
Výroční zpráva SFŽP ČR za rok 2009



AAU Assigned Amount Unit (jednotka přiděleného množství) 

BSK5 Biologická spotřeba kyslíku za 5 dnů 

CZT Centrální zdroj tepla 

ČOV Čistírna odpadních vod 

EK Evropská komise

EO Ekvivalentní obyvatel 

EP Environmentální poradenství 

ERDF European Regional Development Funds (Evropské fondy pro 
regionální rozvoj) 

EU Evropská unie 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

FS Fond soudržnosti 

GIS Green investment scheme (program Zelená úsporám) 

CHSK-Cr Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem draselným 

ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-accession (Nástroj 
předvstupních strukturálních politik)

Krnap Krkonošský národní park 

MFČR Ministerstvo financí ČR 

MUFIS Municipální finanční společnost, a. s. 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NL Nerozpuštěné látky 

Seznam použitých zkratek

NP Národní programy 

OP Operační program 

OPI Operační program Infrastruktura 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PO Prioritní osa

PPP Private public partnership (partnerství veřejného a soukromého 
sektoru) 

RL Registrační list 

ŘO Řídicí orgán

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR 

SR Státní rozpočet 

TA Technická asistence 

TZL Tuhé znečišťující látky 

ÚOHS Úřad na ochranu hospodářské soutěže 

VaK Vodovody a kanalizace 

VEPF Vietnam Environment Protection Fund (Vietnamský fond ochrany 
životního prostředí) 

VOC Těkavé organické látky 

VP Velké projekty 

ŽP Životní prostředí
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Po úspěšném rozběhnutí Operačního programu Životní prostředí, který již třetím rokem 
spolufinancuje environmentální projekty z evropských fondů, se Státní fond životního 
prostředí ČR zhostil, a to velmi úspěšně, dalšího úkolu – administrace programu Zelená 
úsporám. Cílem tohoto programu je snížit emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší, 
které znamená zvýšený výskyt respiračních alergií českých dětí a dalších onemocnění 
dýchacího ústrojí naší populace. Toho má být dosaženo podporou investic domácností 
do kvalitního zateplování domů, do náhrady neekologického vytápění za nízkoemisní kotle 
na biomasu a účinná tepelná čerpadla, do instalace těchto zdrojů v nízkoenergetických 
novostavbách a také do nové výstavby v pasivním energetickém standardu. 

Nezanedbatelnou výhodou programu je i to, že kromě energie a emisí ušetří lidé 
významné částky za vytápění. Finančním zdrojem programu Zelená úsporám jsou 
prostředky z prodeje jednotek AAU. 

Radost mám i z pokroku výše zmíněného Operačního programu Životní prostředí. 
Téměř dva a půl tisíce úspěšných projektů si v roce 2009 z programu ukrojilo bezmála 
44 miliard korun a 6,1 miliardy korun bylo žadatelům do konce téhož roku skutečně 
vyplaceno. To znamená, že v přibližně jedné třetině programového období byla rozdělena 
již téměř třetina prostředků, které tento program, v historii České republiky unikátní, 
nabízí. 

Rozšíření nabídky dotačních titulů si vyžádalo posílit tým pracovníků státního fondu 
o další odborníky. Růstu počtu zaměstnanců však již nestačila kapacita sídla fondu 
v Kaplanově ulici. Proto byly ve výběrovém řízení vybrány nové prostory v Praze 4, přímo 
nad stanicí metra Budějovická. To žadatelům přineslo výhodu lepšího dopravního spojení. 
A větší komfort pro žadatele je cílem celého týmu pracovníků Státního fondu životního 
prostředí ČR.

Touto cestou také děkuji všem zaměstnancům fondu za jejich usilovnou práci a přeji jim 
hodně energie k administraci všech našich dotačních programů.

Petr Štěpánek
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
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Přispíváme ke zlepšování 
životního prostředí 
Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 zásadním způsobem přispívá 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.

Úspěchy a události roku 2009

Spuštění programu Zelená úsporám

Za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti byl v dubnu spuštěn dotační program nazvaný Zelená úsporám, podporující úspory 
energií a využívání obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Od dubna do konce roku 2009 bylo přijato 
3 118 žádostí o dotaci. 
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2 481 projektů získalo z OPŽP dotaci ve výši téměř 44 miliard korun 

Ke konci roku bylo v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) schváleno 2 481 projektů s celkovými náklady přesahujícími 
63 miliard korun a celkovou schválenou výší dotace téměř 44 miliard korun. Na účty příjemců byla uvolněna částka 6,1 miliardy 
korun, přičemž z evropských fondů to byla částka téměř 5,7 miliardy korun, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR to 
bylo 417 milionů korun a ze státního rozpočtu téměř 18 milionů korun. Nejvíce prostředků bylo proplaceno v prioritní ose zaměřené 
na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie, ve které příjemci obdrželi přes 2,7 miliardy korun. V prioritní ose zamě-
řené na odpadové hospodářství příjemci obdrželi téměř 1,4 miliardy korun. Operační program Životní prostředí je jeden z prvních 
programů, kterému se podařilo získat refundace vynaložených prostředků přímo z fondů EU. Na účet Národního fondu Ministerstva 
financí ČR byla připsána částka ve výši 9 487 554,09 eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a částka 65 094 184,90 eur 
z Fondu soudržnosti (FS).

5
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První velký projekt schválený Evropskou komisí byl z OPŽP

Prvním z velkých projektů ze všech operačních programů vyhlášených na roky 2007 až 2013 realizovaných na území ČR, který 
Evropská komise schválila, byl projekt z OPŽP nazvaný Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové mlýny. 
Jde o jednu z nejdražších investic Ivančicka poslední doby za více než 730 milionů korun. Přinese dostavbu a opravu vodovodní 
a kanalizační sítě v obcích Ivančice, Oslavany, Padochov (okres Brno-venkov). Vše má být hotovo do listopadu 2011. Evropská unie 
poskytne na projekt dvaasedmdesát procent způsobilých výdajů (445 mil. Kč), Státní fond životního prostředí ČR dalších pět procent 
(26 mil. Kč) a o zbytek se rozdělí samotné obce.

Partnerství

Cílem projektu Partnerství, který trval po celý rok 2009, bylo zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o Operačním programu 
Životní prostředí. V rámci projektu bylo zrealizováno 10 akcí. Jednalo se o filmové festivaly Jeden svět, Fresh Film Fest a Ekofilm, envi-
ronmentální minifestival Země město 2009, mezinárodní festival Architecture Week Ostrava 2009, odborné konference Energetický 
management měst a obcí, Moravské obce a města a Man and the Biosphere a sérii televizních dokumentů Ano pro Evropu. 
Na kongresu Odpady Luhačovice zástupci fondu předali Cenu Karla Velka. 

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 se SFŽP ČR jako jeden z prvních úřadů státní správy rozhodl objednat externí protikorupční 
audit. Externí audit realizovaly Transparency International a sdružení Oživení. Hlavním cílem auditu, který začal v září 2008, bylo iden-
tifikovat riziková a slabá místa procesu přerozdělování prostředků z fondů Evropské unie a z národních zdrojů a navrhnout opatření 
na jejich odstranění. Ze závěru auditu ze dne 31. března 2009 vyplývá, že proces administrace žádostí o podporu projektů z OPŽP je 
dobře regulovaný a právní rámec nevykazuje závažnější nedostatky. 
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OPŽP jako první předložil audit shody

Hlavním cílem tzv. „Auditu shody“ bylo ověřit, zda auditní orgán, platební a certifikační orgán, řídicí orgány a zprostředkující subjekty 
jsou připraveny na správu finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie a zda řídicí a kontrolní systémy v České republice jsou 
nastaveny v souladu s odpovídající legislativou evropského společenství. Ministerstvo životního prostředí, řídicí orgán Operačního 
programu Životní prostředí, a Státní fond životního prostředí České republiky, zprostředkující subjekt Operačního programu Životní 
prostředí, jako první Ministerstvu financí, auditnímu orgánu všech operačních programů, doložily řádné nastavení řídicího a kontrol-
ního systému pro administraci projektů. Tato zpráva byla postoupena Evropské komisi ke schválení. V srpnu Evropská komise zprávu 
přijala bez výhrad. 

Ocenění 

Společenská hra Dotace! a kalendář na rok 2009, materiály vyrobené pro propagaci Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP), získaly ocenění v soutěži Hvězda 3D reklamy a Kalendář roku 2009. 

Hra Dotace! vyhrála v soutěži Hvězda 3D reklamy 1. místo v kategorii reklamní a dárkové předměty pro sport, hobby a volný čas. 
Kalendář nazvaný Ossa Longum, Ossa Breve získal 2. místo v kategorii reklamní kalendář či diář a zároveň uspěl i v soutěži Kalendář 
roku 2009, v níž obdržel 3. cenu v kategorii za nejlepší design. Časopis Priorita získal certifikát vysoké profesionální úrovně nazvaný 
Zlatý středník, který uděluje PR Klub.

Více komfortu pro klienty 

Kvůli administraci nových dotačních programů vzrostl od prosince roku 2008 do prosince 2009 počet zaměstnanců fondu z 288 na 
410. Při tomto množství již kapacita budovy v Kaplanově ulici nestačila. Proto byly ve výběrovém řízení vybrány nové prostory v Praze 4, 
v Olbrachtově ulici, které fondu pronajímá Raiffeisenbank. Stěhování probíhalo v etapách od ledna do března 2009 tak, aby činnost 
fondu nebyla narušena. Od ledna 2009 má tedy státní fond jinou korespondenční adresu, sídlo fondu zůstalo v ulici Kaplanova. 
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Činnost SFŽP ČR 
v roce 2009
Státní fond životního prostředí ČR je specificky zaměřenou institucí, která byla zřízena zákonem 
č. 388/1991 Sb. 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 SFŽP ČR 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 několika dotačních programů (viz schémata). Tyto programy se 
liší jednak zdroji, ze kterých jsou financovány, jednak cílovou skupinou, pro kterou jsou určeny. V roce 2009 fond poskytoval dotace 
žadatelům z následujících dotačních programů: Operační program Životní prostředí, Zelená úsporám, Národní programy. Rovněž 
administroval projekty programů, které dosud nebyly uzavřeny, ale již nefinancují nové projekty: Operační program Infrastruktura, 
Fond soudržnosti. V neposlední řadě připravoval implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce: Švýcarských fondů. 
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Operační program 
Životní prostředí 

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ/JINÉ ZDROJE

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ/JINÉ ZDROJE

Evropský fond pro regionální 
rozvoj

Operační program 
Infrastruktura

Národní programy

Zelená úsporám prodej přebytku jednotek AAU

velké projekty financované 
z ISPA / Fondu soudržnosti

Fond soudržnostiStátní rozpočet

Švýcarské fondy švýcarské veřejné zdroje

Evropský fond pro regionální 
rozvojSFŽP ČR

Fond soudržnostiStátní rozpočet

SFŽP ČR

Operační program 
Životní prostředí 

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ/JINÉ ZDROJE

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ/JINÉ ZDROJE

Evropský fond pro regionální 
rozvoj

Operační program 
Infrastruktura

Národní programy

Zelená úsporám prodej přebytku jednotek AAU

velké projekty financované 
z ISPA / Fondu soudržnosti

Fond soudržnostiStátní rozpočet

Švýcarské fondy švýcarské veřejné zdroje

Evropský fond pro regionální 
rozvojSFŽP ČR

Fond soudržnostiStátní rozpočet

SFŽP ČR

Operační program 
Životní prostředí 

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ/JINÉ ZDROJE

NÁRODNÍ ZDROJE DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ/JINÉ ZDROJE

Evropský fond pro regionální 
rozvoj

Operační program 
Infrastruktura

Národní programy

Zelená úsporám prodej přebytku jednotek AAU

velké projekty financované 
z ISPA / Fondu soudržnosti

Fond soudržnostiStátní rozpočet

Švýcarské fondy švýcarské veřejné zdroje

Evropský fond pro regionální 
rozvojSFŽP ČR

Fond soudržnostiStátní rozpočet

SFŽP ČRProgramy dobíhající (v r. 2009 již nebyla vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí, 
pokračovala realizace a administrace schválených projektů)

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

Programy, ve kterých mohli zájemci v roce 2009 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 
udržitelného 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. 

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 na 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 na 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.

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

Podíl jednotlivých prioritních os Operačního programu Životní prostředí

PO 1: 40,4 %

PO 2: 12,9 %
PO 3: 13,7 %

PO 4: 15,8 %

PO 5: 1,2 %

PO 6: 12,2 %

PO 7: 0,9 % PO 8: 2,9 %

Zdroje jednotlivých prioritních os
 

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

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 20. prosince 2007. Do konce roku 2009 bylo v rámci OPŽP vyhlášeno 
celkem16 výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory, přičemž v roce 2009 to byly VIII. až XVI. výzva. Žádosti z XV. a XVI. 
výzvy, vyhlášených v prosinci roku 2009, byly přijímány až v roce 2010. Zájem o podporu z operačního programu byl značný. 
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Přehled výzev vyhlášených v roce 2009
 

Pořadí 
výzvy

Příjem žádostí
Oblast 

podpory

Alokace  
na výzvu 

v mil. eur 1

         Podané žádosti o podporu  
Projekty s vydaným RL  

(= schválené)2

Počet Objem v eurech Počet Objem v eurech

VIII. 9. 2. – 7. 4. 2009 2.1 — 57 15 086 383 29 7 975 038

VIII. 9. 2. – 7. 4. 2009 2.2 — 32 22 812 340 24 12 343 736

VIII. 9. 2. – 6. 3. 2009 5.1 — 9 8 934 438 4 8 477 386

VIII. 9. 2. – 7. 4. 2009 7.1 — 33 28 586 496 13 13 864 609

IX. VP3 23. 3. – 14. 12. 2009 1.1 — 3 83 393 690 0 0

IX. VP3 23. 3. – 14. 12. 2009 1.2 — 0 0 0 0

X. 4. 5. – 30. 6. 2009 1.3 37,879 8 927 176 8 927 176

X. 4. 5. – 30. 6. 2009 3.1 189,394 154 28 033 418 0 0

X. 4. 5. – 30. 6. 2009 3.2 189,394 79 16 955 385 0 0

XI. 3. 8. – 30. 9. 2009 3.1 189,394 5 2 239 099 0 0

XI. 3. 8. – 30. 9. 2009 3.2 189,394 956 299 203 605 0 0

XI. 3. 8. – 30. 9. 2009 4.1 56,818 568 208 935 114 0 0

XI. 3. 8. – 30. 9. 2009 4.2 56,818 54 64 560 572 0 0

XII. 24. 8. – 15. 10. 2009 1.1 — 50 171 154 977 0 0

XII. 24. 8. – 15. 10. 2009 1.2 — 1 2 078 502 0 0

XIII. 2. 11. 2009 – 5. 1. 2010 1.1 189,394 282 514 762 703 0 0

XIII. 2. 11. 2009 – 5. 1. 2010 1.2 113,636 71 174 046 163 0 0

XIV. 2. 11. 2009 – 5. 1. 2010 1.3 37,879 79 30 758 827 0 0

XIV. 2. 11. 2009 – 5. 1. 2010 5.1 37,879 25 7 248 006 0 0

XIV. 2. 11. 2009 – 5. 1. 2010 6.1 – 6.6 164,773 1 277 271 901 668 0 0

XIV. 2. 11. 2009 – 5. 1. 2010 7.1 18,939 50 46 150 289 0 0

XV. 4. 1. – 30. 6. 2010 4.1 227,273   

XV. 4. 1. – 30. 6. 2010 2.2 75,758   

XVI. 1. 2. – 31. 3. 2010 3.2 113,636   

Celkem 3 793 1 997 768 848 78 43 587 945

Pozn.: Alokace na výzvy I.–IX. a XII. nebyla stanovena. 
1 Alokace na výzvy = finanční prostředky EU 
2 RL = Registrační list je vydáván po schválení projektových žádostí. 
3 VP – výzva na velké projekty (tj. projekty s celkovými náklady > 25 mil. eur)

XV. a XVI. výzva byly vyhlášeny v prosinci 2009, příjem žádostí probíhal až v roce 2010. 
Finanční objemy v eurech jsou přepočítány kurzem platným pro 01/2010, tj. 
26,40 CZK/EUR. 
Zdroj: SFŽP-Central, stav k 26. 2. 2010.
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K 31. prosinci 2009 (od počátku programu) bylo podáno 6 041 žádostí o dotaci, z toho bylo k financování schváleno celkem 
2 620 projektů (včetně projektů technické asistence, které slouží k zajištění administrace programu) v souhrnné výši schválené dotace 
44,3 miliardy korun. Z této částky připadá 41,4 miliardy korun na prostředky poskytnuté z Fondu soudržnosti a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a 2,9 miliardy na prostředky poskytnuté ze SFŽP ČR. V roce 2009 bylo schváleno 1 108 projektů s celkovou výší 
dotace dosahující téměř 13,6 miliardy korun. Projektů technické asistence bylo od počátku programu ke konci roku 2009 schváleno 
172 v souhrnné výši poskytnutých prostředků 795 milionů korun. Z toho bylo v roce 2009 schváleno celkem 81 projektů (38 projektů 
za MŽP, 43 projektů za SFŽP ČR) se souhrnnými prostředky ve výši 270 milionů korun (87 milionů Kč za MŽP, 183 milionů Kč za 
SFŽP ČR).

Objem schválené podpory z OPŽP podle prioritních os (v Kč; k 31. 12. 2009)
 

Prioritní 
osa

Počet Celkové náklady
Celkové uznatelné 

náklady
Podpora ERDF/FS Dotace SFŽP ČR/SR Celková výše podpory

1 329 38 691 383 278 30 317 702 899 25 460 729 252 1 543 519 399 27 004 248 651

2 61 1 607 292 863 1 126 338 188 551 514 491 68 077 062 619 591 553

3 577 8 207 398 054 5 894 001 398 4 984 698 761 291 007 302 5 275 706 064

4 424 7 691 090 667 6 790 406 272 4 539 822 578 420 525 958 4 960 348 536

5 9 403 414 670 373 374 663 272 791 491 21 886 333 294 677 824

6 1064 6 080 221 882 5 545 919 929 4 581 643 897 454 703 156 5 036 347 053

7 17 570 249 510 520 327 122 427 218 696 36 147 917 463 366 613

8 139 916 544 574 688 198 776 584 968 959 79 013 120 663 982 079

Celkem 2620 64 167 595 497 51 256 269 247 41 403 388 123 2 914 880 248 44 318 268 371

Největší počet projektů byl schválen v rámci prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, a to 1 064. Celková výše podpory pro 
prioritní osu 6 dosáhla výše 5 miliard korun. Objem schválených prostředků byl nejvyšší v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohos-
podářské infrastruktury a snižování rizika povodní, v které bylo schváleno 329 projektů při celkové výši podpory 27 miliard korun. 
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Výše schválené podpory z OPŽP podle krajů (v Kč; k 31. 12. 2009)
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Do konce roku 2009 bylo dokončeno 547 projektů, u 42 z nich již došlo k certifikaci výdajů, u 236 projektů bylo ukončeno financo-
vání a u 269 projektů byla dokončena realizace. Příjemcům bylo z Operačního programu Životní prostředí ke konci roku proplaceno 
celkem téměř 6,1 miliardy korun, přičemž z evropských fondů to byla částka téměř 5,7 miliardy korun, z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR 417 milionů korun a ze státního rozpočtu téměř 18 milionů korun. Nejvíce prostředků bylo proplaceno v prio-
ritní ose zaměřené na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie. V této prioritní ose příjemci obdrželi přes 2,7 miliardy 
korun. V prioritní ose zaměřené na odpadové hospodářství příjemci obdrželi téměř 1,4 miliardy korun. Ekologické přínosy realizova-
ných projektů jsou uvedeny ve zprávě o hospodaření za rok 2009. 
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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 řídicího orgánu (Ministerstva životního prostředí). V roce 2009 byl na národní úrovni řídicím 
orgánem schválen a Evropské komisi odeslán jeden velký projekt. Z pěti projektů schválených řídicím orgánem v roce 2008 byly 
Evropské komisi odeslány čtyři, jeden z uvedených projektů Evropská komise v roce 2009 také schválila.

Přehled velkých projektů schválených k 31. 12. 2009 
 

PO Název projektu

Rok schválení

ŘO EK

Celková cena 
(v Kč)

Přepočet 
na eura

Celkové způsobilé 
výdaje (v Kč)

Požadovaná  
dotace (v Kč)

4

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

2008 — 702 935 983 26 446 049 587 001 899 528 301 708

1 Chebsko – environmentální opatření 2008 — 646 156 125 26 395 266 448 291 173 403 462 057

1 Modernizace BČOV Pardubice 2008 — 641 903 850 26 221 563 442 703 971 398 433 574

1
Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje 
– II. etapa

2008 2009 1 709 203 415 67 879 405 1 209 613 815 1 088 652 434

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

2008 — 1 934 848 198 76 840 675 1 362 735 694 1 226 462 125

1
Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava 
a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

2009 2009 737 591 944 26 928 103 523 030 798 470 727 718
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Zelená úsporám 
Program Zelená úsporám (GIS; Green investment scheme) byl vyhlášen v dubnu 2009 a je určen pro širokou veřejnost na podporu 
instalací zdrojů na vytápění a přípravu teplé vody s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor 
při rekonstrukcích i v novostavbách. 

V programu je podporováno zateplování rodinných a bytových domů, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu, účinných tepel-
ných čerpadel a solárních kolektorů a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Program bude ukončen 31. prosince 2012 
s tím, že následná administrace bude průběžně dokončována v roce 2013.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem přebytku jednotek AAU několika zahraničním kupcům, tudíž 
prostřednictvím emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu 
je až 25 miliard korun. V roce 2009 podepsala Česká republika smlouvy o prodeji 68,5 milionu emisních jednotek. V souladu se 
zákonem č. 695/2004 Sb. jsou výnosy z prodeje emisních kreditů příjmem fondu a lze je použít pouze na další snižování emisí CO2.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory, které jsou dále členěny do jednotlivých podoblastí.

Základní členění oblastí podpory programu Zelená úsporám
 

Oblast podpory Popis 

Oblast A Úspora energie na vytápění

 Podoblast A1
Celkové zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu (možnost žádat i na panelové 
bytové domy)

 Podoblast A2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy – dílčí zateplení

Oblast B Výstavba v pasivním energetickém standardu

Oblast C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 Podoblast C1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

 Podoblast C2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

 Podoblast C3 Instalace solárně-termických kolektorů

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období 
programu. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků programu.
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V srpnu 2009 došlo k úpravě podmínek pro získání dotace. Cílem úprav bylo zjednodušit podmínky pro získání dotace a zpřístupnit 
podporu co nejširší skupině žadatelů. V podoblasti podpory A1 bylo nově umožněno žádat na panelové bytové domy. Zároveň byla 
podpora doplněna o příspěvek na projektovou dokumentaci.

Počet žádostí podle oblasti podpory a typu objektu k 31. 12. 2009
 

Oblast podpory Počet žádostí
Dotace bez bonusu  

(výše investiční podpory) v Kč
Celkové investiční náklady v Kč

A 1 132 344 453 602 647 795 356 

 A1 415 235 659 193 436 997 965 

 – bytové domy 55 116 661 858 213 899 366 

 – rodinné domy 360 118 997 335 223 098 599 

 A2 717 108 794 409 210 797 391 

 – bytové domy 32 17 738 400 41 446 165 

 – rodinné domy 685 91 056 009 169 351 226 

B 8 2 000 000 20 889 200 

 – rodinné domy 8 2 000 000 20 889 200 

C 1 978 137 520 684 318 947 343 

 C1 589 43 044 767 96 445 919 

 – bytové domy 1 50 000 92 291 

 – rodinné domy 588 42 994 767 96 353 628 

C2 120 8 626 886 36 077 087 

 – bytové domy 2 540 000 2 656 508 

 – rodinné domy 118 8 086 886 33 420 579 

C3 1 269 85 849 031 186 424 337 

 – bytové domy 16 8 796 094 19 744 985 

 – rodinné domy 1 253 77 052 937 166 679 352 

Celkový součet 3 118 483 974 286 987 631 899 
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Struktura počtu žádostí podle umístění předmětné nemovitosti
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Jednoznačně dominantní skupinou žadatelů z hlediska podílu na počtu žádostí (více než 96 %) jsou fyzické osoby nepodnikající, mezi 
ostatními typy žadatelů převládají společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. 

Z hlediska podílu na objemu dotace jsou stále hlavní skupinou žadatelů fyzické osoby, ale s výrazně menším podílem (70,1% podíl 
na celkovém objemu dotace), na druhém místě jsou společenství vlastníků jednotek (18,1% podíl).

Jednoznačně dominantním typem nemovitosti z hlediska podílu na počtu žádostí jsou rodinné domy s podílem 96,6 %. Nejméně 
podporovaným typem nemovitosti z hlediska počtu žádostí jsou panelové bytové domy. Tuto skutečnost lze do jisté míry vysvětlit 
větší časovou náročností projektové přípravy a opožděného zapojení panelových domů do programu (září 2009).

Ke konci roku 2009 byla převážná většina podaných žádostí v procesu přípravy na schvalování, podrobnější informace ukazuje násle-
dující přehled.

Stav žádosti Počet žádostí

k proplacení / proplaceno 170

schváleno 463

zpracovává se / schvaluje se 2478

administrace ukončena 7

Celkem 3118
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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 předkládané 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 2009 byla poskytnuta podpora z prostředků Fondu soudržnosti 21 velkým projektům (žádosti o dotaci před startem OPŽP) 
v celkové výši 3 225 197,5 tisíce korun.

Spolufinancování velkých projektů z prostředků SFŽP ČR

Státní fond se podílel 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 2009 nebyla však předložena žádná 
žádost) v celkové výši 2 191 177 tisíc korun.

Od začátku programu v roce 2004 do 31. prosince 2009 bylo ze SFŽP ČR proplaceno celkem 698 394 tisíc korun dotací (z toho 
v roce 2009 bylo uvolněno 118 735 tisíc korun) a 156 375 tisíc korun půjček (z toho v roce 2009 bylo uvolněno 60 928 tisíc korun).



20

Velké projekty financované z ISPA/FS ukončené v roce 2009 (v eurech)
 

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

Město Karviná Kanalizace Karviná 22 062 000 17 649 600 Moravskoslezský

VaK Břeclav ČOV a kanalizace Břeclavsko 47 279 000 37 350 410 Jihomoravský

Vodohospodářská zařízení Šumperk Kanalizace a ČOV Morava I 20 831 000 15 623 250 Olomoucký

Statutární město Olomouc Kanalizace a vodovodní síť Olomouc II 34 842 000 25 086 240 Olomoucký

VaK Mladá Boleslav ČOV a kanalizace Mladoboleslavsko 19 225 943 12 304 604 Středočeský

VaK Přerov ČOV a kanalizace Morava a Bečva 12 373 281 7 547 701 Olomoucký

VaK, svazek obcí Třebíč Vodovodní přivaděče a úpravna vody Třebíčsko 13 998 476 9 658 948 Vysočina

VaK Vyškov ČOV a kanalizace Vyškov 19 424 683 12 820 291 Jihomoravský

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

VaK Pardubice Kanalizace a ČOV Labe – Loučná 20 179 990 12 511 594 Pardubický

VOS Jičín ČOV Cidlina 16 620 923 11 136 018 Královéhradecký

Celkem 243 197 127 172 322 546

Velké projekty financované z ISPA/FS zahájené v roce 2009 (v eurech)
 

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

Vodárenská společnost Táborsko Kanalizace Táborsko 14 245 840 7 692 753 Jihočeský

Město Vrchlabí Kanalizace Čisté horní Labe 14 726 131 10 897 337 Královéhradecký

Slezský vodohospodářský svazek Kanalizace a ČOV Olše 36 067 182 26 329 043 Moravskoslezský

Celkem  65 039 153 44 919 133  

Patnácti vodohospodářským projektům v rámci Fondu soudržnosti byla z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z položky výdaje na 
spolufinancování programu EU prostřednictvím fondu ve smyslu usnesení vlády ČR č. 1625 ze dne 16. 12. 2008, poskytnuta mimo-
řádná podpora v celkové výši 500 mil. korun na zvýšené spolufinancování z důvodu vzniklých kurzových ztrát. U těchto vybraných 
projektů by bylo důsledkem nedostatku vlastních zdrojů s největší pravděpodobností zvýšení cen vodného a stočného, nebo by 
projekty nebyly dokončeny.



21

Operační program Infrastruktura
Operační program Infrastruktura (OPI) je jedním z pěti operačních programů pro období 2004–2006 s tím, že všechny projekty 
musejí 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 tři priority (čtvrtou tvoří technická pomoc na realizaci tři hlavních os). Vedle budování 
dopravní infrastruktury a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí, které má v gesci Ministerstvo dopravy, je to 
zlepšování environmentální infrastruktury, jež má v gesci MŽP a administrativu této priority má na starosti SFŽP ČR.

Priorita Zlepšování environmentální infrastruktury je rozdělena na 4 opatření:

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

Opatření 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

Opatření 3.3 – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
3.3 A – Využívání šetrných technologií při spalování
 3.3 A 1 –  Zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště 

nemocničního)
 3.3 A 2 – Snižování emisí z velkých a středních veřejných spalovacích zařízení
3.3 B – Snižování emisí těkavých organických látek
3.3 C – Využívání obnovitelných zdrojů energie

Opatření 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, byly vyhrazeny pro dokončení projektů. 
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Čerpání finančních prostředků v rámci OPI

K 31. prosinci 2009 bylo schváleno celkem 219 projektů s uznatelnými náklady téměř 5,5 miliardy korun a s dotací v celkové výši 
4,5 miliardy korun (z toho 3,9 miliardy korun z ERDF a 528 milionů ze SFŽP ČR).

Přehled projektů financovaných z OPI k 31. 12. 2009 (v Kč)
 

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

3.1. A 55 411 964 579 329 472 907 41 142 658 0

3.1. B 1 2 720 048 2 176 038 272 000 0

3.2. A 46 2 723 913 060 1 952 257 700 257 697 286 80 608 569

3.2. B 10 297 120 089 219 416 708 29 711 282 5 990 823

3.3. A 15 274 963 836 163 103 703 26 790 738 3 674 780

3.3. B 7 45 556 585 15 943 452 4 554 553 0

3.3. C 28 520 534 444 380 362 071 50 037 523 9 458 762

3.4. A 38 661 250 840 482 939 569 65 488 174 15 297 766

3.4. B 19 528 843 917 390 481 376 52 884 361 3 940 941

Celkem 219 5 466 867 398 3 936 153 524 528 578 575 118 971 641

Státní fond životního prostředí ČR se podílí na spolufinancování podpořených projektů deseti procenty ze základu podpory (tj. ze 
způsobilých nákladů). Fond rovněž poskytuje na projekty půjčky až do výše 10 % ze základu podpory. Proplacené prostředky SFŽP 
ČR od začátku programu do 31. prosince 2009 činily 528,6 milionu korun dotace a 119 milionu korun půjčky.

Projekty financované z OPI, jejich administrace byla dokončena v roce 2009 (v Kč)
 

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

3.1. A 13 107 920 989 86 336 103 10 792 051 0

3.1. B 0 0 0 0 0

3.2. A 26 1 720 958 545 1 239 221 148 169 080 947 59 667 686

3.2. B 4 141 228 193 102 497 790 14 122 705 2 596 870

3.3. A 8 163 225 600 85 808 564 16 317 419 0

3.3. B 3 15 256 496 5 339 022 1 525 148 0

3.3. C 19 394 582 939 286 013 015 37 442 951 5 378 764
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3.4. A 9 227 090 440 168 401 078 22 708 333 5 305 539

3.4. B 6 237 734 224 172 149 114 23 773 410 2 915 178

Celkem 88 3 007 997 426 2 145 765 834 295 762 964 75 864 037

Ukončené projekty a jejich ekologické přínosy

Ochrana vod
Od počátku programu do konce roku 2009 bylo ukončeno 48 projektů na ochranu vod, kterým byla z prostředků ERDF poskytnuta 
dotace ve výši 1 887 119 147 korun. Dotace SFŽP ČR činila 256 419 370 korun, půjčka z prostředků fondu činila 77 054 408 korun, 
částka na projektovou dokumentaci hrazená z fondu činila 11 016 570 korun.

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.2 ukončených do 31. 12. 2009
 

Délka nových kanalizačních sítí [km] 392,88

Délka nových vodovodních sítí [km] 78,31

Počet EO napojených na vyhovující ČOV [EO] 68 812

Počet obyvatel nově připojených na vodovod [obyvatel] 8 348

Počet obyvatel zásobených kvalitní pitnou vodou [obyvatel] 6 990

Počet rekonstruovaných/nových úpraven, zdrojů pitné vody [ks] 4

Pokles BSK5 v odpadních vodách [t/rok] 1 401

Pokles CHSK-Cr v odpadních vodách [t/rok] 2 953,50

Pokles NL v odpadních vodách [t/rok] 1 758,08

Pozn.: BSK5 – biologická spotřeba kyslíku za 5 dní

CHSK-Cr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem draselným

NL – nerozpuštěné látky
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Ochrana ovzduší a obnovitelné zdroje energie
Od počátku programu do konce roku 2009 bylo ukončeno 49 projektů v rámci opatření 3.3, jimž byla z prostředků ERDF poskyt-
nuta dotace ve výši 552 278 324 korun. Dotace SFŽP ČR činila 80 432 025 korun, půjčka z prostředků fondu činila 13 133 542 korun 
a částka na projektovou dokumentaci hrazená z fondu činila 4 320 100 korun. 

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.3 ukončených do 31. 12. 2009
 

Délka vybudovaných/rekonstruovaných rozvodů CZT [km] 3,18

Nový instalovaný výkon elektrický [MWe] 0,60

Nový instalovaný výkon tepelný [MWt] 71,97

Počet instalovaných filtrů [ks] 4

Snížení emisí hlavních znečišťujících látek (CO2, NOx, SO2, TZL, VOC) [t/rok] 629,70

Počet instalovaných zařízení k snížení emisí VOC [ks] 8

Snížení emisí skleníkových plynů [t/rok] 40 448,81

Snížení instalovaného výkonu [MW] 16,53

Snížení emisí VOC [t/rok] 134,2

Instalovaný elektrický výkon z OZE [MW] 0,56

Instalovaný tepelný výkon z OZE [MW] 18,97

Počet přípojek [ks] 238

Pozn.: TZL – tuhé znečišťující látky

VOC – těkavé organické látky
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Ochrana přírody a krajiny
Od počátku programu do konce roku 2009 bylo ukončeno 55 projektů, kterým byla z prostředků ERDF poskytnuta dotace ve výši 
330 118 084 korun a dotace ze SFŽP ČR 41 262 060 korun. Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých 
prostředků, činila 2 526 740 korun. 

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.1 ukončených do 31. 12. 2009
 

Výměra nové retenční nádrže [m2] 169 497

Výměra nových poldrů [m2] 30 823

Výměra revitalizovaných rybníků [m2] 1 135 144,57

Nakládání s odpady, technologie a program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
Od počátku programu do konce roku 2009 bylo ukončeno 56 projektů, kterým byla poskytnuta dotace z prostředků ERDF ve výši 
856 021 185 korun. Dotace ze SFŽP ČR byla 116 052 568 korun, půjčka z prostředků fondu činila 19 238 707 korun a částka na 
projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých prostředků, činila 3 620 410 korun.

Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.4 ukončených do 31. 12. 2009
 

Kapacita sběrných dvorů, systému odděleného sběru [t/rok] 47 201,96

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

Plocha sanovaného a rekultivovaného území [m2] 379 956

Plocha sběrného dvora, plocha území spádové oblasti [m2] 35 141,40

Počet sběrných dvorů, systémů odděleného sběru [ks] 1 107

Třídění odpadů [t/rok] 49 563,02

Upraveno odpadů [t/rok] 10 954
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Národní programy
SFŽP ČR nabízel v roce 2009 dotace z národních zdrojů prostřednictvím tzv. Národních programů. Poskytování podpor se řídilo 
směrnicí MŽP č. 13/2006 a jejími přílohami (přílohy I, II a III). Podpora byla zaměřena na projekty, které nebylo možné financovat 
z evropských zdrojů. Ekologické přínosy realizovaných projektů jsou uvedeny ve zprávě o hospodaření za rok 2009.

Podle příloh I byly v roce 2009 přijímány žádosti o dotace v oblasti ochrany ovzduší a v oblasti péče o přírodní prostředí, ochranu 
a využívání přírodních zdrojů. V programu 2.6 – Program ochrany ozónové vrstvy Země – nebyly v roce 2009 přijaty žádné žádosti. 
V programu 3.1.5 – Realizace plánů péče ve zvláště chráněných územích – byla schválena jedna žádost o dotaci ve výši 1 782,2 tisíce 
korun pro Sdružení Krajina. V programu 3.1.6 – Výkup pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech 
a významných krajinných prvcích – byly schváleny dvě žádosti o dotaci: ČR – Správa národního parku České Švýcarsko ve výši 
9 milionů korun a Správa Krnap ve výši 120 milionů korun. V srpnu 2009 byl vyhlášen program Zelená stuha a Zelená stuha ČR pro 
vítěze krajských kol a celonárodního kola soutěže Vesnice roku. Do konce roku bylo přijato 6 žádostí o dotaci, které byly posuzovány 
až v roce 2010. Také bylo v roce 2009 vydáno rozhodnutí 34 projektům v programu 2.8 – Program posuzování ekologických opatření 
vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů, která umožní následný převod snížení emisí skleníkových plynů. Tyto projekty 
SFŽP ČR pouze administruje, ale finančně nepodporuje. 

Přílohy II Národních programů stanovily podmínky pro podporu 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 2009. Podpora byla poskytována na již ukončené projekty. Žádosti byly 
přijímány od 15. ledna 2009 do 31. března 2009 (od dubna 2009 je tento typ projektů podporován z programu Zelená úsporám). 
Podpořeno bylo 1 494 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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Žádosti občanů (fyzických osob) schválené v roce 2009 a jejich přínosy ŽP 
 

 Počet žádostí Náklady Dotace TZL * Plynné látky *

 v Kč v Kč t/rok t/rok

Program 1.A.a 335 34 899 872 15 228 130 37,126 306,402

Program 1.A.b 423 50 271 571 21 526 282 4,279 34,921

Program 1.A.c 278 55 661 896 17 721 955 5,685 47,241

Program 4.A 458 129 579 870 29 224 303 26,231 212,316

Celkem 1494 270 413 209 83 700 670 73,321 600,880

* Jedná se o snížení emisí tuhých a plynných znečišťujících látek.

Poslední oblastí, na kterou byly poskytnuty dotace z národních zdrojů, byl program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty 
a poradenství. Program byl vyhlášen podle příloh III a do konce roku 2009 bylo přijato 38 žádostí o dotaci. Vyhodnocení žádostí 
proběhlo v roce 2010. 

Podporované oblasti:
1. program – investiční podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP) 
v Praze (výstavba, rekonstrukce a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden)

2. program – neinvestiční podpora sítí vzdělávacích a poradenských center (tvorba a realizace vzdělávacích programů, poradenství 
realizované osobně v poradnách i distančně, koordinace v rámci sítě, společná medializace v rámci sítě, kapacitní rozvoj)

3. program – EVVO a EP v prioritních aktuálních tématech životního prostředí (podpora kampaní zaměřených na širokou veřejnost, 
přímé i distanční poradenství, vydávání specializovaných elektronických periodik, vzdělávání konkrétních cílových skupin, koordinace 
významných národních a mezinárodních projektů a programů realizovaných v ČR apod.)

Žádosti programu EVVO a EP přijaté v roce 2009
 

Program Příjem žádostí Počet žádostí Požadovaná dotace v tis. Kč

1. 9. 2. – 3. 4. 2 1 200

2. 29. 5. – 24. 7. 12 37 600

3. 29. 5. – 24. 7. 24 31 900
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Švýcarské fondy
Program švýcarsko-české spolupráce umožní České republice do roku 2017 přijímat finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu 
švýcarských franků, což je přibližně 1,9 miliardy korun s tím, že do června 2012 musejí být podepsány smlouvy o realizaci konkrétních 
projektů. 

Z této částky je přibližně 30 milionů franků, tedy zhruba půl miliardy korun, určeno pro oblast životního prostředí a infrastruk-
tury. Implementací této oblasti podpory bylo pověřeno Ministerstvo životního prostředí. Státní fond životního prostředí ČR je 
pověřeným realizátorem implementace programu. Z regionálního hlediska musí být dodržena podmínka poskytnutí dotace do 
tří okrajových a méně rozvinutých regionů, ve kterých bude vynaloženo nejméně 30 % příspěvku. Jedná se o podporu projektů 
z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Základním dokumentem pro přijetí 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 hospodář-
ských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie („rámcová dohoda“), která byla podepsaná 20. prosince 2007 v Bernu.

V roce 2009 byl Program švýcarsko-české spolupráce oficiálně zahájen Ministerstvem financí ČR. Pracovní skupina v působnosti 
Ministerstva životního prostředí se zástupci SFŽP ČR a MFČR vytvořila metodické materiály včetně specifikace oblastí podpory a cílů. 
Zároveň probíhala jednání s představiteli tří vybraných krajů ohledně přípravy a specifikace vyhlášení výzvy k podávání žádostí 
o dotaci. V srpnu 2009 bylo zaměření výzvy schváleno a SFŽP ČR předložil její text k posouzení ÚOHS. Připomínky antimonopolního 
úřadu byly zohledněny ve znění a úpravě výzvy a pracovní skupina byla seznámena s případným dalším postupem řešení veřejné 
podpory pro jednotlivé cíle.



29

Zahraniční spolupráce
Státní fond životního prostředí ČR navázal v roce 2009 na rozběhnutou spolupráci se zahraničními partnery započatou v před-
chozích letech. Naše know-how stále více oslovuje kolegy z Mongolska. V září 2009 ředitel Petr Štěpánek podepsal v mongolském 
Ulánbátaru memorandum o vzájemném porozumění. Naše znalosti a zkušenosti tak pomohly k založení mongolského fondu život-
ního prostředí. Zástupci nově vzniklého mongolského fondu pak v listopadu navštívili Českou republiku a mimo jiné si prohlédli 
projekty, jejichž realizaci fond podpořil. 

Prohlubuje se také spolupráce s Vietnamem. Na úspěšnou vietnamskou konferenci DaNang I z roku 2008 navázala o rok později 
konference DaNang II, kde byla, jako hmatatelný plod spolupráce mezi vietnamským fondem životního prostředí (VEPF) a SFŽP ČR, 
prezentována společně vydaná publikace a DVD s názvem Vietnam: Projekty, příroda, lidé. Ředitel VEPF se svými kolegy navštívil 
na jaře 2009 národní park Šumava. Ředitel Štěpánek pak na pozvání zasedal i v porotě při volbě Miss Vietnam ČR, která se konala 
v prosinci v pražském Top hotelu. 

V roce 2009 začala spolupráce s Japonskem, které je hlavním nákupčím emisních povolenek ČR. Prvních 40 miliónů emisních 
jednotek odkoupili Japonci v březnu 2009 (příjmy z prodeje jsou uvedeny v přehledu příjmů fondu). V této souvislosti SFŽP ČR 
v listopadu uspořádal v Praze třídenní mezinárodní Seminář japonských čistých technologií věnovaný představení japonských envi-
ronmentálně prospěšných technologií a jejich uplatnění v podmínkách ČR. 

Naši zaměstnanci prezentují úspěchy a zkušenosti SFŽP ČR na mnoha dalších mezinárodních konferencích doma i v zahraničí. 
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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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Finanční bilance fondu k 31. 12. 2009 v mil. Kč (vč. indexu 2009/2008)

Rok 2009 Rok 2008 Index 2009/2008

Počáteční stav k 1. 1. celkem, vč. půjčky MUFIS 4 384,8 3 539,4 123,89

Tvorba bilančních zdrojů 2 283,4 1 871,3 122,02

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

Dotace ze SR 147,7 0,0 × 

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

Splátky půjček 393,1 516,0 76,18

Příjmy celkem 2 824,2 2 887,3 97,81

GIS – Zelená úsporám příjem z prodeje povolenek  13 044,8 0,0 × 

Příjmy vč. GIS celkem 15 869,0 ×  ×

 Zdroje celkem (v roce 2009 vč. GIS) 20 253,8 6 426,7 315,15 

Použití bilančních zdrojů transfery 1 111,8 1 657,9 67,06

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

— půjčky 96,7 98,7 97,87

— GIS 3,3 0,0 × 

— příspěvek na úhradu úroků z kom. úvěru 1,2 1,5 80,0

Celkem 1 213,0 1 758,1 68,09

Náklady kanceláře fondu (včetně úroků a splátek z MUFIS) 603,0 283,8 212,47

z toho – úroky z úvěru MUFIS 7,4 8,7 85,06

— splátka MUFIS 50,0 50,0 100,0

Výdaje celkem 1 816,0 2 041,9 88,94

Limit výdajů dle usnesení vlády č. 970 č. 628 ze dne 11. 6. 2007 pro rok 
2008, pro rok 2009 UV č. 736 ze dne 27. 6. 2008

2 018,0 3 222,8 ×

Rozdíl výdajů a limitu dle usnesení vlády 202,0 1 180,9 ×

Saldo příjmů a výdajů 14 053,0 845,4 ×

Státní pokladniční poukázky 0,0 0,0 ×

Rozdíl zdrojů a výdajů celkem 18 437,8 4 384,8 420,49

Zůstatek finančních prostředků 18 437,8 4 384,8 420,49

31
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Usnesením vlády České republiky č. 617 ze dne 23. června 2003 vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing 
Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností, a. s.) až do výše 500 mil. korun za úrokovou sazbu 2,5 % p. a. 
na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. K 19. 5. 2004 byl tento úvěr 
do smluvní výše vyčerpán. Od počátku roku 2005 je úvěr splácen. K 31. 12. 2009 zaplatil fond na splátkách jistiny 250 mil. korun a na 
úrocích částku 59,2 mil. korun.

Finanční prostředky na účtech termínovaných vkladů a na běžných účtech u komerčních bank činí 18 492,7 milionu korun. 
Disponibilní zůstatek finančních prostředků vykazuje fond ve výši 18 437,8 milionu korun. 

Rozdíl mezi zůstatkem finančních prostředků uvedeným v rozvaze a zůstatkem vykazovaným pod kapitolou výdaje fondu v celkové 
výši 54,9 milionu korun tvoří neuhrazené dodavatelské faktury, nevyplacené mzdy, odvody z mezd včetně daní a ostatní.

Z celkového objemu smluvně zajištěných finančních prostředků bylo k 31. prosinci 2009 příjemcům podpory skutečně vyplaceno 
celkem 1 213 milionů korun:

—  na finanční podporu formou transferů 1 116,3 milionu korun (z toho 626,9 milionu korun na Národní programy – v tom 
1,2 milionu korun příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, 129,4 milionu korun ISPA/FS, 21,5 milionu korun OPI, 
335,2 milionu korun OPŽP a 3,3 milionu korun program Zelená úsporám);

—  na finanční podporu formou půjčky 96,7 milionu korun (z toho Národní programy 6,8 milionu korun, ISPA/FS 60,9 milionu korun, 
OPI 7,9 milionu korun a OPŽP 21,1 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 SFŽP ČR. Tyto 
příjmy netvoří součást státního rozpočtu ČR. Od roku 2009 získává fond také příjmy z programu Zelená úsporám (GIS). Jedná se 
o účelově vyčleněné finanční prostředky na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
v rodinných a bytových domech.
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Příjmová část rozpočtu byla ke dni 31. prosince 2009 splněna na 138,6 procenta. Tento příznivý vývoj je způsoben výběrem poplatků 
na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který nebyl pro rok 2009 rozpočtován, neboť jeho výběr 
nebyl v době sestavování rozpočtu vyjasněn. Ze stejných důvodů nebyl rozpočtován příjem fondu z dotací ze státního rozpočtu na 
úhradu části technické asistence programů EU. 

Ve srovnání s rokem 2008 byl na účet fondu připsán nižší objem vybraných poplatků za znečištění životního prostředí. Na celkových 
příjmech fondu se k 31. 12. 2009 podílely příjmy z poplatků za znečištění životního prostředí (bez autovraků) částkou 1 365,8 milionu 
korun, což proti roku 2008, kdy činily 1 605,5 milionu korun, znamená pokles o 239,7 milionu korun. Na pokles příjmů z poplatků měl 
nemalý vliv celkový ekonomický propad národního hospodářství. 

Příjmy z pokut a finančních postihů dosáhly v roce 2009 výše 67,9 milionu korun. 

U ostatních, nedaňových příjmů, u nichž největší položku tvoří splátky půjček, byly rozpočtované částky v průběhu roku 2009 plynule 
plněny. Objem splátek z již poskytnutých půjček k 31. 12. 2009 činil 393,1 milionu korun, tj. 13,9 procenta z celkových příjmů (bez 
příjmů z GIS). Také u splátek půjček je zřetelný snižující se podíl na příjmech fondu. Meziroční pokles z tohoto příjmu oproti roku 
2008, který činí 122,9 milionu korun, je způsoben zaměřením fondu v posledních letech na přednostní poskytování dotací.

Mimo výše uvedené získává fond od roku 2009 také příjmy z programu Zelená úsporám (GIS). Jedná se o účelově vyčleněné 
finanční prostředky na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových 
domech.

Úroky z vkladů a běžného účtu fondu dosáhly výše 122 milionu korun, tj. 4,3 procenta. Značně vyšší než plánovaný stav úroků byl 
způsoben pomalejším financováním programů OPŽP a GIS, než bylo předpokládáno, a tím i vyššími zůstatky finančních prostředků 
na účtech fondu. 

Úroky z půjček činily 22,6 milionu korun, tj. 0,8 procenta, příjmy z finančního vypořádání dotací – vratky dotací – dosáhly výše 
30,7 milionu korun, tj. 1,1 procenta, vratky půjček za roky předchozí dosáhly výše 3,9 milionu korun, ostatní nedaňové příjmy 
0,5 milionu korun, dotace ze SR na úhradu části technické asistence 147,7 milionu korun, tj. 5,2 procenta z celkových příjmů fondu 
bez započítání příjmů z prodeje emisních povolenek (GIS). 
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Struktura plnění příjmové části rozpočtu za rok 2009 (v mil. Kč)
 

Rozpočtová položka Rozpočet 2009 Příjmy k 31. 12. 2009 Plnění v % Rozdíl v mil. Kč

Příjmy z poplatků a pokut podle složek ŽP     

odpadní voda 350,0 188,3 53,8 –161,7

podzemní voda 360,0 391,9 108,9 31,9

ovzduší 440,0 365,0 83,0 –75,0

odpady 120,0 74,5 62,1 –45,5

obaly 18,0 17,0 94,4 –1,0

autovraky 0,0 670,0 × 670,0

příroda 290,0 329,1 113,5 39,1

pokuty a finanční postihy 0,0 67,9 × 67,9

Celkem 1 578,0 2 103,7 133,3 525,7

Úroky z vkladů 20,0 122,0 610,0 102,0

Úroky z půjček 20,0 22,6 113,0 2,6

Splátky půjček (bez vratek půjček) 420,0 393,1 93,6 –26,9

Příjmy z finančního vypořádání 0,0 30,7 × 30,7

Vratky půjček za roky předchozí 0,0 3,9 × 3,9

Ostatní příjmy 0,0 0,5 × 0,5

Dotace ze SR (TA) 0,0 147,7  147,7

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

Celkem SFŽP ČR 2 038,0 2 824,2 138,6 786,2

Zelená úsporám (GIS)  
– příjem z prodeje emisních povolenek

 13 044,8   

CELKEM  15 869,0   

Finanční prostředky fond zhodnotil jejich uložením na termínované vklady u komerčních peněžních ústavů. Celkové úroky z termíno-
vaných vkladů a ostatní výnosy dosáhly k 31. prosinci 2009 hodnoty 107 milionu korun, úroky z běžných účtů 15 milionů korun. Takto 
získané prostředky byly použity na financování nákladů kanceláře fondu.
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Vývoj hodnoty příjmů fondu v období 1992–2009 (v mil. Kč)
 

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

1992 2 422,5 0,0 0,0 2 422,5

1993 2 727,4 40,2 0,0 2 767,6

1994 3 287,6 201,5 1 000,0 4 489,1

1995 3 042,5 317,0 1 600,0 4 959,5

1996 2 837,3 516,9 2 000,0 5 354,2

1997 3 060,0 738,6 1 500,0 5 298,6

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

1999 2 504,8 1 215,0 0,0 3 719,8

2000 2 154,6 1 346,5 0,0 3 501,1

2001 1 916,6 1 325,1 0,0 3 241,7

2002 2 135,2 1 279,3 0,0 3 414,5

2003 2 151,7 1 043,3 0,0 3 195,0

2004 1 976,2 979,2 0,0 2 955,4

2005 2 017,2 850,5 0,0 2 867,7

2006 1 802,6 752,9 0,0 2 555,5

2007 1 964,3 638,1 0,0 2 602,4

2008 1 871,3 516,0 0,0 2 387,3

2009 2 431,1 393,1 0,0 2 824,2

Příjmy v letech 2003 a 2004 jsou uvedeny bez úvěru MUFIS v celkové výši 500 mil. korun, v roce 2008 bez dotace na krytí kurzových 
ztrát ISPA/FS ve výši 500 mil. korun, v roce 2009 bez příjmů programu GIS ve výši 13 044,8 mil. korun.
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Výdaje SFŽP ČR

Celkové finanční výdaje dosáhly k 31. prosinci 2009 výše 1 816 milionů korun, z toho 3,3 milionu korun činí úhrady programu GIS – 
Zelená úsporám.

Projekty (z NP, ISPA/FS, OPI, OPŽP, bez GIS) byly k 31. 12. 2009 profinancovány v celkové výši 1 209,7 milionu korun. Z toho 
8 procent poskytnutého objemu finančních prostředků v hodnotě 96,7 milionu korun tvořily výdaje na smluvní akce návratné formy 
podpory – půjčky. Požadavky na transfery (dotace) převažovaly a byly realizovány ve výši 1 113 milionu korun, tj. 92 procenta smluvní 
podpory. Z toho realizovaný příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru činil 1,2 milionu korun.

Rozhodujícího podílu (44,7 procenta) ve skladbě celkových finančních výdajů na smluvní akce dosáhly k 31. prosinci 2009 výdaje ve 
výši 540,8 milionu korun na realizaci akcí ochrany vod (budování kanalizace, čistíren a vodovodů).

Počínaje rokem 2004 je fondu pro každý rok stanoven limit výdajů. Dle usnesení vlády č. 736 ze dne 27. června 2008 představoval 
vládou schválený závazný objem výdajů pro rok 2009 částku 2 018 milionů korun.

Stav výdajového limitu k 31 . 12 . 2009 (v mil . Kč)

Limit výdajů pro rok 2009 Skutečné výdaje rok 2009 Rozdíl

2 018 1 816 202
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Realizované finanční výdaje k 31. 12. 2009

Skladba výdajů podle složek životního prostředí (v mil. Kč)
 

 Transfery (dotace) podíl v % Půjčka podíl v % Výdaje celkem podíl v %

voda celkem 445,6 39,9 95,2 98,4 540,8 44,6

 z toho NP 230,4 20,6 6,3 6,5 236,7 19,5

 z toho FS 90,4 8,1 60,9 63,0 151,3 12,5

 z toho OPI 14,0 1,3 7,9 8,2 21,9 1,8

 z toho OPŽP 110,8 9,9 20,1 20,8 130,9 10,8

příroda celkem 184,8 16,6 0,0 0,0 184,8 15,2

 z toho NP 149,6 13,4 0,0 0,0 149,6 12,3

 z toho OPI 1,0 0,1 0,0 0,0 1,0 0,1

 z toho OPŽP 34,2 3,1 0,0 0,0 34,2 2,8

ovzduší celkem 355,8 31,9 0,8 0,8 356,6 29,4

 z toho NP 235,0 21,1 0,5 0,5 235,5 19,4

 z toho OPI 2,8 0,3 0,0 0,0 2,8 0,2

 z toho OPŽP 114,7 10,3 0,3 0,3 115,0 9,5

 z toho GIS 3,3 0,3 0,0 0,0 3,3 0,3

freony 7,3 0,7 0,0 0,0 7,3 0,6

odpady 122,8 11,0 0,7 0,7 123,5 10,2

 z toho NP 4,6 0,4 0,0 0,0 4,6 0,4

 z toho FS 39,0 3,5 0,0 0,0 39,0 3,2

 z toho OPI 3,7 0,3 0,0 0,0 3,7 0,3

 OPŽP 75,5 6,8 0,7 0,7 76,2 6,3

CELKEM 1 116,3 100,0 96,7 100,0 1 213,0 100,0

 z toho: NP 626,9 56,2 6,8 7,0 633,7 52,2

 FS 129,4 11,6 60,9 63,0 190,3 15,7

 OPI 21,5 1,9 7,9 8,2 29,4 2,4

 OPŽP 335,2 30,0 21,1 21,8 356,3 29,4

 GIS 3,3 0,3 0,0 0,0 3,3 0,3

Tabulka neobsahuje náklady kanceláře fondu a úvěru MUFIS.
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Ve výše uvedené tabulce jsou v části dotace zahrnuty i příspěvky na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 1,2 milionu korun, a to 
ve složce ochrana vody. 

Nejvyšší objem finančních prostředků fondu v členění dle typu subjektu byl k 31. prosinci 2009 poskytnut obcím a městům, a to 
ve výši 535,5 milionu korun (44,2 %) z celkem poskytnutých finančních prostředků. Následuje obyvatelstvo s 234,1 milionu korun 
(19,3 %) a podnikatelské subjekty – právnické osoby s 200,5 milionu korun (16,6 %) z celkem poskytnutých finančních prostředků.

Výdaje spojené s činností kanceláře fondu (provozní výdaje fondu) k 31. prosinci 2009 činily 545,6 milionu korun, jejich součástí jsou 
výdaje na administraci programů EU a GIS, které jsou fondu částečně hrazeny formou dotace ze státního rozpočtu a jsou součástí 
příjmů fondu. V roce 2009 fond obdržel dotaci na úhradu administrace 147,7 milionu korun. Předpokládáme, že v příštím období 
budeme za administraci projektů EU minulých období čerpat další dotaci ve výši zhruba 75 milionů korun a také dotaci za část TA 
GIS Zelená úsporám, které byly čerpány ve výši přibližně 120 milionů korun.

Výdaje kanceláře fondu zahrnují rovněž výdaje dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, které v roce 2009 dosáhly výše 8,4 milionu 
korun. Jedná se o výdaje za monitoring odpadních vod. 

Zdroje krytí těchto výdajů tvoří mimo jiné finanční aktivity fondu, vedoucí ke zhodnocení finančních prostředků fondu formou krátko-
dobých termínovaných vkladů u bank.

Výnosy z depozitních operací již nejsou jediným zdrojem krytí výdajů kanceláře fondu. Ke krytí nákladů spojených s činností kanceláře 
fondu jsou využívány také úroky z půjček poskytnutých fondem, úroky z prodlení a sankce, příjmy z technické asistence, popř. další 
příjmy.
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Majetek SFŽP ČR 
Fond je právnickou osobou. Správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí. Při hospodaření s majetkem je postupováno podle 
zákona 219/2000 Sb., o nakládání s majetkem České republiky. Fond hospodaří s majetkem 273 258 966,43 korun. 

Název účtu Stav k 31. 12. 2009 v Kč

Investiční majetek (hmotný, nehmotný) 127 489 806,97

Drobný majetek (hmotný, nehmotný) 40 299 194,14

Budovy, stavby 96 393 920,32

Pozemky  9 076 045,00

Celkem 273 258 966,43

Veškerý majetek fond využívá ke své činnosti a neodepisuje jej.
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Personální údaje
SFŽP ČR je významným a vyhledávaným zaměstnavatelem mezi státními institucemi. Při budování 
pracovního týmu je kladen důraz na vzdělání, zkušenost a pracovní nasazení. Organizační struktura je 
optimalizována podle aktuálních cílů a úkolů SFŽP ČR.

K 31. prosinci 2009 pracovalo na SFŽP ČR celkem 410 zaměstnanců. Pokračoval tak trend z roku 2008 ve zvyšování počtu zaměst-
nanců. Nábor nových zaměstnanců si vyžádala rozšiřující se agenda administrace Operačního programu Životní prostředí a nový 
program Zelená úsporám. Míra fluktuace za rok 2009 nepřesáhla 11 procent. Vzhledem k tomu, že fond administruje programy, 
které jsou časově omezeny, pracovní smlouvy s nově přijímanými pracovníky se uzavírají na dobu určitou.

Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance SFŽP ČR v roce 2009 činil 28 589 korun.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2009

Věková struktura Muži Ženy Celkem %

do 20 let 1 0 1 0

21–30 let 79 105 184 45,0

31–40 let 45 43 88 22,0

41–50 let 19 41 60 15,0

51–60 let 31 33 64 16,0

61 let a více 11 2 13 3,0

Celkem 186 224 410

% 45,0 55,0 100
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2009

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem  %

střední odborné + výuční list (VL) 0 0 0 0

střední odborné bez maturity a VL 2 2 4 1 

střední všeobecné 4 5 9 2 

střední odborné – maturita + VL 0 0 0 0 

střední odborné – maturita 32 37 69 17 

vyšší odborné 3 0 3 1 

bakalářské 9 9 18 4 

vysokoškolské 134 169 303 74 

doktorandské 2 2 4 1 

Celkem 186 224 410



42

Organizační změny 

V listopadu byl zrušen úsek informačních technologií, jednotlivé odbory a oddělení byly rozpuštěny pod úsek ekonomický a nově 
vzniklý odbor kompetenčních center. Pod odbor kompetenčních center spadá právní oddělení, oddělení Švýcarských fondů, vývoje 
informačních systémů pro projekty operačních programů, metodické podpory řízení projektů, projektové podpory řízení projektů, 
velkých a PPP projektů a call centrum. 

Odborný růst pracovníků SFŽP ČR

Fond podporuje vzdělávání pracovníků zejména v oblastech odborného, specificky zaměřeného vzdělávání a v oblasti jazykové. 
Důraz je kladen zejména na rozvoj manažerských kompetencí u vedoucích pracovníků 1. a 2. řídicí úrovně. 

Fond klade důraz na práci s absolventy vysokých škol, popř. na pracovníky s minimální praxí. Proto navázal aktivní spolupráci s vyso-
kými školami v České republice i v zahraničí, účastní se studentských burz práce na vysokých školách. V rámci výměnných stáží 
navázal spolupráci s mezinárodními studentskými organizacemi AIESEC a IASTE.

Na konci roku fond uspěl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy Veřejná správa a veřejné služby – 
oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy s projekty: Nastavení systému řízení a rozvoje lidských 
zdrojů na SFŽP ČR a Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽP ČR. Projekty budou realizovány v letech 2010–2012.
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Organizační 
struktura fondu 

Platná k 31. 12. 2009

Ředitel

ODBOR ODDĚLENÍÚSEK

implementace programu GIS

tajemník ředitele

komunikace

interního auditu

organizace  a legislativy

kompetenčních centerI. náměstek ředitele

tiskový mluvčí

auditních činností

interního auditu

zahr. vztahů a rozvoj. spolupráce

řízení lidských zdrojů a mezd

vnitřní a vnější komunikace

tiskových a elektronických médií

koncesních projektů

legislativy a veřejných zakázek

PPP projektů

metodické podpory ŘP

projektové podpory ŘP

švýcarských fondů

právní podpory realizovaných akcí

call centrum

vývoje IS pro projekty OP

pracovišť Čechy

pracovišť Morava

propagace GIS

technické informační podpory

metodické podpory GIS

řízení projektů

I IVII VIIIochrany vod

ochrany ovzduší a OZE

ochrany přírody, odpadů a ENV

VI VII

I IVII VIII

I II III IV

ekonomický fi nancování akcí

účetnictví a rozpočtu

fi nančních příjmů fondu

hodnocení akcí

informačních technologií

realizace plateb

účetnictví

rozpočtu a bilancí

správy

fi nančních nástrojů

analytické

kontrolní

administrace systémů

podpory uživatelů

řízení projektů, datové sítě a bezp.

spisové služby

I II

I II

projektové přípravy a kontroly příjmu žádostí a kraj. pracovišť

technické asistence

národních programů a EVVO

hodnocení žádostí

administrace TA

projektové kontroly

realizace TA

investičních projektů

neinvestičních programů

I II III IV
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Vedení SFŽP ČR k 31. 12. 2009

Petr Štěpánek 
ředitel SFŽP ČR

Leo Steiner 
náměstek Úseku projektové 
přípravy a kontroly SFŽP ČR

Petr Stehlík 
náměstek Ekonomického úseku 
SFŽP ČR

Petr Valdman 
I. náměstek a náměstek Úseku 
řízení projektů SFŽP ČR
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Rada fondu 

Rada SFŽP ČR je poradním orgánem ministra životního prostředí. Jejím úkolem je projednávání zásadních otázek tvorby a užití 
finančních prostředků fondu. Členy rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. V průběhu roku 2009 
proběhlo 5 zasedání Rady SFŽP ČR.

Předseda Rady SFŽP ČR (stav k 31. 12. 2009):
Ing. arch. Václav Mencl – poslanec, místopředseda Výboru pro životní prostředí, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Členové Rady fondu (stav k 31. 12. 2009):
 

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. Milan Daďourek Zelený kruh, asociace ekologických organizací 

Ing. Tomáš Kaas sekce pozemních komunikací a silniční 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

Ing. Martin Tesařík místopředseda Asociace krajů ČR, hejtman Olomouckého kraje

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 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 2009 SFŽP ČR zaevidoval a vyřídil jedenáct písemně doručených žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Ústní dotazy a odpovědi na ně se podle zákona neevidují.

Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.
— počet podaných žádostí o informace: 11
— počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
— počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
—  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: 2

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 2009 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.
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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.

Celkový počet hovorů na Zelené lince, která slouží zejména jako informační podpora pro Operační program Životní prostředí 
a program Zelená úsporám, dosáhl čísla 36 143.

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

Žádosti o informace se týkaly zejména:
—  programu Zelená úsporám, podmínek pro získání finanční podpory z tohoto programu; vyplňování a administrace 

žádostí či termínu jejich vyřízení,
— možností získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí,
— průběhu realizace a výsledků vybraných projektů.
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Předmětem ověření byla roční účetní závěrka 
Státního fondu životního prostředí ČR 
za rok 2009. Audit provedla BDO Audit, s. r. o., 
v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., 
o auditorech, a v souladu s Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. 

Zpráva 
auditora
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Poznámky
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Kontakty
SFŽP ČR 

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Tel.: 267 994 300
Fax: 272 936 597

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

Web: www.sfzp.cz
E-mail: dotazy@sfzp.cz
Zelená linka: 800 260 500

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
Třída ČSA 383 
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 436 360, 495 436 361

LIBERECKÝ KRAJ
Voroněžská 144 
460 01 LIBEREC
tel.: 485 244 334, 485 244 140

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

Kontakty na krajská pracoviště
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OLOMOUCKÝ KRAJ
Wellnerova 7 
779 00 OLOMOUC
tel.: 585 244 616, 585 203 855

PARDUBICKÝ KRAJ
Pernerova 168
(budova Chemingu) 
530 02 PARDUBICE 
tel.: 466 924 858, 466 260 725

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

PRAHA
Olbrachtova 2006/9 
140 00 Praha 4
tel.: 267 994 162, 267 994 132

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Kladno 
Osvobozených politických vězňů 339
272 01 Kladno
tel.: 312 240 702

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Praha 
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

Dlouhá 1/12
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
tel.: 475 201 151, 475 207 448

VYSOČINA 
Havlíčkova 111 
586 02 JIHLAVA
tel.: 567 213 855, 565 659 262

ZLÍNSKÝ KRAJ
Budova 51 – areál Svit 
760 01 ZLÍN
tel.: 577 522 274, 577 522 275
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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




