy za účelem výuky, případně pro vědecko-výzkumné účely, je maximální výše dotace 
stanovena na 80 % ze základu pro výpočet podpory.

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží jej se stanovenými doklady Fondu.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti:
1) Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele.
2)  Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického 

a ekologického hlediska.
3)  Odborný posudek systému (viz výše ).
4) Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH 
5) Údaje o zdrojích financování – doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu výstavby
6)  Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníku pro 

pracovníka pověřeného jednání s Fondem
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7)  Stanovisko zřizovatele o perspektivě existence školy (u vysokých škol zřízených zákonem pak čestným prohlášením 
rektora).

Žadatel v případě vydání kladného “Rozhodnutí“ ministra předloží Fondu podklady pro uzavření písemné smlouvy 
o podpoře.

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
1) Doklady prokazující dodržení zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
2) Kopie dodavatelských smluv včetně rozpočtu. 
3) Stavební povolení, respektive vyjádření stavebního úřadu k předmětu podpory.

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou 
následující:
1)  Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů, popř. účetní 

doklady
2) Protokol o předání a převzetí dokončení předmětu podpory, příp. doklad o dokončení vyplývající z podmínek SOD
3) Doklad o uvedení předmětu podpory do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení
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Příloha č. II.9

ADRESÁŘ

Státní fond životního prostředí ČR Česká energetická agentura
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Vinohradská 8, 120 00 Praha 2
Tel.:267 994 300 – 367, fax: 279 236 597  Tel.: 257 099 011, fax: 257 530 478 
www.sfzp.cz, e-mail: kancelar@sfzp.cz www.ceacr.cz, e-mail: info@ceacr.cz

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ SFŽP ČR:
Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Brno
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.: 549 133 431, fax: 549 133 431 e-mail: mspackova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště České Budějovice
Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice
Tel.: 386 351 995, fax: 386 351 995 e-mail: phouska@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Hradec Králové
Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 859 270, fax: 495 859 270 e-mail: mmachacny@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Jihlava
Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
Tel.: 567 213 855, fax: 567 213 855 e-mail: jpavlas@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Karlovy Vary
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel.: 353 502 498, fax: 353 502 498 e-mail: vjezkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Liberec
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
Tel.: 485 244 334, fax: 485 244 334 e-mail: mwedlichova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Olomouc
 Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Tel.:585 244 616, fax: 585 244 616 e-mail: pzernicek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ostrava
Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 599 442 056, fax: 596 138 314 e-mail: mbreuerova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Pardubice
Štrossova 44, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 859 156, fax: 466 859 156 e-mail: drychecky@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Plzeň
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Tel.: 378 033 910, fax: 377 033 909  e-mail: islovacek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště pro Hlavní město Praha
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: 267 994 350, fax: 267 994 502 e-mail: phedrlinova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Středočeský kraj
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: 267 994 366, fax: 267 94 502 e-mail: ohamacek@sfzp.cz



49

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ústí nad Labem
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 205 598, fax: 475 205 598 e-mail: jchoutkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Zlín
 tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
Tel.: 577 690 486, fax: 577 222 762 e-mail: rmachova@sfzp.cz

KRAJSKÉ ÚŘADY
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Ul. Boženy Němcové 49/3, České Budějovice
Korespondenční adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
tel.: 386 720 742, fax: 386 359 070 e-mail: posta@.kr-jihocesky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111, fax: 541 651 209 e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 111 e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Královehradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 817 318, fax: 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec 2
tel.: 485 226 111, fax: 485 226 362 e-mail: podatelna@kr-lbc.cz

Krajský úřad – Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18  Ostrava
tel.: 595 622 222, fax: 595 622 126 e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
tel.: 585 508 111 e-mail: posta@.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 111, fax: 466 611 220 e-mail: posta@pardubickykraj.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078 e-mail: posta@kr-plzensky.cz

Magistrát města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
tel.: 236 001 111  e-mail: posta@cityofpraque.cz
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Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111, fax: 257 280 203 e-mail: podatelna@kr-s.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111, fax: 475 200 245 e-mail: posta@kr-ustecky.cz

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor životního prostředí
Žižkova 1936/16, 587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: 577 043 111,
fax: 577 043 202 e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

oblastní inspektoráty ČIŽP

  fax 

OI Praha
Dělnická 12, 
170 00 Praha 7
Ing. Pavel Martan

 266 793 330
 
 266 793 331

 266 793 3333
 hi@ph.cizp.cz
martan@ph.cizp.cz

OI České Budějovice
Dr. Stejskala 6
370 21 České Budějovice 
Ing. Ladislav Krátký

 386 352 506  386 357 581  kratky@cb.cizp.cz

OI Plzeň
Klatovská třída 48,
301 22 Plzeň
Ing. Zbyněk Sevelka 

 377 236 783  377 237 289 prantnerova@pl.cizp.cz

OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 
400 07 Ústí nad Labem 
Ing. Jan Dytrych.

 475 500 547  475 500 042  balej@ul.cizp.cz

oblastní inspektoráty ČIŽP

  fax 

OI Hradec Králové
Resslova 1229, 
500 02 Hradec Králové 
Ing. Radomír Hyšpler, CSc.

 495 773 111
 495 211 190

 495 211 175  hyspler@hk.cizp.cz 

OI Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 
580 01 Havlíčkův Brod 
Vítězslav Novák

 569 496 111  569 429 822  novak@hb.cizp.cz

OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno 
Ing. Oldřich Sapoušek, CSc.

 545 545 111  541 545 100  sapousek@bn.cizp.cz

OI Olomouc
Tovární 41, 
772 00 Olomouc 
Ing. Karel Zima

 585 243 410
 585 243 429

 585 243 410  zima@ol.cizp.cz

OI Ostrava
Valchařská 15
702 00 Ostrava 
Ing.Tomáš Stejskal 

 595 134 111
 595 134 100

 596 115 525  stejskal@ov.cizp.cz

OI Liberec
Tř. 1, máje 858/26,
 460 01 Liberec 1
 Ing. Hana Kolářová

 485 340 711
  485 340 700

485 340 712 kolarovahana@lb.cizp.cz
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2.
SDĚLENÍ

odboru ochrany vod o vydání odvětvových technických norem vodního 
hospodářství:

TNV 75 7385 Jakost vod – Stanovení železa a manganu – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Tato norma popisuje stanovení železa a manganu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií ve všech typech vod, 
tj. v pitné vodě, přírodních vodách (povrchových a podzemních) a v odpadních vodách. Podle účelu analýzy se stanovují 
rozpuštěné formy Fe a Mn, Fe a Mn rozpustné v kyselém prostředí a celkové koncentrace Fe a Mn.
Meze pracovního rozsahu závisí na matrici vzorku a na použitém přístroji. V jednoduché matrici bez úpravy objemu 
vzorku se stanoví železo v koncentraci od 0,05 mg/l do 5 mg/l, mangan v koncentraci od 0,02 mg/l do 5 mg/l. Nižší kon-
centrace se stanoví po odpaření okyseleného vzorku, vyšší koncentrace se stanoví po zředění vzorku.

TNV 75 7431 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných fluoridů – Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem
Tato norma popisuje stanovení fluoridů molekulovou spektrofotometrií ve všech typech vod, tj. v pitné vodě, přírodních 
vodách (povrchových a podzemních) a v odpadních vodách. Stanovují se rozpuštěné formy fluoridů.
Meze pracovního rozsahu závisí na matrici vzorku a na optické dráze kyvety spektrofotometru. V jednoduché matrici, 
bez úpravy objemu vzorku, při použití kyvety s optickou dráhou 2 cm, se stanoví koncentrace fluoridů od 0,05 mg/l do 
2,5 mg/l. Vyšší koncentrace se stanoví po zředění vzorku.

TNV 75 7476 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů – Gravimetrická metoda s chloridem barnatým
Tato norma popisuje gravimetrickou metodu stanovení síranů ve všech typech vod, tj. v pitné vodě, přírodních vodách 
(povrchových a podzemních) a v odpadních vodách. Stanovují se rozpuštěné formy síranů.
Meze pracovního rozsahu závisí na zkoušeném objemu vzorku a na přesnosti analytických vah. V jednoduché matrici, při 
zkoušeném objemu vzorku v rozmezí 10 ml až 200 ml se stanoví sírany v rozsahu od 10 mg/l do 5 000 mg/l. Vyšší kon-
centrace se stanoví po zředění vzorku.
TNV 75 7621 Jakost vod – Stanovení radia 228 srážecí metodou
Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity radia 228 (228Ra) ve vodách srážecí metodou. Metoda je určena ke 
stanovení objemové aktivity 228Ra ve vzorcích s velmi nízkou koncentrací nerozpuštěných látek, např. ve vzorcích pod-
zemních a pitných vod. Při stanovení je nutno dodržet ustanovení ČSN 75 7600.

TNV 75 7768 Jakost vod – Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí  
toxikologického stanovení
Tato norma stanoví postup určení hlavní složky odpadních vod, způsobující jejich negativní účinky. Na základě výsledků 
tohoto stanovení lze přesněji zaměřit chemickou analýzu na určitou skupinu látek, významnou pro výslednou úroveň ne-
gativních účinků odpadních vod, a získat tak informace potřebné pro navrhování postupů pro snížení nebezpečnosti od-
padních vod pro organismy vodních ekosystémů.

Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt CZ a.s., oddělení technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4.

 RNDr. Jan Hodovský, v. r. 
 ředitel odboru ochrany vod

SDĚLENÍ
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3.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých 
výkladovou komisí ministra životního prostředí

č. 1/2006

K možnosti vynucení plnění povinností stanovených prováděcími předpisy k zákonu o ochraně ovzduší

k § 3 odst. 1 a § 38 odst. 1 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další pod-
mínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Oprávnění orgánu ochrany ovzduší podle § 38 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší se s přihlédnutím k § 3 odst. 1 
tohoto zákona vztahuje i na povinnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Odůvodnění:

Obecná povinnost každého omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťu-
jících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů je upravena v ustanovení § 3 odst. 1 zá-
kona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozděj-
ších předpisů. Tato obecná povinnost je dále podrobněji rozvedena v právních předpisech provádějících zákon o ochraně 
ovzduší, tj. např. i v nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostat-
ních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. lze pak považovat za „zvláštní právní 
předpis upravující povinnosti při ochraně ovzduší“ ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

V Praze dne 2. února 2006

 JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v.r.
 ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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4.
SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního
prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu autorizovaných osob pro oblast posu-
zování vlivů na životní prostředí. Jedná se o osoby, které obdržely autorizaci v období od 30. 11. 2005 do 1. 3. 2006.
Zároveň uveřejňuje změny v údajích autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se 
o osoby, které se považují za držitele autorizace od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006 dle § 19, resp. § 24 odst. 1 zákona 100/
2001 Sb. a od 30. 11. 2005 do 1. 3. 2006 oznámily změnu údajů.
Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí autorizovaných osob.

 Ing. Jaroslava Honová, v. r.
 ředitelka odboru posuzování vlivů
 na životní prostředí a IPPC

Nové:
Ambrožová Kateřina Star a.s.
Platnost autorizace do 16. 1. 2011 Třebohostická 14
Dukelská 994 100 31 Praha 10
739 61 Třinec tel.: 261 305 376
mobil: 602 450 265 fax.: 261 305 238
  e-mail: katerina.ambrozova@star.cz

Pešková Hana Ing. DHW s.r.o.
Platnost autorizace do 13. 1. 2011 Kostelní 165
Kostelní 165 381 01 Český Krumlov
381 01 Český Krumlov tel.: 380 712 525
mobil: 606 606 986 fax: 380 714 343
  e-mail: hanapeskova@email.cz

Změny:
Antošová Helena Ing. Krajský úřad Ústeckého kraje
Platnost autorizace do 31. 12. 2006 Odbor životního prostředí a zemědělství
Libchovany 128 Velká Hradební 3118/48
411 03 Libchovany 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 416 746 286 tel.: 475 657 185
e-mail: antosova.h@kr-ustecky.cz fax: 475 200 245

Bezděk Jaroslav Ing.,CSc. 
Platnost autorizace do 31. 12. 2006 
Velehradská 27 
130 00 Praha 3 - Vinohrady 
tel/fax: 222 717 250, 222 717 250 
mobil: 603 720 768

Dřevíkovský Jan Ing. Jan Dřevíkovský
Platnost autorizace do 31.12.2006 Městské sady 666
Městské sady 666 284 01 Kutná Hora
284 01 Kutná Hora mobil: 605 271 142
tel.: 327 512 841 e-mail: drevikovsky@seznam.cz
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Fencl Jiří Ing. e-mail: jiri_fencl@volny.cz
Platnost autorizace do: 31. 12. 2006 tel.: 257 922 075
Matjuchinova 1218 
156 00 Praha 5 

Hána Willy Ing.arch.,CSc. Ing. Arch. Willy Hána, CSc.
Platnost autorizace do 31. 12. 2006 Sládkovičova 1266
Sládkovičova 1266 142 00 Praha 4
142 00 Praha 4 tel/fax: 241 725 213
  e-mail: willy.hana@i-line.cz

Charouzek Josef Ing. Ing. Josef Charouzek
Platnost autorizace do: 11. 1. 2011 Menhartova 1559
Menhartova 1559 393 01 Pelhřimov
393 01 Pelhřimov tel/fax: 565 323 942
  e-mail: jcharouzek@email.cz

Kuběna Oldřich RNDr. DEZA a.s.
Platnost autorizace do 8. 11. 2010 Masarykova 753
U Byniny 634 757 28 Valašské Meziříčí
757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 692 601
mobil: 724 010 607 fax: 571 611 546
  e-mail: o.kubena@deza.cz,o.kubena@post.cz

Obluk Václav Ing. Lékořicová 166
Platnost autorizace do: 31. 12. 2006 104 00 Praha 10 - Křeslice
Morseova 245  mobil: 604 825 980
109 00 Praha 10 - Petrovice e-mail: vaclav.obluk@volny.cz

Pešková Hana Ing. DHW s.r.o.
Platnost autorizace do 13. 1. 2011 Kostelní 165
Kostelní 165 381 01 Český Krumlov
381 01 Český Krumlov tel.: 380 712 525
mobil: 606 606 986 fax: 380 714 343
  e-mail: hanapeskova@email.cz

Pízová Naděžda RNDr. RNDr. Naděžda Pízová EKOBÁZE
Platnost autorizace do 31. 12. 2006 Bavorská 856
Ke Koh - i - nooru 1456/5 155 00 Praha 5
155 00 Praha 5 tel.: 251 510 641
tel.: 251 511 141 mobil: 777 311 175
fax: 251 511 141 fax: 251 510 641
  e-mail: pizova@iol.cz

Simon Ivan Ing. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Platnost autorizace do: 31. 12. 2006 Divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Řehořova 24 Vyskočilova 3/741
130 00 Praha 3  140 21 Praha 4
tel.: 222 541 144 tel.: 241 006 920, 602 612 124
mobil: 775 286 767 fax: 241 006 929
  e-mail: simon@egp.cz

Studený Miroslav RNDr. RNDr. Miroslav Studený
Platnost autorizace do: 31. 12. 2006 ekologické poradenství
Dvořákova 23 Dvořákova 23
779 00 Olomouc 779 00 Olomouc
mobil: 606 710 016 tel.: 585 422 770
  mobil: 606 710 951
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Škára Jiří Ing. AQUATEST, a.s. – divize Liberec
Platnost autorizace do: 31. 12. 2006 Husitská 133/49
Jáchymovská 270 460 07 Liberec 7
460 07 Liberec 10 tel.: 485 152 611
mobil: 603 523 826 fax: 485 152 652
  e-mail: skara@aquatest.cz

Tomek Igor RNDr. 
Platnost autorizace do: 3. 11. 2010 
Na požáře 178/1 
760 01 Zlín

Utíkalová Pavlína Mgr. Ecological Consulting, spol. s r.o.
(Šendová) Na Střelnici 48
Platnost autorizace do 23. 8. 2008 779 00 Olomouc
Pohořany 21 tel.: 585 203 166
783 16 Dolany u Olomouce fax: 585 203 169
e-mail: pavlinasen@centrum.cz e-mail: pavlina.utikalova@ecological.cz

Varga Pavel Ing. DIAMO, státní podnik
Platnost autorizace do: 23. 4. 2009 odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Českodubská 121 Máchova 201
463 52 Osečná 471 27 Stráž pod Ralskem
tel.: 485 179 054 tel.: 487 892 083
mobil: 606 423 363 fax: 487 894 726
e-mail: pavel.varga@seznam.cz e-mail: varga@diamo.cz
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OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP  
s čtvrtletníkem EIA – IPPC – SEA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2006 zasílejte na adresu

SEVT, a. s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 750 Kč.
Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. 
Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete e-mail na adresu faq@env.cz a v něm 

uveďte periodikum, které chcete dostávat, zákaznické číslo, které máte 
přiděleno od SEVT, a abonentní adresu.


