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1.
SDĚLENÍ
odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřicích lokalit pro vyhlašování smogových
situací
Smogová situace je vyhlašována Ministerstvem životního prostředí dle ustanovení §10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v případě, že dojde k překročení některé ze zákonem stanovených prahových hodnot koncentrací vybraných
znečišťujících látek. V případě překročení regulační prahové hodnoty alespoň na polovině měřících lokalit je vyhlašován
signál regulace. Smogová situace je ukončena, pokud nepřetržitě po dobu nejméně 12 hodin není překročena žádná
prahová hodnota koncentrace vybraných znečišťujících látek.
Na základě ustanovení bodu 1 a bodu 2 přílohy č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanoví Ministerstvo
životního prostředí seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace
pro účely vyhlášení vzniku nebo ukončení smogové situace.
Východiskem pro územní členění České republiky na oblasti smogového varovného regulačního systému (SVRS) je
rozdělení území republiky na zóny a aglomerace dle přílohy č. 3 k zákonu č. 201/2012 Sb. a dále politicko-správní rozdělení
území České republiky.
V případě, kdy plocha dané zóny či aglomerace není z hlediska výskytu vysokých koncentrací látek PM10/SO2/NO2
homogenní, je dále rozdělena. Toto rozdělení zohledňuje zejména zkušenosti s frekvencí a intenzitou výskytu smogových
situací v uplynulých deseti letech a dále pak umístění stacionárních zdrojů znečištění, které mají významný vliv na kvalitu
ovzduší v oblasti.
Oblasti SVRS jsou definovány pro částice PM10 a pro SO2 a NO2.
Při definování oblastí SVRS pro částice PM10 byla z aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek v souladu se stávající
praxí SVRS vyčleněna oblast Třinecka. Důvodem je dlouhodobá zkušenost s výskytem smogových situací a specifické
rozmístění a vliv stacionárních zdrojů znečištění ovzduší v rámci aglomerace. Zóna Jihovýchod byla rozdělena na kraj
Jihomoravský a kraj Vysočinu, zóna Jihozápad na kraj Jihočeský a kraj Plzeňský, zóna Severozápad na kraj Ústecký a
kraj Karlovarský, zóna Severovýchod na kraj Liberecký a sloučení krajů Královéhradeckého a Pardubického (výskyt
vysokých koncentrací nemusí nastat na celém území zóny zároveň).
Nerozdělená zůstala zóna Střední Morava a to proto, že znečištění na území kraje Olomouckého i Zlínského má zpravidla
podobný charakter.
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Oblasti SVRS pro PM10

Kraj Vysočina (Zóna Jihovýchod)


Jihomoravský kraj (Zóna Jihovýchod)



Jihočeský kraj (Zóna Jihozápad)



Plzeňský kraj (Zóna Jihozápad)



Liberecký kraj (Zóna Severovýchod)



Královéhradecký a Pardubický kraj (Zóna Severovýchod)



Aglomerace Praha



Zlínský a Olomoucký kraj (Zóna Střední Morava)



Ústecký kraj (Zóna Severozápad)



Karlovarský kraj (Zóna Severozápad)



Středočeský kraj (Zóna Střední Čechy)



Aglomerace Brno



Moravskoslezský kraj (Zóna Moravskoslezsko)



Třinecko (Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek)



Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka (Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek)

Pro látky SO2 a NO2, u nichž je výskyt koncentrací vyšších než prahová hodnota velmi nepravděpodobný, se v zájmu
konzistence použilo téměř shodné dělení území, jako pro částice PM10. Nicméně v důsledku malého počtu měřicích míst a
homogennímu poli koncentrací nedošlo k rozdělení zón Severozápad a Severovýchod.
Při výběru stanic se braly v úvahu téměř výhradně automatické stanice klasifikované jako pozaďové, v některých případech
byly zvoleny i dopravní stanice a to pouze tehdy, lze-li u nich v případě smogových situací lokální vliv dopravy zanedbat.
Reprezentativní pro danou oblast jsou stanice ležící na jejím území. Pro kraj Jihomoravský byla navíc přidána stanice BrnoTuřany a pro kraj Středočeský stanice Praha-Libuš. Pro Aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek nebyla z důvodu
výrazného ovlivnění přeshraničním přenosem zařazena stanice Věřňovice.
Ing. Jan Kužel, v. r.
odbor ochrany ovzduší
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Tabulka: Vymezená území a reprezentativní stanice pro jednotlivé znečišťující látky
Znečišťující látka
PM10

Aglomerace/Zóna

Území vymezené v rámci
aglomerace/zóny

Název stanice

Kód stanice

Brno-Tuřany

BBNYA

Brno-Lány

BBMLA

Český Těšín

TCTNA

Frýdek-Místek

TFMIA

Havířov

THARA

Karviná

TKARA

Ostrava-Fifejdy

TOFFA

Orlová

TORVA

Ostrava-Zábřeh

TOZRA

Bohumín

TBOMA

Třinec-Kosmos

TTROA

Třinec-Kanada

TTRKA

Pha8-Kobylisy

AKOBA

Pha4-Libuš

ALIBA

Pha2-Riegrovy sady

ARIEA

Pha5-Stodůlky

ASTOA

Pha6-Suchdol

ASUCA

Mikulov-Sedlec

BMISA

Znojmo

BZNOA

Brno-Tuřany

BBNYA

Jihlava

JJIHA

Košetice

JKOSA

Třebíč

JTREA

Jihočeský kraj

České Budějovice

CCBDA

Plzeňský kraj

Plzeň-Doubravka

PPLVA

Plzeň-Lochotín

PPLLA

Plzeň-Slovany

PPLAA

Plzeň-střed

PPLEA

Opava-Kateřinky

TOVKA

Studénka

TSTDA

Aglomerace Brno

Aglomerace
Aglomerace Ostrava/Karviná/FrýdekOstrava/Karviná/Frýdek-Místek Místek bez Třinecka

Třinecko

Aglomerace Praha

Zóna Jihovýchod

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zóna Jihozápad

Zóna Moravskoslezsko
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Zóna Severovýchod

Královéhradecký a Pardubický kraj

Liberecký kraj

Zóna Severozápad

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Zóna Střední Čechy

Zóna Střední Morava

Poznámka:

Hradec Králové-Brněnská

HHKBA

Trutnov-Mládežnická

HTRMA

Pardubice Dukla

EPAUA

Česká Lípa

LCLMA

Liberec-město

LLIMA

Cheb

KCHMA

Sokolov

KSOMA

Děčín

UDCMA

Chomutov

UCHMA

Krupka

UKRUA

Lom

ULOMA

Litoměřice

ULTTA

Most

UMOMA

Teplice

UTPMA

Tušimice

UTUSA

Ústí n.L.-Kočkov

UULKA

Kladno-Švermov

SKLSA

Mladá Boleslav

SMBOA

Pha4-Libuš

ALIBA

Příbram

SPRIA

Olomouc-Hejčín

MOLJA

Přerov

MPRRA

Prostějov

MPSTA

Zlín

ZZLNA

Jeseník

MJESA

Území Třinecka zahrnují tyto obce s rozšířenou působností:
Třinec (8121) a Jablunkov (8110)

Znečišťující látka

SO2

Aglomerace/Zóna

Území vymezené v rámci
aglomerace/zóny

Název stanice
Kód stanice

Aglomerace Brno

Brno-Tuřany
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BBNYA

Brno-Lány

BBMLA

Bohumín

TBOMA

Český Těšín

TCTNA

Karviná

TKARA

Ostrava-Fifejdy

TOFFA

Třinec-Kosmos

TTROA

Pha4-Libuš

ALIBA

Pha2-Riegrovy sady

ARIEA

Mikulov-Sedlec

BMISA

Brno-Tuřany

BBNYA

Košetice

JKOSA

Jihlava

JJIHA

Jihočeský kraj

České Budějovice

CCBDA

Plzeňský kraj

Plzeň-Doubravka

PPLVA

Plzeň-Lochotín

PPLLA

Plzeň-Slovany

PPLAA

Plzeň-střed

PPLEA

Zóna Moravskoslezsko

Studénka

TSTDA

Zóna Severovýchod

Frýdlant-Údolí

LFRUA

Liberec-město

LLIMA

Pardubice Dukla

EPAUA

Sokolov

KSOMA

Tušimice

UTUSA

Lom

ULOMA

Ústí n.L.-Kočkov

UULKA

Litoměřice

ULTTA

Teplice

UTPMA

Pha4-Libuš

ALIBA

Kladno-Švermov

SKLSA

Jeseník

MJESA

Aglomerace
Aglomerace Ostrava/Karviná/FrýdekOstrava/Karviná/Frýdek-Místek Místek bez Třinecka

Třinecko
Aglomerace Praha

Zóna Jihovýchod

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zóna Jihozápad

Zóna Severozápad

Zóna Střední Čechy

Zóna Střední Morava
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Poznámka:

Přerov

MPRRA

Zlín

ZZLNA

Území Třinecka zahrnují tyto obce s rozšířenou působností:
Třinec (8121) a Jablunkov (8110)

Znečišťující látka

NO2

Aglomerace/Zóna

Území vymezené v rámci
aglomerace/zóny

Aglomerace Brno

Aglomerace
Aglomerace Ostrava/Karviná/FrýdekOstrava/Karviná/Frýdek-Místek Místek bez Třinecka

Třinecko

Aglomerace Praha

Zóna Jihovýchod

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zóna Jihozápad

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Zóna Moravskoslezsko
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Název stanice

Kód stanice

Brno-Tuřany

BBNYA

Brno-Lány

BBMLA

Frýdek-Místek

TFMIA

Bohumín

TBOMA

Český Těšín

TCTNA

Karviná

TKARA

Ostrava-Fifejdy

TOFFA

Třinec-Kanada

TTRKA

Třinec-Kosmos

TTROA

Pha8-Kobylisy

AKOBA

Pha4-Libuš

ALIBA

Pha2-Riegrovy sady

ARIEA

Mikulov-Sedlec

BMISA

Znojmo

BZNOA

Brno-Tuřany

BBNYA

Košetice

JKOSA

Jihlava

JJIHA

Prachatice

CPRAA

České Budějovice

CCBDA

Plzeň-Doubravka

PPLVA

Plzeň-Lochotín

PPLLA

Plzeň-Slovany

PPLAA

Plzeň-střed

PPLEA

Studénka

TSTDA

Zóna Severovýchod

Zóna Severozápad

Zóna Střední Čechy

Zóna Střední Morava

Poznámka:

Opava-Kateřinky

TOVKA

Liberec-město

LLIMA

Pardubice-Rosice

EPAOA

Sokolov

KSOMA

Tušimice

UTUSA

Lom

ULOMA

Děčín

UDCMA

Most

UMOMA

Ústí n.L.-město

UULMA

Tobolka-Čertovy schody

STCSA

Mladá Boleslav

SMBOA

Kladno-Švermov

SKLSA

Pha4-Libuš

ALIBA

Jeseník

MJESA

Olomouc-Hejčín

MOLJA

Zlín

ZZLNA

Území Třinecka zahrnují tyto obce s rozšířenou působností:
Třinec (8121) a Jablunkov (8110)
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2.
DODATEK
č. 10 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České
republiky

V Praze dne 20. září 2012
Č. j.: 4977/M/12, 79633/ENV/12

Směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne
30. dubna 2010 č. j.: 1900/M/10, 36827/ENV/10 se upravuje takto:

I.

V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění Příloh V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory vodohospodářských aktivit
účinné od 20. září 2012. Tyto přílohy se doplňují do seznamu příloh ve směrnici.

II.

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

Odborný gestor: odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů
Zpracovatel: Ing. Radka Pokorná

Mgr. Tomáš Chalupa
ministr, v. r.

Příloha: Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Programu podpory vodohospodářských aktivit účinné od 20. září 2012
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Přílohy V
„Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“
v rámci Programu podpory vodohospodářských aktivit účinné od 20. září 2012
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního
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 v rámci Programu podpory vodohospodářských aktivit stanoví v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy V ke Směrnici o poskytování finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Přílohy V“).
Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:
Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle Pokynů pro žadatele, které jsou zveřejněny na webu SFŽP
ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy), na opatření splňující podmínky pro zařazení do některého z vyhlášených
podprogramů v rámci Programu vodohospodářských aktivit budou akceptovány.
Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR a těchto jejích Příloh V se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno
dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) předání staveniště. U nestavebních akcí se za termín zahájení
považuje den uzavření smlouvy o dílo, v případě svépomocných prací se za termín zahájení považuje počátek
svépomocných prací doložených příslušnými účetními doklady. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na
stavbu vydán kolaudační souhlas podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, resp. datum
z předávacího protokolu o ukončení akce. Náklady na výrobu informačních tabulí, které musí být instalovány na všechny
investiční akce financované Fondem, budou započítávány do uznatelných nákladů, pokud byly vyčísleny v rámci podání
žádosti.
Akceptované žádosti přijaté v rámci podprogramu V. 3 Program na podporu vodohospodářských akcí Fond vyhodnotí na
základě ekologických a ekonomických ukazatelů a technické úrovně řešení dle kritérií uvedených v dokumentaci výzvy
k podávání žádostí - Kriteria pro výběr akcí a Pokynech pro žadatele (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
Všechny takto vyhodnocené žádosti budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu
k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků
z Fondu (dále jen „Rozhodnutí“).
Žádosti o podporu podle Příloh V přijímá Fond v termínech, které budou vyhlašovány v jednotlivých výzvách. Ve
výzvách budou upřesněny požadavky na předkládané žádosti, požadované doklady, výše finanční alokace a
stanoveny podrobné podmínky pro poskytnutí podpory včetně její výše.
Finanční objem alokovaných zdrojů Fondu na uvedené programy podléhá projednání se správcem Fondu jak z hlediska
dopadů do rozpočtu Fondu, tak i z hlediska určení finančního stropu pro příjem žádostí podle těchto Příloh V.
Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu
podpory, finančního základu pro výpočet podpory a stanovení výše podpory.
Podle těchto Příloh V se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh V dne 20. září 2012.
Příloha č. V. 1:
Příloha č. V. 2:
Příloha č. V. 3:
Příloha č. V. 4:

Obecné zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu
Program podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR
Program podpory zajištění monitoringu vod
Program na podporu vodohospodářských akcí
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Příloha č. V. 1
Obecné zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí veřejné podpory podle zákona č. 215/2004
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění. V případě, že je nutno vést řízení o
povolení výjimky s Evropskou komisí, upozorní na tuto skutečnost Ministerstvo životního prostředí, které dá podnět
k řízení. Doba potřebná k řízení o povolení výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec /3/
Směrnice Ministerstva životního prostředí. Výsledek uvede v podkladech pro jednání Rady Fondu a pro rozhodnutí
ministra.

5.

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

6.

Výši a strukturu financování předmětu podpory (včetně příp. předběžného zajištění půjčky) je Fond oprávněn posoudit
v rámci podání žádosti i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních prostředků.

7.

V případě vnitropodnikové fakturace u podprogramů V.1 a V.2 může příjemce podpory k účtování nákladů uplatnit
vlastní ceníkové položky pouze v případě, že neobsahují zisk.

8.

Fond má právo navrhnout změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek
daného programu podpor. Návrh změny požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází z technickoekonomické analýzy předloženého opatření a posouzení bonity žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše
vlastních zdrojů.

9.

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

10.

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

11.

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

12.

Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše dotace (tento postup se uplatňuje
průběžně u každé žádosti o platbu), 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.

13.

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

14.

V rámci vyhlášeného Programu nebudou podporována opatření, které je možné financovat z Operačního programu
Životní prostředí, z Programu rozvoje venkova nebo z dalších operačních programů.

15.

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

o půjčku po jejím

Článek II

Obecné zásady pro tvorbu a čerpání rozpočtu projektu



Žadatel předkládá rozpočet v takovém stupni podrobnosti, že umožní kontrolu položek včetně jednotkových nákladů.
Všechny účetní doklady předkládané Fondu musí obsahovat údaje pro posouzení efektivity a přiměřenosti
vynaložených nákladů, tj. ceny za jednotku.
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Náklady na mzdy jsou uznatelné pouze do výše stanovené dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě (dále jen katalog) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 44/2011 Sb., ze dne
23. února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel je povinen pracovní činnost zařadit dle katalogu a Fond jeho zařazení musí schválit.
Uznatelnými náklady na firemní automobil jsou pouze náklady na pohonné hmoty a u soukromého automobilu i
zákonné náhrady za používání automobilu ve smyslu zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, ve výši dané
aktuální vyhláškou pro účely poskytování cestovních náhrad.
Režijní náklady jsou uznatelné pouze u opatření V. 1, a to maximálně do výše 15 % z uznatelných mzdových
nákladů projektu. Druhy nákladů požadované k proplacení jako režijní již nemohou být vykázány jinde v rozpočtu. U
režijních nákladů se nemusí vykazovat přímá souvislost s realizovaným projektem ani nemusí být jinak dokládány.
Režijní náklady jsou vypláceny poměrně dle čerpání uznatelných mzdových nákladů projektu, při žádosti o platbu je
vyplacena poměrná část režijních nákladů.
Fond je oprávněn snížit rozpočtové náklady v případě, že budou sníženy výstupy projektu. Fond je dále oprávněn
snížit náklady i v případě, že byly schváleny v rozpočtu projektu v neoprávněné výši nebo příjemce podpory nedoloží
nezbytnost a efektivnost nákladu.
Fond může v Pokynech pro žadatele nebo prostřednictvím jiného dokumentu zveřejnit upřesněné či rozšířené
seznamy uznatelných a neuznatelných nákladů, a to obecně nebo pro jednotlivou výzvu.
Článek III

1. 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.
2. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů
Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková
výše podpory ze státního rozpočtu a Fondu převýší 85 % základu pro stanovení podpory.
3. Změna příjemce podpory
V případech, kdy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory,
může tuto změnu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu
samotného rozhodnutí o poskytnutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle
platných zásad obdržet daný typ podpory a že tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce, ani
dalších stanovených podmínek.

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

5. Zadávací řízení
Žadatel (příjemce podpory) je povinen doložit, že všechna relevantní zadávací řízení pro výběr dodavatele služeb,
stavebních prací či dodávek proběhla podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
„zákon o veřejných zakázkách“). Žadatel (příjemce podpory), který není jinak povinen při zadání zakázky postupovat podle
zákona o veřejných zakázkách, popřípadě se u něj jedná o zakázku, pro kterou je stanovena jen obecná povinnost dodržet
zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, je povinen (v zájmu zabezpečení řádné efektivity
vynakládaných prostředků z Fondu) při výběru dodavatele postupovat dle platných Závazných pokynů pro zadávání
veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Příloha č. V. 2
V. 1 Program podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR
Cílem programu je podpora organizačně metodického řízení sledování, zjišťování (monitorování) a hodnocení stavu vod
s cílem nastavení komplexního monitorovacího systému pokrývajícího povinnosti ČR vůči platným mezinárodním a
národním legislativním předpisům v oblasti vody, včetně provázání monitorovacího systému a jeho výstupů na další složky
ŽP.
Předmětem podpory je též pořízení softwarového vybavení nutného pro zavedení komplexního hodnotícího systému
povrchových a podzemních vod ČR.
V rámci Programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR se žádosti podávají před termínem
zahájení realizace opatření. Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných
případech, odsouhlasených správcem Fondu. Podporu nelze poskytnout na již ukončenou akci. Pro posouzení zda je
podpora poskytována na dosud neukončenou akci, je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře.

Článek I
PŘEDMĚT PROGRAMU
Program zahrnuje podporu metodického řízení monitorování stavu vod a zajištění jednotného hodnotícího systému stavu,
resp. potenciálu útvarů povrchových a podzemních vod. V rámci programu je podporována i optimalizace monitorovacích
sítí a synchronizace hodnotícího systému s požadavky EU.
Dílčí program V.1.A
Podpora organizačně metodického řízení monitorování a hodnocení ekologického stavu řek a ekologického potenciálu silně
ovlivněných a umělých vodních útvarů
Dílčí program V.1.B
Podpora organizačně metodického řízení monitorování a hodnocení kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních
vod.
Dílčí program V.1.C
Zajištění softwarového vybavení pro implementaci jednotného hodnocení stavu, resp. potenciálu vodních útvarů.
Cílem programu je podpořit zavedení komplexního systému hodnocení stavu, resp. potenciálu vod a vodních útvarů
v souladu s požadavky Směrnice č. 2000/60/ES včetně jeho implementace do jednotného hodnotícího informačního
systému, který je spravován Národním referenčním centrem pro monitoring - ČHMÚ. Podpora je dále určena pro
optimalizaci stávajících programů monitoringu vod ve vazbě na zavedení hodnotícího systému. Metodické zajištění
monitorovacího a hodnotícího systému je podpořeno v následujících oblastech:
Hodnotící systém stavu vodních útvarů:

hodnocení ekologického stavu řek:
-

jednotná metoda hodnocení hydromorfologických složek podporujících biologické složky,

-

metodika pro stanovení referenčních podmínek pro jednotlivé složky biologické kvality,

-

nastavení metod hodnocení biologických složek bentičtí bezobratlí a ryby pro velké nebroditelné řeky.



jednotné metody hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů povrchových
vod.



metodické postupy pro hodnocení stavu vodních útvarů ve vazbě na registr chráněných území ve smyslu
Směrnice 2000/60/ES.

Podzemní vody


hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod


metoda hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod



metoda hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

Monitorovací sítě


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



aktualizace monitorovací sítě pro situační monitoring a optimalizace nastavení jednotlivých
monitorovacích programů ve vztahu k silně ovlivněným a umělým vodním útvarům.

návrh aktualizace monitorovací sítě podzemních vod
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Program vytváří podporu pro zefektivnění návrhů a vyhodnocení opatření ke snížení znečištění z komunálních zdrojů,
z průmyslových zdrojů, plošného (difúzního) znečištění, dalších druhů znečištění způsobujících eutrofizaci a opatření
k optimalizaci vodního režimu krajiny a sjednocení použitých metod pro všechna dílčí povodí.
Článek II
SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY
Program je určen pro státní organizace a státní podniky, příspěvkové organizace, vědeckovýzkumné instituce.
Výstupy projektu:
1.

Hodnotící systém vodních útvarů v souladu s požadavky Směrnice 2000/60/ES
a.
Doplňující metodiky pro hodnocení ekologického stavu řek pomocí složek biologické kvality a metodika
hodnocení hydromorfologických složek,
b. Metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů,
c.
Metodika hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod,
d. Metodika hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod,

2.

Implementace hodnocení stavu vodních útvarů do jednotného IS.

Věcně příslušný odbor MŽP se vyjadřuje k žádosti o podporu (odborným posudkem) a po dokončení realizace i k výstupům
projektu. V odborném posudku se vyjádří k technicko- ekologické úrovni navrhovaného řešení, efektivitě vynaložených
prostředků a přiměřenosti vynakládaných nákladů.
Podpora v rámci programu je poskytována jako:
1.

2.

dotace na úhradu neinvestičních nákladů definovaných v cíli programu podporující zajištění jednotného
metodického řízení monitorování stavu vod a zajištění hodnotícího systému stavu, resp. potenciálu vodních
útvarů,
dotace na úhradu investičních nákladů definovaných v cíli programu podporující zajištění speciálního
softwarového vybavení pro implementaci hodnotícího systému do IS.
Článek III

Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a v Pokynech pro příjemce podpory
v rámci Národních programů SFŽP ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Příloha č. V.3
V. 2 Program podpory zajištění monitoringu vod
Cílem programu je podpora sledování a zjišťování stavu vod pro monitoring s cílem zjištění stavu vod v monitorovaných
profilech stanovením sledovaných biologických složek kvality a zhodnocením stavu ukazatelů hydromorfologie ve
sledovaných úsecích toků, včetně odběru a dopravy vzorků.
Podporu lze poskytnout subjektům majícím zpracovaný Program monitoringu povrchových vod pro příslušné/příslušná dílčí
povodí. Tyto programy musejí být zpracovány v souladu s Rámcovým programem monitoringu a Rámcovou směrnicí o
vodě 2000/60/ES.
V rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod se žádosti podávají před termínem zahájení realizace opatření.
Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem
Fondu. Podporu nelze poskytnout na již ukončenou akci. Pro posouzení zda je podpora poskytována na dosud
neukončenou akci, je rozhodující datum vydání rozhodnutí ministra o podpoře.
Článek I
PŘEDMĚT PROGRAMU
Program zahrnuje podporu zajištění odběru a laboratorního stanovení příslušných ukazatelů jednotlivých biologických
složek kvality vod v monitorovaných profilech včetně vyhodnocení ukazatele hydromorfologie v příslušném úseku toku
vzhledem k místu odběru. Program podporuje pouze část komplexního monitoringu zajišťující vstupní údaje do systému.
Program vytváří podporu pro pořízení vstupních dat pro realizaci a vyhodnocení opatření ke snížení znečištění
z komunálních zdrojů, z průmyslových zdrojů, plošného (difúzního) znečištění, dalších druhů znečištění způsobujících
eutrofizaci a opatření k optimalizaci vodního režimu krajiny.
Článek II
SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY
Program je určen pro státní organizace a státní podniky, příspěvkové organizace, vědeckovýzkumné instituce.
Příjemci podpory jsou subjekty mající zpracovaný Program monitoringu povrchových vod pro příslušné/příslušná dílčí
povodí. Tyto programy musejí být zpracovány v souladu s Rámcovým programem monitoringu a Rámcovou směrnicí o
vodě 2000/60/ES.
Výstupy programu:
Zajištění vstupních dat pro provoz komplexního systému sledování, zjišťování, hodnocení a analýzy stavu povrchových vod
a příslušných vodních útvarů nebo jejich seskupení a vytvoření a aktualizace vstupních dat tohoto systému.
Budou monitorovány složky a ukazatele stavu pro hodnocení ekologického stavu vodních útvarů:



složky biologické kvality,
ukazatele stavu hydromorfologie toku.

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











povodí horní Vltavy
povodí dolní Vltavy
povodí Berounky
povodí Ohře
povodí horního Labe
povodí středního Labe
povodí dolního Labe
povodí Moravy
povodí Dyje
povodí Odry

Kritéria pro posouzení akcí:
a)
b)
c)

počet monitorovaných profilů za rok
počet provedených analýz za rok
cena (jednotková cena pro soubor vybraných analýz).
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Věcně příslušný odbor MŽP se vyjadřuje k žádosti o podporu (odborným posudkem) a po dokončení realizace i k výstupům
projektu. V odborném posudku se vyjádří k technicko- ekologické úrovni navrhovaného řešení, efektivitě vynaložených
prostředků a přiměřenosti vynakládaných nákladů.

Podpora v rámci programu je poskytována jako:
dotace na úhradu neinvestičních nákladů definovaných v cíli programu podporující zajištění vstupních dat komplexního
provozu monitoringu vod a zajištění hodnocení biologických složek kvality a hydromorfologických ukazatelů nutných pro
vyhodnocení ekologického stavu vodních útvarů.
Článek III
Nezbytné doklady pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a v Pokynech pro příjemce podpory
v rámci Národních programů SFŽP ČR (viz www.sfzp.cz sekce Národní programy).
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Příloha č. V. 4
V. 3 Program na podporu vodohospodářských akcí
Cílem Programu je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod.
Předmětem podpory v Programu je:



výstavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod
výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě

Typ žadatelů o podporu:
A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:

obce a města;

svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;

právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační
složky);

ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze
poskytnout.
Forma a výše finanční podpory
Finanční podpora na realizaci opatření formou půjčky a dotace může dosáhnout maximální limit celkové podpory/maximální
limit dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podporyuvedené v následující tabulce s tím, že stanovené
limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření.
Maximální limity celkové podpory a dotace
Číslo programu

Název programu

Typ žadatele

Max. limit
% podpora/%dotace
ze základu pro výpočet podpory
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A

85/30 1) 2) 3)

1) Maximální výše finančních prostředků na akci může býtspecifikována při každé výzvě.
2) V případě veřejné podpory bude výše a míra podpory stanovena na základě Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne
6.srpna 2008 tzv. Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), článek 18 - investiční podpora podnikům, která
podnikům umožní řídit se přísnějšími normami než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo
zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma neexistuje – základní míra podpory 35 % ze
způsobilých výdajů, nebo článek 13 - regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti – míra podpory se řídí
regionální mapou pro období 2007-2013. Na opatření je možné čerpat i podporu de minimis dle nařízení Komise
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ve výši 200 000 Euro.
3) Výše dotace u projektů generujících příjmy dle Nařízení Rady 1083/2006 bude stanovena na základě finanční analýzy,
která byla základem pro stanovení výše dotace v registračním listu v rámci OPŽP. Tato analýza bude žadatelem
předložena k žádosti o podporu z národních programů. Základ pro stanovení podpory jsou celkové způsobilé veřejné
výdaje – analogicky k základu OPŽP. Výše podpory bude aktualizována dle výsledku výběrového řízení na dodavatele
projektu.
Podpora formou půjčky
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor.
Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází z posouzení bonity žadatele a technicko ekonomické analýzy
předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.
Maximální doba splatnosti půjčky je uvedena v tabulce 1.1. Na základě posouzení bonity žadatele může Fond v rámci
uvedené maximální doby splatnosti do návrhu Rozhodnutí o poskytnutí podpory doporučit kratší dobu splatnosti, než jaká
byla požadována v žádosti. Doba splatnosti půjčky nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních
prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 10 let.
Odklad splatnosti může v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálně 1 rok.
Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, tj. úpravu režimu splácení v
rámci celkové doby splatnosti. Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory je
uvedena v následující tabulce. V případě jiných než podnikatelských subjektů činí maximální výše úroku z půjčky 30 %
základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR 6M. Výše úrokové míry může být aktualizována v závislosti na vývoji
úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu. Fixní úroková míra může být měněna podle
vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu.
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Fond s přihlédnutím k politice ČNB a platným Přílohám Směrnice MŽP ČR přistupuje před každou Radou Fondu
k vyhodnocení úrokových sazeb Pribor 6M a předkládá návrh Radě Fondu na změnu úrokových sazeb. Aktuální sazby pro
nově schvalované akce, které budou Radou Fondu kladně doporučeny, se mohou lišit oproti sazbě uvedené v tabulce 1.1.
Úrokové sazby se neaktualizují v případě uzavřených akcí a změn Rozhodnutí ministra.
Výše úrokové míry již zůstává stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o podpoře. Maximální
hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, základní úrok v %, maximální doba splatnosti a
nejvyšší doba odkladu splatnosti jsou uvedeny v tabulce 1.1.
1.1. Kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.)
Číslo
programu

Název programu

Max. výše půjčky
-% ze zákl.
podpory
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85

Úrok z
půjčky v %
p.a.
1

Doba
splatnoti
max. let

Odklad
půjčky
max. let

10

1

2. Podpora ve formě kombinace dotace a půjčky
V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že
nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.
V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v
rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází z posouzení
bonity žadatele.
O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.
Podmínky pro poskytnutí podpory v Programu:






žádost o financování z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) byla schválena (byl vydán
Registrační list);
na základě upřesňujících informací z Evropské komise byl projekt označen Ministerstvem životního prostředí jako
nesplňující podmínky Přílohy č. 7 OPŽP;
výběrové řízení na dodavatele projektu je v souladu s Pokyny pro příjemce v rámci OPŽP. Platné znění obou
předpisů se vztahuje k datu vyhlášení veřejné zakázky;
Smlouva o dílo na realizaci projektu byla podepsána v období mezi 1. 1. 2009 a 30. 6. 2011;
projekt byl k datu 31. 12. 2011 ve fázi rozpracovanosti nejméně 50 % z rozpočtu projektu (k uvedenému datu již
muselo být nejméně 50 % projektu vyfakturováno), jeho realizace byla pozastavena nebo akce byla již dokončena
či byla ve zkušebním provozu.

Uznatelné náklady
Uznatelné náklady jsou na straně příjemce způsobilé k dotaci, pokud na ně proběhlo řádné zadávací řízení v souladu se
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že tyto náklady byly považovány dle terminologie OPŽP za
Způsobilé výdaje, jsou uznatelné k dotaci i v rámci tohoto národního programu, pokud nejsou v rozporu se Směrnicí MŽP
č.6/2010. Základem pro stanovení podpory jsou celkové způsobilé veřejné výdaje – analogicky k základu OPŽP.
Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu jsou stanovena takto:
a)

b)
c)
d)

e)
f)

měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření, požadované celkové podpory z Fondu a podpory
požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstraněného přepočteného znečištění, které se stanoví z hodnot
odstraněného znečištění CHSK-Cr, NL, Ncelk, Pcelk,
zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu,
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,
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),
úroveň technického řešení,
zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a kompletace systému likvidace odpadních vod.

Požadované doklady
Žadatel musí před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory předložit doklad žadatele s razítkem podatelny Fondu, že
požádal o ukončení administrace projektu v rámci OPŽP.
Doklady budou specifikovány pro každou výzvu a budou zveřejněny na webu Fondu (www.sfzp.cz sekce Národní
programy).
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