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BSK5 Biologická spotřeba kyslíku za 5 dnů

CZT Centrální zdroj tepla

ČOV Čistírna odpadních vod

EO Ekvivalentní obyvatel – je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 

(biochemická spotřeba kyslíku) za den

ERDF European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)

EU Evropská unie

FS Fond soudržnosti

CHKO Chráněná krajinná oblast

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem draselným

ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-accession

KF Kancelář fondu = provozní náklady fondu

KP Krajská pracoviště

MUFIS Municipální finanční společnost, a. s.

Seznam použitých zkratek

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NL Nerozpuštěné látky

NP Národní programy

OPI Operační program Infrastruktura

OPŽP Operační program Životní prostředí

OZE Obnovitelné zdroje energie

SR Státní rozpočet

TA Technická asistence

TZL Tuhé znečišťující látky

ÚSES Územní systém ekologické stability krajiny

VOC Těkavé organické látky

ŽP Životní prostředí

VaK Vodovody a kanalizace

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR



1

Obsah

Úvodní slovo ředitele  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2

Události a úspěchy roku 2008  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
První miliarda na cestě  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Časopis Priorita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Atlas OPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Partnerství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Protikorupční audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Audio-video produkce.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7
Veletrhy, konference, semináře .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

Činnost SFŽP ČR v roce 2008  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Dotační programy a zdroje financování . . . . . . . .  8
Operační program Životní prostředí .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Operační program Infrastruktura.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Národní programy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Švýcarské fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zahraniční spolupráce . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Finanční zpráva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Souhrnná ekonomická situace . . . . . . . . . . . . . 30
Příjmy SFŽP ČR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Výdaje SFŽP ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Personální údaje   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Personální změny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Odborný růst pracovníků SFŽP ČR  . . . . . . . . . . 40
Organizační struktura SFŽP ČR  . . . . . . . . . . . . 41
Vedení SFŽP ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Rada fondu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Poskytování informací   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Zpráva auditora .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 46

Kontakty  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 50
Kontakty na krajská pracoviště . . . . . . . . . . . . . 50

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NL Nerozpuštěné látky

NP Národní programy

OPI Operační program Infrastruktura

OPŽP Operační program Životní prostředí

OZE Obnovitelné zdroje energie

SR Státní rozpočet

TA Technická asistence

TZL Tuhé znečišťující látky

ÚSES Územní systém ekologické stability krajiny

VOC Těkavé organické látky

ŽP Životní prostředí

VaK Vodovody a kanalizace

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR



2

Úvodní 
slovo 
ředitele



3

Hustá síť poradenských míst, erudovaní projektoví manažeři, férové 
hodnocení žádostí a rychlé vyplácení schválených dotací – to je kvalitní 
servis Státního fondu životního prostředí ČR všem žadatelům o dotace 
a realizátorům projektů v oblasti zlepšování životního prostředí.

Velmi dobře se nám v rámci Operačního programu Životní prostředí 
podařilo rozjet financování 1 373 schválených projektů za 30,1 miliardy 
korun. Tento druhý největší operační program má do roku 2013 rozdělit přes 
5,2 miliardy eur a první výsledky jsou již vidět.

Na účty příjemců byla do konce roku 2008 převedena první miliarda 
korun, celkem bylo ukončeno 211 projektů, realizovány byly zejména 
tzv. rychlé projekty na zateplení škol, ale rozběhlo se i průběžné financování 
vodohospodářských projektů.

Přínos investic do životního prostředí není jenom v tom, že máme čistší 
vzduch nebo vodu a že ušetříme určité množství energie, zelené investice 
také pomáhají překonat ekonomickou krizi. Eko-průmysl se v devadesátých 
letech stal jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorů evropské ekonomiky 
a vytvořil více pracovních míst než automobilový nebo chemický průmysl. 
Velmi nadějnou oblastí pro zvýšení zaměstnanosti je sektor výroby energie 
z obnovitelných zdrojů.

Dobře vím, že za úspěchem fondu stojí usilovná práce všech našich 
spolupracovníků, a tímto jim děkuji.

Petr Štěpánek 
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
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Události 
a úspěchy roku 2008

První miliarda na cestě

Ke konci roku byla z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) uvolněna na účty příjemců částka 1,148 miliardy korun, 
 přičemž z evropských fondů to byla částka téměř 1,067 miliardy korun a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR to bylo 
80,9 milionu korun. Financovány byly zejména tzv. rychlé projekty na zateplení škol, ale rozběhlo se i průběžné financování vodo-
hospodářských projektů. 
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Časopis Priorita

V dubnu jsme vydali první číslo časopisu Priorita v nákladu 10 000 kusů. Časopis je určen pro starosty obcí, státní správu 
i podnikatele a soukromé osoby, jež mohou čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí. Jeho cílem je informovat 
o nabídce dotací z OPŽP, předat zkušenosti realizátorů projektů a provést žadatele úskalími legislativy spojené s čerpáním 
dotací. Priorita je distribuována poštou zdarma. Jednotlivá čísla časopisu jsou k dispozici také ve formátu PDF na stránkách 
http://www.opzp.cz/sekce/359/casopis–priorita/. V roce 2008 vyšla 4 čísla.

5
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Atlas OPI

Na jaře jsme vydali publikaci představující úspěšné projekty spolufinancované z Operačního programu Infrastruktura (OPI) 
v tištěném nákladu 1 000 kusů. Rozšířená elektronická verze Atlasu OPI – dostupná na stránkách http://opi.sfzp.cz/ – nabízí podrob-
nosti o 221 realizovaných projektech, včetně možnosti vyhledávání a třídění informací podle krajů a podle jednotlivých oblastí 
podpory. Součástí atlasu je fotogalerie projektů a video spot o vybraných projektech podpořených z OPI. 

Partnerství

Cílem projektu Partnerství, který probíhal od července 2008 do prosince 2008, bylo zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti 
o Operačním programu Životní prostředí. V rámci projektu byly zrealizovány 4 akce. Jednalo se o filmové festivaly Fresh Film Fest 
(srpen 2008) a Ekofilm (říjen 2008), výstavu Zelená architektura (říjen 2008) a seminář Pasivní domy (listopad 2008). 

Protikorupční audit

Stále usilujeme o to, aby rozdělování evropských i národních dotací probíhalo spravedlivě, transparentně a způsobem, který přinese 
požadovaný efekt v oblasti ochrany životního prostředí. S cílem ještě více vylepšit pravidla pro využití evropských i národních dotací, 
a tím posílit pozitivní efekty projektů, jsme se jako jeden z prvních úřadů státní správy rozhodli objednat externí protikorupční audit. 
Externí audit realizovaly Transparency International a sdružení Oživení. Hlavním cílem auditu, který začal v září 2008, bylo identifi-
kovat riziková a slabá místa procesu přerozdělování prostředků z fondů Evropské unie a z národních zdrojů a navrhnout opatření 
na jejich odstranění.
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Audio-video produkce

V rámci filmového festivalu Fresh Film Fest (FFF) jsme v červenci vyhlásili soutěž o audiovizuální znělku Operačního programu Životní 
prostředí. Porota nakonec vybrala animovanou znělku od Jana Netušila. Znělku používáme při tiskových konferencích, odborných 
seminářích a dalších prezentačních a propagačních akcích. 

Na jaře 2008 pro nás společnost Sírius-film začala natáčet dokumentárně vzdělávací cyklus pořadů Ekoprůkopníci. Do konce roku 
bylo dokončeno 9 dílů zaměřených zejména na propagaci Operačního programu Životní prostředí. Cyklus má představit nové trendy 
v oblasti životního prostředí, nové technologie a možnosti financování ekologických projektů. O promítání cyklu jednáme s Českou 
televizí. 

Ve spolupráci se Stream TV jsme natočili dva video spoty – o Operačním programu Infrastruktura a o Operačním programu Životní 
prostředí. Oba spoty jsou dostupné na www.sfzp.cz. 

Veletrhy, konference, semináře

V loňském roce jsme se zúčastnili významných veletrhů Infotherma, For Waste, Envi Brno a Země živitelka. Nechyběli jsme ani 
na konferencích  Odpady 21 – odpadové hospodářství středoevropských zemí a Týden udržitelného rozvoje. Uspořádali jsme konfe-
renci Evropské fondy pro vodu vzduch a přírodu a připravili cyklus seminářů pro zájemce z řad potenciálních žadatelů o dotaci.



8

Činnost SFŽP ČR 
v roce 2008
Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá zásadním způsobem na investice do ochrany 
a zlepšování životního prostředí. Spolufinancuje především projekty na ochranu vod, zlepšování 
kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny 
a environmentální vzdělávání.

Fond poskytuje přímou finanční podporu formou dotace a nepřímou finanční podporu formou půjčky nebo příspěvku na částečnou 
úhradu úroků. Přímá finanční podpora jde z národních zdrojů a prostředků Evropské unie, konkrétně z Fondu soudržnosti 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mezi hlavní činnosti fondu patří konzultační a poradenská činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů 
pro jednání Rady fondu a rozhodnutí ministra, následně pak smluvní agenda pro poskytování podpor, agenda smluvního ručení 
za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, 
závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného 
vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory.

Dotační programy a zdroje financování

Státní fond životního prostředí ČR poskytuje žadatelům dotace z následujících dotačních programů (viz schémata). Ve schématech 
jsou také uvedeny zdroje, ze kterých jsou tyto programy financovány.

8
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OPŽP

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ ZDROJE

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ ZDROJE

Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF)OPI

Národní programy

Velké projekty (FS/ISPA) Fond soudržnosti (FS)Státní rozpočet

Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF)SFŽP ČR

Fond soudržnosti (FS)Státní rozpočet

SFŽP ČR

OPŽP

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ ZDROJE

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ ZDROJE

Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF)OPI

Národní programy

Velké projekty (FS/ISPA) Fond soudržnosti (FS)Státní rozpočet

Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF)SFŽP ČR

Fond soudržnosti (FS)Státní rozpočet

SFŽP ČR
Programy dobíhající (v r. 2008 již nebyla vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí, 
pokračovala realizace a administrace schválených projektů)

Programy připravované (dosud nebyla vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí)

Švýcarské fondy – financované ze švýcarských veřejných zdrojů

Programy, ve kterých mohli zájemci v roce 2008 žádat o dotace
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Operační program Životní prostředí
Cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udrži-
telného rozvoje. Projekty Operačního programu Životní prostředí jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 
a z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Připraveno je 5,2 miliardy eur, což je 18,4 % celkové podpory evropských fondů pro Českou 
republiku. OPŽP je v programovém období 2007–2013 po OP Doprava druhým největším operačním programem. Řídícím orgánem 
Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím orgánem, který projekty administruje, 
je Státní fond životního prostředí ČR. 

Operační program Životní prostředí přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v osmi oblastech:

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování 
rizika povodní.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do 
ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor 
energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější 
využití odpadního tepla.

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, zejména na vznik infrastruktury pro nakládání s odpady, 
a rovněž projekty na odstraňování starých ekologických zátěží.

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní 
prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování.

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, 
zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.
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Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních poraden zaměřených na ochranu život-
ního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu.

Prioritní osa 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti
Zajišťuje řádnou implementaci Operačního programu Životní prostředí.

Podíl jednotlivých priorit Operačního programu Životní prostředí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritní 
osa

Název prioritní osy Podpora z fondu ERDF Podpora z fondu FS

1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  — 2 miliardy eur

2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí  — 634 milionů eur

3: Udržitelné využívání zdrojů energie  — 673 milionů eur

4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží  — 777 milionů eur

5: Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 61 milionů eur  —

6: Zlepšování stavu přírody a krajiny 599 milionů eur  —

7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 42 milionů eur  —

8: Technická pomoc  — 143 milionů eur

1: 40,4 %

2: 12,9 %

3: 13,7 %

4: 15,8 %

5: 1,2 %

6: 12,2 %

7: 0,9 % 8: 2,9 %
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Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 20. prosince 2007. Do konce roku 2008 bylo v rámci OPŽP vyhlášeno 
celkem 7 výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory, přičemž v roce 2008 to byly 4. až 7. výzva. Zájem o podporu z operač-
ního programu byl značný. 

Přehled vyhlášených výzev OPŽP (v eurech; stav k 31. 12. 2008)

Pořadí výzvy Datum vyhlášení Oblast podpory
Počet předložených 

žádostí
Objem požadované 

podpory z ERDF/FS
Objem požadované  

podpory ze SFŽP ČR/SR

I. 28. 6. 2007 1.1 96 275 339 390 15 953 866

1.2 5 16 437 032 966 884

2.1 12 2 409 185 152 019

2.2 13 3 298 071 257 283

3.1 28 14 884 879 606 990

3.2 358 238 124 072 14 042 945

4.1 161 58 413 094 5 483 735

4.2 14 33 003 998 1 941 412

7.1 18 16 281 687 1 147 893

II. 29. 10. 2007 6.1 7 1 612 655 284 586

6.2 39 7 939 365 847 712

6.3 66 3 919 592 256 906

6.4 363 80 078 316 7 167 229

6.5 143 19 484 473 1 341 221

6.6 26 4 285 605 120 818

III. 21. 12. 2007 3.2 681 247 938 767 14 517 137

III. ind. 1.1 299 884 415 908 54 158 232

III. velké 1.1 5 422 617 757 11 844 587
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Pořadí výzvy Datum vyhlášení Oblast podpory
Počet předložených 

žádostí
Objem požadované 

podpory z ERDF/FS
Objem požadované  

podpory ze SFŽP ČR/SR

III. velké 1.2 1 22 977 694 1 351 629

IV. velké 25. 7. 2008 2.1 0 0 0

2.2 0 0 0

3.1 0 0 0

V. 4. 8. 2008 4.1 328 89 279 600 13 567 089

4.2 24 12 904 975 802 133

5.1 8 561 835 305 870

VI. 15. 9. 2008 1.1 2 5 750 382 338 359

1.3 26 9 312 930 745 333

6.1 10 13 796 695 2 596 710

6.2 60 19 085 635 1 842 952

6.3 90 5 642 328 410 920

6.4 445 77 073 683 8 644 572

6.5 210 22 007 443 1 970 571

6.6 25 3 649 898 227 760

VII. 8. 12. 2008 1.1 4 4 508 135 1 095 824

Celkem   3 567 2 617 035 079 164 991 178

Pozn.:  ind. –  výzva na individuální projekty (tj. projekty s celkovými náklady < 25 mil. eur) 
velké – výzva na velké projekty (tj. projekty s celkovými náklady > 25 mil. eur) 
Finanční objemy v eurech jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2009, tj. 26,630 Kč/EUR.  
Projekty předložené v rámci 5. až 7. výzvy byly schvalovány až v roce 2009. 
Zdroj: SFŽP ČR – Central



14

K 31. prosinci 2008 bylo k financování schváleno celkem 1 373 projektů (bez projektů technické asistence, které slouží k zajištění 
administrace programu) v souhrnné výši poskytnutých prostředků 30,1 miliardy korun. Z této částky připadá 28,27 miliardy korun 
na prostředky poskytnuté z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj a 1,8 miliardy na prostředky poskytnuté 
ze SFŽP ČR. Projektů technické asistence bylo ke konci roku schváleno 63 v souhrnné výši poskytnutých prostředků 237 milionů 
korun. Celkově tyto prostředky představují 20 % z alokace operačního programu na celé programové období.

Objem schválené podpory v OPŽP podle prioritních os (stav k 31. 12. 2008)
 

Prioritní osa Počet projektů Celkové náklady projektů Celkové uznatelné náklady Celková výše podpory

1 234 29 112 711 727   23 005 417 909 Kč 20 511 224 034

2 10 90 221 641   67 675 321 Kč 48 694 060

3 582 8 568 891 682   6 338 250 691 Kč 5 675 478 099

4 151 3 315 182 634   2 937 291 516 Kč 2 273 991 130

6 393 1 851 497 343   1 672 865 229 Kč 1 510 546 865

7 3 79 245 547   73 888 953 Kč 66 500 058

Celkem 1373 43 017 750 574   34 095 389 620 Kč 30 086 434 246

Prioritní osa 1Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Prioritní osa 4

Prioritní osa 6 Prioritní osa 7

Do konce roku 2008 byla u 12 projektů (11 projektů z prioritní osy 4 a 1 projekt z prioritní osy 6) dokončena realizace a předloženo 
závěrečné vyhodnocení akce. U dalších 211 projektů byly dokončeny stavební práce. Příjemcům bylo z Operačního programu 
Životní prostředí ke konci roku proplaceno celkem 1,148 miliardy korun, přičemž z evropských fondů to byla částka téměř 
1,067  miliardy korun a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR to bylo 80,9 milionu korun. Nejvíce prostředků bylo 
proplaceno v prioritních osách 3 a 4.
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Výše schválené podpory z OPŽP podle krajů (v Kč; stav k 31. 12. 2008)

 

Velké projekty v OPŽP
Velké projekty se vyznačují tím, že jejich celkové náklady přesahují 25 milionů eur. O jejich schválení rozhoduje Evropská komise 
na základě doporučení národního řídícího orgánu (Ministerstvo životního prostředí). V roce 2008 bylo na národní úrovni řídícím 
orgánem schváleno 5 velkých projektů. Žádný z nich však nebyl k 31. prosinci 2008 předložen Evropské komisi ke schválení.

Přehled velkých projektů schválených Ministerstvem životního prostředí (v Kč; stav k 31. 12. 2008)

Prioritní 
osa

Název  
projektu

Datum 
schválení 

Celková  
cena

Celkové 
způsobilé 

výdaje

Objem požadované 
podpory z FS

Objem požadované 
podpory ze SFŽP  

ČR/SR

4

Sanace a rekultivace staré 
ekologické zátěže státního 
podniku DIAMO na lokalitě 
Mydlovary – chemická úpravna 
a odkaliště K IV/D

23. 1. 2008 702 935 983 587 001 899 498 951 627 29 350 088

1
Chebsko – environmentální 
opatření

24. 11. 2008 646 156 125 425 594 261 361 755  134 21 279 705

1 Modernizace BČOV Pardubice 24. 11. 2008 641 903 850 429 882 811 365 400 377 21 494 150

1
Projekt ochrany vod povodí 
řeky Dyje – II. etapa

11. 12. 2008 1 709 203 415 1 209 613 815 1 028 171 742 60 480 698

1
Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy – II. fáze

11. 12. 2008 1 934 848 198 1 362 735 694 1 158 325  349 68 136 778

0

4 000 000 000

3 500 000 000

3 000 000 000

2 500 000 000

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický Praha

Plzeňský Středočeský

Ústecký

Vysočina

Zlínský

Výše podpory z OPŽP podle krajů (stav k 31.12.2008)
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Velké projekty financované z ISPA/Fondu soudržnosti
Ještě před vstupem do Evropské unie měla Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti prostřednictvím 
nástroje ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession). Dnem 1. května 2004, kdy se ČR stala členem EU, vznikl ČR nárok 
na čerpání dotací z Fondu soudržnosti (FS). SFŽP ČR byl ustanoven realizačním orgánem pro sektor životního prostředí. Jelikož 
žádný z projektů ISPA nebyl ke dni vstupu České republiky dokončen, byly tyto projekty od 1. května 2004 převedeny na projekty 
Fondu soudržnosti. Od spuštění Operačního programu Životní prostředí je možné žádat o dotaci na velké projekty pouze v rámci 
OPŽP.

Projekty Fondu soudržnosti jsou určeny na podporu v oblasti životního prostředí a dopravy. Projekty financované z Fondu soudrž-
nosti jsou předkládány žadateli z veřejného sektoru (tj. subjekty založenými či zřízenými za účelem uspokojování potřeb obecného 
zájmu, financovanými převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, nebo těmito 
orgány řízenými), přičemž celkové náklady na realizaci projektu by neměly být nižší než 10 milionů eur.

Prioritou tzv. velkých projektů v oblasti životního prostředí je naplnění podmínek legislativy Evropského společenství, a to především 
v oblasti ochrany vod, nakládání s odpady, ochrany ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží.

V roce 2008 byla podpora z prostředků Fondu soudržnosti poskytnuta 28 velkým projektům (které žádaly o dotaci před startem 
OPŽP) v celkové výši 2 665 754,4 tisíc korun.

V roce 2008 byla patnácti vodohospodářským projektům Fondu soudržnosti poskytnuta mimořádná podpora v celkové výši 
500 milionů korun ze státního rozpočtu. Podpora byla vyplacena prostřednictvím fondu z kapitoly Všeobecná pokladní správa, 
z položky výdaje na spolufinancování programu EU, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 1625 ze dne 16. prosince 2008 na zvýšené spolu-
financování z důvodu vzniklých kurzových ztrát. 

Spolufinancování velkých projektů z vlastních prostředků SFŽP ČR
Od začátku programu v roce 2004 do 31. prosince 2008 bylo proplaceno celkem 579 659 tisíc korun dotací (z toho v roce 2008 bylo 
uvolněno 89 847 tisíc korun) a 95 447 tisíc korun půjček (z toho v roce 2008 bylo uvolněno 36 513 tisíc korun) ze SFŽP ČR.

Státní fond se podílí nejen na přípravě a implementaci projektů ISPA a Fondu soudržnosti, ale z vlastních zdrojů tyto projekty také 
spolufinancuje. Celkem bylo předloženo 69 žádostí o podporu ze zdrojů SFŽP ČR (v roce 2008 nebyla však předložena žádná 
žádost). Fond na dotace a půjčky poskytnul z vlastních zdrojů celkem 2 191 177 tisíc korun.
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Velké projekty financované z ISPA/FS, ukončené v roce 2008 (v eurech)

Konečný příjemce Název projektu (zkrácený) Celkové náklady Podpora FS Kraj

Český hydrometeorologický 
ústav

ČHMÚ 16 856 600 12 642 450 celá ČR

Jihočeský vodárenský svaz JVS 5 594 188 3 636 222 Jihočeský

Město Klatovy Klatovy 11 493 290 8 045 303 Plzeňský

Město Příbram Příbram 7 150 400 5 076 784 Středočeský

Mikroregion Radbuza Radbuza 24 161 000 18 120 750 Plzeňský

VHS obcí západních Čech Karlovy Vary 9 402 164 6 863 580 Karlovarský

Město Beroun Beroun 12 379 460 8 046 649 Středočeský

Město Plzeň Plzeň 52 120 000 39 090 000 Plzeňský

Celkem 139 157 102 101 521 738

Velké projekty financované z ISPA/FS, zahájené v roce 2008 (v eurech)

Konečný příjemce Název projektu (zkrácený) Celkové náklady Podpora FS Kraj

VaKBřeclav Břeclavsko 47 279 000 37 350 410 Jihomoravský

VaK Trutnov Čistá horní Úpa 16 359 831 10 633 890 Královéhradecký

VOS Jičín Cidlina 16 620 923 11 136 018 Královéhradecký

SAKO Brno Spalovna Brno 69 625 000 47 345 000 Jihomoravský

Město Karviná Karviná 22 062 000 17 649 600 Moravskoslezský

Celkem  171 946 754 124 114 918  
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Operační program Infrastruktura
Operační program Infrastruktura (OPI) je jedním z pěti operačních programů pro období 2004–2006 s tím, že všechny projekty měly 
být ukončeny do konce roku 2008. Koncem roku 2008 Evropská komise rozhodla o prodloužení lhůty do poloviny roku 2009.

Globálním cílem programu je ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury.
Operační program Infrastruktura tvoří 4 priority:

Priorita 1 – Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (v gesci Ministerstva dopravy)
Priorita 2 – Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (v gesci Ministerstva dopravy)
Priorita 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury (v gesci Ministerstva životního prostředí)
Priorita 4 – Technická pomoc (podílí se Ministerstvo dopravy, MŽP a SFŽP ČR)

Státní fond životního prostředí ČR administruje realizaci priority 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury. V jejím rámci 
jsou realizována 4 opatření:

3.1 – Obnova environmentálních funkcí území 
3.1 A –  Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenč-

ních nádrží a suchých poldrů
3.1 B – Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy
3.2 – Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
3.2 A – Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů
3.2 B – Zásobování obcí pitnou vodou
3.3 – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
3.3 A – Využívání šetrných technologií při spalování
3.3 A1 –  Zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště nemocničního)
3.3 A2 – Snižování emisí z velkých a středních veřejných spalovacích zařízení
3.3 B – Snižování emisí těkavých organických látek
3.3 C – Využívání obnovitelných zdrojů energie
3.4 – Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
3.4 A – Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů
3.4 B – Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

Výzvy k podávání žádostí byly vyhlašovány v letech 2004–2006, roky 2007 a 2008, resp. 2009, jsou vyhrazeny pro dokončení projektů. 

Čerpání finančních prostředků v rámci OPI
Celková alokace pro prioritu 3 činila 193 483 171 eur. K 31. prosinci 2008 bylo schváleno celkem 220 projektů s uznatelnými náklady 
219 611 987 eur a s dotací v celkové výši 177 405 260 eur (z toho 155 920 718 eur z ERDF a 21 484 542 eur ze SFŽP ČR).
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Přehled projektů financovaných z OPI (v eurech; stav k 31. 12. 2008)

Oblast podpory Počet projektů Celkové uznatelné náklady ERDF celkem SFŽP ČR celkem Půjčka SFŽP ČR celkem

3.1 A 56 20 757 046 13 428 413 1 678 462 0

3.1 B 1 108 024 86 419 10 802 0

3.2 A 46 106 946 985 77 397 848 10 694 575 3 349 012

3.2 B 10 11 814 301 8 802 120 1 181 402 238 575

3.3 A1 7 1 835 151 944 650 155 707 145 949

3.3 A2 8 9 084 779 5 550 691 908 450 0

3.3 B 7 1 819 617 636 812 181 918 0

3.3 C 28 19 877 636 14 509 557 1 987 680 375 646

3.4 A 38 26 242 605 19 189 904 2 601 198 607 554

3.4 B 19 21 125 841 15 600 078 2 112 584 156 511

Celkem 220 219 611 987 156 146 493 21 512 778 4 873 247

Státní fond životního prostředí ČR se na spolufinancování podpořených projektů podílí deseti procenty ze základu podpory (tj. 
ze způsobilých nákladů). Fond rovněž na projekty poskytuje půjčky až do výše 10 % ze základu podpory. Proplacené prostředky 
SFŽP ČR od začátku programu do 31. prosince 2008 činily 533,6 milionu Kč dotace a 114,8 milionu Kč půjčky.

Projekty financované z OPI, dokončené v roce 2008 (v Kč)

Oblast podpory Počet projektů
Celkové uznatelné 

náklady
ERDF celkem SFŽP ČR celkem

Půjčka SFŽP ČR 
celkem

3.1 A 21 188 928 517 154 240 848 19 279 304 0

3.2 A 8 460 883 643 341 937 208 341 937 208 341 937 208

3.2 B 3 71 042 373 53 281 777 7 104 236 3 393 958

3.3 A 2 54 133 000 37 853 000 5 413 000 0

3.3 B 3 26 282 963 9 198 436 2 627 695 0

3.3 C 6 113 289 478 84 967 357 11 328 447 4 080 000

3.4 A 13 351 847 717 261 824 556 35 516 664 9 769 208

3.4 B 2 91 508 009 68 631 006 9 150 801 0

Celkem 58 1 357 915 700 1 011 934 188 432 357 355 359 180 374
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Ukončené projekty a jejich ekologické přínosy

Ochrana vod
Od počátku programu do konce roku 2008 bylo ukončeno 17 projektů na ochranu vod, kterým byla z prostředků ERDF poskytnuta 
dotace ve výši 469 843 977 Kč. Dotace SFŽP ČR činila 63 141 558 Kč, půjčka z prostředků fondu činila 9 752 773 Kč, částka na projek-
tovou dokumentaci hrazená z fondu činila 2 937 630 Kč.

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.2, ukončených v roce 2008

Délka nových kanalizačních sítí [km] 79,00

Délka nových vodovodních sítí [km] 47,69

Počet EO napojených na vyhovující ČOV [EO] 14 667

Počet obyvatel nově připojených na vodovod [obyvatel] 5 061

Počet obyvatel zásobených kvalitní pitnou vodou [obyvatel] 3 380

Počet rekonstruovaných/nových úpraven, zdrojů pitné vody [ks] 1

Pokles BSK5 v odpadních vodách [t/rok] 283,9

Pokles CHSKCr v odpadních vodách [t/rok] 631,1

Pokles NL v odpadních vodách [t/rok] 333,2

Pozn.:  BSK5 – biologická spotřeba kyslíku za 5 dní 
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem draselným 
NL – nerozpuštěné látky
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Ochrana ovzduší
Od počátku programu do konce roku 2008 bylo ukončeno 6 projektů v rámci opatření 3.3 A, kterým byla z prostředků ERDF poskyt-
nuta dotace ve výši 77 295 139 Kč. Dotace SFŽP ČR činila 10 473 319 Kč, půjčka z prostředků fondu činila 674 780 Kč a částka 
na projektovou dokumentaci hrazená z fondu činila 1 892 739 Kč. 

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.3 A, ukončených v roce 2008

Délka vybudovaných/rekonstruovaných rozvodů CZT [km] 3,11

Nový instalovaný výkon elektrický [MWe] 0,242

Nový instalovaný výkon tepelný [MWt] 20,92

Počet instalovaných filtrů [ks] 2

Počet připojených objektů [ks] 60

Snížení emisí CO [t/rok] 16,03

Snížení emisí CO2 [t/rok] 10 610,8

Snížení emisí NOX [t/rok] 15,38

Snížení emisí SO2 [t/rok] 56,63

Snížení emisí TZL [t/rok] 65,69

Snížení emisí VOC [t/rok] 5,33

Snížení instalovaného výkonu [MW] 8,224

Pozn.:  TZL – tuhé znečišťující látky 
VOC – těkavé organické látky
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V rámci opatření 3.3 B bylo od počátku programu do konce roku 2008 ukončeno 5 projektů, kterým byla z prostředků ERDF poskyt-
nuta dotace ve výši 10 604 430 Kč. Dotace SFŽP ČR dosáhla výše 3 029 405 Kč.

Dosažené ekologické přínosy akce v rámci opatření 3.3 B, ukončených v roce 2008

Počet instalovaných zařízení k snížení emisí VOC [ks] 4

Snížení emisí VOC [t/rok] 134,2

V rámci opatření 3.3 C bylo od počátku programu do konce roku 2008 ukončeno 6 projektů, kterým byla z prostředků ERDF poskyt-
nuta dotace ve výši 84 042 549 Kč. Dotace z prostředků SFŽP ČR byla poskytnuta ve výši 11 205 131 Kč, částka na projektovou doku-
mentaci hrazená z prostředků fondu činila 990 200 Kč. Půjčka fondu byla poskytnuta ve výši 4 079 998 Kč.

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.3 C, ukončených v roce 2008

Délka vybudovaných/rekonstruovaných rozvodů CZT [km] 2,74

Instalovaný elektrický výkon z OZE [MW] 0,5

Instalovaný tepelný výkon z OZE [MW] 6,12

Počet přípojek [ks] 40

Snížení emisí skleníkových plynů [t/rok] 3 458,6
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Ochrana přírody a krajiny
Od počátku programu do konce roku 2008 bylo ukončeno 39 projektů, kterým byla z prostředků ERDF poskytnuta dotace ve výši 
228 750 371 Kč a dotace fondu 28 659 974 Kč. Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých prostředků, 
činila 1 274 827 Kč. 

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.1, ukončených v roce 2008

Výměra nové retenční nádrže [m2] 108 747

Výměra nových poldrů [m2] 30 823

Výměra revitalizovaných rybníků [m2] 920 183
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Nakládání s odpady, technologie a program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
Od počátku programu do konce roku 2008 bylo ukončeno 38 projektů, kterým byla poskytnuta dotace z prostředků ERDF ve výši 
477 696 055 Kč. Dotace ze SFŽP ČR byla 64 523 844 Kč, půjčka z prostředků fondu činila 11 017 990 korun a částka na projektovou 
dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých prostředků, činila 2 479 732 Kč.

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.4, ukončených v roce 2008

Kapacita sběrných dvorů, systému oddělného sběru [t/rok] 35 959,96

Materiálově využito (recyklováno) [t/rok] 9 480

Plocha sanovaného a rekultivovaného území [m2] 130 116

Plocha sběrného dvora, plocha území spádové oblasti [m2] 24 249,4

Počet sběrných dvorů, systémů odděleného sběru [ks] 27

Třídění odpadů [t/rok] 41 915,77

Upraveno odpadů [t/rok] 6 254
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Národní programy
SFŽP ČR nabízel v roce 2008 dotace z národních zdrojů prostřednictvím tzv. Národních programů. Poskytování podpor se řídilo 
směrnicí MŽP č. 13/2006 a jejími přílohami. Vyhlašované programy umožňovaly realizovat projekty, které nebylo možné financovat 
z evropských zdrojů.

V Národních programech byla podpora pro rok 2008 rozdělena do několika oblastí. Jednalo se zejména o programy v oblasti 
ochrany ovzduší a program péče o přírodní prostředí, ochranu a využívání přírodních zdrojů (program vyhlášený podle příloh I). 

Tento program nabízel dotace v oblastech:

1. ochrana vod
2. ochrana ovzduší
3. péče o přírodní prostředí
4. nakládání s odpady
8. podpora environmentálního vzdělávání a osvěty
9. neinvestiční podpora poradenství v oblasti REACH

(Programy 5, 6 a 7, 10 a 11 nebyly v roce 2008 vyhlášeny.)

K 30. dubnu 2008 byly přílohy I zrušeny a 1. listopadu 2008 nově vyhlášeny. Od listopadu tento program nabízí dotace pouze 
v oblasti ochrany ovzduší – 2.6 Program ochrany ozónové vrstvy Země – a v oblasti péče o přírodní prostředí, ochranu a využívání 
přírodních zdrojů – 3.1.6 Výkup pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných 
prvcích.
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Schválené žádosti v Národních programech podle přílohy I (v tis. Kč; stav k 31. 12. 2008)

Program Počet Celkové náklady Podpora Půjčka Dotace

1.2 1 48 731 36 420 0 36 420

1.5 3 56 951 38 393 15 612 22 781

2.6 2 9 350 8 440 0 8 440

3.1.6 2 80 000 80 000 0 80 000

4.5 1 455 225 0 225

8.1 28 80 092 52 655 0 52 655

8.2 1 210 147 0 147

9. 2 15 028 7 514 0 7 514

10.2 4 13 614 10 139 0 10 139

10.3 15 16 037 12 691 0 12 691

Celkem 59 320 468 246 624 15 612 231 012

 
Pozn.:  Žádosti programů 10.2 Investiční podpora environmentálního vzdělávání a 10.3 Neinvestiční podpora environmentálního vzdělávání  

byly přijaty již v předchozích letech.

Z Národních programů bylo podporováno také využívání obnovitelných zdrojů energie pro ohřev vody a vytápění bytů a rodinných 
domů (program vyhlášený podle příloh II). Cílem bylo zabezpečení realizace Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008. Žádosti byly přijímány od 20. března 2008 do 31. prosince 2008. Podpořeno bylo 
3 041 projektů. Podpora byla distribuována v rámci:

1.A  Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy 
(žadateli mohou být pouze fyzické osoby):

a) kotle na biomasu
b) solární systémy na teplou vodu
c) solární systémy na přitápění a teplou vodu

4.A Tepelná čerpadla
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Schválené žádosti fyzických osob – podle přílohy II (v Kč; stav k 31. 12. 2008)

Program Počet akcí Celkové náklady v Kč Uvažovaná podpora v Kč Odborný posudek

1.A.a 698 68 590 445 28 827 349 1 462 697

1.A.b 1 510 166 683 926 69 912 768 3 041 646

1.A.c 711 137 907 704 42 267 406 1 681 091

4.A 121 35 187 197 7 064 570 313 691

Celkem* 3 041 408 860 803 148 272 093 6 501 624

 
*  Na výjimku ministra byla podpořena akce na instalaci fotovoltaického solárního systému s celkovými náklady akce 491 530 Kč, dotace ve výši 200 000 Kč a příspěvek 

na úhradu odborného posudku ve výši 2 499 Kč. Tato akce je započítána do celkových součtů za programy 1.A a 4.A.

Poslední oblastí, na kterou byly poskytnuty dotace z národních zdrojů, byl program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty 
a poradenství. Program byl vyhlášen v září 2008 podle příloh III. Příjem žádostí o dotaci byl zahájen 14. listopadu 2008 a ukončen 
v lednu následujícího roku. Do konce roku 2008 však nebyla přijata žádná žádost o dotaci. Podporované oblasti:

2.  Program neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních 
center

3. Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí
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Švýcarské fondy
Program švýcarsko-české spolupráce umožní České republice během následujících pěti let, tj. do roku 2012, přijímat finanční pomoc 
Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun. 

Z této částky je přibližně 30 milionů franků, tedy téměř půl miliardy korun, určeno pro oblast životního prostředí a infrastruktury. 
Implementací této oblasti podpory byl pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Z regionálního hlediska budou podporovány 
projekty týkající se především Moravskoslezského a Olomouckého kraje, případně kraje Zlínského.

Základním dokumentem pro příjem pomoci Českou republikou z finančního příspěvku Švýcarska je Rámcová dohoda mezi 
Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce za účelem snížení 
hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie („Rámcová dohoda“), která byla podepsaná 20. prosince 2007 
v Bernu.

V roce 2008 probíhaly přípravy a připomínkování Metodiky finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolu-
práce. Finalizace dokumentů a další přípravné práce byly projednány s nadřízenými orgány – s Ministerstvem životního prostředí 
a s Ministerstvem financí ČR. 

Dosud nebyla vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí o dotaci. První výzvy by měly být vyhlášeny během roku 2009.
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Zahraniční spolupráce
Státní fond životního prostředí ČR i v roce 2008 pokračoval ve spolupráci se zahraničními kolegy z Mongolska a Srbska, která byla 
započata v letech předchozích. Šlo především o vzájemné předávání zkušeností a znalostí. V březnu byla pozvána mongolská dele-
gace složená ze zástupců čtyř ministerstev, včetně tajemníka ministra životního prostředí. V červnu se SFŽP ČR spolu s MŽP podílel 
na studijní cestě 3 zástupců srbského ministerstva životního prostředí a v listopadu ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr 
Štěpánek přijal nového srbského ministra pro životní prostředí, který projevil velký zájem o naše experty. 

Nejvýraznější a nejvýznamnější spolupráce z hlediska výhledů do budoucna a již dosažených úspěchů probíhá s Vietnamským 
fondem životního prostředí (VEPF). V Praze byl 6. června zorganizován Kulatý stůl k rozvojové spolupráci ČR s Vietnamem 
v oblasti životního prostředí, kde došlo k podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Státním fondem životního prostředí ČR 
a Vietnamským fondem životního prostředí (VEPF) Vietnamské socialistické republiky. Krátce poté byla česká delegace pozvána 
do Vietnamu na konferenci Da Nang I. Spolupráce s VEPF má již nyní značné výsledky. Naše know-how je ve Vietnamu velmi ceněné. 
Společné úspěchy jsou prezentovány na mezinárodních konferencích. V říjnu se na půdě Ústavu mezinárodních vztahů ředitel 
Štěpánek zúčastnil pracovního jednání o prioritách rozvojové spolupráce mezi Českou republikou a Vietnamem u příležitosti ofici-
ální cesty zástupců Vietnam Committee for Foreign NGO Affairs (COMINGO) a People’s Aid Coordinating Committee (PACCOM). 
Kontakty mezi ČR a Vietnamem se řídí mj. usnesením vlády z 31. března 2004, které definovalo Vietnam jako jednu z osmi prioritních 
zemí pro dlouhodobou zahraniční rozvojovou spolupráci.

Mezi další aktivity v roce 2008 patřilo např. i spolupořádání třídenní mezinárodní konference v rámci projektu Britského velvyslanectví 
a British Council Climate Change: Oportunity Through Action. 

SFŽP ČR rovněž každoročně 10. března vyvěšuje tibetskou vlajku na podporu nezávislosti Tibetu.
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Finanční 
zpráva

Souhrnná ekonomická situace

Fond v uplynulém období zajistil plynulé poskytování finančních prostředků na akce smluvní podpory dle platných interních pravidel 
pro uvolňování finančních prostředků (tzv. fakturační princip) včetně krytí provozních výdajů kanceláře fondu.

V současné době SFŽP ČR plní prioritu vlády ČR a Ministerstva financí ČR, kterou je spolufinancování investic z evropských fondů.
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 rok 2008 rok 2007 index 2008/2007

Počáteční stav k 1. lednu celkem, vč. půjčky MUFIS 3 539,4 2 734,9 129,4

Tvorba bilančních zdrojů 1 871,3 1 964,3 95,3

Dotace na krytí kurzových ztrát 500,0 0,0 ×

Odprodané, postoupené a zaplacené pohledávky 0,0 0,0 ×

Splátky půjček 516,0 638,1 80,9

Příjmy celkem 2 887,3 2 602,4 110,9

Zdroje celkem 6 426,7 5 337,3 120,4

Použití bilančních zdrojů transfery 1 657,9 1 452,0 114,2

— v tom: výplata mimořádné dotace na krytí kurzových ztrát FS 500,0 ×  

— půjčky 98,7 106,7 92,5

Příspěvek na úhradu úroků z kom. úvěru 1,5 7,4 20,3

Celkem 1 758,1 1 566,1 112,3

Náklady kanceláře fondu (včetně úroků a splátek z MUFIS) 283,8 231,8 122,4

— Z toho úroky z úvěru MUFIS 8,7 10,0 87,0

— Z toho splátka MUFIS 50,0 50,0 100,0

Výdaje celkem 2 041,9 1 797,9 113,6

Limit výdajů dle usnesení vlády č. 970 ze dne 16. 8. 2006 pro rok 2007, 
pro rok 2008 UV č. 628 ze dne 11. 6. 2007

3 222,8 2 433,9 ×

Rozdíl výdajů a limitu dle usnesení vlády 1 180,9 636,0 ×

Saldo příjmů a výdajů 845,4 804,5 ×

Státní pokladniční poukázky 0,0 0,0 ×

Rozdíl zdrojů a výdajů celkem 4 384,8 3 539,4 123,9

Zůstatek finančních prostředků 4 384,8 3 539,4 123,9

Finanční bilance fondu (v mil. Kč, k 31. 12. 2008; vč. indexu 2008/2007)

31
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Finanční prostředky na účtech termínovaných vkladů a na běžných účtech u komerčních bank činí 4 414,2 milionu korun. 
Disponibilní zůstatek finančních prostředků vykazuje fond ve výši 4 385,4 milionu korun.

Rozdíl mezi zůstatkem finančních prostředků uvedeným v rozvaze a zůstatkem vykazovaným pod kapitolou výdaje fondu v celkové 
výši 20,1 milionu korun tvoří neuhrazené závazky související s činností kanceláře fondu (tj. na provozní náklady fondu: nevyplacené 
mzdy, včetně zákonných odvodů, neuhrazené dodavatelské faktury a zálohy).

Z celkového objemu nasmlouvaných finančních prostředků bylo k 31. prosinci 2008 příjemcům podpory skutečně vyplaceno celkem 
1 758,1 milionu korun:

—  na finanční podporu formou transferů 1 659,4 milionu korun (z toho 895,2 milionu korun na národní programy – 
v tom 1,5 milionu korun příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, 89,8 milionu korun ISPA/FS, 500 milionu 
korun na krytí kurzových ztrát ISPA/FS, 93,5 milionu korun OPI a 80,9 milionu korun OPŽP);

—  na finanční podporu formou půjčky 98,7 milionu korun (z toho národní programy 32,4 milionu korun, ISPA/FS 
36,5 milionu korun a OPI 29,8 milionu korun).

Příjmy SFŽP ČR

Příjmy fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí, ze splátek 
poskytnutých půjček a jejich úroků a výnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech. O použití finančních 
prostředků z fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu – Rady fondu. Tyto 
příjmy netvoří součást státního rozpočtu ČR.

Příjmová část rozpočtu byla ke dni 31. prosinci 2008 splněna na 110,6 procenta, se započtením přijaté dotace na úhradu kurzových 
ztrát na 133,7 procenta a po celý rok se vyvíjela bez větších výkyvů. Na celkových příjmech fondu se k 31. prosinci 2008 podílely 
příjmy z poplatků za znečištění životního prostředí částkou 1 605,5 milionu korun, což proti roku 2007, kdy činily 1 723,5 milionu 
korun, znamená pokles o 118 milionů. Na tento pokles měla nemalý vliv povinnost fondu vrátit přeplatky čistírně odpadních vod 
JE Temelín a JE Dukovany, a to od roku 2004 v celkové výši zhruba 70 milionů korun. V roce 2008 byly vráceny finanční prostředky 
ve výši 32,8 milionu korun.

V roce 2008 fond dle usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1625 obdržel od Všeobecné pokladní správy mimořádnou dotaci 
ve výši 500 milionů korun na kompenzaci kurzových ztrát vzniklých při implementaci projektů Fondu soudržnosti v rámci programo-
vého období let 2004–2006. Tyto prostředky byly v průběhu prosince 2008 vyplaceny.
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Struktura plnění příjmové části rozpočtu za rok 2008 (v mil. Kč)

Rozpočtová položka Rozpočet 2008
Příjmy 

k 31. 12. 2008
Plnění v % Rozdíl

Příjmy z poplatků a pokut podle složek životního prostředí

Odpadní voda 350,0 240,7 68,8 -109,3

Podzemní voda 360,0 382,0 106,1 22,0

Ovzduší 440,0 542,7 123,3 102,7

Odpady 120,0 105,0 87,5  -15,0

Obaly 18,0 18,3 101,7 0,3

Příroda 310,0 316,8 102,2 6,8

Pokuty a finanční postihy 0,0 70,6 × 70,6

Celkem 1 598,0 1 676,1 104,9 78,1

Úroky z vkladů 30,0 103,6 345,3 73,6

Úroky z půjček 30,0 29,3 97,7 - 0,7

Splátky půjček (bez vratek půjček) 501,0 516,0 103,0 15

Příjmy z finančního vypořádání 0,0 32,9 × 32,9

Vratky půjček za roky předchozí 0,0 0,2 × 0,2

Ostatní příjmy 0,0 29,2 × 29,2

Prodané a zaplacené pohledávky 0,0 0,0 × 0,0

Celkem SFŽP ČR 2 159,0 2 387,3 110,6 228,3

Mimořádná dotace na krytí kurzových ztrát 0,0 500,0 × ×

Celkem SFŽP ČR včetně dotace 2 159,0 2 887,3 133,7 × 

Příjem z poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se oproti roku 2007, kdy bylo na účet fondu připsáno 
401 milionů korun, snížil o 160,3 milionu na 240,7 milionu korun, což představuje značný meziroční propad o 40 %. Tímto se výběr 
poplatků propadl na nejnižší úroveň za poslední tři roky. Tento propad je z části způsoben zvýšením kvality čištění vypouštěných 
vod a investic do čistíren odpadních vod a z části i možnou manipulací znečišťovatelů s jimi vypouštěnou vodou, která je sledována 
kontrolními laboratořemi. Řada subjektů též využívá zákonné možnosti odkladu platby poplatků z důvodu výše uvedených investic 
do čistíren odpadních vod. Stávající právní úprava je ovšem relativně velice benevolentní, a dokonce umožňuje úplné odpuštění 
těchto poplatků. Pro rok 2009 lze v této oblasti očekávat spíše sestupný trend, který se může zastavit nejdříve v roce 2010, a to 
v případě schválení nového vodního zákona ve znění, které podporuje SFŽP ČR. 
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Finanční prostředky fond zhodnotil jejich uložením na termínované vklady u komerčních peněžních ústavů. Celkové úroky z termí-
novaných vkladů a ostatní výnosy dosáhly k 31. prosinci 2008 hodnoty 95,7 milionu korun, úroky z běžných účtů 7,9 milionu korun. 
Takto získané prostředky byly použity na financování nákladů kanceláře fondu. 

Vývoj hodnoty příjmů fondu v období 1992–2008 (v mil. Kč)

Rok Poplatky a ostatní příjmy Splátky půjček Program ozdravění ovzduší Příjmy celkem

1992 2 422,50 0 0 2 422,50

1993 2 727,40 40,20 0 2 767,60

1994 3 287,60 201,50 1 000 4 489,10

1995 3 042,50 317,00 1 600 4 959,50

1996 2 837,30 516,90 2 000 5 354,20

1997 3 060,00 738,60 1 500 5 298,60

1998 2 730,10 1 037,00 0 3 767,10

1999 2 504,80 1 215,00 0 3 719,80

2000 2 154,60 1 346,50 0 3 501,10

2001 1 916,60 1 325,10 0 3 241,70

2002 2 135,20 1 279,30 0 3 414,50

2003 2 151,70 1 043,30 0 3 195,00

2004 1 976,20 979,20 0 2 955,40

2005 2 017,20 850,50 0 2 867,70

2006 1 802,60 752,90 0 2 555,50

2007 1 964,30 638,10 0 2 602,40

2008 1 871,30 516,00 0 2 387,30

* Příjmy v letech 2003 a 2004 jsou uvedeny bez úvěru MUFIS v celkové výši 500 mil. Kč, v roce 2008 bez dotace na krytí kurzových ztrát ISPA/FS ve výši 500 mil. Kč.
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Výdaje SFŽP ČR

Celkové finanční výdaje dosáhly k 31. prosinci 2008 výše 2 041,9 milionu korun, z toho 500 milionů korun činí realizovaná dotace 
na krytí kurzových ztrát.

Počínaje rokem 2004 je fondu pro každý rok stanoven limit výdajů. Dle usnesení vlády č. 628 ze dne 11. června 2007 představoval 
vládou schválený závazný objem výdajů pro rok 2008 částku 3 222,8 milionu korun.

Stav výdajového limitu (v mil. Kč, k 31. 12. 2008)

Limit výdajů pro rok 2008 Skutečné výdaje v roce 2008 Rozdíl

3 222,8 2 041,9 1 180,9

Výdajový limit nebyl dočerpán, neboť financování akcí Operačního programu Životní prostředí začalo v listopadu 2008.
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Realizované finanční výdaje – skladba výdajů podle složek životního prostředí (v mil. Kč; stav k 31. 12. 2008)

 Transfery Podíl % Půjčka Podíl % Výdaje celkem Podíl %

Voda celkem 1 145,8 69,0 88,8 90,0 1 234,6 70,2

 Z toho NP 528,7 31,9 32,4 32,8 561,1 31,9

 Z toho FS 583,9 35,2 36,5 37,0 620,4 35,3

 Z toho OPI 30,5 1,8 19,9 20,2 50,4 2,9

Z toho OPŽP 2,7 0,2 0,0 0,0 2,7 0,2

Příroda celkem 179,0 10,8 0,0 0,0 179,0 10,2

 Z toho NP 156,2 9,4 0,0 0,0 156,2 8,9

 Z toho OPI 12,4 0,7 0,0 0,0 12,4 0,7

 Z toho OPŽP 10,4 0,6 0,0 0,0 10,4 0,6

Ovzduší celkem 226,1 13,6 0,5 0,5 226,6 12,9

 Z toho NP 175,8 10,6 0,0 0,0 175,8 10,0

 Z toho OPI 14,1 0,8 0,5 0,5 14,6 0,8

 Z toho OPŽP 36,2 2,2 0,0 0,0 36,2 2,1
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 Transfery Podíl % Půjčka Podíl % Výdaje celkem Podíl %

Freony 3,7 0,2 0,0 0,0 3,7 0,2

Odpady 104,8 6,3 9,4 9,5 114,2 6,5

 Z toho NP 30,8 1,9 0,0 0,0 30,8 1,8

 Z toho FS 5,9 0,4 0,0 0,0 5,9 0,3

 Z toho OPI 36,5 2,2 9,4 9,5 45,9 2,6

 OPŽP 31,6 1,9 0,0 0,0 31,6 1,8

CELKEM 1 659,4 100,0 98,7 100,0 1 758,1 100,0

 Z toho NP 895,2 53,9 32,4 32,8 927,6 52,8

 FS 589,8 35,5 36,5 37,0 626,3 35,6

 OPI 93,5 5,6 29,8 30,2 123,3 7,0

 OPŽP 80,9 4,9 0,0 0,0 80,9 4,6

— Tabulka neobsahuje náklady kanceláře fondu a úvěru MUFIS. 
— V tabulce je zahrnuta výplata mimořádné dotace na krytí kurzových ztrát FS ve výši 500 mil. Kč. 

Ve výše uvedené tabulce jsou v části dotace zahrnuty i příspěvky na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 1,5 milionu korun, 
a to ve složce ochrana vody ve výši 1,4 milionu korun, ve složce ovzduší ve výši 0,1 milionu korun.

Rozdíl příjmů a výdajů (roku 1992 až 2008) ve výši 4,38 miliardy korun (bez postoupené pohledávky ve výši 0,6 miliardy korun 
a včetně čerpání úvěru MUFIS ve výši 0,5 miliardy korun a čerpání dotace 0,5 miliardy korun v roce 2008) je zdrojem krytí již existují-
cích finančních závazků fondu.
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Personální  
údaje
K 31. prosinci 2008 pracovalo na SFŽP ČR celkem 288 zaměstnanců. Pokračoval tak trend z roku 2007 
ve zvyšování počtu zaměstnanců kvůli agendě rozšířené zejména o administraci Operačního programu 
Životní prostředí.

Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance SFŽP ČR v roce 2008 činil 28 810 Kč.

Věková struktura Muži Ženy Celkem %

Do 20 let 0 1 1 0,3

21–30 let 32 66 98 34,0

31–40 let 31 37 68 23,6

41–50 let 13 38 51 17,7

51–60 let 23 26 49 17,0

61 let a více 17 4 21 7,3

Celkem 116 172 288 100

% 40,3 59,7 100

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008
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Personální změny 

V červnu vznikl nový úsek kanceláře ředitele fondu, jehož 
náměstkyní se stala dosavadní vedoucí kanceláře ředitele 
Zdeňka Klimková. Tu po odchodu na mateřskou nahradila 
vedoucí odboru Švýcarských fondů Hana Bakičová. V prosinci 
náměstka úseku informačních technologií Eduarda Hlavu 
vystřídal Ladislav Rychtárik.
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Odborný růst pracovníků SFŽP ČR 

Státní fond životního prostředí ČR věnuje velkou pozornost vzdělávání a dalšímu rozvoji svých zaměstnanců. V roce 2008 absolvovali 
pracovníci SFŽP ČR řadu odborných školení stavebního, technického, ekonomického i právního charakteru, což jsou oblasti úzce 
související se zpracováváním projektových žádostí i následnými činnostmi zajišťujícími především úspěšnou implementaci operačních 
programů. 

Zaměstnanci fondu však rozvíjejí své schopnosti i v oblasti sociálních kompetencí, čehož dokladem je řada úspěšných absolventů 
kurzů manažerských a komunikačních dovedností.

Pracovníci SFŽP ČR při své práci komunikují i s orgány Evropské unie, včetně evropských auditorů, kteří pečlivě sledují dodržování 
právních předpisů EU. Při těchto jednáních je zapotřebí dobrých znalostí anglického jazyka nejen na obecné, ale i odborné úrovni. 
Proto je rozvoj jazykových znalostí nedílnou součástí profesního růstu zaměstnanců Státního fondu životního prostředí ČR.

SFŽP ČR vidí své pracovníky a jejich odbornou kvalifikaci jako nejdůležitější podmínku úspěšné práce celé instituce.
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Organizační  
struktura SFŽP ČR 

Platná k 31. 12. 2008

ODBOR ODDĚLENÍ

Ředitel

ÚSEK

informačních technologií

řízení projektů

ekonomický

projektové přípravy a kontroly

spisové služby

Zelené linky

informačních technologií systémové podpory

vývoje a správy SW

ochrany vod

ochrany ovzduší a obnovitelných 
zdrojů energie

ochrany přírody, odpadů 
a environmentálního vzdělávání

metodické a projektové podpory 
řízení projektů

hodnocení a financování akcí I

hodnocení a financování akcí II

účetnictví a rozpočtu realizace plateb

účetnictví

rozpočtu a bilancí

správy

příjmu žádostí a krajských 
pracovišť

krajských pracovišť I

krajských pracovišť II

krajských pracovišť III

Rady fondu, řízení a podpory 
příjmu žádostí

programové podpory

interního auditu

tiskový mluvčí

projektové kontroly

interního auditu

auditních činností

administrace a projektů

PPP projektů

finančních nástrojů

finančních příjmů fondu analytické

kontrolní

administrace TA

technické asistence 
a neinvestičních programů

národních programů a EVVO

realizace projektů TA

kanceláře ředitele zahraničních vztahů a rozvojové 
spolupráce

metodické podpory ŘP

programové podpory ŘP

tajemník ředitele

právní legislativy a veřejných zakázek

právní podpory realizovaných akcíšvýcarských fondů

tištěných a elektronických médií

řízení lidských zdrojů

komunikace

vnitřní a vnější komunikace

evidence smluv

I IVII VIII

I IVII III

I IVII III

implementace programu GIS
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Vedení SFŽP ČR

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph. D. 
ředitel SFŽP ČR

Ing. Zdeňka Klimková 
vedoucí kanceláře ředitele

Ing. Eduard Hlava 
náměstek úseku informačních 
technologií

Ing. Petr Valdman 
náměstek úseku řízení projektů

Ing. Petr Stehlík 
náměstek ekonomického úseku

Mgr. Leo Steiner 
náměstek úseku projektové 
přípravy a kontroly
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Rada fondu

Rada fondu je poradním orgánem ministra životního prostředí. Jejím úkolem je projednávání zásadních otázek tvorby a užití finanč-
ních prostředků fondu. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. V průběhu roku 2008 proběhlo 
5 zasedání Rady fondu.

 

Předseda Rady fondu:  

Ing. arch. Václav Mencl poslanec, místopředseda Výboru pro životní prostředí, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Členové Rady fondu:

RNDr. Libor Ambrozek poslanec, předseda Výboru pro životní prostředí, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ing. Ivo Bárek senátor, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Senát Parlamentu ČR

Ing. Erik Geuss ředitel Sekce strategie a ekonomiky průmyslu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Rut Bízková náměstkyně ministra, ředitelka Sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Pavel Činčera ředitel Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Úřad vlády ČR

Jiří Hodač náměstek ministra, Sekce investic a dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy

Josef Ježek poslanec, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ing. Dan Jiránek primátor města Kladna a předseda Komise pro životní prostředí, Svaz měst a obcí

Ing. Jiří Krátký poslanec, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ladislav Mlčák poslanec, místopředseda Výboru pro životní prostředí, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ing. Miloslav Müller ředitel Kabinetu ministra, Ministerstvo financí ČR

Ing. Ludmila Müllerová senátorka, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Senát Parlamentu ČR

MUDr. Zuzana Peterková Oddělení hygieny obecné a komunální, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Petr Skokan hejtman Libereckého kraje (do listopadu 2008)

MVDr. Přemysl Rabas poslanec, Výbor pro životní prostředí, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ing. Ladislav Šincl poslanec, Výbor pro životní prostředí, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ing. Jiří Trnka ředitel Odboru environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie, Ministerstvo zemědělství

Ing. Jiří Vačkář náměstek ministra, Sekce region. politiky a cest. ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj
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Poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen fond) zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací na základě § 18, odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o metodickém 
pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2008 SFŽP ČR zaevidoval a vyřídil e-mailem 2 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Písemnou formou 
byl vyřízen jeden dotaz. Ústní dotazy a odpovědi na ně se podle zákona neevidují.

Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.
— Počet podaných žádostí o informace: 3
— Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0
— Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
—  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladu na své vlastní zaměstnance 
a nákladu na právní zastoupení: 0

— Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
— Počet stížností podaných podle § 16a: 0
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Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Pro zajištění vysoké kvality a rychlosti při poskytování informací Státní fond životního prostředí ČR provozoval v roce 2008 Zelenou 
linku pro žadatele o dotace. Profesionálně vyškolení pracovníci radí žadatelům při řešení možných nejasností ohledně zpracování 
a podávání žádostí po telefonu i prostřednictvím e-mailu.

Nejdůležitější typy dotazů a odpovědi na ně, které vyřizovali pracovníci Zelené linky, jsou k dispozici na stránkách www.opzp.cz v sekci 
Nejčastější otázky a odpovědi. Pracovníci Zelené linky odpovídali denně na desítky dotazů. Počet vyřízených otázek přesáhl 13 000.

Požadované informace nebo soubory informací Státní fond životního prostředí ČR poskytoval žadatelům bezplatně.

Žádosti o informace se týkaly zejména:
—  podmínek pro poskytnutí finanční podpory environmentálních šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody 

pro fyzické osoby a vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly,
—  počtu podpořených projektů v rámci Národních programů a fondů Evropské unie a výše rozdělených finančních 

prostředků,
— možností získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí,
— průběhu realizace a výsledků vybraných projektů.
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Předmět a účel ověření:
Předmětem ověření byla roční účetní závěrka za 
rok 2008 Státního fondu životního prostředí ČR 
ve smyslu ustanovení zákona č. 254/2000 Sb., 
o auditorech, a v souladu s Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. 

Auditor vydal výrok bez výhrad.

Zpráva 
auditora
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Kontakty

SFŽP ČR 

Olbrachtova 2006/9
140 00 PRAHA 4 

Tel.: 267 994 300
Fax: 272 936 597
Zelená linka: 800 260 500
Web: www.sfzp.cz
E-mail: dotazy@sfzp.cz 

Sídlo:
Kaplanova 1931/1
148 00 PRAHA 11 – Chodov

JIHOČESKÝ KRAJ
Mánesova 3a
371 03 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel.: 387 203 857, 386 351 995

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Šumavská 31 
612 54 BRNO
Tel.: 549 133 479, 549 133 429

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
Tel.: 353 408 407, 353 408 409

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
ul. Třída ČSA 383
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: 495 426 361, 495 426 360

LIBERECKÝ KRAJ
nám. Dr. E. Beneše 26 
460 01 LIBEREC 3
Tel.: 485 244 334, 485 244 140

Kontakty na krajská pracoviště



51

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Českobratrská 7
702 00 OSTRAVA 2
Tel.: 596 138 314, 596 112 527 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Wellnerova 7
779 00 OLOMOUC
Tel.: 585 244 616, 585 203 855

PARDUBICKÝ KRAJ 
Pernerova 168 (budova Chemingu)
530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 265 420, 466 924 858

PLZEŇSKÝ KRAJ 
Kopeckého sady 11
306 32 PLZEŇ
Tel.: 378 033 909, 378 033 910

PRAHA 
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Tel.: 267 994 431, 267 994 132

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Tel.: 267 994 366, 267 994 201

ÚSTECKÝ KRAJ
Stroupežnického 7
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
Tel.: 475 205 598, 475 205 59

VYSOČINA KRAJ
Havlíčkova 111
586 02 Jihlava
Tel.: 567 213 855, 565 659 262

ZLÍNSKÝ KRAJ
J. A. Bati 5520 (budova č. 22)
760 01 ZLÍN
Tel.: 577 522 274, 577 522 275
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O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,

vzduch a přírodu





zelená linka 800 260 500 (po–pá 7.30–16.00)
e-mail dotazy@sfzp.cz 
web www.sfzp.cz


