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RESORTNÍ PØEDPISY
1.
PØÍLOHY II
Smìrnice Ministerstva ivotního prostøedí o poskytování finanèních
prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR
na opatøení v rámci Státního programu na podporu úspor energie
a vyuití obnovitelných zdrojù energie platné pro rok 2003
Cílem programù vyhláených Pøílohami Smìrnice Ministerstva ivotního prostøedí (dále jen MP) o poskytování
finaèních prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR je zabezpeèení realizace Státního programu na podporu
úspor energie a vyuití obnovitelných zdrojù energie pro rok 2003. V souladu s meziresortní koordinací Státního programu na podporu úspor energie a vyuití obnovitelných zdrojù energie (dále jen Státní program) a v souladu s Národ-

ním programem hospodárného nakládání s energií a vyuívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojù (dále jen
Národní program), podporuje Státní fond ivotního prostøedí ÈR (dále jen Fond) pouze projekty zamìøené na vyuití
obnovitelných zdrojù energie. Státní program je kadoroèním naplnìním cílù Národního programu vyhlaovaného pro
období ètyø let. Podporují se pouze akce na území Èeské republiky.
Pøílohy:
Pøíloha è. II. 1  Specifikace opatøení, na která bude SFP ÈR pøijímat ádosti
Pøíloha è. II. 2  Zásady pro poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR
Pøíloha è. II. 3  Formuláøe ádostí o podporu ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR
Pøíloha è. II. 4  Výpoèet ukazatele dluhové sluby
Pøíloha è. II. 5  Postup a nezbytné doklady, které jsou pøedkládány jako pøíloha k ádosti o podporu ze SFP ÈR
Pøíloha è. II. 6  Energetický audit a posudek
Pøíloha è. II. 7  Podpora Státního fondu ivotního prostøedí pro fyzické osoby na projekty zabezpeèující náhradu
fosilních paliv a pøímotopù
Pøíloha è. II. 8  Adresáø
Postup Státního fondu ivotního prostøedí ÈR pøi vyøizování ádostí o podporu:
Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatøení v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuití obnovitelných zdrojù energie platí v plném rozsahu ustanovení Smìrnice MP o poskytování finanèních prostøedkù
z Fondu.
ádosti o podporu na opatøení podle Státního programu se pøedkládají ve formì ádosti se vemi stanovenými podklady podle pøílohy è. II.5. ádosti se pøijímají do 30. záøí 2003. Souèástí tìchto podkladù je i energetický audit (viz pøíloha II.6.). U dílèích programù 1.A.a. (kotle na biomasu) a 1.A.b. (solární systémy na celoroèní ohøev vody) mùe být
energetický audit nahrazen posudkem kompetentního subjektu (viz pøíloha II.6.). U dílèího programu 11.A. mùe být
energetický audit nahrazen vyjádøením kompetentního subjektu (viz pøíloha II.6.).
ádosti uplatnìné v rámci programù 1.A.a. (kotle na biomasu) a 1.A.b. (solární systémy na celoroèní ohøev vody)
1.A.c. (solární systémy na celoroèní pøitápìní a ohøev uitkové vody), 4.A. (tepelná èerpadla) a 10.A. (Slunce do kol)
budou registrovány pouze pøi splnìní vyhláených kritérií a budou hodnoceny zjednodueným postupem (ekologické
pøínosy a náklady na odstranìní jednotky zneèitìní)  viz pøíloha è. II.7. ádosti v rámci programù 1.A.a., 1.A.b. 1.A.c.
a 4.A. vak budou registrovány a po ukonèení dané investièní akce vèetnì smluvní agendy a pokynu k uvolnìní prostøedkù. ádosti o podporu v rámci programù 1.A. a 4.A. se pøijímají a komplexnì zpracovávají na krajských pracovitích Fondu. Rada Fondu doporuèí a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry pro programy 1.A., 4.A. a 10.A. Pøi
splnìní schválených parametrù Fond vyøizuje ádosti prùbìnì. Pro vechny dílèí programy platí, e na podporu není
právní nárok.
ádosti s úplnými údaji, doloené vemi stanovenými doklady, budou registrovány. Registrované ádosti Fond vyhodnotí na základì ekologických a ekonomických ukazatelù, podle regionálního vyjádøení a technické úrovnì øeení.
V neinvestièní oblasti bude Fond podporovat projekty s ohledem na jejich celospoleèenskou funkci na základì výbìru
dle platné metodiky MP (programy 1.B., 2.B.).
ádosti splòující podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostøedkù
Fondu pøedloeny Radì Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra ivotního prostøedí
o podpoøe. ádosti, které na základì vyhodnocení nebudou navreny ke kladnému nebo zápornému øeení, mohou
nadále zùstat v evidenci Fondu, nejdéle vak po dobu 12 mìsícù.
Fond si vyhrazuje právo vyádat si i dalí podklady pro upøesnìní ádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se pøedmìtu podpory, finanèního základu pro výpoèet podpory, stanovení úvìrové zpùsobilosti
adatele, jako i výe a formy podpory.
Podle tìchto pøíloh se poskytují podpory z Fondu k ádostem podaným od 1. 1. 2003.
RNDr. Libor Ambrozek v.r.
ministr ivotního prostøedí
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Pøíloha è. II.1
SPECIFIKACE OPATØENÍ, NA KTERÁ BUDE SFP ÈR PØIJÍMAT ÁDOSTI
Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednotlivých vyhláených programù. V kadém z programù bude
proveden samostatný výbìr a hodnocení akcí, pøièem vzájemné porovnávání ádostí o podporu bude provádìno pouze
u technicky a ekonomicky srovnatelných ádostí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílnì jsou vymezeny pro jednotlivé programy i monosti poskytnutí podpory z Fondu.
Environmentálnì etrným zpùsobem vytápìní nebo výroby elektrické energie se rozumí vytápìní nebo výroba elektrické energie pomocí moderních technologií vyuívajících obnovitelných zdrojù energie. Obnovitelným energetickým
zdrojem je vyuitelný energetický zdroj, jeho energetický potenciál se obnovuje pøírodními procesy. Jedná se zejména
o energetický potenciál sluneèního záøení, biomasy, vody, vìtru, horninového prostøedí a ovzduí. Tomuto potenciálu
odpovídají technologie, které jsou pøedmìtem podpory: termosolární systémy pro ohøev vody a pro pøitápìní, moderní
technologie pro energetické vyuití biomasy vech výkonù, malé vodní elektrárny, vìtrné elektrárny a tepelná èerpadla.
Základní typy opatøení, která budou podporována:
A. Podpora investièních projektù na vyuívání obnovitelných zdrojù energie
1.A. Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù vytápìní a ohøevu vody pro byty a rodinné domy pro
fyzické osoby.
Jde výhradnì o lokální systémy vyuívající sluneèní energii nebo energii biomasy (tepelná èerpadla jsou podporována v samostatném podprogramu 4.A.), zajiující dodávku tepla a / nebo ohøev vody pro jeden objekt nebo malou skupinu objektù pro fyzické osoby. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na
daný rok.
1.A.a. Kotle na biomasu. Podpora bude poskytována pouze na ji ukonèené akce. Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií stanovených v pøíloze II.7. a pøedloení posudku dle pøílohy II.6. ádosti neuspokojené z dùvodu nedostatku
finanèních prostøedkù budou vráceny adatelùm. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v pøíloze è. II.7.
1.A.b. Solární systémy na celoroèní ohøev vody. Podpora bude poskytována pouze na ji ukonèené akce. Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií stanovených v pøíloze II.7. a pøedloení posudku dle pøílohy II.6. ádosti neuspokojené z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù budou vráceny adatelùm. Podrobnosti o poskytování podpory
jsou uvedeny v pøíloze è. II.7.
1.A.c Solární systémy na pøitápìní a na celoroèní ohøev vody. Podpora bude poskytována pouze na ji ukonèené
akce. Podpora se vztahuje i na systémy kombinující rùzné obnovitelné zdroje v rámci tohoto programu (kombinace solárního systému a kotle na biomasu). Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvedených v osnovì energetického
auditu (viz pøíloha è. II.6.) a v pøíloze II.7. ádosti neuspokojené z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù budou vráceny adatelùm. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v pøíloze è. II.7.
adatel mùe v rámci programu 1.A. poádat o podporu pouze v pøípadì, e systém na který ádá o podporu je ji prokazatelnì v trvalém provozu, maximálnì vak do 9 mìsícù od data uvedení do trvalého provozu.
V rámci programu 1.A. mohou být formou vyího maximálního limitu podpory zvýhodnìni adatelé o podporu, kteøí
hodlají instalovat systém vyuívající solární sytém èi kotel na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002.
2. A. Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù zásobování energií v obcích a èástech obcí
Program se vztahuje jak na výstavbu nových systémù vyuívajících obnovitelné zdroje, tak na pøechod stávajících
systémù vyuívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje (dále rekonstrukce). Jde o instalaci systémù vyuívajících biomasu, solárních systémù a tepelných èerpadel s výjimkou jednotek slouících k vytápìní a pøípravì teplé vody v pøípadech, kdy adatelem je fyzická osoba (viz dílèí programy 1.A. a 4.A. ). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu
rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
V komunální sféøe se jedná zejména o systémy pro zásobování teplem a teplou vodou vyuívající biomasu, pøièem
se podpora vztahuje i na soustavu rozvodù tepla. Podpora se vztahuje i na systémy se spoleènou výrobou tepla a elektrické energie, slouí-li tento systém pro centrální zásobování teplem, pøíp. teplou vodou, a není-li vhodnìjí pouití podpory v rámci programu 7.A. Pøedmìtem podpory jsou jak centrální tak i decentralizované systémy vyuívající obnovitel-né zdroje energie. Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvedených v osnovì energetického auditu (viz pøíloha è. II.6.). Podpora výstavby systémù CZT se vztahuje na obce nebo jejich èásti. Obce by mìly i nadále zùstat vlastníky mi-nimálnì rozvodných sítí tepla, ale lépe i vlastníky nebo alespoò spoluvlastníky zdrojových èástí (v kombinaci
s producenty biomasy, pøípadnì vìtími odbìrateli). Vlastní chod systému lze pak zajistit prostøednictvím úèelovì vytvoøených subjektù nebo na komerèní bázi.
V pøípadì decentralizovaných systémù mùe být pøedmìtem podpory také výstavba výrobny paliva. Podpora se nevztahuje na tepelná èerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduí.
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V rámci dílèího programu 2.A budou v pøípadì vyuívání energetických rostlin jako paliva pøednostnì podporovány
projekty na vyuívání biomasy v lokalitách, kde bude cílevìdomé pìstování energetických rostlin øeit obecné problémy
zemìdìlství v marginálních podmínkách a výstavba zdroje vyuívajícího takto vypìstovanou biomasu vyøeí zásobování
teplem oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojù.
3.A. Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù vytápìní a pøípravy teplé vody ve kolství, zdravotnictví, v objektech sociální péèe a v úèelových zaøízeních neziskového sektoru.
Jedná se o náhradu nebo èásteènou náhradu vytápìní, vèetnì pøípravy teplé vody zaøízeními na vyuívání obnovi-telných zdrojù energie (kotle na biomasu, tepelná èerpadla, solární systémy), pøípadnì o zavedení tìchto zaøízení na vyuití obnovitelných zdrojù tepla v novì budovaných objektech. Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvede-ných
v osnovì energetického auditu (viz pøíloha è. II.6.). Podpora bude pøednostnì poskytována na objekty, splòující souèasnì
platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok. Podpora se nevztahuje na tepelná èerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 §
23 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduí.
Podmínkou pro poskytnutí finanèní podpory pro kolská zaøízení je doloení stanoviska zøizovatele o perspektivì kolského zaøízení.
4.A. Investièní podpora vytápìní tepelnými èerpadly v obytných budovách, vèetnì rodinných domù pro fyzické
osoby.
Jde výhradnì o lokální tepelná èerpadla pro vytápìní jednoho nebo malé skupiny objektù pøípadnì v kombinaci
s jiným zdrojem pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného èerpadla vyvolá potøebu posílení pøípojky na elektrorozvodnou sí, náklady na toto nebudou souèástí základu pro výpoèet podpory. Pøedmìtem podpory nejsou investice do
otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tìlesa). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
V pøípadì investic do vytápìní tepelnými èerpadly v novì budovaných objektech je moná kombinace tepelného èerpadla s jiným zdrojem tepla. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou základem pro výpoèet podpory ve vech
pøípadech kombinací výhradnì náklady na vlastní tepelné èerpadlo a jeho instalaci (vèetnì provedení vrtù, poloení zemních kolektorù apod.).
Podpora bude poskytována pouze na ji ukonèené akce. Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvedených
v osnovì energetického auditu (viz pøíloha è. II.6.) a v pøíloze II.7. ádosti neuspokojené z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù budou vráceny adatelùm. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v pøíloze è. II.7.
Objekty v nich jsou instalována teplená èerpadla s podporou Fondu musí splòovat souèasnì platné standardy tepelné
ochrany budov.
Podpora se nevztahuje na tepelná èerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona è. 86/2002 Sb.,
o ochranì ovzduí.
adatel mùe poádat o podporu pouze v pøípadì, e systém na který ádá o podporu je ji prokazatelnì v trvalém provozu, maximálnì vak do 9 mìsícù od data uvedení do trvalého provozu.
V rámci programu 4.A. mohou být formou vyího maximálního limitu podpory zvýhodnìni adatelé o podporu, kteøí
hodlají instalovat tepelné èerpadlo v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002.
5.A. Investièní podpora výstavby malých vodních elektráren.
Podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren do 10 MW instalovaného výkonu. Tento program se vztahuje na vechny subjekty (obce, rozpoètové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby, právnické osoby).
Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvedených v osnovì energetického auditu (viz pøíloha è. II.6.). Podpora
bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
6.A. Investièní podpora výstavby vìtrných elektráren.
Tento program se vztahuje na vechny subjekty (obce, rozpoètové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické
osoby a právnické osoby). Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvedených v osnovì energetického auditu (viz
pøíloha è. II.6.). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
7.A. Investièní podpora výstavby zaøízení pro spoleènou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu.
V tomto programu jde o výstavbu kogeneraèních jednotek, kde palivem je biomasa, resp. bioplyn vznikající fermentací zemìdìlských odpadù a biologicky rozloitelných (tøídìných) odpadù. Dále se jedná napø. o systémy s termickým
zplyòováním døeva, parním kotlem, parní turbínou atd. Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvedených
v osnovì energetického auditu (viz pøíloha è. II.6.). V pøípadì, e energetický audit prokáe efektivitu takového zaøízení,
mùe být podpoøena i pouze výroba elektrické energie (napø. ostrovní provozy, záloní zdroje apod.). Podpora bude
poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
V rámci dílèího programu 7.A budou pøednostnì podporovány projekty na vyuívání obnovitelných zdrojù energie
v lokalitách, kde bude cílevìdomé pìstování energetických rostlin øeit obecné problémy zemìdìlství v marginálních
podmínkách a výstavba zdroje vyuívajícího takto vypìstovanou biomasu vyøeí zásobování teplem (pøípadnì elektrickou energií) oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojù.
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V souladu s rozhodnutím Úøadu pro hospodáøskou soutì mùe být v pøípadì potøeby podpora poskytnuta i na náklady
za pøevod technologie na základì získání provozních licencí èi patentovaného nebo nepatentovaného know-how, za
pøedpokladu, e tato nehmotná aktiva budou vyuívána výhradnì pøíjemcem podpory, bude na nì pohlíeno jako na neamortizované statky, budou zahrnuta do aktiv pøíjemce podpory a budou pouívána pøíjemcem podpory nejménì po dobu
5 let.
8.A. Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù vytápìní a pøípravy teplé vody v úèelových zaøízeních.
Jde o instalaci solárních systémù, tepelných èerpadel a systémù vyuívajících biomasu s výjimkou jednotek slouících k vytápìní a pøípravy teplé vody v pøípadech, kdy adatelem je fyzická osoba (viz dílèí programy 1.A. a 4.A.).
V úvahu pøicházejí napøíklad veøejné bazény a koupalitì (kapalinové kolektory), zaøízení sportovi, dále suièky (pøedevím se sezónním provozem s vyuitím horkovzduných kolektorù), objekty zemìdìlské výroby, vyuití odpadního
tepla z chladících zaøízení odpadních vod, kanalizací a rovnì náhrada spalování fosilních paliv biomasou nebo vyuití
nekontaminované biomasy z výroby. Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvedených v osnovì energetického
auditu (viz. pøíloha è. II.6.). V pøípadì obytných, kanceláøských budov apod., bude podpora pøednostnì poskytována na
objekty, splòující souèasnì platné standardy pro tepelnou izolaci budov Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok. Podpora se nevztahuje na tepelná èerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduí.
9.A. Investièní podpora environmentálnì etrné výroby elektrické energie ze sluneèní energie
Jde o instalace fotovoltaických zaøízení pøipojených k síti (on grid) o výkonech do 2 kWp pro domácnosti (kategorie
fyzické osoby nepodnikající) a o výkonech do 20 kWp pro ostatní adatele. Podmínkou získání podpory je splnìní kritérií uvedených v osnovì energetického auditu (viz v pøíloha II.6.). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu
rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
10.A. Slunce do kol
Jde o instalace fotovoltaických nebo fototermických zaøízení malých výkonù ve kolských zaøízeních. Úèelem tohoto
programu je pøedevím demonstrace moností získávání energie ze sluneèního záøení pro áky a studenty základních
a støedních kol jako souèást osvìty a vzdìlávacího procesu. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
Doporuèená maximální velikost zaøízení je u fotovoltaických zaøízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp
u fototermických zaøízení plochou kolektorù 4 m2.
V odùvodnìných pøípadech (specializované støední koly napøíklad elektrotechnického, stavebního zamìøení, spádové základní nebo veobecné støední koly) budou podporována i fotovoltaická zaøízení vìtího rozsahu, maximálnì vak
do instalovaného výkonu 1200 Wp.
Podmínkou pro získání podpory je pøedloení posudku zpracovaného energetickým konzultaèním a informaèním støediskem nebo energetickým auditorem, který potvrdí následující minimální parametry demonstraèního systému:
 pouití certifikovaných fotovoltaických panelù èi solárních kolektorù s certifikátem státní zkuebny nebo jiného uznávaného referenèního centra (výzkumný ústav, vysoká kola apod.),
 vhodné umístìní panelù èi kolektorù (jak z hlediska maximalizace vyuití sluneèního záøení, tak z hlediska viditelnosti pro úèely demonstrace),
 existenci mìøícího zaøízení udávajícího okamitý výkon systému a mnoství vyrobené energie a vyvedení tìchto údajù
na dostateènì velký a pøehledný displej umístìný ve vstupní hale koly,
 existenci komunikaèního adaptéru, umoòujícího napojení systému a pøenos dat na osobní poèítaè (není souèástí
systému),
 u fotovoltaického systému buï autonomní systém s akumulátorem elektøiny (vèetnì zapojení do systému vhodných
nízkonapìových spotøebièù  napøíklad ventilátor, úsporné záøivky), které jsou souèástí systému a pøedmìtem podpory, nebo napojení do elektrické sítì prostøednictvím støídaèe mìnícího stejnosmìrné napìtí panelù na støídavé napìtí
sítì (230 V),
 u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro pøípravu teplé vody (viz 1.A.b.),
 modulovou konstrukci zaøízení (t. j. monost dalího roziøování systému),
 budou podporovány pouze systémy pro celoroèní provoz, co v pøípadì fototermických aplikací znamená realizaci se
zásobníkem uvnitø budovy.
Dále se jedná o instalaci fotovoltaických zaøízení pro specializované vysoké koly za úèelem výuky, pøípadnì pro vìdeckovýzkumné úèely. Maximální instalovaný výkon tìchto zaøízení je 20 kWp.
Podmínkou pro poskytnutí finanèní podpory pro kolská zaøízení je doloení stanoviska zøizovatele o perspektivì existence kolského zaøízení.
11.A. Obnova nebo rekonstrukce zaøízení na vyuívání obnovitelných zdrojù energie v území postieném povodnìmi
Program se týká pouze území postiených povodnìmi v srpnu 2002, ve kterých byl vyhláen nouzový stav. Cílem programu je podpora realizace opatøení na obnovu èi rekonstrukci zaøízení na vyuívání obnovitelných zdrojù energie, která
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byla pokozena nebo znièena tìmito povodnìmi, pøednostnì ve vazbì na obnovu nebo rekonstrukci ostatní infra-struktury.
B. Podpora vybraných neinvestièních projektù v oblasti vyuívání obnovitelných zdrojù energie
1.B. Podpora vzdìlávání, propagace, osvìty a poradenství v rámci celostátní strategické kampanì na podporu
vyuívání obnovitelných zdrojù energie
Cílem programu je posílení osvìty vedoucí k vyímu vyuívání obnovitelných zdrojù energie v souladu s programy
environmentální osvìty, výchovy a vzdìlávání (EOVV). Osvìta mùe být zabezpeèována kolskými úøady, kolami
vech úrovní, vìdeckovýzkumnými pracoviti, správami NP a CHKO, regionálními rozvojovými agenturami, regionálními energetickými agenturami, nevládními organizacemi, profesními sdrueními, konzultaèními støedisky apod., a to
napøí-klad prostøednictvím:
 zabezpeèení informaèní kampanì pro koly (organizování výstav a soutìí, pøíprava pomùcek a pøedmìtù vyuitelných pøi pøípravì kampanì)
 organizování odborných kursù, semináøù a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové skupiny veøejnosti
 informaèních a propagaèních materiálù (roziøování zkueností z demonstraèních projektù, pøenos poznatkù a zkueností ze zahranièí, zvýení informovanosti v regionech a obcích o monostech vyuívání obnovitelných zdrojù energie atd.)
Podpora bude té poskytována na semináøe nebo odborné vzdìlávací kursy zabývající se obnovitelnými zdroji energie, které budou poøádat kolská zaøízení, pøípadnì sdruení kol, pro jiná kolská zaøízení.
Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné úrovnì zpracovatele materiálù, resp. poøadatele akcí a prokázání pouitelnosti materiálù, resp. aktivit pro stanovené cíle. Poskytnutí podpory je dále vázáno na prokázání úèelu
vynaloených nákladù akce a doloení poètu úèastníkù, resp. oslovených èlenù cílových skupin dané akce.
2.B. Podpora vydávání kniních publikací
Cílem programu je posílení vzdìlávání, osvìty, poradenství, propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných
zdrojù energie a obecných souvislostech jejich vyuívání prostøednictvím publikaèní èinnosti, tj. kniních publikací
s vlastním ISBN. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoètovaných prostøedkù Fondu na daný rok.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ èinnosti, pøípadnì monost pøístupu k potøebnému technickému vybavení a prokázání pouitelnosti publikací pro stanovené cíle
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Zásady pro poskytování finanèních prostøedkù ze SFP ÈR

Pøíloha è. II.2

Èlánek I
1. Podpory se poskytují na základì Rozhodnutí ministra ivotního prostøedí o poskytnutí podpory ze Státního fondu
ivotního prostøedí ÈR (dále jen Rozhodnutí) a øádnì uzavøených smluv mezi Fondem a pøíjemcem podpory.
2. Rozhodnutí s bliími pokyny k uzavøení smlouvy zale Fond pøíjemci podpory do 15 dnù od jeho obdrení
z MP.
3. U podpor formou pùjèky bude Fond vyadovat odpovídající zajitìní pohledávky Fondu. Konkrétní zajitìní bude
dojednáno individuálnì podle podmínek daného pøípadu. Obvyklou formou bude:
 zástavní právo k nemovitosti (Fond nebude akceptovat zajitìní nemovitostí bez zástavy pozemku, zajitìní nemovitostí zatíenou vìcným bøemenem, popø. jiným ne vìcným bøemenem, zajitìní nemovitostí zatíenou jiným zástavním právem  nevztahuje se na hypoteèní úvìry, u nich pøevezme zajitìní hypoteèní banka, zajitìní nemovitostí umístìnou mimo území ÈR),
 zástavní právo k pohledávce (pohledávky vzniklé z titulu vkladu na úètu nebo vkladu na vkladní kníce),
 zástavní právo k cenným papírùm (pouze cenné papíry akceptovatelné Fondem),
 ruèení tøetím subjektem, tj. fyzickou osobou  obèanem (s výjimkou rodinných pøísluníkù), fyzickou osobou  podnikatelem, právnickou osobou. Ke zhodnocení schopnosti ruèitele zajistit závazek je tøeba doloit doklady prokazující jeho pøíjmy, dotazník ruèitele a èestné prohláení, potvrzení o zùstatcích pùjèek,
 bankovní zárukou,
 vylouèeny vak nejsou ani jiné formy zajitìní, jako napø. smìnka, vèetnì jejich kombinací.
 v odùvodnìných pøípadech ádostí obcí lze ruèit budoucími pøíjmy obce
Pro vechny adatele bude Fond umoòovat té ruèení budovanou investicí. Podmínkou vak bude, e adatel na realizaci projektu pøednostnì pouije finanèní prostøedky získané mimo Fond a budovaná investice bude zapsána do
katastru nemovitostí jako rozestavìná stavba ve vlastnictví adatele, nebo do rejstøíku zástav.
4. Pokud bude pohledávka zajitìna nemovitostí, bude Fond, vzhledem k souèasné situaci na trhu s nemovitostmi,
poadovat zástavu s úøední hodnotou vyí, ne kolik bude èinit pohledávka Fondu. Pøitom Fond vyaduje pojitìní
nemovitosti vèetnì vinkulace pojitìní.
5. Pøedbìnì bude zajitìní pohledávky Fondu projednáno jetì pøed vydáním Rozhodnutí.
6. Pùjèka bude poskytnuta a po kompletním vyøeení jejího zajitìní. U zajitìní zastavením nemovitosti to znamená, e
finanèní prostøedky budou uvolnìny kromì jiných náleitostí a po pøedloení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém
bude zaznamenán vklad zástavního práva, nebo po uzavøení zástavní smlouvy podle Obèanského zákoníku § 156.
7. Jistina a úrok z poskytnutého úvìru budou spláceny formou ètvrtletních splátek. Úroky se poèítají bankovní metodikou 360/360 dní ode dne pøipsání na úèet klienta. Výe úrokové sazby je stálá po celou dobu splácení pùjèky za dodrení podmínek smlouvy o úvìru.
8. Usnesením vlády ÈR byly schváleny Zásady postupu pøi poskytování státních úèelových dotací obcím a okresním
úøadùm (dále jen Zásady MF). Na základì pøedmìtného usnesení vlády bude Fond pøi poskytování úèelových podpor obcím pøihlíet ke kritériu podílu dluhové sluby.
9. Základem pro výpoèet podpory jsou náklady na poøízení, pøípadnì instalaci zdroje tepla, vèetnì pøísluenství tohoto
zdroje, u CZT té náklady na veøejné rozvody (bez otopných soustav v objektech).
10. Typy adatelù o podporu
A  obecnì prospìné organizace (zákon è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì doplnìní
zákonù, v platném znìní)
 nadace a nadaèní fondy (zákon è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech a o zmìnì a doplnìní zákonù,
v platném znìní)
 obce a samosprávné celky (kraje)
 obèanská sdruení (zákon è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù) a církve
 dobrovolné svazky obcí ((dle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní))
 právnické osoby zaloené nebo zøízené obcemi nebo kraji (pøíspìvkové organizace a organizaèní sloky), organizaèní sloky státu mohou pouít nerozpoètované prostøedky poskytnuté jinou formou ne jsou dary od tuzemských
právnických osob pouze v pøípadì, e jsou urèeny na reprodukci majetku
Poznámka: Pøímé financování èinnosti státních pøíspìvkových organizací formou dotace nebo pøíspìvku ze státního
fondu zákon è. 218/2000 Sb. neumoòuje.
P  podnikatelské subjekty, bytová drustva, státní podniky
E  fyzické osoby, vèetnì fyzických osob podnikajících, pokud pøedmìt podpory nevyuívají pøi podnikatelské èinnosti
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Èlánek II
1. Pøímé finanèní podpory
Pøímá finanèní podpora na realizaci opatøení mùe podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice pøíspìvku v procentuálním vyjádøení ze základu pro výpoèet podpory uvedené v následující
tabulce podle vyhláených programù:
1.a. Pøímé finanèní podpory  podíl
Za environmentálnì etrný zpùsob výroby tepla a elektrické energie se zásadnì povauje vyuití obnovitelných zdrojù energie
Èíslo
Programu

1.A.

Název programu

Typ
adatele

5.A.

Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
vytápìní a pøípravy teplé vody pro byty a rodinné domy
pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) solární systémy
na pøípravu teplé vody, c) solární systémy na pøitápìní
a pøípravu teplé vody.
Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
zásobování energií v obcích a èástech obcí
Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
vytápìní a pøípravy teplé vody ve kolství, zdravotnictví,
v objektech sociální péèe a v úèelových zaøízeních
neziskového sektoru.
Investièní podpora vytápìní tepelnými èerpadly
v obytných budovách, vèetnì rodinných domù pro
fyzické osoby.
Investièní podpora výstavby malých vodních elektráren

6.A.

Investièní podpora výstavby vìtrných elektráren

7.A.

Investièní podpora výstavby zaøízení pro spoleènou
výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu

8.A.

Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
vytápìní a pøípravy teplé vody v úèelových zaøízeních
Investièní podpora environmentálnì etrné výroby
elektrické energie ze sluneèní energie
Slunce do kol

2.A.
3.A.

4.A.

9.A.
10.A.

11.A.
1.B.

2.B.

Obnova a rekonstrukce zaøízení na vyuívání obnovitelných zdrojù energie v území postieném povodnìmi
Podpora vzdìlávání, propagace, osvìty a poradenství
v rámci celostátní strategické kampanì na podporu
vyuívání obnovitelných zdrojù energie
Podpora vydávání kniních publikací

E

max. limit %
podpory/pøíspìvku,
ze základu pro
výpoèet podpory
a) 30/30 1/ 3/
b) 30/30 1/ 3/
c) 50/50 2/ 3/

A
P
A
P

80/50
70/0
90/70
90/0

E

30/302/ 4ú

A
P, E
A
P
E
A
P
E
A
P
A, P, E

70/355/
70/05/ 6/
60/305/
60/05/
40/405/ 6/
70/405/
55/305/,7/
60/355/
80/50
70/0
30/308/

A

A, E
P
A

100/1009/
90/9010/
90/7011/
80/8012/
80/0
80/8013/

A
P

50/5014/
50/5014/

Ve vech programech u typu adatelù A se bude Fond podílet na úhradì energetického auditu do výe 50 % celkových
nákladù, v pøípadì adatele E v programech 1.A.c. a 4.A se bude podílet na úhradì auditu do výe 50 % celkových
nákladù, maximálnì do výe 10 tis. Kè. Posudek pro programy 1.A.a. a 1.A.b. je Fondem hrazen plnì, maximálnì vak
do výe 3 tis. Kè. V pøípadì programu Slunce do kol se bude podílet na úhradì vyjádøení EKIS apod. maximálnì do
výe 5 tis. Kè.
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1/ Maximální výe pøíspìvku na jednu akci èiní 50 tis. Kè.
2/ Maximální výe pøíspìvku na jednu akci èiní 100 tis. Kè.
3/ V pøípadì instalace solárního systému pøípadnì kotle na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002 se maximální limit podpory zvyuje na 80/80, maximálnì vak 150 tis. Kè.
4/ V pøípadì instalace tepelného èerpadla v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002 se
maximální limit podpory zvyuje na 60/60, maximálnì vak 200 tis. Kè.
5/ Uvedený procentní limit výe podpory platí pouze po dobu úèinnosti v souèasnosti platného cenového rozhodnutí
Energetického regulaèního úøadu è. 1/2002 o výkupních cenách elektrické energie z obnovitelných zdrojù.
6/ V pøípadì adatelù typu E (fyzické osoby) se pro malé vodní elektrárny podpora vztahuje pouze na zaøízení do jmenovitého výkonu 50 kW vèetnì a pro vìtrné elektrárny na zaøízení o jmenovitém výkonu do 35 kW vèetnì.
7/ Výe podpory pro subjekty typu P vychází z rozhodnutí Úøadu pro hospodáøskou soutì. V souladu s tímto rozhodnutím platí uvedený limit podpory 55/30 pouze pro NUTS II region Praha, a to pouze v pøípadech, kdy adatelem
je subjekt, který nenaplòuje definièní znaky malého a støedního podnikání (dle zákona è. 47/2002 Sb., o podpoøe
malého a støedního podnikání a o zmìnì zákona è. 2/1969 Sb.), a kdy toto zaøízení nebude øeit zásobování teplem,
respektive elektøinou, oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojù energie. Ve vech ostatních pøípadech je maximální výe podpory stanovena na 60% s moností pøíspìvku do 35 % a pùjèky do 25 % základu pro výpoèet podpory (60/35).
8/ Maximální výe pøíspìvku na jednu akci pro adatele typu E èiní 300 tis. Kè.
9/ Doporuèená maximální velikost zaøízení je u fotovoltaických zaøízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp
u fototermických zaøízení plochou kolektorù 4 m2.Maximální výe pøíspìvku je pro tyto fotovoltaické i fototermické
systémy 100 tis. Kè.
10/ Pro specializované støední koly apod. je v pøípadì instalace fotovoltaických zaøízení s instalovaným výkonem 221
Wp a 1200 Wp maximální výe podpory (pøíspìvku) ze základu pro výpoèet podpory omezena na 90 %.
11/ Pro specializované vysoké koly za úèelem výuky, pøípadnì pro vìdecko-výzkumné úèely a pro maximální instalovaný výkon fotovoltaických zaøízení 20 kWp je maximální výe podpory (pøíspìvku) stanovena na 70% s moností
pùjèky do 20% základu pro výpoèet podpory (90/70).
12/ V pøípadì malých vodních elektráren se tento program vztahuje i na adatele typu E  nepodnikající fyzické osoby.
13/ Na semináøe nebo odborné vzdìlávací kursy zabývající se obnovitelnými zdroji energie, které budou poøádat kolská zaøízení pøípadnì sdruení kol pro jiná kolská zaøízení, je maximální výe podpory (pøíspìvku) stanovena na
100 % základu pro výpoèet podpory (100/100), maximálnì vak 150 tis. Kè na jednu akci.
14/ Maximální výe pøíspìvku na jeden titul èiní 250 tis. Kè. Základ pro výpoèet podpory je stanoven jako poèet výtiskù
násobený koneènou cenou jedné publikace.
1.1. Podpora formou pøíspìvku
Pøíspìvek na realizaci opatøení mùe podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice pøíspìvku v procentuálním
vyjádøení ze základu pro výpoèet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhláených programù.
Fond má právo zmìny poadovaného % pomìru a finanèního objemu pøíspìvku v rámci podmínek daného programu
podpor. Zmìna poadovaného pomìru a výe pøíspìvku vychází z ekonomického hodnocení adatele a technicko-ekonomické analýzy pøedloeného opatøení. O pøípadnou zmìnu bude upravena i výe vlastních zdrojù.
1.2. Podpora formou pùjèky
Fond má právo zmìny poadovaného % pomìru a finanèního objemu pùjèky v rámci podmínek daného programu podpor. Zmìna poadovaného pomìru a výe pùjèky vychází z ekonomického hodnocení adatele a technicko ekonomické
analýzy pøedloeného opatøení. O pøípadnou zmìnu bude upravena i výe vlastních zdrojù.
Doba splatnosti pùjèky se øídí jednotlivými programy, pøièem tato lhùta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finanèních prostøedkù pøíjemci pùjèky a mùe èinit maximálnì 12 let. Fond si vyhrazuje práva upravit poadovanou dobu splatnosti na základì ekonomického hodnocení adatele.
Odklad splatnosti se øídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a mùe v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálnì 2 roky.
Na základì ádosti pøíjemce pùjèky mùe Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek pùjèky, tj. úpravu reimu
spláce-ní v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek. Maximální hranice pùjèky v procentuálním vyjádøení
ze základu pro výpoèet podpory a maximální èástka v Kè jsou uvedeny v následujících tabulkách. V pøípadì jiných
ne podnikatelských subjektù èiní maximální výe úroku 30 % základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR
6M, v pøípadì podnikatelských subjektù pak 90 % základní úrokové sazby. Výe úrokové míry mùe být aktualizována v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radì Fondu. Fixní úroková míra mùe být mìnìna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radì
Fondu.
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Fond s pøihlédnutím k politice ÈNB a platným Pøílohám Smìrnice MP ÈR pøistupuje pøed kadou Radou Fondu
k vyhodnocení úrokových sazeb Pribor 6M a pøedkládá návrh Radì Fondu na zmìnu úrokových sazeb. Aktuální sazby
se mohou liit oproti Pøílohám Smìrnice MP ÈR pro novì schvalované akce, které budou Radou Fondu kladnì doporuèeny.
Aktualizovat úrokové sazby lze jen u novì schvalovaných podpor. Úrokové sazby se neaktualizují v pøípadì uzavøených akcí a zmìn Rozhodnutí ministra.
Výe úrokové míry ji zùstává stálá po celou dobu splácení pùjèky za dodrení podmínek smlouvy o podpoøe.
Úroková sazba pùjèky na realizaci opatøení mùe pro adatele v kategorii A èinit nejvýe 1,5%, pro adatele v kategorii P a E nejvýe 4%. Maximální hranice pùjèky v procentuálním vyjádøení ze základu pro výpoèet podpory, maximální èástka v Kè, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyí doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých
programù jsou uvedeny v tabulkách 1.2.1. a 1.2.3.
Pro adatele spadající do kategorie P, kterým byla poskytnuta pùjèka, platí: pokud investor splní termíny výstavby
a dosáhne nejménì 75 % projektovaných parametrù (napøíklad roèní výroba) v prvním roce provozu, budou investorovi
prominuty úroky z úvìru poskytnutého SFP na dobu a 4 let v závislosti na dodrení projektovaných parametrù v letech
následujících.
1.2.1. Kategorie A adatelù o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a mìsta atd.)
Èíslo
Název programu
Bìná výe Úrok
Programu
pùjèky
úvìru
 % ze zákl. v %
podpory
2.A.
Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
zásobování energií v obcích a èástech obcí
30
0
3.A.
Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
vytápìní a pøípravy teplé vody ve kolství, zdravotnictví,
v objektech sociální péèe a v úèelových zaøízeních
neziskového sektoru.
20
0
1/
1,5
5.A.
Investièní podpora výstavby malých vodních elektráren
35
1,5
6.A.
Investièní podpora výstavby vìtrných elektráren
301/
7.A.
Investièní podpora výstavby zaøízení pro spoleènou
0
výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a bioplynu
301/
8.A.
Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
vytápìní a pøípravy teplé vody v úèelových zaøízeních.
30
1,5
2/
0
10.A.
Slunce do kol
20

1.2.2. Kategorie P adatelù o podporu (bytová drustva, podnikatelské subjekty)
Èíslo
Název programu
Bìná výe Úrok
Programu
pùjèky
úvìru
 % ze zákl. v %
podpory
2.A.
Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
zásobování energií v obcích a èástech obcí
70
4
3.A.
Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
vytápìní a pøípravy teplé vody ve kolství, zdravotnictví,
v objektech sociální péèe a v úèelových zaøízeních
neziskového sektoru.
90
2
1/
4
5.A.
Investièní podpora výstavby malých vodních elektráren
70
1/
4
6.A.
Investièní podpora výstavby vìtrných elektráren
60
7.A.
Investièní podpora výstavby zaøízení pro spoleènou
0
výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a bioplynu
251/
8.A.
Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù
vytápìní a pøípravy teplé vody v úèelových zaøízeních.
70
4
11.A.
Obnova a rekonstrukce zaøízení na vyuívání obnovitelných zdrojù energie v území postieném povodnìmi
80
0
10

Doba
Odklad
splatnosti pùjèky

12

2

12
12
12

2
2
2

12

2

12
12

2
2

Doba
Odklad
splatnosti pùjèky

12

2

12
12
12

2
2
2

12

2

12

2

12

2

1.2.3. Fyzické osoby
Èíslo
Programu

5.A.
7.A.

Název programu

Bìná výe Úrok
pùjèky
úvìru
 % ze zákl. v %
podpory
4
 Investièní podpora výstavby malých vodních elektráren
701/ 3/
 Investièní podpora výstavby zaøízení pro spoleènou
0
výrobu elek-trické energie a tepla z biomasy a bioplynu
251/

Doba
Odklad
splatnosti pùjèky

12

2

12

2

1/ Uvedený procentní limit výe pùjèky platí pouze po dobu úèinnosti v souèasnosti platného cenového rozhodnutí Energetického regulaèního úøadu è. 1/2002 o výkupních cenách elektrické energie z obnovitelných zdrojù.
2/ Platí pro fotovoltaická zaøízení s maximálním instalovaným výkonem 20 kWp pro specializované vysoké koly za
úèelem výuky, pøípadnì pro vìdecko-výzkumné úèely.
3/ V pøípadì adatelù typu E (fyzické osoby) se pro malé vodní elektrárny podpora vztahuje pouze na zaøízení do jmenovitého výkonu 50 kW vèetnì
1.3. Podpora ve formì kombinovaného pøíspìvku a pùjèky
V pøípadì kombinované podpory je mono nahradit pøíspìvek nebo jeho èást pùjèkou nebo navýením pùjèky s podmínkou, e nebude pøekroèena maximální výe celkové podpory, stanovená pro daný program.
V pøípadì kombinované podpory má Fond právo zmìny poadovaného % pomìru a finanèního objemu pøíspìvku
a pùjèky v rámci podmínek daného programu podpor. Zmìna poadovaného pomìru a výe pøíspìvku a pùjèky vychází
z ekonomického hodnocení adatele. O pøípadnou zmìnu bude upravena i výe vlastních zdrojù.
1,4, Soubìh podpory z Fondu a ze zahranièí
Soubìh podpor Fondu a ze zahranièí je moný.
K financování projektù v oblasti obnovitelných zdrojù energie a úspor energie lze novì vyuít monosti pøedloení
projektu jako projektu spoleèné implementace (Joint Implementation  JI), které umoòuje vstup zahranièního partnera
(investora) do realizace projektu formou vloení finanèních prostøedkù za které získá dohodnuté mnoství redukcí emisí
skleníkových plynù vzniklých v dùsledku realizace projektu. JI projekty jsou øeeny samostatným metodickým pokynem, procedura jejich pøípravy a schvalování je vzhledem k mezinárodnímu rozmìru odliná od standardních projektù
v oblasti obnovitelných zdrojù. Zaøazení projektu jako JI nevyuèuje èerpání podpory ze stávajících podpùrných programù (tj. soubìh vstupu zahranièní investice a domácí podpory), dojde pouze k definování specifických podmínek, za
kterých bude tato podpora èerpána.
2. Nepøímé finanèní podpory
Pøíspìvek na èásteènou úhradu úrokù z úvìru
Pøíspìvky na èásteènou úhradu úrokù z tuzemského investièního úvìru budou poskytovány pouze na základì Fondem
odsouhlasené úvìrové smlouvy s tuzemskou bankou a do výe 4 % p.a., a to po dobu maximálnì 5 let poèínaje rokem,
kdy byl pøíspìvek na èásteènou úhradu úrokù adateli pøiznán, do data splatnosti úvìru podle Fondem odsouhlasené úvìrové smlouvy. Pøíspìvek na úroky se zásadnì poskytuje na úvìr v Kè. Výe pøíspìvku je omezena pevnou èástkou
50 mil.Kè. Fond vyplatí v daném roce pøíspìvek na úhradu úrokù odpovídající skuteènì zaplaceným úrokùm, a to maximálnì do výe 4 % p.a. Limitní výe pøíspìvku na èásteènou úhradu úrokù z úvìru v p.a. mùe být aktualizována v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radì Fondu.
SFP ÈR s pøihlédnutím k politice ÈNB a platným Pøílohám Smìrnice MP ÈR pøistupuje pøed kadou Radou Fondu
k vyhodnocení úrokových sazeb Pribor 6M a pøedkládá návrh Radì SFP ÈR na zmìnu výe pøíspìvkù na úroky. Aktuální sazby se mohou liit oproti Pøílohám smìrnice MP ÈR. Fond navrhuje aktualizovat výi pøíspìvku na úroky
z komerèních úvìrù, a to s ohledem na zlevnìní pùjèek a úvìrù (sníení úrokových sazeb) v bankovním sektoru.
Aktualizovat pøíspìvky na úroky lze jen u novì schvalovaných podpor. Zásadnì se nevstupuje ji do uzavøených akcí
nebo do zmìn Rozhodnutí ministra.
Výe pøíspìvkù na úroky ji zùstává stálá po celou dobu trvání smlouvy o podpoøe.
3. Zmìny podmínek
V pøípadì, e dojde v prùbìhu realizace opatøení s podporou Fondu do doby závìreèného technicko-ekonomického
vyhodnocení a definitivního pøiznání podpory ke zmìnì platnosti obecnì platných zákonù nebo ke zmìnì vlastnických
vztahù, vyhrazuje si Fond právo pøehodnotit pøístup v jednotlivých pøípadech, pøíp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí
podpory.
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Pokud pøíjemce podpory typu A z municipální sféry (obec, mìsto) poádá o prodlouení doby splatnosti pùjèky
z dùvodu zmìny pøíjmù na základì zákona è. 243/2000 Sb., po individuelním posouzení ekonomické situace adatele
Fond mùe prodlouit dobu splatnosti pùjèky max. o 3 roky nad dobu pùvodnì sjednanou, a to i nad rámec maximální
doby splatnosti stanovené pro daný program v dobì vydání pùvodního Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory. Pro
prodlouenou dobu splatnosti platí zùstává úroková míra beze zmìny.
4. Soubìh pøímé a nepøímé finanèní podpory
Soubìh pøímé a nepøímé finanèní podpory není moný.
4. Soubìh podpory z Fondu a ze Státního rozpoètu
Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatøení individuálnì dotovaná ze státního rozpoètu nebo podporovaná v rámci
programù financovaných ze státního rozpoètu. Podmínkou je, e maximální výe celkové podpory, vèetnì podpory
z Fondu, nepøesáhne výi uvedenou v tabulce 1. a. Pøímé finanèní podpory  podíl. Spoleèná podpora z Fondu a státního rozpoètu bude poskytována pouze adatelùm, kteøí souèasnì splní kritéria vech poskytovatelù podpory.
Pokud jeden subjekt realizuje více akcí souèasnì (napøíklad opatøení k úspoøe energie a zároveò instalace zaøízení na
vyuití obnovitelných zdrojù energie), lze na kadou z tìchto akcí poskytnout prostøedky bez výe uvedených omezení.
Pøíloha è. II. 5
Postup a nezbytné doklady které jsou pøedkládány jako pøíloha k ádosti o podporu ze SFP ÈR
Pro pøedkládání ádosti o podporu fyzických osob a uzavírání smluv v programech na vyuití biomasy, tepelných èerpadel a solárních systémù (programy 1.A., 4.A.) a program 10.A (Slunce do kol) platí zjednoduený postup, který je
uveden v Pøíloze è. II. 7. adatel vyplní Formuláø ádosti o podporu ze SFP ÈR a pøedloí ji se stanovenými doklady
Kanceláøi SFP ÈR.
Doklady, které jsou poadovány jako pøíloha k Formuláøi ádosti pro vyhodnocení ádosti:
■ Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita adatele
■ Doklad, kterým je urèena osoba povìøená jednáním s Fondem  plná moc v souladu s § 31 obèanského zákoníku
pro pracovníka povìøeného jednání s Fondem
■ Dokumentace v takovém stupni pøípravy, která umoní posouzení monosti podpory z technického, eko-nomického a ekologického hlediska
■ Stanovisko Èeské inspekce ivotního prostøedí  platí pro podporu výstavby MVE, vìtrných elektráren a u technologií vyuívajících spalovací procesy o výkonech 200 kWt a vyích, není vyadováno u ádostí v rámci programu 11.A.
■ Stanovisko krajského úøadu z hlediska potøeb ivotního prostøedí a územního rozvoje  netýká se programù
1.A., 4.A., 10.A., 1.B., a 2.B., u ostatních programù je vyadováno.
■ Energetický audit  na základì zákona 406/2000 Sb., o hospodaøení energií, hlava IV., § 9, ve znìní vyhláky
213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náleitostí energetického auditu,. není vyadován u ádostí v rámci programu 11.A.
■ Údaje o zdrojích financování  doklady ovìøující celkové financování pøedmìtu podpory po celou dobu výstavby,
v pøípadì úvìru pøedbìné potvrzení subjektu, který úvìr poskytne, o uvaované výi a podmínkách úvìru
■ Doklady o ekonomické a dùchodové situaci adatele
■ Územní rozhodnutí  pokud realizace opatøení podléhá územnímu a stavebnímu øízení.
■ Pøedbìný návrh na zástavu èi jinou formu zajitìní pùjèky  vèetnì pøibliné ceny nemovitosti
■ Stanovisko stavebního úøadu, e pøísluné zaøízení bylo znièeno povodní roku 2002. Týká se pouze programu
11.A. a stanovených pøípadù v rámci programù 1.A. a 4.A.
■ Prohláení adatele, zda je èi není plátcem DPH
■ U jednotlivých programù je Fond oprávnìn stanovit dalí poadavky na doloení údajù uvedených v ádosti specifickými doklady (u investièních akcí vìtího rozsahu apod.)
adatel v pøípadì vydání kladného Rozhodnutí ministra pøedloí Kanceláøi Státního fondu ivotního prostøedí ÈR
podklady pro uzavøení písemné smlouvy o podpoøe.
Doklady, které jsou poadovány pro uzavøení písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
■ Dokumentace v takovém stupni, která umoní prùbìnou i závìreènou kontrolu podporovaného opatøení z technického, ekonomického a ekologického hlediska.
■ Odborný posudek je nahrazen energetickým auditem nebo vyjádøením kompetentního subjektu (viz pøíloha II.6.).
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Údaje o zdrojích financování: v pøípadì úvìru potvrzení subjektu, který úvìr poskytl.
Návrh na zástavu èi jinou formu zajitìní pùjèky
■ Stavební povolení, respektive vyjádøení stavebního úøadu k pøedmìtu podpory.
■ Doklady prokazující dodrení zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek v platném znìní
■ Kopie dodavatelských smluv vèetnì rozpoètu.
■ Doklad prokazující zajitìní odbìru vyrobeného tepla a dlouhodobé zajitìní dodávky paliva (týká se dílèího
programu 2.A.)  adatel o podporu musí prokázat, e má odbìr smluvnì zajitìn (napøíklad smlouvou o budoucí
smlouvì, vybráním finanèní zálohy od zájemcù o pøipojení atd.).
Upøesnìní jednotlivých dokladù:
Odborný posudek  je nahrazen energetickým auditem ve smyslu èlánku 3, odst.2 Smìrnice MP ÈR o poskytování
finanèních prostøedkù ze SFP ÈR nebo vyjádøením kompetentního subjektu (viz pøíloha II.6.). U staveb, èinností
a technologií podléhajících posouzení podle zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na ivotní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na ivotní prostøedí) bude pøedloen posudek podle § 9 a stanovisko podle § 11 citovaného zákona.
Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita adatele  aktuální výpis z obchodního rejstøíku èi jiného registru,
zøizovací listina u pøíspìvkových a rozpoètových organizací apod.
Doklady o ekonomické a dùchodové situaci adatele:
Obce pøedkládají:
Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (FIN 2  12 M),
rozvahu (Úè OÚPO 3-02) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpoèet na daný rok a návrh rozpoètu na následující rok, ekonomický komentáø k údajùm vyplnìným ve formuláøi ádosti (v tabulce E.1.)  zdùvodnìní
pøípad-ných výkyvù pøíjmù a výdajù v jednotlivých letech, uvedení dalích investièních zámìrù, apod., doklad o zajitìní vlastních zdrojù na realizaci akce, výpoèet ukazatele dluhové sluby dle zákona è. 450/2001 Sb.
■
■

Sdruení pøedkládají:
Vechny výe uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdruení, zakladatelskou smlouvu
sdruení, stanovy sdruení a tabulky v rozdìlení dle jednotlivých obcí a let
❑ pøehled o prùbìhu financování stavby, splácení úvìrù a úrokù,
❑ zdroje pøíjmù sdruení (z rozpoètu obce, dotace, pøíspìvek, pùjèka, pøíp. jiné),
❑ doklad o zajitìní vlastních zdrojù.
Pøíspìvkové organizace pøedkládají:
❑ rozvahu Úè OÚPO 3-02,
❑ výsledovku OÚ PO 4-02,
❑ doklad o zajitìní vlastních zdrojù.
Podnikatelské subjekty pøedkládají:
Rozvahu a výkaz ziskù a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u novì vznikajících podnikù se pøedkládají základní údaje o jmìní a závazcích podniku), podnikatelský zámìr firmy, ekonomický komentáø k údajùm vyplnìným ve formuláøi ádosti (v tabulce E.1. a E.2.), kopii daòového pøiznání za minulý rok potvrzenou pøísluným finanèním úøadem, potvrzení finanèního úøadu o daòové disciplínì, zprávu auditora (u subjektù s povinností provádìt audit).
Dále pøedkládají doklad o zajitìní vlastních zdrojù, èestné prohláení o úèasti v jiných spoleènostech a èestné prohláení zástupcù spoleènosti o majetku, bankovní informaci od penìních ústavù, u kterých èerpají úvìr a pøehled o pøijatých úvìrech, jejich splácení a vystavených zárukách.
Fyzická osoba podnikající pøi ádosti o pùjèku
ádost o poskytnutí investièního úvìru, výkaz o majetku a závazcích, pøíjmy a výdaje, hospodáøský výsledek a jeho
uití, výe ruèitelských závazkù za jiné subjekty, daòové pøiznání. Dále pøedkládají doklad o zajitìní vlastních zdrojù.
Fyzická osoba nepodnikající pøi ádosti o pùjèku
ádost o poskytnutí investièního úvìru, doklady osvìdèující pøíjem  adatelù a ruèitelù, dotazník a èestné prohláení ruèitelù, potvrzení o zùstatcích pùjèek a úvìrù  adatelù a ruèitelù, výpis z trestního rejstøíku (ne starí jak 3 mìsíce),
návrh na zajitìní zástavy. Dále pøedkládají doklad o zajitìní vlastních zdrojù.
V pøípadì ádosti o pøíspìvek na èásteènou úhradu úrokù z úvìru je nutno u vech typù subjektù pøedloit i úvìrovou
smlouvu s financující bankou a splátkový kalendáø.
Pro projekty generující pøíjmy bude zvlátní samostatnou pøílohou tabulka Toky hotovosti pro výpoèet èisté souèasné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektù, které generují pøíjmy. Tu je adatel povinen
vyplnit v pøípadì, e projekt bude hradit splátky z úvìrù a úrokù (nikoliv tedy z výsledku hospodaøení adatele).
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Návrh na zástavu èi jinou formu zajitìní pùjèky
viz Pøíloha è. II.2, Èl. I, bod 3
Nezbytné doklady, které jsou poadovány jako pøíloha k Formuláøi závìreèného vyhodnocení akce (ZVA), jsou
následující:
Soupis faktur vèetnì jejich vìcné náplnì, kopie pøísluných faktur a odpovídajících bankovních výpisù,popø. úèetní
doklady
Protokol o pøedání stavenitì, pøíp. výpis ze stavebního deníku
Protokol o pøedání a pøevzetí dokonèené stavby, pøíp. výpis ze stavebního deníku nebo doklad o dokonèení vyplývající z podmínek SOD
Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního øízení
Stanovisko Èeské inspekce ivotního prostøedí k dokonèené akci
Stanovisko energetického auditora k dokonèené stavbì  vyhodnocení zkuebního provozu jako podklad k prokázání ekologických efektù (není vyadováno u ádostí v rámci programu 11.A.).
Èestné prohláení adatele, e po celou dobu realizace akce nebyl plátcem DPH
U opatøení, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladù SFP ÈR
Napøíklad souèástí ádosti o podporu semináøe bude vedle bìných dokladù (právní subjektivita, ekonomické kalkulace atd.) program semináøe, základní informace o pøednáejících a výe vloného.

Pøíloha è. II.6
Energetický audit k ádosti o podporu ze SFP ÈR (Odborný posudek)
ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ÈNR è. 388/1991 Sb., resp. èl. 3 odst. 2 Smìrnice MP
o poskytování finanèních prostøedkù ze SFP ÈR (s ohledem na zákon o hospodaøení energií)
Èást I  Energetický audit
Energetický audit k ádosti o podporu ze SFP ÈR (dále jen audit) je chápán jako pøedbìné hodnocení ádosti o podporu z Fondu. Jedná se o soubor èinností, jejich výsledkem je písemná zpráva.
Pro potøebu Fondu se pro akce u nich se provádí hodnocení prostøednictvím energetického auditu, je tento
energetický audit zpracován podle zákona 406/2000 Sb., o ohospodaøení energií a vyhláky 213/2001 Sb., kterou
se vydávají podrobnosti náleitostí energetického auditu
Energetický audit zpracovává odbornì zpùsobilá a nezávislá právnická nebo fyzická osoba, zapsaná do seznamu energetických auditorù a bude vycházet z níe uvedené osnovy. Energetický audit nesmí u zadavatele provést energetický
auditor, který
a) má majetkovou úèast ve spoleènosti nebo drustvu zadavatele energetického auditu,
b) je spoleèníkem nebo èlenem drustva zadavatele, je statutárním orgánem nebo èlenem statutárního orgánu zadavatele 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 èinnost energetického auditora.
Osnova energetického auditu:
¨ Identifikaèní údaje
1¨
o zadavatele auditu (provozovatele)
o zpracovatele (auditora)
o pøedmìtu auditu
¨ Popis a zhodnocení výchozího stavu
2¨
o popis objektu
o stavebnì technické øeení objektu
o energetické hodnocení objektu dle poadavku ÈSN 73 0540 (tepelné charakteristiky objektu, výpoèet tepelných
ztrát objektu  u fyzických osob v rámci programù 1.A a 4.A pro vytápìní doloit výpoèet tepelných ztrát místnost
po místnosti, tzn. ne obálkovou metodou)
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o vlastní energetické zdroje, pøíp. rozvody energie
o energetické vstupy a výstupy (bilance paliv a spotøeba energie)
o produkce emisí zneèiujících látek
o Návrh opatøení ke sníení zneèitìní ivotního prostøedí a docílení energetických úspor uplatnìním OZE
3o
V návaznosti na místní a reálné podmínky uplatnìní se navrhne investièní opatøení s ohledem na specifikaci podmínek jednotlivých programù. Pro výbìr zaøízení k instalaci bude preferována tuzemská technologie nesoucí znaèku ekologicky etrný výrobek.
Návrh opatøení zahrne:
o energetickou bilanci navrhovaného opatøení
o vyhodnocení jednotlivých variant v pøípadì variantního øeení
o porovnání energetické bilance navrhovaného opatøení s bilancí platnou pro výchozí stav
o optimalizaci výkonu a typu zaøízení vzhledem k provedeným bilancím a poadavku na charakter provozu
o stanovení sníení nákladù na energii a vyèíslení energetických úspor
o porovnání bilance zneèiujících látek navrhovaného opatøení s bilancí platnou pro výchozí stav.
V rámci vyhláených programù je nutno dodret následující specifikaci a podmínky:
Obecnì pro vechny programy bude pouita technologie s garantovanými parametry doloenými certifikátem státní
zkuebny nebo jiného uznávaného referenèního centra (výzkumný ústav, vysoká kola, apod.)
program 1.A.a.
❏ není vyadován energetický audit, ale odborný posudek (viz èást II pøílohy è. II.6.)
program 1.A.b.
❏ není vyadován energetický audit, ale odborný posudek (viz èást II pøílohy è. II.6.)
program 1.A.c.
❏ uplatnìní technologie s kolektory vhodnými pro celoroèní provoz
❏ moderní technologie s parametry garantujícími max. úèinnost systému
program 2.A.
❏ porovnání a vyhodnocení varianty CZT a varianty decentralizovaného systému (napø.lokální topenitì  kotle na
biomasu zásobované palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.) vytápìní v obci; jedná se o porovnání dosaení
stejného efektu s niími náklady (optimalizace délky teplovodù napøíklad pomocí kombinace hnízdových kotelen a lokálních topeni  kotlù na biomasu zásobovaných palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.)
❏ stanovení optimální skladby zdrojové èásti systému CZT v závislosti na charakteru provozu a jednotek zdrojové
èásti (diagram trvání potøeb tepla atd.)
❏ koncepce vytápìní a pøípravy teplé vody s celoroèním provozem
❏ ovìøená likvidace pùvodního zaøízení pro vytápìní
❏ soulad projektù s energetickou koncepcí obce, respektive regionu
❏ pøedloení dokladu o zajitìní odbìru vyrobeného tepla
❏ doklad o zajitìní dlouhodobé dodávky paliva (týká se zdrojù na biomasu)
❏ v pøípadì tepelných èerpadel pouití technologie neobsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona
è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduí.
program 3.A.
❏ kotel na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální úèinností 80 % pøi jmenovitém výkonu
❏ solární technologie s pouitím systémù vhodných pro celoroèní provoz
❏ koncepce vytápìní nebo pøípravy teplé vody s celoroèním provozem (toto omezení neplatí pro solární systémy)
❏ ovìøená likvidace pùvodního kotle na spalování fosilních paliv (neplatí pro solární systémy a tepelná èerpadla)
15

❏ u tepelných èerpadel posouzení a optimální dimenzování primární èásti vzhledem k typu tepelného èerpadla a poadovanému výkonu (u systému voda-voda se napø. doporuèuje vrtná a èerpací zkouka)
❏ pouití tepelných èerpadel s garantovanými parametry a minimálním prùmìrným roèním topným faktorem 3,0 (ve
musí být doloeno certifikátem státní zkuebny nebo jiného uznávaného referenèního centra  výzkumný ústav,
vysoká kola apod.).
❏ u tepelných èerpadel se doporuèuje nízkoteplotní otopný systém
❏ u projektù na vyuití biomasy pøi celkovém instalovaném výkonu zaøízení nad 200 kW doklad o zajitìní dlouhodobé dodávky paliva
❏ doloení stanoviska zøizovatele o perspektivì existence kolského zaøízení
❏ v pøípadì tepelných èerpadel pouití technologie neobsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona
è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduí.
program 4.A.
❏ budova, v ní bude tepelné èerpadlo instalováno, splòuje tepelnì technické parametry v hodnotì max. 60% pøísluné hodnoty mìrné spotøeby tepla (eVA, resp. eVN) udávaných vyhlákou Ministerstva prùmyslu a obchodu
è.291/2001 Sb. ze dne 27. èervence 2001, kterou se stanoví podrobnosti úèinnosti uití energie pøi spotøebì tepla
v budovách
❏ posouzení a optimální dimenzování primární èásti vzhledem k typu tepelného èerpadla a poadovanému výkonu
(u systému voda-voda se napø. doporuèuje vrtná a èerpací zkouka)
❏ vhodné zaèlenìní tepelného èerpadla do topného systému a koncepce vytápìní pøípadnì ohøevu TUV s celoroèním
provozem
❏ doporuèuje se nízkoteplotní otopný systém
❏ pouití tepelných èerpadel neobsahujících látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì
ovzduí.
program 5.A.
❏ dodrení vech podmínek ochrany pøírody a krajiny (stanovený minimální prùtok vodního toku atd.)
❏ turbíny s garantovanými parametry a úèinností minimálnì 85 % (u nových turbín) nebo 80 % (renovované turbíny),
mìøeno na spojce
❏ pøi výpoètu výroby el. energie vycházet z údajù pøevzatých od ÈHMÚ
program 6.A.
❏ dodrení vech podmínek ochrany pøírody a krajiny i hygienických norem (napø. hluk)
❏ u vìtrných elektráren s instalovaným výkonem do 40 kW prùmìrná roèní rychlost vìtru ve výce 10 m nejménì
4,3 m/s a parametr drsnosti povrchu mení ne 0,4 m
❏ u vìtrných elektráren s instalovaným výkonem 40 kW a více prùmìrná roèní rychlost vìtru ve výce 30 m nej-ménì
5,5 m/s korigovaná nejménì na pìtileté období a parametr drsnosti povrchu mení ne 0,25 m; tyto parametry musí
potvrdit odborné pracovitì
program 7.A.
❏ minimální celková úèinnost zaøízení 80 % pøi jmenovitém výkonu; v pøípadì výroby pouze elektrické energie alespoò 25% úèinnost zaøízení pøi jmenovitém výkonu
❏ pøedloení dokladu o zajitìní odbìru vyrobeného tepla a el. energie
❏ v odùvodnìných pøípadech doklad o zajitìní dlouhodobé dodávky paliva
program 8.A.
❏ kotel na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální úèinností 80 % pøi jmenovitém výkonu
❏ solární technologie s pouitím systémù vhodných pro celoroèní provoz
❏ u tepelných èerpadel posouzení a optimální dimenzování primární èásti vzhledem k typu tepelného èerpadla a poadovanému výkonu (u systému voda-voda se napø. doporuèuje vrtná a èerpací zkouka)
❏ u tepelných èerpadel se doporuèuje nízkoteplotní otopný systém
❏ u projektù na vyuití biomasy pøi celkovém instalovaném výkonu zaøízení nad 200 kW doklad o zajitìní dlouhodobé dodávky paliva
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❏ pouití tepelných èerpadel s garantovanými parametry a minimálním prùmìrným roèním topným faktorem 3,0 (ve
musí být doloeno certifikátem státní zkuebny nebo jiného uznávaného referenèního centra  výzkumný ústav,
vysoká kola apod.).
❏ v pøípadì tepelných èerpadel pouití technologie neobsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona
è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduí.
program 9.A.
❏ pouití certifikovaných fotovoltaických panelù s garantovanou minimální úèinností
❏ vhodné umístìní panelù z hlediska maximalizace vyuití sluneèního záøení
❏ vhodný zpùsob napojení na elektrickou sí.
o Ekonomické vyhodnocení
4o
o celkové investièní náklady
o celkové provozní náklady, fixní, variabilní
o ekonomická nákladová analýza (neplatí pro dílèí programy 1.A., 4.A.)
o citlivostní analýza (neplatí pro dílèí programy 1.A., 4.A.)
o výpoèet èisté souèasné hodnoty investice (neplatí pro dílèí programy 1.A., 4.A.)
o výpoèet vnitøní výnosové míry (neplatí pro dílèí programy 1.A., 4.A.)
o výpoèet doby návratnosti
Konkrétnì pro výpoèet výe podpory SFP je zapotøebí doloit následující údaje (neplatí pro dílèí programy 1.A., 4.A.):
Název údaje
Pauální trby (za výkon)
Název produktu 1 a jeho jednotka
Cena produktu 1
Název produktu 2 a jeho jednotka
Cena produktu 2
Pevné náklady (fixní) celkem
Promìnné náklady (variabilní) vztaené k produktu 1
Daò z pøíjmu
Celková cena projektu (vè. pøípravných etap a vybavení stavby)
Vlastní kapitál (vlastní zdroje vloené do projektu)
Doba splatnosti úvìru 1
Úroková míra úvìru 1
Odpisová doba (váený prùmìr)
Doba ivotnosti investice

Jednotka
tis.Kè/r
Kè/j
Kè/j
tis.Kè/r
Kè/j
tis.Kè/r
tis.Kè/r
tis.Kè/r
Roky
%
Rokù
Rokù

o Závazné výstupy auditu
5o
o hodnocení úrovnì øeení
o stanovisko auditora ke splnìní podmínek jednotlivých programù
o závìreèné doporuèení auditora
o evidenèní list energetického auditu

Èást II Posudek pro úèely programù 1.A.a) a 1.A.b)
Posudky pro úèely programù 1.A.a. a 1.A.b zpracovávají odbornì zpùsobilé a nezávislé právnické nebo fyzické osoby, zapsané do seznamu energetických auditorù. Dále mohou posudky zpracovávat autorizovaní inenýøi z oboru TZB
(tepelné zabezpeèení budov), autorizovaní projektanti TZB, odborníci, aktivnì vyuèující obor TZB na vysokých kolách
a odborní pracovníci støedisek EKIS. Pøi zpracování posudku bude dodrena níe uvedená osnova. Posudek nesmi zpra17

covávat pracovník firmy, která zaøízení instalovala a dále té osoba, která má vùèi fyzické osobì, pro ní se zpracovává
posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její èinnost jako zpracovatele posudku.
Osnova posudku:
1. Název posudku:
(Výstiný název z nìho by mìlo být jasné o jakou akci jde.)
2. Identifikaèní údaje.
a) Pøedmìt posudku:
(Lokalizace, struèný název, popis co je posuzováno, kdy probìhla realizace)
b) Zadavatel posudku:
(Celé jméno, adresa, telefon, e-mail jak trvalé bydlitì, tak zejména pøímý kontakt na zadavatele)
c) Zpracovatel posudku:
(Celé jméno, adresa, telefon, e-mail, jak trvalé bydlitì, tak zejména pøímý kontakt na zpracovatele  provozovna, kanceláø, èíslo autorizace a IÈO -je-li, zodpovìdná osoba  u firem).
d) Dodavatelská firma:
(Celé jméno, adresa, telefon, e-mail, jak trvalé bydlitì, tak zejména pøímý kontakt na odpovìdného pracovníka
 provozovna, kanceláø, IÈO, DIÈ, statutární zástupce  u firem).
3. Struèný popis pùvodního stavu:
4. Struèný popis realizovaného øeení:
(Struèný popis, co se realizovalo, parametry, /kotel typ o výkonu palivo regulace, provozovaný, otopná
soustava s radiátory
s tepelným spádem
obìh (nucený) ; poèet a typ sol. kolektorù, parametry zásobníku,
typ øídící jednotky, umístìní kolektorù, pøípadnì dalí údaje dle zváení a individuální situace/, zjednoduené schéma zapojení, /typové schéma zapojení by mìla mít pøipravené dodavatelská firma a mìla by ho dát pro úèely posudku k dispozici, mùe být v pøíloze/).
5. Kontrola správného dimenzování:
Na základì platných norem, vyhláek a údajù o objektu se provede zjednodueným zpùsobem kontrola správného
nadimenzování systému (solárního systému, systému ÚT s kotlem na biomasu). Pøi tom je nutné zohlednit pravdìpodobný budoucí stav (dodateèné zateplení objektu, pøedpokládané zvýení poètu uivatelù domácnosti apod.).
a) Solární systém:
(Zkontroluje se potøebné mnoství teplé vody v objektu. /Mnoství teplé vody se ovìøí podle ÈSN 06 0320 s pøimìøenou rezervou na akumulaci/. Pøi tom se pro solární kolektory doporuèuje dodret hodnota 50  80 l objemu
teplé vody na 1m2 brutto plochy solárního kolektoru  èelní plocha kolektoru urèená jeho vnìjími rozmìry).
b) Kotel na biomasu:
(Výkon nového kotle zkontrolovat podle tepelné ztráty objektu, bude-li neznámá, provést zjednoduený výpoèet /podle
vyhláky 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úèinnosti uití energie pøi spotøebì tepla v budovách/).
6. Rozpoèet:
(Tabelární seznam pouitých dílù s cenou doplnìný o ceny za dopravu, montá a dalí aditivní náklady, má souhlasit s fakturací. /pøípadnì v pøíloze ve formì kopie faktury s rozpoètem/).
7. Závìr posudku:
(Vyjádøení zda projekt splòuje/nesplòuje podmínky pro podporu z prostøedkù SFP a velmi struèné zdùvodnìní).
8. Pøílohy:
Zjednoduené (typové) schéma zapojení (nebude-li uvedeno v bodì è. 4
Faktura s rozpoètem (nebude-li rozpoèet uveden v samostatném bodì è. 6)
Èást III Vyjádøení pro úèely programu 11.A.
Vyjádøení pro úèely programu 11.A. zpracovávají odbornì zpùsobilé a nezávislé právnické nebo fyzické osoby,
zapsané do seznamu energetických auditorù. Dále mohou vyjádøení zpracovávat autorizovaní inenýøi a autorizovaní
projektanti z daného oboru, odborníci, aktivnì vyuèující daný obor na vysokých kolách a odborní pracovníci støedisek
EKIS. Vyjádøení nesmi zpracovávat pracovník firmy, která zaøízení obnovuje a dále té osoba, která má vùèi subjektu,
pro ní se zpracovává vyjádøení, postavení, které by mohlo ovlivnit její èinnost jako zpracovatele vyjádøení.
Obsahem je podrobné odborné vyjádøení, e dané zaøízení bylo povodnìmi pokozeno natolik, e bez obnovy nebo
rekonstrukce není schopné dalího provozu.
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Pøíloha è. II. 7
Podpora Státního fondu ivotního prostøedí pro fyzické osoby na projekty zabezpeèující náhradu
fosilních paliv a pøímotopù a pro program Slunce do kol, v rámci Státního programu na podporu
úspor energie a vyuití obnovitelných zdrojù energie
Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR povìøilo realizací èásti B Státního programu na podporu úspor energie a vyuití
obnovitelných zdrojù energie Státní fond ivotního prostøedí. Pro obyvatelstvo (zejména fyzické osoby nepodnikající)
jsou vyhláeny dva specializované programy s tøemi podprogramy, na které Fond poskytuje podporu.
1.A. Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù vytápìní a ohøevu teplé vody pro byty a rodinné
domy pro fyzické osoby
1.A.a. Kotle na biomasu.
1.A.b. Solární systémy na celoroèní pøípravu teplé vody.
1.A.c Solární systémy s celoroèním pøitápìním a pøípravou teplé vody
4.A. Investièní podpora vytápìní tepelnými èerpadly v obytných budovách, vèetnì rodinných domù pro fyzické
osoby.
Vedle tìchto programù je v rámci programu Slunce do kol poskytována podpora i na instalace fotovoltaických
a fototermických zaøízení ve kolských zaøízeních.
Podpora v rámci programù 1.A.a., 1.A.b. 1.A.c. a 4.A. bude poskytována pouze na ji ukonèené akce (tj. na ji
instalovaná zaøízení). O podporu vak lze ádat maximálnì do 9 mìsícù po uvedení zaøízení do trvalého provozu.
ádosti o podporu na opatøení podle Státního programu na podporu úspor energie a vyuití obnovitelných zdrojù
energie se pøedkládají pøímo ve formì ádosti (tiskopis Fondu) s následujícími podklady.
1. Biomasa
Jde výhradnì o lokální systémy zajiující dodávku tepla nebo teplé uitkové vody pro jeden nebo malou skupinu objektù. V rámci tohoto dílèího programu bude poskytována podpora na ji ukonèené akce na základì splnìní pøedem stanovených kritérií. Pøedmìtem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze skladitì paliva do kotle. ádosti
neuspokojené z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù budou vráceny adatelùm. Podmínkou získání podpory
v rámci programu je splnìní tìchto kritérií:
o pøedloení odborného posudku nebo energetického auditu zpracovaných dle poadavkù uvedených v pøíloze II.6.; energetický audit je posudkem nahrazován v pøípadì samostatných kotlù na biomasu o instalovaném výkonu do 100 kWt
o ovìøená likvidace pùvodního zaøízení pro vytápìní, doloená èestným prohláením investora
❏ instalace kotle s garantovanými parametry spalování a minimální úèinností 80 % pøi jmenovitém výkonu (doloeno
certifikátem státní zkuebny nebo jiného uznávaného referenèního centra  vysoká kola, výzkumný ústav apod)
o závazek provozovatele provozovat zaøízení po dobu nejménì 10 let.
Formou vyího maximálního limitu podpory mohou být zvýhodnìni adatelé o podporu, kteøí hodlají instalovat systém vyuívající kotel na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002.
2. Solární systémy
V oblasti solárních systémù budou podporovány dva typy opatøení:
a) Pouití solárních systémù pouze pro celoroèní pøípravu teplé vody
b) Pouití solárních systémù pro celoroèní pøitápìní a pøípravu teplé vody
Na solární systémy pouze pro celoroèní pøípravu teplé vody bude poskytována podpora na ji ukonèené akce na základì splnìní pøedem stanovených kritérií. ádosti neuspokojené z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù budou vráceny adatelùm. Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnìní tìchto kritérií:
❏ pøedloení odborného posudku zpracovaného dle poadavkù uvedených v pøíloze II.6.
❏ pouití cerifikovaných komponentù systému splòujících platné normy a pøedpisy
o pouití technologie s kolektory vhodnými pro celoroèní provoz.
Na solární systémy pro celoroèní pøitápìní a pøípravu teplé vody bude poskytována podpora na ji ukonèené akce na
základì splnìní pøedem stanovených kritérií. Podpora se vztahuje i na systémy kombinující rùzné obnovitelné zdroje
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v rámci tohoto programu (kombinace solárního systému a kotle na biomasu). ádosti neuspokojené z dùvodu nedostatku
finanèních prostøedkù budou vráceny adatelùm. Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnìní tìchto kritérií:
o pøedloení energetického auditu zpracovaného dle poadavkù uvedených v pøíloze II.6.
o pouití technologie s kolektory vhodnými pro celoroèní provoz
❏ pouití cerifikovaných komponentù systému splòujících platné normy a pøedpisy
o podpora bude pøednostnì poskytována na objekty, splòující souèasnì platné standardy pro spotøebu tepla v budovách.
Formou vyího maximálního limitu podpory mohou být zvýhodnìni adatelé o podporu, kteøí hodlají instalovat solární systém v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002.
3. Tepelná èerpadla
Jde výhradnì o tepelná èerpadla pro vytápìní jednoho nebo malou skupinu objektù pøípadnì v kombinaci s jiným zdrojem.
V rámci tohoto dílèího programu bude poskytována podpora na ji ukonèené akce na základì splnìní pøedem stanovených kritérií. ádosti neuspokojené z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù budou vráceny adatelùm. Podmínkou
získání podpory v rámci programu je splnìní tìchto kritérií:
o pøedloení energetického auditu zpracovaného dle poadavkù uvedených v pøíloze II.6.;
o audit zároveò musí potvrdit, e budova, v ní bude tepelné èerpadlo instalováno, splòuje tepelnì technické parametry v hodnotì max. 60% pøísluné hodnoty mìrné spotøeby tepla (eVA , resp. eVN) udávaných vyhlákou Ministerstva prùmyslu a obchodu è.291/2001 Sb. ze dne 27. èervence 2001, kterou se stanoví podrobnosti úèinnosti uití energie pøi spotøebì tepla v budovách (tato podmínka neplatí v pøípadì, e je tepelné èerpadlo instalováno v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002)
o pouití technologie s garantovanými parametry a minimálním prùmìrným roèním topným faktorem 3,0 (ve musí být
doloeno certifikátem státní zkuebny nebo jiného uznávaného referenèního centra  výzkumný ústav, vysoká kola
apod.);
o pouití tepelných èerpadel neobsahujících látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì
ovzduí.
o závazek provozovatele provozovat zaøízení po dobu nejménì 10 let.
Formou vyího maximálního limitu podpory mohou být zvýhodnìni adatelé o podporu, kteøí hodlají instalovat
tepelné èerpadlo v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002.
4. Slunce do kol
Doporuèená maximální velikost zaøízení je u fotovoltaických zaøízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp
u fototermických zaøízení plochou kolektorù 4 m2. Ve výjimeèných a odùvodnìných pøípadech (napøíklad specializované
støední koly elektrotechnického, stavebního zamìøení, spádové základní nebo veobecné støední koly) budou podporována i fotovoltaická zaøízení vìtího rozsahu, maximálnì vak do instalovaného výkonu 1200 Wp. Podmínkou pro získání podpory je pøedloení posudku zpracovaného energetickým konzultaèním a informaèním støediskem nebo energetickým auditorem, který potvrdí následující minimální parametry demonstraèního systému:
o pouití fotovoltaických panelù èi solárních kolektorù s certifikátem státní zkuebny nebo jiného uznávaného referenèního centra (výzkumný ústav, vysoká kola apod.),
o vhodné umístìní panelù èi kolektorù (jak z hlediska maximalizace vyuití sluneèního záøení, tak z hlediska viditelnosti pro úèely demonstrace),
o existenci mìøícího zaøízení udávajícího okamitý výkon systému a mnoství vyrobené energie a vyvedení tìchto
údajù na dostateènì velký a pøehledný displej umístìný ve vstupní hale koly,
o existenci komunikaèního adaptéru, umoòujícího napojení systému a pøenos dat na osobní poèítaè (poèítaè není souèástí systému),
o u fotovoltaického systému buï autonomní systém s akumulátorem elektøiny (vèetnì zapojení do systému vhodných
nízkonapìových spotøebièù  napøíklad ventilátor, úsporné záøivky v systému nouzového osvìtlení), které jsou souèástí systému a pøedmìtem podpory, nebo napojení do elektrické sítì prostøednictvím støídaèe mìnícího stej-nosmìrné
napìtí panelù na støídavé napìtí sítì (230 V),
o u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro pøípravu teplé vody (viz 1.A.b.),
o modulovou konstrukci zaøízení (t. j. monost dalího roziøování systému),
o budou podporovány pouze systémy pro celoroèní provoz, co v pøípadì fototermických aplikací znamená realizaci se
zásobníkem uvnitø budovy.
Podmínkou pro poskytnutí finanèní podpory pro kolská zaøízení je doloení stanoviska zøizovatele o perspektivì existence kolského zaøízení.
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ádosti na vechny uvedené programy budou registrovány pouze pøi splnìní vyhláených kritérií. ádosti
v rámci programù 1.A.a., 1.A.b., 1.A.c. a 4.A. zároveò budou registrovány a po ukonèení dané investièní akce.
ádosti v rámci programù 1.A., 4.A. a 10.A. budou hodnoceny zjednodueným postupem (ekologické pøínosy
a náklady na odstranìní jednotky zneèitìní). ádosti o podporu v rámci programù 1.A. a 4.A se pøijímají
výhradnì na krajských pracovitích Fondu. Rada Fondu doporuèí a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry pro programy 1.A., 4.A. a 10.A. Pøi splnìní schválených parametrù Fond vyøizuje ádosti prùbìnì.
ádosti, které na základì vyhodnocení nebudou navreny ke kladnému nebo zápornému øeení, mohou nadále
zùstat v evidenci Fondu, nejdéle vak po dobu 12 mìsícù. Pro vechny uvedené programy platí, e na podporu
není právní nárok.
Fond si vyhrazuje právo vyádat si i dalí podklady pro upøesnìní ádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se pøedmìtu podpory, finanèního základu pro výpoèet podpory, stanovení úvìrové zpùsobilosti
adatele, jako i výe a formy podpory.
Podpory se poskytují na základì Rozhodnutí ministra ivotního prostøedí o poskytnutí podpory ze Státního
fondu ivotního prostøedí ÈR a øádnì uzavøených smluv mezi Fondem a pøíjemcem podpory.
ádosti v programech 1.A. a 4.A. komplexnì zabezpeèují krajská pracovitì Fondu. Komplexním zabezpeèením je myleno pøijímání, registrace, zpracování  pøíprava pro rozhodnutí Radu fondu a ministra, vyhodnocení
akce, smlouva o podpoøe a pokyn k uvolnìní podpory.
Maximální výe pøíspìvek, uvedená v procentech ze základu pro výpoèet podpory
Základem pro výpoèet podpory jsou náklady na poøízení, pøípadnì instalaci zdroje tepla, vèetnì pøísluenství (bez
otopných soustav v objektech).
Èíslo
programu
1.A.

4.A.
10.

Název programu

Investièní podpora environmentálnì etrných zpùsobù vytápìní
a pøípravy teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby:
a) kotle na biomasu, b) solární systémy na pøípravu teplé vody,
c) solární systémy na pøitápìní a pøípravu teplé vody
Investièní podpora vytápìní tepelnými èerpadly v obytných budovách,
vèetnì rodinných domù pro fyzické osoby.
Slunce do kol

max. limit %
pøíspìvek, ze základu
pro výpoèet podpory
a) 30/301/ 2/ 3/
b) 30/301/ 2/ 3/
c) 50/501/ 3/ 4/

301/ 4/ 5/
100/100 1/ 6/
90/901/ 7/

1/ Fond se bude v programech 1.A.c. a 4.A podílet na úhradì energetického auditu do výe 50% celkových nákladù,
maximálnì do výe 10 tis. Kè. Posudek pro programy 1.A.a. a 1.A.b. je Fondem hrazen plnì, maximálnì vak do výe
3 tis. Kè. V pøípadì programu Slunce do kol se bude podílet na úhradì vyjádøení EKIS maximálnì do výe 5 tis. Kè.
2/ V programu 1.A.a. 1.A.b. èiní maximální výe pøíspìvku na jednu akci 50 tis. Kè.
3/ V pøípadì instalace solárního systému pøípadnì kotle na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený
povodní v srpnu 2002 se maximální limit podpory zvyuje na 80/80, maximálnì vak 150 tis. Kè.
4/ V programu 1.A.c. a 4. A. èiní maximální výe pøíspìvku na jednu akci 100 tis. Kè
5/ V pøípadì instalace tepelného èerpadla v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnì znièený povodní v srpnu 2002 se
maximální limit podpory zvyuje na 60/60, maximálnì vak 200 tis. Kè.
6/ Maximální velikost zaøízení (tj. velikost uznatelná jako základ pro výpoèet podpory) je u fotovoltaických zaøízení
omezena instalovaným výkonem 220 Wp u fototermických zaøízení plochou kolektorù 4 m2. Maximální výe podpory
je pro tyto fotovoltaické i fototermické systémy 100 tis. Kè.
7/ Pro specializované støední koly je v pøípadì instalace fotovoltaických zaøízení s instalovaným výkonem 221 Wp a
1200 Wp maximální výe podpory (pøíspìvek) ze základu pro výpoèet podpory omezena na 90 %.

21

Postup a nezbytné doklady k ádosti o podporu ze SFP ÈR
Èást I  pro programy 1.A.a., 1.A.b.1.A.c. a 4.A.
adatel vyplní Formuláø ádosti o podporu ze SFP ÈR a pøedloí jej se stanovenými doklady Fondu. Do desek formuláøe bude vloen té odborný posudek se stanovenými doklady (viz èást II pøílohy II.6.). Pøevzetí formuláøe a dalích
stanovených dokladù potvrdí pracovník Fondu razítkem a podpisem na kopii dokumentu nebo samostatným potvrzením.
ádost se podává a po ukonèení realizace akce. ádost o podporu lze podat nejdøíve po uvedení zaøízení do trvalého
provozu a nejpozdìji 9 mìsícù ode dne uvedení zaøízení do trvalého provozu. ádosti nesplòující tento poadavek nebudou registrovány. Podpora se vztahuje pouze na akce, jejich realizace byla zahájena po 1. 1. 2002 a které nabyly podpoøeny ze SFP døíve.
Doklady, které jsou poadovány jako pøíloha k Formuláøi ádosti:
1/ Doklad, kterým je urèena osoba povìøená jednáním s Fondem  plná moc v souladu s § 31 obèanského zákoníka
pro pracovníka povìøeného jednání s Fondem
2/ Dokumentace v takovém rozsahu, která umoní posouzení monosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska.
3/ Energetický audit nebo odborný posudek (dle osnovy uvedené v pøíloze è. II.6.),
4/ Pøedávací protokol o provedené topné zkouce a uvedení do trvalého provozu, popøípadì kolaudaèní rozhodnutí
5/ Fakturaci / úhradu nákladù dle rozpoètu
6/ Èestné prohláení o vlastních zdrojích financování a o tom, e objekt neslouí a ani v budoucnu nebude slouit ani
z èásti k podnikání minimálnì po dobu 10 let po realizaci dané investice
7/ Tøi barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zaøízení.
8/ Vyjádøení pøísluného stavebního úøadu  stavební povolení, ohláení stavebních úprav
9/ Doklady prokazující dodrení zákona è. 199/94 Sb., o zadávání veøejných zakázek v platném znìní
10/ Kopie dodavatelských smluv vèetnì rozpoètu.
U jednotlivých programù je Fond oprávnìn stanovit dalí poadavky na doloení údajù uvedených v ádosti specifickými doklady.
Èást II  pro program 10.A.
adatel vyplní Formuláø ádosti o podporu ze SFP ÈR a pøedloí jej se stanovenými doklady Fondu.
Doklady, které jsou poadovány jako pøíloha k Formuláøi ádosti:
1/ Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita adatele.
2/ Dokumentace v takovém stupni pøípravy, která umoní posouzení monosti podpory z technického, ekonomického
a ekologického hlediska.
3/ Posudek systému (viz výe).
4/ Èestné prohláení o vlastních zdrojích financování, platbì DPH a o tom, e v objektu se nepodniká; prohláení
o tom, e adatel nemá nedoplatky vùèi státu (sociální nebo zdravotní pojitìní atd.).
adatel v pøípadì vydání kladného Rozhodnutí ministra pøedloí Státnímu fondu ivotního prostøedí ÈR podklady
pro uzavøení písemné smlouvy o podpoøe.
Doklady, které mohou být napøíklad Fondem poadovány pro uzavøení písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
o Doklady prokazující dodrení zákona è. 199/94 Sb., o zadávání veøejných zakázek v platném znìní
o Kopie dodavatelských smluv.
Dùleité upozornìní: Ve smlouvì o podpoøe bude stanovena podmínka, e investor obdrí podporu a poté co prokáe výpisem z úètu, e na uvedenou akci proinvestoval poadované mnoství rozpoètovaných nákladù. Pøi výbìru zaøízení budou preferována zaøízení nesoucí znaèku ekologicky etrný výrobek.
Po ukonèení akce se pro závìreèné vyhodnocení pøedkládají následující doklady:
o Fakturaci / úhradu nákladù dle rozpoètu
o Pøedávací protokol po topné zkouce nebo (a) zkuebním provozu
o Tøi barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zaøízení.
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Pøíloha è. II.8

ADRESÁØ
Státní fond ivotního prostøedí ÈR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4
Tel.:267 994 300  367, fax: 27923 65 97
kancelar@sfzp.cz

Èeská energetická agentura
U sovových mlýnù, 11100 Praha 1
Tel.:257 099 011 fax: 257 530 478
www.sfzp.cz, email:
www.ceacr.cz, email: info@ceacr.cz

Krajská pracovitì:
KRAJ

ADRESA

MÌSTO

PSÈ

TELEFON

E-Mail

KRÁLOVÉHRADECKÝ

Tø. ÈSA 408
do 31. 12. 2002

HRADEC KRÁLOVÉ

502 06

49/ 5853201

lhlavaty@sfzp.cz
madamira@sfzp.cz

KARLOVARSKÝ

Budova B KÚ
Závodní 353/88

KARLOVY VARY

360 21

35/ 35024 98

vjezkova@sfzp.cz

ÚSTECKÝ

Velká Hradební 8

ÚSTÍ NAD LABEM

400 01

47/ 52414 32

rsmidek@sfzp.cz

LIBERECKÝ

U Nisy 6a

LIBEREC 3

460 57

48/ 5110388

mwedlichova@sfzp.cz

PLZEÒSKÝ

Kopeckého sady 11 PLZEÒ

306 32

37/ 8033910

islovacek@sfzp.cz

PARDUBICKÝ

trossova 44

PARDUBICE

530 03

46/ 6859156

drychecky@sfzp.cz

JIHOÈESKÝ

Mánesova 3

ÈESKÉ BUDÌJOVICE

371 03

38/ 6351995

bveltrubska@sfzp.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ

Prokeovo nám. 8

OSTRAVA

702 00

59/ 6282056

mbreuerova@sfzp.cz

OLOMOUCKÝ

Blanická 1

OLOMOUC

772 00

58/ 5244616

pzernicek@sfzp.cz

ZLÍNSKÝ

Zarámí 88

ZLÍN

760 01

57/ 7222762

rmachova@sfzp.cz

JIHOMORAVSKÝ

Mezírka 1

BRNO

602 00

5/ 41635613

mspackova@sfzp.cz

VYSOÈINA

Fritzova 4

JIHLAVA

586 01

56/ 7308723

jpavlas@sfzp.cz

PRAHA 11  Chodov

148 00

2/ 67994350

ibatkova@sfzp.cz

STØEDOÈESKÝ a PRAHA Kaplanova 1931/1

23

OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY ÈIP

OI Praha
Dìlnická 12,
170 10 Praha 7
Ing. Václav Berouek
OI Èeské Budìjovice
Knìská 19, PS 32,
370 21 Èeské Budìjovice
Ing. Ladislav Krátký
OI Plzeò
Klatovská tøída 48,
301 22 Plzeò
Ing. Zbynìk Sevelka
OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644,
400 07 Ústí nad Labem
Ing. Jiøí Balej, Csc.
OI Hradec Králové
Resslova 1229,
500 02 Hradec Králové
Ing. Radomír Hypler, CSc.
OI Havlíèkùv Brod
Bìlohradská 3304,
580 02 Havlíèkùv Brod
Karel Malinský
OI Brno
erotínovo nám. 1/2,
602 00 Brno
Ing. Oldøich Sapouek, CSc.
OI Olomouc
Tovární 41,
772 00 Olomouc
Ing. Karel Zima
OI Ostrava
Valchaøská 72
702 00 Ostrava
Ing. Kamil Drabina
OI Liberec
Tø. 1, máje 858/26,
460 01 Liberec 1
Ing. Hana Koláøová

(

fax

271 741 580
271 740 861

271 741 585

postmaster@ph.cizp.cz

386 700 111

386 357 581

kratky@cb.cizp.cz

377 236 783

377 237 289

Info@pl.cizp.cz

475 500 547

475 500 042

balej@ul.cizp.cz

495 773 111,

495 211 175

hyspler@hk.cizp.cz

569 429 822

569 429 822

malinsky@cizphb.hbnet.cz

541 212 786

541 212 827

sapousek@bn.cizp.cz

585 243 410

585 243 410

zima@ol.cizp.cz

595 134 111

:

podatelna@ov.cizp.cz

485 340 888

485 340 712
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kolarovahana@lb.cizp.cz
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Seznam støedisek EKIS:
Vysvìtlivky k zamìøení EKISù:
I. Energeticky úsporná opatøení ke zvyování úèinnosti uití energie (zateplovací technologie, mìøení a regulace
výroby a dodávky tepla a teplé uitkové vody)
II. Výrobní a rozvodná zaøízení energie (rozvody tepla a jejich hydraulika, prùmyslová energetika)
III. Obnovitelné a druhotné zdroje energie
IV. Územní energetické plánování

PRAHA
Praha 1
STÚ  E, a.s.
Washingtonova 25
110 00 Praha 1
Ing. Karel Mrázek, CSc.
tel.: 224 211 088, 221 674 607,
fax: 224 210 497
e-mail: stu-e@iol.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Praha 2
SEVEn,
Støedisko pro efektivní vyuívání
energie, o.p.s.
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Ing. Ladislav Tintìra
tel.: 224 247 552, fax: 224 247 597
e-mail: seven@svn.cz,
ekis@svn.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Praha 3
ENVIROS, s.r.o.
Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3
Ing. Jaroslav Vích
tel.: 284 007 487, fax: 284 861 245
e-mail: march@enviros.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Praha 4
Svaz podnikatelù pro vyuití energetických zdrojù-Agentura pro hospodaøení s teplem
Na Mlejnku 2/781,
147 00 Praha 4
Ing. Jan Bouka
tel.: 244 467 062, fax: 244 463 687,
mobil: 602 855 263(
Martin tìpán - DEAS,
tel.: 244 466 288
Ing. Ladislav Èerný,
tel.: 224 853 584, 606 716 988
e-mail: spvez@pha.inecnet.cz,
spvez@spvez.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Praha 6
RAEN, spol. s r.o.
Buzulucká 4, 160 00 Praha 6
Ing. Václav rámek
tel.. 224 313 088, 224 313 055,
fax: 233 331 817
e-mail: raen@raen.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Praha 7
EkoWATT
Bubenská 6, 170 00 Praha 7
Ing. Jiøí Beranovský
tel.: 266 710 247, fax: 266 710 248
e-mail: ekowatt@ekowatt.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Praha 8
Ing. LADISLAV BUKOVSKÝ - SPS
vábky 2, 180 00 Praha 8
Ing. Ladislav Bukovský
tel.: 266 310 973, fax: 266 310 973
e-mail: sps@bukovsky.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Praha 8
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Prvního pluku 20
186 59 Praha 8 - Karlín
Ing. Miroslav Mare
tel.: 251 038 216, 251 038 257,
fax: 251 038 219
e-mail: mares@tebodin.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Praha 9
Technický a zkuební ústav stavební
Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Ing. Jana Kántorová
tel.: 286 887 292, fax: 226 896 393
e-mail: sobola@tzus.cz
zamìøení: I., IV.
Praha 10
Centrum stavebního inenýrství a.s.
Praha Praská 16, 102 21 Praha 10
Ing. Jaroslav afránek, CSc.
tel.: 271 751 122, fax: 271 751 122
e-mail: ao@csi.cz
zamìøení: I., II., III.

STØEDNÍ ÈECHY
Kladno
REA Kladno, s.r.o.
Ocelárenská 1777, 272 01 Kladno
Ing. Lubo Veverka
tel.: 312 246 245, fax: 312 645 039
mobil: 603 179 970
e-mail: rea@mbox.vol.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Mladá Boleslav
ATON centrum, s.r.o.
Staré Mìsto 8
293 01 Mladá Boleslav
Antonín Krùta
mobil: 602 316 479, 603 417 114,
274 811 750, fax: 274 811 750
e-mail: aton@czn.cz
zamìøení: I., II., III.
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Kolín
Zkuebnictví, a.s.
Královská Cesta 292,
280 00 Kolín
Ing. Václav Jelínek
Tel.: 267 063 029, fax:222 590 418
e-mail: jelinek@zku.cz
zamìøení: I., II., III.

JIHOZÁPAD
Blatná
Ing. Brejcha - STE
Na pøíkopech 747, 388 01 Blatná
Ing. Jan Brejcha
tel.: 383 420 490, fax: 383 422 976
e-mail: brejcha-blatna@cbox.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Èeské Budìjovice
Energy Centre
Praská 99, 370 04 Èeské Budìjovice
Ing. Roman ubrt
tel.: 387 312 580, fax: 387 312 581
e-mail: ekis@eccb.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Èeské Budìjovice
Statutární mìsto Èeské Budìjovice
Knìská 19
370 00 Èeské Budìjo-vice
Ing. K. Srdeèný, Mgr. K. Murtinger,
Ing. J. Neuwirth
tel.: 386 700 104, 602 227 011,
fax: 385 310 248
e-mail: k.murtinger@quick.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Èeský Krumlov
MaRS s.r.o.
Tovární 118, 381 01 Èeský Krumlov
Ing. Karel Kotyza
tel.: 380 711 656, fax: 380 711 656
e-mail: mars.ck@worldonline.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Horní Bøíza
Ing. Karel Hinz,
poradenství v úsporách energií
Drustevní 544, 330 12 Horní Bøíza
tel.: 377 955 127, 604 714 438
e-mail: karel.hinz@cmail.cz
zamìøení: I.,II., III., IV.
konzultaèní hodiny: st 13.00  17.00

Rokycany
SEAP Rokycany s.r.o.
Na Pátku 122/II., 337 01 Rokycany
Ing. Vlastimil Brada, CSc.
tel.: 371 722 239, 371 725 996,
fax: 371 722 239
e-mail: ekis@seap.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Jindøichùv Hradec
COOP THERM spol. s r.o.
Vajgar 675/III
377 04 Jindøichùv Hradec
Ing. tìpán Gargo
tel.: 384 321 043, fax: 384 321 047
e-mail: gargos@cooptherm.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Suchdol n. Lunicí
Mìstské poradenské støedisko
Kulturní støedisko
Sídlitì 5. kvìtna
378 06 Suchdol n. Lunicí
tel.: 384 781 299 Marie Valentová,
tel.: 267 311 185, fax: 267 311 185
e-mail: eupri@volny.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Plzeò
ELIS-THERM Plzeò, s.r.o.
Farského 15, 318 02 Plzeò
tìpán Troján
tel.: 377 240 414, fax: 377 240 415
e-mail: elis.therm@cmail.cz
zamìøení: I., II., III. IV.

SuiceEGF, spol. s r.o.
Na Triti 862, 342 01 Suice
Ing. Josef Farták
tel.: 376 524 211, fax: 376 524 211
e-mail: egf@egf.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Plzeò
Jan Kazda  Systherm, s.r.o.
Lobezská E 981, 326 00 Plzeò
tel.: 377 241 177, fax: 377 240 137
e-mail: jan.kazda@systherm.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Tábor
Mìstské poradenské støedisko
ikovo nám. 6, 390 01 Tábor
Ing. Petr Lapaèka
tel.: 381 252 601, 381 282 698,
fax: 381 282 698
e-mail: pela@eurotherm.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Ústí nad Labem
MARTIA a.s.
Mezní 2854/4
400 11 Ústí nad Labem
Ing. Vít Klein
tel.: 475 650 111, fax: 475 650 999
e-mail: klein@martia.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Roudnice n.Labem
EM Consult s.r.o.
B. Nìmcové 1345
413 01 Roudnice nad Labem
Ing. Vladimír Vlk
tel.: 416 837 675, fax: 416 837 675
e-mail: ekis@emcon.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

SEVEROZÁPAD
Dalovice
BIO PLAN CONSULT, s.r.o.
Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Bc. Martin Froustel.: 353 237 162,
fax: 353 237 163
e-mail: bpc@iol.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Most
Støedisko pro úspory energie, o.p.s.
Moskevská 508, 434 01 Most
Ing. Pavel Novák
tel.: 476 104 189, fax: 476 104 563
e-mail: sue-cr@volny.cz
zamìøení: I., III.
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SEVEROVÝCHOD
Hradec Králové
Ing. Miroslav Mizera  JSM
Hradec Králové
Hoøická 283, 500 02 Hradec Králo-vé
Ing. Miroslav Mizera
tel: 495 211 180, fax: 495 212 786
e-mail: jsm_hk@hka.czn.cz
zamìøení: I., II., III., IV.: I., II., III.,
IV.
Jablonec nad Nisou
REPOS plus, a.s.
Rùová 13
466 01 Jablonec nad Nisou
Miroslav Vybíral
tel.: 483 312 385, 602 438 658,
fax: 483 312 386
e-mail: repos@telecom.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Liberec
Doc. Ing. Karel Adámek, CSc.VÚTS
U Jezu 4, 461 19 Liberec
tel.: 485 302 270, 776 682 923
e-mail: k.adamek@volny.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
konzultaèní hodiny:
pondìlí 13.00  17.00 hod.
Pardubice
Ing. Jan JUØICA
Havlíèkova 841, 530 02 Pardubice
tel.: 466 535 113, fax: 466 941 433
e-mail: eec.pardubice@worldonline.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Pardubice
Ing. Vìra Sytaøová - PROJEKT
VERABr.
Veverkových 2717, 530 02 Pardubice
Ing. Vìra Sytaøová
tel.: 466 616 308, fax: 466 616 309
e-mail: sytarova@archcen.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Svitavy
Mìstské poradenské støedisko
Budova Mìstského úøadu
T. G. Masaryka 25 568 11 Svitavy
Libor Prouza
tel.: 461 550 285
e-mail: radnice@svitavy.cz,
march@enviros.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Trutnov
G - TEAM Progres spol. s r.o.
Petøíkovická 472, 541 03 Trutnov 3
Pavel Marek
tel.: 499 841 216, fax: 499 841 643
e-mail: info@gteam.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

JIHOVÝCHOD
Blansko
Zdenìk HASOÒ - ELEKTROPROJEKT
Brnìnská 23, 678 01 Blansko
tel.: 516 416 711, fax: 516 417 544
e-mail: hason@razdva.cz
zamìøení: I., II., III.

Brno
Energ, spol. s.r.o.
Vranovská 102, 614 00 Brno
Mgr. Martina Novotná
tel.: 545 575 751, fax: 545 575 751
e-mail: info@energ.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Blansko
Mìstské poradenské støedisko
Sukova 6, 678 24 Blansko
Ing. Miroslav Pokorný
tel.: 516 426 130, fax: 516 426 186
e-mail: pokorny@blansko.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Brno
Mìstské poradenské støedisko
Stavoprojekta spol. s r.o.
Kounicova 67, 602 00 Brno
Ing. Miroslav Èermák, CSc.
tel.: 541 211 419, fax: 542 174 242
e-mail: info@stavoprojekta.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Brno
Cech topenáøù a instalaterù ÈR
Hana Londinová
Pøíkop 12 a, 639 00 Brno
tel.: 545 211 674, 543 234 746,
fax: 543 234 746
e-mail: h.londinova@quick.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Jihlava
Energetická agentura
Vysoèiny, z.s.p.o.
Jiráskova 65, 586 01 Jihlava
Ing. Zbynìk Bouda
tel.: 567 303 325, fax: 567 303 330
e-mail: bouda@mu.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
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Svìtlá nad Sáz.
Alternativa pro venkov, o.s.
Mìstský úøad, nám. Trèkù z Lípy 18,
582 91 Svìtlá n. S.
DiS Radim Hrùza
tel.: 569 458 264, 604 859 936,
fax: 569 456 549
e-mail: energy.consult@email.cz
zamìøení: I., II., III., IV
konzultaèní hodiny:
pondìlí 13.00  17.00 hod.
Vykov
Mìstské poradenské støedisko
Mìstský úøad Vykov
Masarykovo nám. 1
682 01 Vykov
Ing. arch. Zdenìk Pospíil
tel.: 517 301 272, fax: 517 348 060
e-mail: z.pospisil@meuvyskov.cz
zamìøení: I., III., IV.
ïár n. Sázavou
Mìstské poradenské støedisko
Mìstský úøad, Nám. Republiky 2
591 31 ïár nad Sázavou
Milan orf
tel.: 566 688 179
e-mail: milan.sorf@zdarns.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

STØEDNÍ MORAVA
Kromìøí
Mgr. Radovan ejvl
Husovo námìstí 313/329
767 00 Kromìøí
tel.: 517 381 018, 603 184 488
fax: 517 381 017
e-mail: radsej@centrum.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

umperk
SATEZA a.s.
ul. 8. kvìtna 41
787 01 umperk
Vladimír Mátl; tel.: 583 215 383,
602 833 374, fax: 583 214 362
e-mail: sateza@sateza.cz,
ekis@sateza.cz; zamìøení: I., II., III., IV.
ekis@sateza.cz; zamìøení: I., II., III., IV

Olomouc
VAE Energo s.r.o.
Wolkerova 24b, 779 00 Olomouc
Ing. Milan Tovaèovský
tel.: 585 426 623, fax: 585 426 623
e-mail: vae-energo@ol.ngbox.cz,
svoboda@volny.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Uherské Hraditì
Ing. Jaromír Kazík
Na drahách 814, 686 04 U. Hraditì
tel.: 572 548 500, 608 179 009,
fax: 572 548 500
e-mail: kazik@atlas.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Pøerov
Richard Pospíil, POR
Jateèní 13, 750 00 Pøerov
Richard Pospíiltel.: 581 217 268,
fax: 581 217 268
e-mail: por@medialine.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Valaské Meziøíèí
Regionální energetické centrum - REC
Vsetínská 78 - Hvìzdárna, 757 01
Valaské MeziøíèíIng. Ivana Tesaøíkovátel.: 571 672 111, 571 611 043email: rec@vm.inext.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Vsetín
Mìstské poradenské støedisko
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Ing. Jiøí Kovaøíèek
tel.: 571 419 689, fax: 571 419 278
e-mail: meps_vsetin@post.cz
zamìøení: I., III., IV.
Zlín
Mìstské poradenské støedisko Teplo
Zlín, a.s., Drustevní 4651
760 05 Zlín
Josef Morys
tel.: 577 242 586, fax: 577 242 585
e-mail: teplozlin@volny.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Zlín
Milan Mach - MALZA
Havlíèkova 933, 763 02 Zlín 4
tel.: 577 105 925, 777 650 560,
fax: 577 105 925
e-mail: machmalza@vol.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

OSTRAVSKO
Havíøov
C.E.I.S.
Kosmonautù 12, 736 01 Havíøov
Ing. Tomá Hubacz
tel.: 596 412 890, 603 449 100,
fax: 596 412 890
e-mail: tomas_h@ceis.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Konzultaèní hodiny:
Po 12.00 - 16.00 hod.
Nový Jièín
Mìstské poradenské støedisko
tefanikova 7, 747 01 Nový Jièín
Marie Kubeová
tel.: 556 701 005, 603 373 295,
fax: 556 701 005
e-mail: kubesova@mybox.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

Ostrava
DHV CR, spol. s r.o.
Sokolská 99,
702 00 Moravská Ostrava
Ing. Jiøí Køupka
tel.: 597 310 229, 603 415 166,
fax: 597 310 229
e-mail: jiri.krupka@ova.dhv.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Ostrava
Komplexní automatizace - ARC, s.r.o.
Pohranièní 104, 703 00 OstravaMoravská
Ing. Lubomír Gebauer
tel.: 596 616 387, 777 199 444,
fax: 596 616 387
e-mail: komplex@ova.inecnet.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Ostrava
VB - Technická univerzita
Tø. 17. listopadu, 708 33 OstravaPoruba
Doc. Ing. Kamil Kolarèík, CSc.
tel.: 596 994 483, 604 122 124,
fax: 596 915 315
e-mail: kamil.kolarcik@vsb.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
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Ostrava
Ing. Miroslav karpa - THERMCONSULT
Slavíkova 6143, 708 00 OstravaPoruba
Ing. Miroslav karpa
tel.: 596 927 122, 608 963 931,
fax: 596 924 169
e-mail: therm-consult@volny.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
OstravaTCHAS, spol. s r.o.
U dvoru 21,
700 00 Ostrava - Mariánské Hory
Ing. Svìtlana Kravèenková
tel.: 595 691 563, 723 489 353,
fax: 595 691 599
e-mail: kravcenkova@tchas.cz
zamìøení: I., II., III., IV.
Ostrava
Byt prùm, v.d. Výkovická 38
700 30 Ostrava - Zábøeh
Meèislav Krysta
tel.: 596 752 374, 602 720 831,
fax: 596 752 374
e-mail: bytprum@telecom.cz
zamìøení: I., II., III., IV.

2.
DODATEK È. 5
ke Smìrnici Ministerstva ivotního prostøedí o poskytování finanèních
prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí Èeské republiky
ze dne 1. 1. 1999 v platném znìní
Èlánek 1 Pøedmìt podpory na konec odstavce se doplòuje následující text, který zní:
Výjimku tvoøí pouze podpora poskytovaná fyzickým osobám v rámci dílèích programù 1.A. a 4. A. Pøíloh II této
Smìrnice.
Úplnì znìní èlánku 1 Smìrnice bude následující:
Podpora se poskytuje adatelùm v souladu s § 3 a § 4 zákona. Pøi urèování prioritních oblastí z hlediska poskytování
podpory se pøihlíí k pøípravì Èeské republiky na vstup do EU a k závazkùm vyplývajícím z mezinárodních úmluv.
Proto je podpora smìrována, plnì v souladu s Národním programem pøípravy Èeské republiky na vstup do EU, se
závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv a Státní politikou ivotního prostøedí, pøedevím do oblasti ochrany
ovzduí, vod, nakládání s odpady a oblasti ochrany pøírody a péèe o krajinu. Formu a zamìøení podpory stanoví podle
vnìjích a vnitøních ekologických a ekonomických podmínek Pøílohy Smìrnice Ministerstva ivotního prostøedí
o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR (dále jen pøílohy), které jsou nedílnou
souèástí této smìrnice pro dané období. Podporu nelze poskytnout na ji ukonèené akce. Výjimku tvoøí pouze podpora
poskytovaná fyzickým osobám v rámci dílèích programù 1.A. a 4. A. Pøíloh II této Smìrnice.
Dodatek nabývá úèinnosti dnem 16. ledna 2003
RNDr. Libor Ambrozek, v.r.
ministr ivotního prostøedí
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3.
SMÌRNICE
Ministerstva ivotního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù
ze Státního fondu ivotního prostøedí Èeské republiky
(Aktuální znìní k 16. 1. 2003 vèetnì dodatkù è.1 a 5)
Ministerstvo ivotního prostøedí jako správce Státního fondu ivotního prostøedí ÈR (dále jen Fond) podle § 1
odst. 3 zákona Èeské národní rady è. 388/1991 Sb., o Státním fondu ivotního prostøedí Èeské republiky (dále jen
zákon), vydává tuto smìrnici, která upravuje základní pøístupy k poskytování finanèních prostøedkù (dále jen podpory) z Fondu.
Èlánek 1
Pøedmìt podpory
Podpora se poskytuje adatelùm v souladu s § 3 a § 4 zákona. Pøi urèování prioritních oblastí z hlediska poskytování
podpory se pøihlíí k pøípravì Èeské republiky na vstup do EU a k závazkùm vyplývajícím z mezinárodních úmluv.
Proto je podpora smìrována, plnì v souladu s Národním programem pøípravy Èeské republiky na vstup do EU, se
závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv a Státní politikou ivotního prostøedí, pøedevím do oblasti ochrany
ovzduí, vod, nakládání s odpady a oblasti ochrany pøírody a péèe o krajinu. Formu a zamìøení podpory stanoví podle
vnìjích a vnitøních ekologických a ekonomických podmínek Pøílohy Smìrnice Ministerstva ivotního prostøedí
o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR (dále jen pøílohy), které jsou nedílnou
souèástí této smìrnice pro dané období. Podporu nelze poskytnout na ji ukonèené akce. Výjimku tvoøí pouze podpora
poskytovaná fyzickým osobám v rámci dílèích programù 1.A. a 4. A. Pøíloh II této Smìrnice.
Èlánek 2
Poskytování podpory
/1/ ádost o poskytnutí podpory bude Fondem odbornì vyhodnocena dle èl. 4 a pøíloh, následnì bude pøedloena
k projednání Radì Fondu jako poradnímu orgánu ministra ivotního prostøedí (dále jen ministr).
/2/ Podpora se pøiznává vèetnì stanovení základních podmínek rozhodnutím ministra v rámci pouitelných prostøedkù
Fondu.
/3/ Na základì rozhodnutí ministra uzavírá Fond s adatelem smlouvu o poskytnutí podpory (viz èl. 6). V odùvodnìných pøípadech zváí ministr vydání rozhodnutí v pøípadì døíve zapoèaté akce.
/4/ Smlouva podle odst. 3 vychází z toho, e podpora má po dobu realizace opatøení charakter zálohy, a to a do doby
vyúètování èerpaných prostøedkù na základì vyhodnocení splnìní smluvních podmínek.
Èlánek 3
ádost o poskytnutí podpory a doklady
/1/ ádosti se pøedkládají Fondu prùbìnì na pøedepsaných formuláøích, pøípadnì na nosièích informací. Postup
a nezbytné doklady, které jsou pøedkládány spolu s ádostí, jsou uvedeny v pøílohách.
/2/ K ádosti se podle § 4 odst. 3 zákona pøikládá odborný posudek, specifikace posudku je uvedena v pøílohách.
/3/ Fond nehradí adatelùm náklady spojené s vypracováním a pøedloením ádosti.
/4/ Fond posoudí ádost z hlediska kompletnosti, registrována bude pouze kompletní ádost. Fond písemnì informuje
adatele o zaregistrování jeho ádosti nebo o dùvodech nezaregistrování.
Èlánek 4
Projednání ádosti o podporu
/1/ Pro dalí projednávání podané ádosti o podporu je rozhodující:
a) míra sníení negativního vlivu na ivotní prostøedí,
b) ekologická a technicko-ekonomická úroveò navrhovaného opatøení ve srovnání s dosaitelnou pièkovou
úrovní,
c) soulad se Státní politikou ivotního prostøedí, s Národním programem pøípravy Èeské republiky na vstup do
EU a se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv,
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d) poadavky legislativy EU a jejich plnìní navrhovaným opatøením,
e) efektivnost vynaloených prostøedkù na sníení negativních dopadù na ivotní prostøedí,
f) význam pro ochranu pøírodního bohatství, zlepení ekologické stability krajiny a stavu jejích pøírodních sloek,
g) regionální hodnocení (vazba na vyuití stávajících kapacit, priority regionálních politik),
h) vyhodnocení ekonomických parametrù adatele,
i) projektová a investorská pøipravenost adatele k provedení opatøení a doba jeho realizace,
j) u výchovných èi vzdìlávacích projektù  zamìøení na publikaèní èinnost za úèelem zvýení informovanosti,
rozíøení zkueností z demonstraèních projektù a pøenos zkueností ze zahranièí.
/2/ Fond pøedloí registrovanou ádost o podporu Radì Fondu k projednání nejpozdìji do 6 mìsícù, termín oznámení
o rozhodnutí ministra je 30 dnù od obdrení stanoviska Rady Fondu.
/3/ adatel si mùe do 30 dnù po oznámení o zamítnutí jeho ádosti ministrem ivotního prostøedí vyádat vrácení
podkladù. Po této lhùtì budou podklady k zamítnutým ádostem Fondem skartovány.
Èlánek 5
Základní pøedpoklady pro poskytnutí podpory, forma a výe podpory
/1/ ádost o podporu pøedloí Fond se svým stanoviskem k projednání Radì Fondu. O druhu a výi podpory rozhoduje ministr.
/2/ Na jednotlivá opatøení budou poskytovány jednotlivé druhy podpory stanovené zákonem a v jeho rámci smìrnicí
a jejími pøílohami pro dané období, stanovujícími i konkrétní cíle vyuití prostøedkù Fondu, podrobná kriteria pro
jejich rozdìlování, zásady pro poskytování výe a druhu podpory, specifikaci postupu a zpùsob vyøizování ádostí. Výe podpory se podle okolností stanoví jako procentní podíl z nákladù na realizaci opatøení (mimo nákladù
na prùzkum, pøípravnou a projektovou dokumentaci, u staveb rovnì nákladù na stroje a zaøízení nezabudované do
stavby), platných pøi zahájení realizace pøísluného opatøení.
/3/ Výe finanèní podpory bude vdy porovnávána se skuteènì vynaloenými náklady na provedení opatøení. Pøiznanou podporu lze èerpat maximálnì do výe stanovené smlouvou o poskytnutí podpory nebo výe odpovídající skuteènì vynaloeným nákladùm.
/4/ Podmínky pro poskytnutí konkrétní individuální podpory budou adateli stanoveny Fondem ve smlouvì o poskytnutí podpory.
/5/ Fond posuzuje energetický audit (vyjádøení EKIS) jako pøedbìné hodnocení akce u programù na podporu investic do náhrady nebo èásteèné náhrady vytápìní a ohøevu TUV pevnými a kapalnými fosilními palivy a elektrickými
pøímotopy na vytápìní a ohøev TUV biomasou, pøípadnì v kombinaci se solárním systémem, tepelnými èerpadly
èi samostatnými solárními systémy pro byty a rodinné domky, obytné budovy kategorie adatelù E (obyvatelstvo
 fyzické osoby nepodnikající). Pøi úspìné realizaci akce se bude Fond podílet na jeho úhradì do výe 50 % z celkových nákladù, max. vak do Kè 10.000, nad základ pro výpoèet podpory.
Èlánek 6
Smlouva o poskytnutí podpory
/1/ Na základì rozhodnutí ministra uzavøe Fond s adatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory dle obecnì platných pøedpisù. Nesplní-li adatel podmínky stanovené rozhodnutím ministra, Fond smlouvu neuzavøe.
/2/ Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména výi a formu podpory, úèel pouití, lhùty
a zpùsob èerpání prostøedkù Fondu, kritéria pro posouzení, zda bylo dosaeno stanovených cílù, lhùty a podmínky
vrácení podpory v pøípadì neplnìní smluvních podmínek vèetnì výe sankcí, dùvodù pro odstoupení od smlouvy,
apod.
/3/ Pøíjemce podpory musí bez prodlení informovat Fond o vech zmìnách skuteèností a podmínek obsaených ve
smlouvì. Zmìna podmínek podléhá souhlasu Fondu a mùe opravòovat Fond k odstoupení od sjednané smlouvy
èi uplatnìní smluvních sankcí.
/4/ Pokud pøíjemce podpory neplní smluvní podmínky, mùe Fond poadovat vrácení podpory, pøípadnì její èásti, a to
ve lhùtì dle rozhodnutí Fondu.
/5/ adatel musí vrátit zadrenou nebo neoprávnìnì pouitou podporu po obdrení rozhodnutí Fondu podle smlouvy
o poskytnutí podpory nebo od jiných vìcnì pøísluných orgánù.
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Èlánek 7
Èerpání prostøedkù Fondu
/1/ Èerpání prostøedkù podpory je moné a po uzavøení smlouvy dle èl. 6.
/2/ Podpora bude Fondem poskytována bezhotovostním pøevodem finanèních prostøedkù.
/3/ Podpora bude poskytována v prùbìhu roku dle oprávnìných nákladù smluvní akce do výe roèního smluvního
finanèního objemu.
Èlánek 8
Vyhodnocení plnìní podmínek smlouvy
Podklady pro vyhodnocení podpory pøedkládá pøíjemce podpory v termínu podle smlouvy. Vyhodnocení plnìní
smluvních podmínek provádí Fond protokolem (definitivní pøiznání podpory) a musí obsahovat vyúètování skuteèných
nákladù na realizaci opatøení k termínu dokonèení akce. U staveb je souèástí podkladù rozhodnutí o uvedení stavby do
trvalého provozu.
Èlánek 9
Pøechodná a závìreèná ustanovení
/1/ Pro uvolòování finanèních prostøedkù na akce, pro nì byla poskytnuta dotace ze Státního fondu vodního hospodáøství a Fondu ochrany ovzduí pøed 4.10.1991, platí tato smìrnice, pøièem zùstávají v platnosti podmínky, za
nich bylo vydáno rozhodnutí o pøedbìném poskytnutí dotace.
/2/ Smlouvy o podpoøe (a jejich pøípadné úpravy) uzavírané na základì rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory
vydaných pøed úèinností této smìrnice se øídí dosavadní smìrnicí.
/3/ Ministr ivotního prostøedí mùe z dùvodù mimoøádných zájmù ochrany ivotního prostøedí a v souladu se státní
politikou ivotního prostøedí poskytnout podporu i mimo ustanovení Smìrnice a jejích Pøíloh. Mimoøádným
zájmem ochrany ivotního prostøedí je realizace opatøení, které odvrátí hrozící újmu na ivotním prostøedí nebo
zabrání jeho dalímu vánému pokozování. Za mimoøádný význam nelze povaovat øeení patné ekonomické
situace adatele o podporu a dalí administrativnì-technické problémy pøi vyøizování ádostí. Za mimoøádný zájem
ochrany ivotního prostøedí se povauje také realizace opatøení v oblastech postiených povodní v srpnu 2002,
vèetnì øeení patné ekonomické situace adatele a dalích administrativnì technických problémù pøi vyøizování
ádostí z oblastí postiených povodní v srpnu 2002.
/4/ Pøi poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí Èeské republiky v rámci programu
ISPA se postupuje podle Smìrnice Ministerstva ivotního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí Èeské republiky pro spolufinancování programu ISPA, pro pøípravu dokumentace
projektu ISPA a zpracování dokumentace na výbìrové øízení a provedení výbìrového øízení projektu programu
ISPA.
Èlánek 10
Zruuje se Smìrnice Ministerstva ivotního prostøedí ÈR o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR vydaná dne 6. 3. 1992.
Èlánek 11
Úèinnost
Tato smìrnice nabývá úèinnosti dnem 1. 1. 1999.

RNDr. Milo Kuvart v.r.
ministr ivotního prostøedí
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METODICKÉ POKYNY
1.
METODICKÝ POKYN
pro posuzování ádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona è. 254/2001
Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìjích
pøedpisù, pro pouití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravì povrchových vod na nádrích urèených pro chov ryb
[§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona]
Urèeno:
K vyuití:

Vodoprávním úøadùm1)
adatelùm o vydání povolení výjimky

Ministerstvo ivotního prostøedí podle své pùsobnosti podle § 108 odst. 2 písm. m) zákona è. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù, na základì ádosti Ministerstva zemìdìlství
upravuje tímto metodickým pokynem postup a stanoví podmínky pro povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro pouití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravì povrchových
vod na nádrích urèených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona]:
Èl. 1
Podle § 39 odst. 7 vodního zákona lze rozhodnutím pøísluného vodoprávního úøadu, k ádosti právnické nebo fyzické
osoby, povolit výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona k aplikaci urèitých závadných látek do povrchových
vod za pøedpokladu, e jich bude pouito podle § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona ke krmení ryb nebo podle § 39
odst. 7 písm. d) vodního zákona k úpravì povrchových vod pro urèité zpùsoby uívání.
Èl. 2
Vodoprávní úøad ve vodoprávním øízení zahájeném ádostí právnické nebo fyzické osoby o povolení výjimky podle
§ 39 odst. 7 písm. b) nebo písm. d) vodního zákona stanoví v konkrétním pøípadì podmínky aplikace tìchto závadných
látek do povrchových vod a to na omezenou dobu, v nezbytné míøe a jen pro uvedené úèely.
Pøitom vychází z toho, e aplikace závadných látek do povrchových vod je souèástí opatøení související s rybáøským
hospodaøením na rybnících.
Výjimku pro aplikaci chemických preparátù do vodního prostøedí (algicidy, herbicidy, insekticidy) bude vodoprávní
úøad povolovat v ojedinìlých pøípadech na základì samostatné ádosti.
Èl. 3
Pøi projednávání podaných ádostí k vydání výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro pouití závadných
látek ke krmení a k úpravì povrchových vod na nádrích urèených pro chov ryb [ustanovení § 39 odst. 7 písm. b) a písm.
d) vodního zákona] vodoprávní úøad dodruje tyto zásady:
1. projednává ádost pouze u tìch rybníkù, které mají platné povolení ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod
4 a § 9 odst. 1 vodního zákona (podle ustanovení § 127 odst. 1 i vodoprávní povolení, resp. rozhodnutí o pøezkouení
podle ustanovení § 35 zákona è. 11/1955 Sb., zákona o vodním hospodáøství, ve znìní pøílohy k vyhláce è. 13/1959 Sb.,
podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona è. 138/1973 Sb., o vodách) a je-li jako úèel uveden polointenzifikaèní nebo intenzifikaèní chov ryb podle Kategorizace rybníkù z hlediska rybáøského hospodaøení (Smìrnice è. 27 MZV ÈSR ze dne
27. 6. 1988 k postupu pøi ádostech o vydání povolení k nakládání s vodami u provozovaných rybníkù a malých vodních nádrí) v pøíloze 1 tohoto metodického pokynu,
2. výjimku mùe povolit za podmínky èasového omezení, a to na dobu nezbytnì nutnou pro ovìøení vlivu hospodáøských opatøení na jakost vody u konkrétního rybníku. K tomuto úèelu je nutné v povolení výjimky stanovit podle zásad
1)

od 1.1.2003 jsou kompetentním vodoprávním úøadem podle § 107 písm. t) vodního zákona krajské úøady
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rybáøského hospodaøení na rybnících, zaøazených z hlediska rybáøského hospodaøení do jednotlivých kategorií, druh rybí
obsádky a její poèet, mnoství a dobu aplikace jednotlivých dávek, zpùsob kontroly tìchto dávek a zpùsob kontroly kvality vody v rybníce,
3. postupuje ve vazbì na ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona podle správního øádu (zákona è. 71/1967 Sb.). Na
základì kompletnosti podané ádosti mùe vodoprávní úøad postupovat dle ustanovení § 115 odst. 10 vìty první vodního zákona. ádost musí být doloena mimo obecných údajù, údajù o právní a technické dokumentaci rybníka i podklady o mnoství aplikovaných látek, období aplikace, jejich dopadu na jakost vody v rybníce a odtoku z rybníka na
obecné uívání vody,
4. zohlední stanovisko pøísluného orgánu ochrany pøírody, které bude zpracováno zejména s ohledem na statut lokality z hlediska územní ochrany podle zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny (vèetnì významu rybníka jako
významného krajinného prvku) a s ohledem na výskyt zvlátì chránìných druhù rostlin a ivoèichù podle zákona
è. 114/1992 Sb. a bude mít tomu odpovídající právní formu (rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek ochrany
zvlátì chránìné èásti pøírody podle ustanovení § 43 nebo § 56 zákona è. 114/1992 Sb., závazné stanovisko k zásahu do
významného krajinného prvku podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb. vydané formou rozhodnutí apod.),
5. výjimku pro aplikaci hnojiv mùe povolit pouze po pøeloení rozborù dokazujících jeho nezbytnost, tzn. prokazujících pøedevím deficit ivin nebo organických látek v rybníce,
6. výjimku pro pouití biocidù povolit jen v dohodì s pøísluným orgánem ochrany pøírody po prùkazu, e byla pouita preventivní opatøení k pøedcházení pouití biocidù (nepøehnojování, vyuití melioraèních rybích obsádek vèetnì
býloravých ryb),
7. souèasnì s povolením výjimky mùe podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona upravit, omezit popø. zakázat
obecné uívání povrchových vod v pøedmìtném intenzifikaèním rybníce po dobu úèinku závadných látek a toto omezení nebo zákaz vyhlásit veøejnou vyhlákou podle ustanovení § 115 odst. 14 vodního zákona. Do podmínek pro povolení výjimky stanoví, e vlastník nebo uivatel rybníka oznaèí tabulkami na pøístupných bøezích omezení obecného uívání vody,
8. nepovolí výjimku pro ádnou z forem aplikace malachitové zelenì v souladu s veterinárními pøedpisy a ve spolupráci se Státní veterinární správou Èeské republiky stanoví pøípadné podmínky pro aplikaci metylenové modøe, která je
stále nìkde jetì rybáøskou praxí pouívaná,
9. pøi povolování výjimky stanoví ukazatele a hodnoty pøípustného stupnì zneèitìní povrchových vod v mezích naøízení vlády è. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty pøípustného stupnì zneèitìní vod (alespoò pro ukazatele BSK5, CHSKMn, N-NO3  , N-NH4+, Pc a FKOLI), které bude vlastník nebo uivatel sledovat a hodnotit na
výtoku z rybníka alespoò 1x mìsíènì v období aplikace krmiv nebo hnojiv. Pokud proti tomu nebudou námitky, mùe
pøi kaskádovité soustavì rybníkù v ojedinìlých pøípadech vodoprávní úøad uvaovat o posouzení kvality vody pøi
výtoku z posledního rybníka kaskády. Pøi jakosti vody pøitékající do rybníka, která nevyhovuje naøízení vlády è. 82/1999
Sb., vodoprávní úøad posoudí individuelnì poadavky na jakost vody pøi výtoku z tohoto rybníka.

Èl. 4
Pøi stanovení podmínek pouití závadných látek, k nim se udìluje vodoprávním úøadem výjimka, se postupuje podle
tìchto zásad:
a) APLIKACE KRMIV
Úèelem pøikrmování ryb je podpoøení, ale i prodlouení pøítomnosti vyuitelné pøirozené potravy ryb. Mnoství podávaných krmiv se øídí stupnìm rozvoje pøirozené potravy, druhem, velikostí, hmotností a zdravotním stavem rybí
obsádky, teplotou vody, mnostvím rozputìného kyslíku ve vodì a reakcí vody pH. Pro pøikrmování ryb se pouívají
krmiva v souladu se zákonem è. 91/1996 Sb., o krmivech ve znìní pozdìjích pøedpisù; medikování krmných smìsí se
musí provádìt v souladu se zákonem è. 79/1997 Sb., o léèivech a o zmìnách a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù,
ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Jako nejèastìji pouívaná krmiva lze vyjmenovat zejména
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1)
Plnohodnotné krmné smìsi pro plùdek ryb (typu KP I)
2)
Krmné smìsi pro kaprovité ryby od násad do trní velikosti (typu KP II)
3)
Obiloviny, lutìniny, prosté pekárenské výrobky (chléb, rohlíky) a tìstoviny
4)
Krmné smìsi pro chov lososovitých ryb v rybnících.
Pouívají se krmiva s nízkým krmným koeficientem (pomìr spotøebovaného krmiva k pøírùstku ryb) niím ne 1,5
5)
Medikovaná krmiva: pøíklad medikovaného krmiva s obsahem antibiotika  Rupin speciál. Skládá se z oxytertacyclinu hydrochloridum 5.0 g v 1 kg. Je dodáván ve formì granulí o rozmìrech 3  4 x 10 mm, které si zachovávají dobrou soudrnost po dobu 12 hodin.
Zpùsob aplikace a dávky krmiv:
Vechna uvedená krmiva se podávají rybám na krmných místech, urèených ve vhodných partiích rybníka. Sypká
krmiva se nejprve máèí, aby bylo zabránìno jejich rozptýlení po hladinì rybníka. Celé zrniny a granule se vypoutìjí do
vody vìtinou z krmných lodí. Mnoství podávaných krmiv se mimo výe uvedených hledisek øídí rovnì skuteèným
pøíjmem krmiva rybí obsádkou tak, aby bylo úplnì zkonzumováno.
Pro zabezpeèení rybáøského hospodaøení v jednotlivých kategoriích rybáøského obhospodaøování rybníka (podle pøílohy è. 1 tohoto metodického pokynu) mohou být do vody tìchto rybníkù dodávána krmiva v dále uvedených maximálních dávkách a v uvedeném období (dávky v kg/ha platí pouze pro prùmìrnou hloubku rybníka 1 m; pøi odliné prùmìrné hloubce rybníka se dávky upravují):
KRMIVA
Maximální denní dávka
do 5% ivé hmotnosti rybí obsádky
Maximální roèní dávka
Období aplikace

Polointenzifikaèní rybník

Intenzifikaèní rybník

50 kg/ha
100 kg/ha
3000 kg/ha
6000 kg/ha
bøezen a øíjen, výjimeènì celoroènì

Kontrola aplikace krmiv z hlediska kvality vody v rybníce
Jakost vody v rybníce sleduje prùbìnì vlastník nebo uivatel rybníka v souvislostech se zajiováním vhodného prostøedí pro pøíslunou rybí obsádku. Èetnost sledování (tj. odbìry a rozbor vzorkù vody) závisí na provozních potøebách
k zajitìní hlavního úèelu rybníka, na roèním období, na vývoji klimatických a hydrobiologických situací a zdravotním
stavu rybí obsádky. Podle výsledkù sledování jakosti vody v rybníce a na výtoku z rybníka (kaskády rybníkù) se vlastník nebo uivatel rybníka rozhoduje o rybáøském hospodaøení.
Stupeò zatíení rybnièní vody organickými látkami je mono kontrolovat ve vodním toku na urèeném profilu:
 stanovením chemické spotøeby kyslíku CHSKMn, pøièem její hodnota nesmí pøekroèit
20 mg/l,
 stanovením BSK5 pøièem její hodnota nesmí pøekroèit 8 mg/l.
b) APLIKACE ANORGANICKÝCH (PRÙMYSLOVÝCH) HNOJIV
Úèelem hnojení rybníkù anorganickými hnojivy je dodání ivin do rybnièního ekosystému v optimálním vzájemném
pomìru tzn. pouze na základì znalosti hydrochemických a hydrobiologických pomìrù. Tím je docílen intenzivní rozvoj
producentù (fytoplanktonu) a následný ádoucí intenzívní rozvoj pøirozené potravy ryb.
K uvedenému úèelu se pouívají následující anorganická (prùmyslová) hnojiva:
1. Dusíkatá hnojiva (ledek amonnovápenatý, moèovina, NPK)
Technika, zpùsob hnojení rybníkù dusíkatými hnojivy a jejich dávky:
Dávky dusíkatých hnojiv se stanoví podle skuteèného obsahu amonného a nitrátového dusíku v rybnièní vodì, pøièem se pøihlíí k rozvoji fytoplanktonu a zooplanktonu, pH, teplotì vody, rozvoji makrovegetace, kategorii rybáøského
obhospodaøování rybníka (pøíloha è. 1) a prùtoènosti rybníka.
Hnojení dusíkatými hnojivy se provádí vìtinou rozplavováním tìchto hnojiv z lodí.
V období aplikace [duben a srpen (od teploty vody 10°C a výe)] budou dusíkatá hnojiva dodávána ve 3 a 10 dávkách.
V jednotlivých kategoriích rybníkù mohou být do vody tìchto rybníkù dodávána hnojiva v dále uvedených maximálních dávkách (dávky v kg/ha platí pouze pro prùmìrnou hloubku rybníka 1 m; pøi odliné prùmìrné hloubce rybníka se
dávky upravují):
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DÁVKY DUSÍKATÝCH HNOJIV
Max. jednorázová dávka
ledek amonnovápenatý
nebo moèovina
nebo NPK
Maximální roèní dávka
ledek amonnovápenatý
nebo moèovina
nebo NPK

Polointenzifikaèní rybník
50 kg/ha, nebo 0,005 kg/m3
33 kg/ha, nebo 0,0033 kg/m3
36 kg/ha, nebo 0,0036 kg/m3

Intenzifikaèní rybník
50 kg/ha, nebo 0,005 kg/m3
33 kg/ha, nebo 0,0033 kg/m3
36 kg/ha, nebo 0,0036 kg/m3

170 kg/ha, nebo 0,017 kg/m3
110 kg/ha, nebo 0,011 kg/m3
240 kg/ha, nebo 0,024 kg/m3

230 kg/ha, nebo 0,023 kg/m3
150 kg/ha, nebo 0,015 kg/m3
360 kg/ha, nebo 0,036 kg/m3

Kontrola aplikace dusíkatých hnojiv z hlediska kvality vody v rybníce:
Dávku dusíku do rybnièní vody je mono kontrolovat ve vodním toku na urèeném profilu:
 stanovením obsahu dusiènanových iontù (NO3-) ve vodì, pøièem mnoství tìchto iontù nesmí pøekroèit 11 mg/l,
 stanovením obsahu amonných iontù (NH4+) ve vodì, pøièem mnoství tìchto iontù nesmí pøekroèit 2,5 mg/l
u neprùtoèných rybníkù a u prùtoèných rybníkù 0,5 mg/l.
2) Fosforeèná hnojiva (superfosfát, NPK)
Technika a zpùsob hnojení rybníkù fosforeènými hnojivy a jejich dávky:
Dávky fosforeèných hnojiv se stanoví podle skuteèného obsahu celkového fosforu Pc v rybnièní vodì, pøièem se pøihlíí k rozvoji fytoplanktonu a zooplanktonu, pH, teplotì vody, rozvoji makrovegetace, kategorii rybáøského obhospodaøování rybníka (pøíloha è. 1) a prùtoènosti rybníka.
Hnojení fosforeènými hnojivy se provádí vìtinou rozplavováním tìchto hnojiv z lodí.
Fosforeèná hnojiva se do rybnièní vody dodávají a do obsahu max. Pcelk 0,4 mg/l rybnièní vody.
V období aplikace [duben a srpen (od teploty vody 10°C a výe)] budou dusíkatá hnojiva dodávána ve 3 a 10 dávkách.
V jednotlivých kategoriích rybníkù mohou být do vody tìchto rybníkù dodávána hnojiva v dále uvedených maximálních dávkách (dávky v kg/ha platí pouze pro prùmìrnou hloubku rybníka 1 m; pøi odliné prùmìrné hloubce rybníka se
dávky upravují):
DÁVKY FOSFOREÈNÝCH HNOJIV
Max. jednorázová dávka
superfosfát
nebo NPK
Maximální roèní dávka
superfosfát
nebo NPK

Polointenzifikaèní rybník

Intenzifikaèní rybník

42 kg/ha, nebo 0,0042 kg/m3
36 kg/ha, nebo 0,0036 kg/m3

42 kg/ha, nebo 0,0042 kg/m3
36 kg/ha, nebo 0,0036 kg/m3

300 kg/ha, nebo 0,03 kg/m3
420 kg/ha, nebo 0,042 kg/m3

240 kg/ha, nebo 0,024 kg/m3
360 kg/ha, nebo 0,036 kg/m3

3) Draselná hnojiva (NPK)
Technika a zpùsob hnojení rybníkù draselnými hnojivy a jejich dávky:
Technika a zpùsob hnojení rybníkù smìsným hnojivem je obdobný jako u hnojení dusíkatými nebo fosforeènými hnojivy. Dávky tohoto hnojiva se øídí obvykle potøebou hnojení rybníkù fosforeènými hnojivy.
c) APLIKACE ORGANICKÝCH HNOJIV
Úèelem hnojení rybníkù organickými hnojivy je vyrovnání pomìru biogenních prvkù (N, P) vùèi kyslièníku uhlièitému, který je nezbytným pøedpokladem fotosyntetické asimilace ádoucího fytoplanktonu. K tomu úèelu se pouívá
chlévská mrva nebo komposty nebo kejdy.
Organické hnojení se neaplikuje pokud v pøedchozím kalendáøním roce:
● saprobní ukazatelé rybnièní vody (BSK5, CHSK) pøesahovaly hranice povolených limitù,
● v pøedchozí sezónì (sezónách) byly na rybníku problémy s kyslíkovým reimem nebo docházelo k výrazné kyslíkové
stratifikaci pod ledem nebo v teplém období, jarní pøesycení vody kyslíkem je vyí ne 150 %, pH vody je vyí ne 9,
● na rybníku bylo provedeno v pøedchozí sezónì vysekání vìtího mnoství rostlinné biomasy bez odtìení mimo rybník, rybník byl zimován z dùvodu likvidace nadmìrných porostù ponoøené vegetace, rybník byl èásteènì nebo úplnì
letnìn a zarostl bainnou vegetací,
● rybník v pøedchozí sezónì uvolòoval plonì rozkladné plyny ze dna,
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na rybníku dolo k úhynu vodního ptactva na pøíznaky botulismu,
na rybníku byl v posledních tøech letech pouit Soldep na likvidaci pøemnoeného zooplanktonu nebo jiný biocid
k likvidaci nadmìrné produkce vodních organismù,
● rybník nadmìrnì zarostl ponoøenou ruderální vegetací (napø. rùkatec),
● obecnì by nemìlo být organické hnojení aplikováno do rybníkù, kde docházelo ke kyslíkovým problémùm
v dùsledku nadprodukce vodních organismù, k redukèním procesùm ve dnì a zvýení saprobity nad povolené limity.
a dále:
● v rybnících dochází k tvorbì okøehku,
● nastupuje hrubý dafniový zooplankton a zvyuje se prùhlednost vody,
● rybník má na jaøe vytvoøen øasový vegetaèní zákal (pøevaují zelené øasy) souèasnì s vyí biomasou drobného zooplanktonu, dùsledek vysokého vyíracího tlaku v pøedchozí sezónì,
● rybník je napoutìn vyhnojenou vodou z výe poloených rybníkù soustavy,
● na rybníku byl dlouhodobì provozován kaprokachní zpùsob hospodaøení nebo je stále provádìn chov vodní drùbee,
● je povolen vyí relativní krmný koeficient (RKK) ne 2,
● rybník má trvalý pøítok komunálního nebo jiného organického ivného zneèitìní,
● na rybníku je èerný sirníkový sediment, na odtoku je cítit H2S,
● rybník je prùtoèný nebo leí na konci soustavy, kde je povoleno organické hnojení.
●
●

Technika a zpùsob hnojení rybníkù organickými hnojivy a jejich dávky:
Hnojení rybníkù organickými hnojivy se provádí pøevánì v pøedvegetaèním období na dno vyputìných nebo
postupnì napoutìných rybníkù (voda z tìchto rybníkù neodtéká) a dále nejpozdìji do 15. èervence sledovaného roku
do vody rybníkù podle zásad správné rybáøské praxe podle èl. 4 písm. c). Dávky organických hnojiv se stanoví s ohledem na CHSK-Mn rybnièní vody pøi dodrení max. hodnoty 20 mg/l a BSK5 rybnièní vody pøi dodrení max. hodnoty
8 mg/l. Hnojení rybníkù organickými hnojivy se dále øídí rozvojem fytoplanktonu, zooplanktonu, nasycením vody rozputìným kyslíkem a obsahem dusíku a fosforu v rybnièní vodì. Pøi aplikaci organických hnojiv v rybníce je nutno vdy
pøihlédnout k velikosti vodní plochy a objemu vody v rybníce.
Pøi hnojení rybníkù organickými hnojivy do konce první poloviny vegetaèního období se uvedená hnojiva rozptylují
do vody rybníkù z lodí.
V jednotlivých kategoriích rybníkù mohou být do vody tìchto rybníkù dodávána hnojiva v dále uvedených maximálních dávkách (dávky v kg/ha platí pouze pro prùmìrnou hloubku rybníka 1 m; pøi odliné prùmìrné hloubce rybníka se
dávky upravují):

DÁVKY ORGANICKÝCH HNOJIV
Max. jednorázová dávka
chlévská mrva 2)
nebo komposty
nebo kejdy3)
Maximální roèní dávka
chlévská mrva2)
nebo komposty
nebo kejdy3)
Období aplikace
Chlévská mrva, komposty
Období aplikace  kejda

Polointenzifikaèní rybník

Intenzifikaèní rybník

400 kg/ha, nebo 0,04 kg/m3
800 kg/ha, nebo 0,08 kg/m3
800 kg/ha, nebo 0,08 kg/m3

400 kg/ha, nebo 0,04 kg/m3
800 kg/ha, nebo 0,08 kg/m3
800 kg/ha, nebo 0,08 kg/m3

3 500 kg/ha, nebo 0,35 kg/m3
10 000 kg/ha, nebo 1 kg/m3
10 000 kg/ha, nebo 1 kg/m3

5 000 kg/ha, nebo 0,5 kg/m3
10 000 kg/ha, nebo 1 kg/m3
20 000 kg/ha, nebo 2 kg/m3

listopad a kvìten
listopad a kvìten
pøi dodrování zásad od dubna do 15. èervna

termofilnì stabilizovaná
stabilizované (anaerobnì, aerobnì pøíp. termofilnì)
Kontrola aplikace organických hnojiv z hlediska kvality vody v rybníce:
Stupeò zatíení rybnièní vody organickými látkami je mono kontrolovat ve vodním toku na urèeném profilu:
 stanovením CHSKMn, pøièem její hodnota nesmí pøekroèit 20 mg/1
 stanovením BSK5, pøièem její hodnota nesmí pøekroèit 8 mg/1

2)
3)
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Biologický stav vod, vyjádøený indexem saprobity je mono kontrolovat stanovením trofického potenciálu Wp, pøièem nesmí být pøekroèena hodnota Wp =´200 mg suiny na litr rybnièní vody, která odpovídá indexu saprobity < 3,2.
d) APLIKACE VÁPENATÝCH HNOJIV, DESINFEKÈNÍ VÁPNÌNÍ
Aplikace vápenatých hnojiv za úèelem hnojivým, melioraèním a èásteènì desinfekèním se provádí pøevánì v období
vegetaèního klidu na dno vypoutìných nebo postupnì napoutìných rybníkù. Pouívání vápenatých hnojiv tam, kde
jsou silnì vyvápnìné sedimenty a pøítoky s alkalitou vìtí ne 1 mmol/l je zbyteèné (alkalita v prùbìhu sezóny narùstá).
O pouití mletého vápence nebo páleného vápna rozhoduje podloí rybníka a kategorie rybáøského obhospodaøování
rybníka. Pouití páleného vápna ve vegetaèní sezónì limituje té pH vody a obsah amonného dusíku (nebezpeèí akutních aberních nekróz).
K vápnìní rybníkù ve vegetaèním období se pouívá páleného vápna nebo mletého vápence. Dávky se stanoví podle
obsahu volného CO2 ve vodì, podle obsahu organických látek ve vodì a podle zdravotního stavu rybí obsádky. V tomto
pøípadì se vápnìní rybníkù provádí rozplavováním z lodí.
K likvidaci eventuálnì zjitìných ohnisek infekèních, invazních a jiných onemocnìní ryb, pøípadnì v jiných naléhavých situacích se provádí totální desinfekce páleným vápnem nebo chlorovým vápnem na dno vyputìných rybníkù.
Pouití páleného vápna na dno mùe být letální pro kebli rybniènou a raky (ohroené druhy). Pálené vápno aplikované
na led mùe pùsobit jako íravina na øadu ivoèichù a po navátí do litorálù ohrozit nìkteré druhy rostlin. Max. jednorázová aplikace chlorového vápna se provádí ve 3 dávkách v prùbìhu 1 týdne  tj. ob den po 10 kg/ha pøi prùmìrné
hloubce 1m. Na potlaèení proteolytických bakterií je úèelné aplikovat tuto dávku 3x za týden s odstupem dvou dnù, vyí
dávky pùsobí algicidnì (zhorení kyslíkových pomìrù v dùsledku likvidace a rozkladu fytoplanktonu).
DÁVKY VÁPENATÝCH HNOJIV
Max. jednorázová dávka
mletý vápenec
nebo pálené vápno
chlorové vápno
Maximální roèní dávka
mletý vápenec
nebo pálené vápno
chlorové vápno
Období aplikace

Polointenzifikaèní rybník

Intenzifikaèní rybník

1 000 kg/ha, nebo 0,1 kg/m3
700 kg/ha, nebo 0,07 kg/m3
30 kg/ha, nebo 0,003 kg/m3

1 000 kg/ha, nebo 0,1 kg/m3
700 kg/ha, nebo 0,07 kg/m3
30 kg/ha, nebo 0,003 kg/m3

2 000 kg/ha, nebo 0,2 kg/m3
2 000 kg/ha, nebo 0,2 kg/m3
3
1 000 kg/ha, nebo 0,1 kg/m
2 000 kg/ha, nebo 0,2 kg/m3
3
120 kg/ha, nebo 0,012 kg/m
120 kg/ha, nebo 0,012 kg/m3
celoroènì

e) APLIKACE CHEMICKÝCH PREPARÁTÙ
K aplikaci chemických preparátù do vodního prostøedí z hlediska rybáøského hospodaøení se jen ve zcela výjimeèných
pøípadech mohou pouívat:
Herbicidy: Roundup Biaktiv, Roundup Klasik, Kaput, Reglone (popø. dalí povolené pøípravky pro vodní prostøedí)
Insekticidy:  pouze povolené pøípravky
Algicidy: Skalice modrá nebo Cuprikol 50
Manganistan draselný
Technika a zpùsob aplikace chemických preparátù pro optimalizaci vodního prostøedí a jejich vliv na jakost vody
v rybníce:
Reglone se pouívá za úèelem tlumení rùstu ponoøených a vzplývavých vodních rostlin. Do rybnièní vody se dodává
formou injektáe speciální lodí. Výe dávky se øídí druhem porostu, vzrùstem, teplotou vody a sluneèním svitem. Jednorázovì lze oetøit maximálnì 1/3 objemu rybníka.
Reglone ovlivòuje jakost vody a rybnièní biocenózu rezidui úèinné látky (Diquat) a nepøímo rozkladem uhynulých
ponoøených a vzplývavých vodních rostlin. Rezidua uvedených úèinných látek, obsaená v rybnièním ekosystému, jsou
lidskému zdraví kodlivá, ale do 7 dnù od aplikace Reglone se fotolyticky odbourají a nejsou prokazatelná. Z toho
dùvodu je nutno po dobu 7 dnù od aplikace Reglone omezit obecné uívání rybnièní vody. Rozkladem uhynulých ponoøených a vzplývavých rostlin dochází k urèitému zatíení rybnièní vody organickými látkami, co se projeví zvýením
BSK5 a oxidovatelnosti rybnièní vody, dále poklesem obsahu rozpoutìného kyslíku ve vodì a vzestupem biogenních
prvkù ve vodì (dusíku a fosforu).
Roundup Biaktiv se pouívá za úèelem tlumení rùstu tvrdých porostù (rákos, orobinec).
Roundup Klasik a Kaput se pouívají za úèelem tlumení rùstu vzplývavých vodních rostlin.
Skalice modrá nebo Cuprikol se pouívají za úèelem tlumení vodního kvìtu (Cyanophyta) a neádoucích øas. Do rybnièní vody se dodávají formou roztoku ploným rozplavováním. Výe dávky se øídí druhem a stupnìm rozvoje vodního
kvìtu a neádoucích øas.
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Uvedené preparáty na bázi Cu se mohou rovnì pouít jako fungicidy nebo moluskocidy. Rybník se oetøuje celoplonì.
Skalice modrá nebo Cuprikol 50 ovlivòuje jakost rybnièní vody pøísunem mìdi do rybnièního ekosystému a nepøímo
rozkladem uhynulého vodního kvìtu (Cyanophyta) a neádoucích øas. Maximální jednorázová dávka mìdi do rybnièní
vody je v pøípadì aplikace skalice modré nebo Cuprikolu 50 0,1 mg Cu/l. Rozkladem uhynulého vodního kvìtu a neádoucích øas dochází k urèitému zatíení rybnièní vody organickými látkami, co se projeví zvýením BSK5 a oxidovatelností rybnièní vody, dále poklesem obsahu rozputìného kyslíku ve vodì a vzestupem obsahu biogenních prvkù ve
vodì (dusíku a fosforu).
Pøi èastìjím pouívání dochází k dlouhodobému pøetrvávání zvýených koncentrací mìdi v sedimentech, ale
i v rybách, nebezpeèí deficitu kyslíku po rozkladu vodních kvìtù sinic, nebezpeèí likvidace keble rybnièné.
Manganistan draselný: pøi souèasné cenì je ploná aplikace na rybník málo pravdìpodobná, pouívá se úspìnì k desinfekci vodního prostoru krmitì, zejména u plùdku a ke koupelím ryb, uiteèný je i v chovech lososovitých ryb, jeho
pouití v rybnících není tøeba specielnì omezovat.
Kontrola aplikace jednotlivých chemických preparátù, pouívaných pro optimalizaci vodního prostøedí, z hlediska
jakost vody v rybníce:
Aplikaci Reglone je mono kontrolovat stanovením rezidua Diquatu v rybnièním ekosystému a to v odborných laboratoøích plynovou chromatografií, pøièem za 7 dní od aplikace Reglone nesmí být rezidua Diquatu prokazatelná.
Zatíení rybnièní vody organickými látkami vlivem rozkladu uhynulých vodních rostlin a øas je mono kontrolovat
stanovením BSK5 a CHSKMn pøièem maximální hodnoty nesmí pøekroèit 8 mg/l a 20 mg/l.
Dále je mono kontrolovat mnoství rozputìného kyslíku ve vodì a mnoství amoniakálních dusíkù, pøièem mnoství rozputìného kyslíku v rybnièní vodì nesmí poklesnout pod 50% nasycení, mnoství amoniakálních dusíkù nesmí
pøekroèit 2,5 mg/l mnoství dusiènanových dusíkù nesmí pøekroèit 11 mg/l.
Aplikaci skalice modré nebo Cuprikolu 50 je mono kontrolovat stanovením mìdi v rybnièní vodì, pøièem nesmí být
pøekroèena hodnota 0,1 mg Cu/l.
V Praze dne 28. listopadu 2002

Ing. Josef Bìle, CSc. v.r.
námìstek ministra ivotního prostøedí
a øeditel Sekce ochrany vod a horninového prostøedí

JUDr. Petr Petrílek, Ph.D. v.r.
námìstek ministra ivotního prostøedí
a øeditel Sekce legislativy a státní správy

Pøíloha è.1
Kategorizace rybníkù z hlediska rybáøského hospodaøení
RYBNÍKY POLOINTENZIFIKAÈNÍ
Jedná se o rybníky, ve kterých se chov ryb zajiuje bìným rybáøským hospodaøením.
V polointenzifikaèních rybnících bude jako hlavní ryba chován kapr a souèasnì doplòkové druhy ryb: lín, maréna,
peleï, candát, tika, sumec a ryby býloravé (tolstolobik bílý, tolstolobik pestrý a amur bílý), pøípadnì dalí druhy ryb.
Obsádky ryb se stanoví s ohledem na pøirozenou produkci rybníka, zvýenou hnojením rybníkù a produkci, získanou
pøikrmováním.
Poèet kusù hlavní ryby (kapra) na 1 ha plochy rybníka:
váèkový plùdek kapra (Ko):
40 000 ks a 100 000 ks
nebo plùdek kapra K1):
1 000 ks a 3 000 ks
nebo násada kapra (K2, K3):
500 ks a 1 000 ks
Poèet kusù doplòkových ryb bude stanoven s ohledem na dokonalé vyuití pøirozené produkce rybníka.
Zpùsob rybáøského obhospodaøování polointezifikaèních rybníkù musí být zaloen na efektivním vyuívání jejich pøirozené produkèní schopnosti, to znamená, e rybí obsádky by mìly být voleny tak, aby s pouitím nezbytných intenzifikaèních zásahù pøetrvávala ve vodním prostøedí dostateèná nabídka pøirozené potravy. Pøirozená potravní nabídka
v rybníku by mìla pokrýt prakticky vekerou potøebu ivoèiných bílkovin pro ryby a v kombinaci s efektivním pøikrmováním rostlinnými krmivy by mìl být dosaen pøedpokládaný (plánovaný) pøírùstek. Pøikrmování na doplnìní ivo39

èiných bílkovin nebo tukù by mìlo být omezeno pouze jakoto kondièní opatøení, tj. rozkrmení nebo dokrmení plùdku.
Relativní krmný koeficient by nemìl pøesáhnout hranici 2,5 u násad a trních ryb a u plùdku 5. Vysazování obsádek by
mìlo být provádìno pouze na aktuální kubaturu rybníkù.
V polointenzivních chovech by mìla být zajitìna pøirozená sukcese rozvoje zooplanktonu, co znamená, e v 1. polovinì sezóny by mìl být pøítomen podíl hrubého dafniového zooplanktonu a v 2. polovinì sezóny by mìl pøevaovat velikostnì støední zooplankton pøi pouití regulaèního pøikrmování (celosezónnì dle stavu zooplanktonu).
Pøevaující výskyt drobného zooplanktonu je indikátorem pøíli silného vyíracího tlaku rybí obsádky. Tento stav je
mono usmìrnit èásteèným odlovem obsádky nebo dostateèným pøisazením dravcù (redukce drobných planktonofágù).
Volba obsádky musí vycházet i ze stavu potravní nabídky v pøedchozí sezónì. Napø. byl-li rybník v minulé sezónì
(sezónách) pod silným vyíracím tlakem, je nutno volit pro stávající sezónu nií obsádku  obvykle dochází k pomalejímu nástupu vyuitelné potravní nabídky (závisí té na pøísunu inokula vìtích druhù z výe poloených rybníkù).
Správnì vedený polointenzivní chov je pøedpokladem dobrého zdravotního stavu ryb, pøírùstku, vysoké kvality rybího
masa a etrnìjího pøístupu k udrení biologické hodnoty rybníka.
RYBNÍKY INTENZIFIKAÈNÍ
Jedná se o rybníky k intenzivnímu chovu ryb, kde druhá polovina vegetaèní sezóny bývá v dùsledku vyích obsádek
na tìchto rybnících provázena sníením pøirozené potravní nabídky pro kapra (absence hrubího zooplankonu a zoobentosu). V tomto období je nutno vyuívat plnohodnotnìjí krmiva. Organické hnojení by nemìlo negativnì ovlivnit
zejména kyslíkový reim v rybníku, který je podmínkou dobrého vyuití pøedkládaných krmiv.
Intenzifikaèní rybníky by mìly mít dobré manipulaèní podmínky (napø. dostateèný vodní reim a dostateènì dimenzovaná lovitì, káditì, sjezdy) a vyí kubaturu. Pro tento úèel by nemìly být vybírány rybníky s vyí biologickou hodnotou.
V intenzifikaèních rybnících bude jako hlavní ryba chován kapr a souèasnì doplòkové druhy ryb, podobnì jako v rybnících polointenzifikaèních. Obsádky ryb se rovnì stanoví s ohledem na pøirozenou produkci rybníka, zvýenou hnojením rybníkù a produkci, získanou pøikrmováním.
Poèet kusù hlavní ryby (kapra) na 1 ha plochy rybníka:
váèkový plùdek kapra (Ko):
100 000 ks a 250 000 ks, výjimeènì a 2 000 000 ks.
nebo plùdek kapra (Kl):
3000 ks a 10 000 ks
nebo násada kapra (K2, K3):
1000 ks a 2000 ks
Poèet kusù doplòkových ryb bude stanoven s ohledem na dokonalé vyuití pøirozené produkce rybníka.
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SDÌLENÍ
1.
SDÌLENÍ
odboru ochrany ovzduí Ministerstva prostøedí
o zveøejnìní vymezení oblastí se zhorenou kvalitou ovzduí
Oblastmi se zhorenou kvalitou ovzduí ve smyslu zákona è. 86/2002 Sb. o ochranì ovzduí a o zmìnì nìkterých dalích zákonù a naøízení vlády è. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zpùsob sledování, posuzování, hodnocení a øízení kvality ovzduí, se rozumí ta území krajù, v jejich pùsobnosti se nacházejí obce, kde bylo zjitìno na základì pravidelného hodnocení kvality ovzduí pøekroèení imisního limitu nebo imisního limitu a meze tolerance. Výsledky hodnocení kvality ovzduí na základì dat z roku 2001 jsou uvedeny dále.
V jednotlivých sloupcích je uvedena plocha obce, na které dolo k pøekroèení pøísluného imisního limitu (v %).
Tabulka è. 1 uvádí seznam obcí, ve kterých je pøekroèen pøísluný imisní limit pro ochranu zdraví lidí. Tabulka è. 2
pak uvádí seznam obcí, kde je pøekroèen pøísluný imisní limit pro ochranu zdraví lidí zvýený o mez tolerance.

Tabulka è. 1  Seznam obcí s pøekroèeným imisním limitem pro ochranu zdraví lidí
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Tabulka è. 2  Seznam obcí s pøekroèeným imisním limitem pro ochranu zdraví lidí zvýeným o mez tolerance

50

Ochrana ekosystémù a vegetace
V souladu s § 5 odst. 4 naøízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zpùsob sledování, posuzování,
hodnocení a øízení kvality ovzduí, jsou níe uvedeny oblasti, ve kterých musí být dodrovány imisní limity pro ochranu
ekosystémù a vegetace stanovené pøílohou è. 1 výe uvedeného naøízení. Zóny pro ochranu ekosystémù a vegetace jsou:
Národní parky
Èeské výcarsko
Krkonoský národní park
Podyjí
umavský národní park
Chránìné krajinné oblasti
Beskydy
Bílé Karpaty
Blaník
Blanský les
Broumovsko
Èeské støedohoøí
Èeský kras
Èeský ráj
Jeseníky
Jizerské hory
Kokoøínsko
Køivoklátsko

Labské pískovce
Litovelské pomoraví
Luické hory
Moravský kras
Orlické hory
Pálava
Poodøí
Slavkovský les
umava
Tøeboòsko
ïárské vrchy
elezné hory
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Dále se jedná o obce, jejich území dosahuje nadmoøské výky 800 m n.m. alespoò na ploe rovné nebo vìtí ne 4 km2.
Imisní limity pro ochranu ekosystémù a vegetace musí být dodreny také na území vybraných pøírodních lesních
oblastí ve smyslu vyhláky Mze è. 83/1996 Sb. v souladu s pøílohou è. 1 této vyhláky. Vybranou pøírodní lesní oblastí
jsou:
LO 1  Kruné hory
Níe je v tabulce è. 3 uveden seznam obcí, ve kterých jsou pøekraèovány imisní limity pro ochranu ekosystémù a vegetace a nacházejí se v oblastech pro ochranu ekosystémù a vegetace nebo v jejich bezprostøedním okolí.
Tabulka è. 3 - Seznam obcí, ve kterých jsou pøekraèovány imisní limity pro ochranu ekosystémù a vegetace
a nacházejí se v oblastech pro ochranu ekosystémù a vegetace nebo v jejich bezprostøedním okolí

MUDr. Eva Rychlíková, v.r.
øeditelka odboru ochrany ovzduí
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SDÌLENÍ
2.
SDÌLENÍ
odboru odpadù MP o zveøejnìní manuálu pro vedení evidencí podle § 30 a 40
zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjích pøedpisù
na webové stránce MP (www.env.cz).
Manuál je urèen pùvodcùm odpadù, oprávnìným osobám, které nakládají s odpady, provozovatelùm zaøízení na
úpravu, vyuití a odstraòování odpadù, provozovatelùm skládek odpadù, pracovníkùm obcí, obecních úøadù obcí s rozíøenou pùsobností a krajských úøadù jako pomùcka pøi zpracování a kontrole výe uvedených evidencí.
Ing. Leo Køenek, v.r.
øeditel odboru odpadù

3.
REDAKÈNÍ SDÌLENÍ
o opravì a doplnìní ve Vìstníku MP èástka 1/2003
V oddíle B. jednotlivé sloky, èásti I. ochrana vod, písm. a) Vyhláka MZe è. 472/2001 Sb. má správnì znít:
Vyhláka Ministerstva zemìdìlství, kterou se stanoví seznam významných vodních tokù a zpùsob provádìní èinností
souvisejících se správou vodních tokù
470/2001 Sb.
Na stranì 2 je tøeba pro úplnost doplnit:
Vyhláka Ministerstva zemìdìlství o náleitostech manipulaèních øádù a provozních øádù vodních dìl

195/2002 Sb.

Na stranì 3 je tøeba doplnit:
Vyhláka Ministerstva zemìdìlství o oblastech povodí

292/2002 Sb.

Mgr. Zuzana Malatincová, v.r.
øeditelka odboru právního
a øízení státní správy MP
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4.
SDÌLENÍ
sekretariátu rozkladové komise o nìkterých správních rozhodnutích
ministra ivotního prostøedí
è. 1/2003
K otázce, zda je øízení o souhlasu orgánu ochrany ovzduí podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ovzduí správním
øízením
k § 11 odst. 1 a § 22 zák. è. 309/1991 Sb., o ochranì ovzduí pøed zneèiujícími látkami, ve znìní pozdìjích pøedpisù
k § 126 zák. è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Øízení o vydání souhlasu podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) je zcela samostatným správním øízením vedeným
orgánem ochrany ovzduí.
(Rozhodnutí ministra ivotního prostøedí ze dne 8. 11. 2002, è.j. M/101079/02, SRK/719/P-1364/02)
Z odùvodnìní:
Ministerstvo zamítlo odvolání spoleènosti A proti rozhodnutí Èeské inspekce ivotního prostøedí, oblastního inspektorátu Ústí nad Labem o nesouhlasu s trvalým provozováním sklopné pece. Ministerstvo zamítlo odvolání jako nepøípustné s odùvodnìním, e na vydání souhlasu orgánu ochrany ovzduí podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona è. 309/1991
Sb., o ochranì ovzduí pøed zneèiujícími látkami, ve znìní pozdìjích pøedpisù, se ve smyslu ustanovení § 22 tého
zákona nevztahují pøedpisy o správním øízení.Dle názoru ministerstva je citovaný souhlas pouze stanoviskem, je se
nevydává ve správním øízení, a tudí je odvolání proti nìmu nepøípustné.
Podle ustanovení § 22 zákona o ovzduí pokud není vìc, která je pøedmìtem souhlasu orgánu ochrany ovzduí podle
tohoto zákona, souèástí správního øízení vedeného jiným správním orgánem, vztahují se na vydání souhlasu pøedpisy
o správním øízení, s výjimkou souhlasu udìlovaného podle § 11 odst. 1 písm. b), d) a e) zákona o ovzduí. V rozhodované vìci ministerstvo zastává stanovisko, e souhlas podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) je souèástí kolaudaèního
øízení podle zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìjích pøedpisù, tedy souèástí
správního øízení vedeného jiným správním orgánem. Z toho pak dále vyvozuje, e ve smyslu ustanovení § 22 zákona
o ovzduí se na vydání pøedmìtného souhlasu nevztahují pøedpisy o správním øízení. Tento právní názor ministerstva
vak nelze povaovat za správný.
Øízení o vydání souhlasu podle ustanovení § 11 odst. 1 písm a) je zcela samostatným správním øízením vedeným orgánem ochrany ovzduí. To lze ostatnì dovodit i z ustanovení § 126 stavebního zákona. Podle odstavce 1 citovaného ustanovení, dotýká-li se øízení podle stavebního zákona zájmù chránìných zvlátními pøedpisy, rozhodne stavební orgán
pouze po dohodì nebo se souhlasem orgánu státní správy, který chránìné zájmy hájí (dotèený orgán státní správy).
V pøedmìtném kolaudaèním øízení je dotèeným orgánem státní správy orgán ochrany ovzduí. Citované ustanovení
§ 126 odst. 1 stavebního zákona jednoznaènì pøiznává dotèenému orgánu státní správy právo vydat samostatné rozhodnutí, kdy pøipoutí monost vázat souhlas na splnìní podmínek stanovených v rozhodnutí dotèeného správního orgánu.
Obdobnì i ustanovení § 126 odst. 2 stavebního zákona uvádí, e právo dotèených orgánù státní správy vydat samostatné
rozhodnutí zùstává nedotèeno, jestlie to pøedpisy na ochranu jím sledovaných zájmù stanoví. Souhlas podle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o ovzduí se vydává v øízení podle tohoto zákona. Podle zákona o ovzduí se pøedmìtný
souhlas nevydá pouze tehdy, je-li jeho vydání nahrazeno postupem v øízení o vydání integrovaného povolení (§ 22 odst.
2 zákona o ovzduí).

è. 2/2003
Výe pokuty za opakované naplnìní skutkové podstaty správního deliktu podle zákona è. 130/1974 Sb., o státní
správì ve vodním hospodáøství
k § 24 písm b) a § 24b zák. è. 130/1974 Sb., o státní správì ve vodním hospodáøství, ve znìní pozdìjích pøedpisù
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Opakované naplnìní skutkové podstaty jednoho správního deliktu podle ustanovení § 24 písm. b) a ustanovení §
24b zák. è. 130/1974 Sb., nelze posuzovat jednotlivì jako samostatné delikty.
(Rozhodnutí ministra ivotního prostøedí ze dne 10. 12. 2002, è.j. M/101059/01, SRK/749/P-1169/01)
Z odùvodnìní:
Nejménì ve tøech pøípadech bylo pracovníky spoleènosti M. za asistence Policie ÈR zjitìno, e cisternový automobil firmy P. vypoutìl do achty veøejné kanalizace v areálu uvedené spoleènosti odpadní vody a kaly ze ump a septikù
bez povolení vodohospodáøského orgánu a v rozporu s kanalizaèním øádem.
OkÚ vydal rozhodnutí o uloení pokuty firmì P. ve výi 20.000 Kè podle ustanovení § 24b zák. è. 130/1974 Sb.,
o státní správì ve vodním hospodáøství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, za poruení povinností stanovených v § 24 odst.
2 a 3 zákona è. 138/1973 Sb., o vodách, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Firma P. podala odvolání a uvedla, e ve tøech zjitìných pøípadech byly vypoutìny pouze proplachové vody, kterých
bylo pouito na proèitìní kanalizace spoleènosti D. Pokud byly u kanalizaèní achty zjitìny zbytky fekálií, jednalo se
o zbytkové zneèitìní vnitøku cisterny.
Ministerstvo napadené rozhodnutí OkÚ zmìnilo. Uloenou pokutu zvýilo na èástku 45.000,- Kè, nebo jednání firmy
P. posoudilo jako tøi delikty a za kadý z nich uloilo pokutu v minimální výi 15.000,- Kè v souladu s ustanovením §
24b odst. 4 zák. è. 130/1974 Sb. K proèitìní kanalizace spoleènosti D. dolo jiný den, ne byly zjitìny tøi pøípady nedovoleného vypoutìní odpadních vod.
Firma P. podala podnìt k pøezkoumání rozhodnutí ministerstva.
Nezákonnost je spatøována v tom, e tøi zjitìné pøípady nedovoleného vypoutìní odpadních vod (ve dnech 28. 6.
2000, 11. 7. 2000 a 17. 7. 2000) byly kvalifikovány ministerstvem jako tøi samostatné delikty, za nì byla uloena pokuta
v celkové výi 45.000 Kè. To vak zákon neumoòuje. Právní úprava pokutování podle zákona è. 130/1974 Sb. èiní výi
pokuty závislou na kvalitativní a kvantitativní charakteristice protiprávnì vypoutìných odpadních vod. Tøi zjitìné pøípady protiprávního vypoutìní odpadních vod je tak nutné posuzovat jako opakované naplnìní skutkové podstaty jednoho správního deliktu podle ustanovení § 24 písm. b) a ustanovení § 24b zákona è. 130/1974 Sb., a nikoliv jako tøi
delikty. Jeliko se pokuta za nedovolené vypoutìní odpadních vod stanoví na základì výpoètu podle jejich mnoství
a míry jejich závadnosti (ustanovení § 24b odst. 4 citovaného zákona), lze uloit pokutu pouze v minimální výi 15.000,Kè, nebo nebylo zjitìno, e by v pøedmìtném pøípadì mnoství a koncentrace odpadních vod dosáhly hodnoty pro
uloení pokuty vyí.
è. 3/2003
Dovoz ojetých automobilù
k § 2 odst. 1, § 2 odst. 8 a § 11 odst. 4 zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjích pøedpisù
I. Nelze-li automobil z dùvodu jeho stáøí, resp. doby, která uplynula od jeho první registrace, podle platných
právních pøedpisù pøestavìt ani schválit pro provoz na pozemních komunikacích v Èeské republice, tj. nelze toto
vozidlo jako celek provozovat v tuzemsku, je nutno jej povaovat za odpad, jeho dovoz je moný jen za podmínek v zákonì uvedených.
II. Povolená zmìna v celní deklaraci dováeného automobilu je paralelním správním rozhodnutím, a nikoliv rozhodnutím o pøedbìné otázce ve smyslu § 40 správního øádu, k øízení podle zákona o odpadech.
(Rozhodnutí ministra ivotního prostøedí ze dne 12. 11. 2002, è.j. M/101093/02, SRK/723/P-1343/02)
Z odùvodnìní:
Rozhodnutím ministerstva bylo na základì odvolání pana P., fyzické osoby oprávnìné k podnikání, zrueno rozhodnutí Èeské inspekce ivotního prostøedí, jím mu byla uloena pokuta ve výi 30.000 Kè podle ustanovení § 39 odst. 3
písm. g) zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjích pøedpisù, za poruení ustanovení § 11 odst. 4 tohoto
zákona. Podle ÈIP je nutno vrak osobního automobilu povaovat za odpad podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s pøílohou è. 1 tohoto zákona a jeho dovoz je dovozem odpadu ve smyslu § 2 odst. 8 cit. zákona bez
ohledu na to, zda bude po dovozu do Èeské republiky urèen na tzv. pøestavbu nebo rozebírán na jednotlivé náhradní díly.
Dovoz takového odpadu je vak moný pouze po splnìní oznamovací povinnosti podle § 11 odst. 4 zák. o odpadech.
Ministerstvo odmítlo argumentaci orgánu prvního stupnì, e pøedmìtný automobil je odpadem podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona o odpadech. Podle ministerstva je nutno dovezené vozidlo povaovat za vìc odpovídající poadované
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jakosti, tj. nikoli za výrobek, který by neodpovídal poadované jakosti podle bodu 2 pøílohy è. 1 zákona o odpadech.
Tento závìr ministerstvo podpoøilo tìmito dùvody:
1. Jetì pøed vydáním rozhodnutí ÈIP ze dne 8. 1. 2002 dolo na základì odvolání podnikatele v celním øízení ke
zmìnì v celním prohláení k dováenému vozidlu. Celní úøad povolil opravu celního prohláení tak, e v jeho kolonce
31 vynechal slovo nepojízdné a v kolonce 33 ponechal zboový kód 90. Podle ministerstva tak zmìnou zboového
kódu v celním prohláení dolo k tomu, e celnì deklarované vlastnosti jsou v souladu se skuteènými vlastnostmi pøedmìtného vozidla.
2. Z fotodokumentace, která byla poøízena pracovníky ÈIP pøi prohlídce dovezeného nepojízdného vozidla, vyplývá,
e technický stav automobilu vyluèuje, aby se jednalo o autovrak. Nelze tak podle ministerstva vyvrátit tvrzení podnikatele, e se jedná o automobil schopný provozu a e pokození zaznamenaná celníkem do protokolu o prohlídce mají
spíe kosmetický charakter.
Nezákonnost spatøuji v tom, e ministerstvo neposoudilo pøedmìtný automobil jako odpad podle ustanovení § 2 odst.
1 zákona o odpadech. Podle tohoto ustanovení je odpad movitá vìc, která se pro vlastníka stala nepotøebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odloit nebo která byla vyøazena na základì zvlátního právního pøedpisu. Okruh vìcí,
které se za dále stanovených podmínek povaují za odpad, je uveden v pøíloze è. 1 zákona. Odmítám argumentaci
ministerstva, e po zmìnì údajù v celní deklaraci a vzhledem ke skuteènému technickému stavu pøedmìtného automobilu je nutno jej povaovat za vìc odpovídající poadované jakosti a nelze jej povaovat za odpad ve smyslu cit. ustanovení zákona, protoe není výrobkem, který neodpovídá poadované jakosti podle pøílohy è. 1 bodu 2 zákona o odpadech (výrobky, které neodpovídají poadované jakosti).
V prùbìhu správního øízení poádal podnikatel celní úøad o zmìnu údajù v celní deklaraci: vynechat slovo nepojízdné v pol. 31 a ponechat pùvodní zboový kód 870321 90 90, který je urèen pro vozidla ostatní. Tyto zmìny v celní
deklaraci byly povoleny. Zmìna v celní deklaraci dováeného automobilu je vak pouze paralelním správním rozhodnutím, a nikoliv rozhodnutím o pøedbìné otázce ve smyslu § 40 správního øádu, a tak byla ÈIP kompetentní vìc zváit bez ohledu na celní deklaraci, tj. vlastním posouzením zjitìných skuteèností.
Rozhodnutí ÈIP je také v souladu se správní praxí ministerstva, podle ní se vyøazená motorová vozidla, která se
v zemi pùvodu stala pro vlastníka nepotøebnými a navíc byla s nejvìtí pravdìpodobností vyøazena na základì nevyhovìní právním pøedpisùm, povaují za odpad podle § 2 odst. 1 zákona o odpadech.
Pøedmìtný automobil z dùvodu jeho stáøí, resp. doby, která uplynula od jeho první registrace, nelze podle platných
právních pøedpisù schválit pro provoz na pozemních komunikacích v Èeské republice, tj. nelze toto vozidlo jako celek
provozovat v tuzemsku, a proto je nutno jej povaovat za odpad podle cit. ustanovení zák. o odpadech. Tento závìr
vychází ze skuteèností obsaených jednak ve faktuøe vystavené italskou firmou Comauto s.n.c. di Bizzoto Antonio & C.
Cassola a jednak z technického prùkazu k pøedmìtnému vozidlu. Z nich jednoznaènì vyplývá stáøí pøedmìtného vozu,
resp. datum jeho první registrace do provozu, tj. stáøí vozu více ne 9 let od jeho první registrace provedené v roce 1992.
Z faktury pak je zøejmé, e pøedmìtný automobil byl prodán na náhradní díly. Touto fakturou tedy lze podpoøit
domnìnku, e automobil jako celek nelze v Itálii provozovat a stal se v zemi pùvodu odpadem.

V Praze dne 7. ledna 2003
JUDr. Jiøí embera, CSc., v. r.
øeditel sekretariátu rozkladové komise
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5.
SDÌLENÍ
sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí
ministra dopravy a spojù
Úèast obèanských sdruení ve správních øízeních o povolení reklamních panelù v ochranném pásmu komunikace
k § 70 odst. 2 zák. è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjích pøedpisù
k § 31 a 32 zák. è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Splnìní pøedpokladu úèasti obèanského sdruení jako úèastníka øízení podle § 70 zákona o ochranì pøírody
a krajiny nelze pøedjímat. Proto pøísluí dát mu monost prohlásit se za úèastníka øízení ve smyslu odst. 3 tohoto
paragrafu a podle okolností teprve následnì v øízení rozhodnout, e tímto úèastníkem není.
(Rozhodnutí ministra dopravy a spojù ze dne 18. 3. 2002, è.j. 29 537/01-RK)
Z odùvodnìní
Obèanské sdruení O. oznámilo dopisem správnímu úøadu I. stupnì poadavek na informování a o zamýlených zásazích a zahajovaných správních øízeních, která se týkají reklamních staveb a zaøízení v ochranném pásmu pozemních
komunikací, pøi nich mohou být dotèeny zájmy ochrany pøírody a krajiny. Toto podání lze hodnotit jako oprávnìný
poadavek, aby pøedmìtné obèanské sdruení poívalo v dané vìci práv podle ustanovení § 70 odst. 2 zák. è. 114/1992
Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjích pøedpisù, protoe pøedmìtem øízení bylo povolení zøízení a provozování reklamních panelù v ochranném pásmu komunikace ve smyslu § 31 a § 32 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, na základì pøedchozí ádosti. Na základì svého podání mìlo být obèanské
sdruení O. informováno o zahájeném správním øízení a tím mu mìla být dána monost prohlásit se za úèastníka øízení
ve smyslu § 70 odst. 3 zák. o ochranì pøírody a krajiny a teprve následnì se popøípadì v øízení mìlo event. dokázat, e
tímto úèastníkem není. Zda byl v pøedmìtném øízení dán pøedpoklad pro úèast obèanského sdruení jako úèastníka øízení
podle § 70 zákona o ochranì pøírody a krajiny (a následnì i poadavek na vydání rozhodnutí podle § 12 tohoto zákona)
nelze pøedjímat, protoe v øízení podle § 31 a § 32 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, bylo nezbytné respektovat i ustanovení § 14 správního øádu, protoe § 44 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanoví, e pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se v øízení
o vìcech upravených tímto zákonem podle obecných pøedpisù o správním øízení a speciální právní úprava okruh úèastníkù pøedmìtného øízení výslovnì nestanoví. Ustanovení § 14 správního øádu stanoví za úèastníka øízení toho, o jeho
právech, právem chránìných zájmech nebo povinnostech má být v øízení jednáno nebo jeho práva, právem chránìné
zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím pøímo dotèeny; i toho, kdo tvrdí, e mùe být rozhodnutím ve svých právech, právem chránìných zájmech nebo povinnostech pøímo dotèen, a to a do doby, ne se prokáe opak. Úèastníkem
øízení je i ten, komu zvlátní právní pøedpis takové postavení pøiznává.

V Praze dne 7. ledna 2003
JUDr. Jiøí embera, CSc., v.r.
øeditel sekretariátu rozkladové komise
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6.
SDÌLENÍ
odboru legislativního MP  pøechodná ustanovení zákona o integrované
prevenci ve vztahu ke stavebnímu zákonu

Pøechodná ustanovení zákona o integrované prevenci ve vztahu ke stavebnímu zákonu
Pøi konstrukci pøechodných ustanovení zákona è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèitìní, o integrovaném registru zneèiování a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o integrované prevenci) byl pojem uvedení do provozu pouit ve smyslu uvedení do trvalého provozu.
Pro rozhodování o tom, zda se na konkrétní zaøízení vztahuje nìkteré z pøechodných ustanovení zákona o integrované
prevenci (§ 42 nebo 43), èi nikoliv, je tudí dùleité, kdy bylo pravomocným kolaudaèním rozhodnutím povoleno uívání stavby k urèenému úèelu, tzn. k trvalému provozu.
Podle zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù,
se kolaudaèním rozhodnutím povoluje uívání stavby k urèenému úèelu (viz § 82 odst. 1 stavebního zákona).
V ustanovení § 84 stavební zákon pøipoutí, aby u staveb právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle
zvlátních pøedpisù (nikoliv tedy u staveb fyzických osob, které nejsou podnikateli) byl ji pøed vydáním kolaudaèního
rozhodnutí zahájen se souhlasem stavebního úøadu zkuební provoz. V takovém pøípadì rozhodne stavební úøad
v dohodì s dotèenými orgány státní správy o prozatímním uívání stavby ke zkuebnímu provozu a stanoví pro nìj podmínky. Po ukonèení a vyhodnocení zkuebního provozu nebo jeho èasového úseku vydá stavební úøad na návrh stavebníka nebo uivatele stavby kolaudaèní rozhodnutí.
I v tomto pøípadì vak teprve datum pravomocného kolaudaèního rozhodnutí má urèující význam pro zaøazení zaøízení podle pøechodných ustanovení zákona o integrované prevenci (§ 42 nebo 43).
Pokud se v § 43 zákona o integrované prevenci mluví o vydání stavebního povolení, má se na mysli datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
V pøípadì povinnosti mít integrované povolení (§ 42 zákona o integrované prevenci) se logicky pøedpokládá, e provozovatel zaøízení musí podat ádost o integrované povolení v takovém pøedstihu, aby nejpozdìji k tomuto datu obdrel pravomocné integrované povolení. Termín pro podání ádosti o integrované povolení, resp. pro splnìní povinnosti
mít integrované povolení je v tomto pøípadì stanoven jednoznaènì.
Je nutno zdùraznit, e k posouzení konkrétního pøípadu je nezbytné obrátit se s potøebnými údaji na pøísluný krajský
úøad, který v dané vìci povede øízení o vydání integrovaného povolení.

JUDr. Jana Prchalová, v.r.
øeditelka odboru legislativního
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OBJEDNÁVKY
mìsíèníkù Vìstník MP a Zpravodaj MP s ètvrtletníkem EIA
a dalími tiskovinami pro rok 2003 zasílejte na adresu
SEVT a.s.
Pekaøova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,
tel.: 233 551 711, fax: 233 553 422
e-mail: sevt@sevt.cz
Roèní pøedplatné titulù
Vìstník & Zpravodaj MP
s pøílohami èiní 750,- Kè
Jednotlivá èísla bude moné zakoupit do vyprodání zásob samostatnì.
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