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2. Hodnotící zpráva k Závěrečnému účtu Státního fondu životního prostředí 
České republiky za rok 2008 

 
 

 
Charakteristika Státního fondu životního prostředí ČR 

 
K uskutečňování aktivní environmentální politiky státu byl zřízen zákonem ČNR             

č. 388/1991 Sb.  ve znění pozdějších předpisů Státní fond životního prostředí ČR (dále jen 
„SFŽP“).  Představuje specificky zaměřenou finanční instituci, významný mimorozpočtový zdroj 
v oblasti podpory ochrany a zlepšování životního prostředí a aktivní nástroj v uplatňování státní 
politiky životního prostředí České republiky. Navazující právní předpisy, tj. Statut SFŽP, 
Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků a Přílohy ke 
Směrnici upravují poskytování finančních prostředků v příslušném roce.  

Správcem SFŽP je ze zákona Ministerstvo životního prostředí a o použití finančních 
prostředků SFŽP rozhoduje ministr životního prostředí. Poradním orgánem ministra  životního 
prostředí je dle Statutu Rada Fondu.  

Realizace podpory ekologických opatření na smluvních akcích je zajišťována 
prostřednictvím kanceláře fondu na základě vydání Rozhodnutí ministra životního prostředí 
v závislosti na objemu disponibilních prostředků SFŽP. 

SFŽP při uplatňování státní ekologické politiky postupuje v souladu s aproximační 
strategií resortu Ministerstva životního prostředí. 

Činnost SFŽP je každoročně prověřována řadou institucí - Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo financí, České národní banky, věcně příslušnými výbory Poslanecké 
sněmovny parlamentu České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, nezávislým auditem účetnictví a 
finančního hospodaření. Pravidelně je předkládána rovněž souhrnná zpráva o činnosti SFŽP 
v uplynulém roce do vlády České republiky. 
 
 
Charakteristika příjmů a výdajů 
 
 SFŽP zajistil ve sledovaném období plynulé poskytování finančních prostředků na akce 
smluvní podpory včetně výdajů na chod kanceláře fondu. 
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  Plnění příjmů rozpočtu  SFŽP za rok 2008 dosáhlo k 31.12.2008 relace 133,7 %, 
tj. 2 887,3 mil. Kč.  Na celkových příjmech se podílely příjmy z poplatků za znečišťování 
životního prostředí částkou 1 605,5 mil. Kč. Kč, (tj. 67,3 %), pokuty a postihy činily 70,6 mil. Kč 
(3 %), úroky z vkladů a běžného účtu SFŽP dosáhly 103,6 mil. Kč (tj. 4,4 %), úroky z půjček 
činily 29,3 mil. Kč (tj. 1,2 %). Příjmy z finančního vypořádání dotací – vratky dotací dosáhly 
výše 32,9 mil. Kč (tj. 1,4 %), vratky půjček za roky předchozí dosáhly výše 0,2 mil. Kč a ostatní 
příjmy, ve kterých jsou zahrnuty refundace výdajů technické asistence z roku 2007, činily 
29,2 mil. Kč (tj.1,2 %). Objem splátek z již poskytnutých půjček činil 516 mil. Kč, (tj. 21,6 % 
z celkových příjmů). 

Kromě  výše  uvedených  příjmů,  byla na základě usnesení vlády ze dne 16.prosince 2008 
č. 1625, SFŽP poskytnuta  dotace ve výši 500 mil. Kč na kompenzaci kurzových ztrát vzniklých 
při implementaci projektů Fondu soudržnosti v rámci programového období 2004 – 2006.  

 
Výdaje SFŽP byly pro rok 2008 určeny výdajovým limitem stanoveným Usnesením vlády 

č. 628 ze dne 11. 6. 2007, ve výši 3 222,8 mil. Kč. Skutečné výdaje (včetně splátek dlouhodobé 
půjčky od společnosti MUFIS a vyčerpání dotace na kompenzaci kurzových ztrát) činily 
2 041,9 mil. Kč, což je 63,3 % z  výdajového limitu. Nedočerpání výdajového limitu bylo 
způsobeno zejména nečerpáním finančních prostředků programu OPŽP, neboť akce tohoto 
programu se začaly financovat v listopadu a prosinci roku 2008. V rozpočtované části výdajů na 
rok 2008 byly zahrnuty závazky SFŽP, rozpočet kanceláře fondu, splátky úvěru a úroků MUFIS, 
kofinancování  akcí podporované Evropskou unií (ISPA/FS, OPI, OPŽP). 

 
Z celkových výdajů SFŽP tvoří převážnou většinu finanční výdaje na smluvní akce, které 

v roce 2008 (včetně fondu poskytnuté dotace) dosáhly hodnoty 1 758,1 mil. Kč (tj. 86,1 %). 
 
Převážná část objemu finančních prostředků na smluvní akce (tj. 94,4 %) byla čerpána 

formou transferů – dotací, ve výši 1 659,4 mil. Kč. Výdaje na smluvní akce návratné formy 
podpory – půjčky dosáhly hodnotu  98,7 mil. Kč (tj. 5,6 %  z těchto výdajů).  
 

Rozhodující podíl ve skladbě finančních výdajů na smluvní akce dosáhly v roce 2008 
výdaje do složky životního prostředí ochrana vody v celkové hodnotě 1 234,6 mil. Kč. Z toho 
výdaje na kofinancování programu ISPA/FS činily 620,4 mil. Kč (včetně čerpání 500 mil. Kč 
dotace), OPI 50,4 mil. Kč a OPŽP 2,7 mil. Kč).  

  



 85
 
 

  V roce 2008 bylo zaregistrováno celkem 3 114 žádostí na národní programy. V těchto 
žádostech převažovaly žádosti na investiční projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie, 
jichž bylo 3 046 (tj. 97,8%). 
 Od 20. 3. 2008 do 31. 12. 2008 byly přijímány žádosti do národních programů 
vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí podle Příloh II (podpora využívání 
obnovitelných zdrojů energie pro ohřev vody a vytápění bytů a rodinných domů). Od 17. 9. 2008 
byl zahájen příjem žádostí podle Příloh III (Program podpory environmentálního vzdělávání, 
osvěty a poradenství) a od 1. 11. 2008  byl znovu obnoven příjem žádostí i podle Příloh I 
(programy v oblasti ochrany ovzduší a program péče o přírodní prostředí, ochrany a využívání 
přírodních zdrojů)  
 
 Registrované žádosti SFŽP vyhodnocuje na základě ekologických a ekonomických 
ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení, a to v každé složce životního 
prostředí dle kritérií uvedených v Přílohách Směrnice Ministerstva životního prostředí. 
Vyhodnocené žádosti, které jsou v souladu se Směrnicí, splňují podmínky ekonomických a 
ekologických opatření a odpovídají některému z vyhlášených programů jsou předloženy ke 
schválení  Radě SFŽP. 
 

Nejvíce žádostí v členění dle krajů bylo na SFŽP v roce 2008 evidováno z kraje 
Jihomoravského (414 žádostí – 13,3 %). 

 
Výdaje  spojené  s činností kanceláře fondu činily v roce 2008 výdajově 225,1 mil. Kč, 

což činí 7,8 % z celkových skutečných příjmů SFŽP ve výši 2 887,3 mil. Kč. Výdaje na splátky 
jistiny úvěru MUFIS činily v roce 2008 Kč 50 mil., uhrazené úroky úvěru MUFIS činily v roce 
2008 Kč 8,7 mil.  

 
 V přehledu ukazatelů finančního hospodaření SFŽP v položkách celkem příjmy a celkem 

výdaje představují třídění podle platné rozpočtové skladby, dle které SFŽP postupuje i s ohledem 
na fakt, že je ze zákona „jinou“ státní organizací s odlišným financováním oproti rozpočtové 
organizaci. 
 Kromě takto vykázaných údajů SFŽP sestavuje i Výkaz o tvorbě a použití SFŽP dle 
platné Metodiky Ministerstva financí. 
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Charakteristika finančně majetkových vztahů 
 
 SFŽP vykazuje k 31.12.2008 finanční zůstatek na běžných účtech ve výši  4 412,2 mil. 
Kč, kterým kryje své finanční závazky. 
            Finanční prostředky SFŽP v průběhu roku 2008 zhodnocoval jejich vkladem na 
termínované vklady u komerčního peněžního ústavu – Česká spořitelna, a. s. Výnosy 
nepodléhaly dani z příjmů. Celkové příjmy z úroků termínovaných vkladů k 31.12.2008 činily 
95,7 mil. Kč a příjmy z úroků  běžných účtů činily k 31.12.2008 Kč 7,9 mil. Získané finanční 
prostředky z depozitních operací jsou jedním ze zdrojů krytí výdajů kanceláře fondu.  

 
            SFŽP byla poskytnuta Municipální finanční společností, a.s. se sídlem v Praze 1, 
Jeruzalémská 964/4 IČ: 60 19 66 96 zapsaná na složce 2517 oddílu B obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze dlouhodobá půjčka na financování akcí pro ochranu a 
zlepšování stavu životního prostředí. Dlouhodobá půjčka byla stanovena až do výše 500 mil. Kč 
s pevnou úrokovou sazbou 2,5 % p.a. a byla čerpána postupně formou tranší na základě písemné 
žádosti SFŽP o čerpání jednotlivých tranší. Čerpané prostředky z této půjčky byly SFŽP použity 
výhradně na financování půjček klientům. K datu 19.5.2004 byla smluvní výše úvěru  vyčerpána. 
 
K 31.12.2008 byl stav dlouhodobé půjčky od společnosti MUFIS následující: 
splacená jistina   200 000 000,16 Kč 
nesplacená jistina              299 999 999,84 Kč 
splacené úroky    52 082 860,39 Kč 
 
 
 Hodnota zůstatku půjček poskytnutých SFŽP je vyčíslena k 31.12.2008 částkou            
1 745,88 mil. Kč. 
 

Celkové pohledávky SFŽP po lhůtě splatnosti k 31.12.2008 činí podle evidence bez 
příslušenství 195,8 mil. Kč (včetně příslušenství 1 382,1 mil. Kč), z toho pohledávky ze 
smluvních akcí bez příslušenství představují 189,4 mil. Kč a ostatní pohledávky 6,4 mil. Kč. 

 
 Pohledávky po splatnosti ze smluvních akcí včetně příslušenství, dosáhly k 31.12.2008 
výše 1 364,4 mil. Kč, z toho v režimu běžného sledování 2,2 mil. Kč, v režimu vymáhání právní 
cestou 1 362,2 mil. Kč – z toho v konkurzu 288,7 mil. Kč.  
 

Problém některých akcí vedených v pohledávkové agendě SFŽP spočívá ve dvojím 
právním režimu vracení poskytnuté podpory. Podle směrnice Ministerstva životního prostředí 
platné v době uzavírání smluv o podpoře SFŽP  ve smlouvě o podpoře stanovil své právo na 
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vrácení podpory, příp. její části a dále právo na úhradu penále, pokud příjemce podporu nevrátí. 
Vedle toho finanční úřady nezávisle na SFŽP nařizují při porušení podmínek smlouvy odvod 
poskytnuté podpory a penále. Pro vracení podpory tak existuje dvojí právní režim. Původně 
soudy nároky SFŽP (včetně nároků na vrácení podpory a smluvní penále) běžně uznávaly, po 
roce 2000 se však začaly přiklánět k tomu, že odvody poskytnutých prostředků a penále přísluší 
pouze finančním orgánům, které tuto agendu vykonávají podle zákona č. 218/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech. Pro ujasnění tohoto problému SFŽP považoval za nezbytné získat 
rozhodnutí Nejvyššího soudu, které umožní stanovení dalšího postupu. Nejvyšší soud rozhodl 
v případech Obce Bítozeves a Města Štramberk v tom smyslu, že SFŽP může soudně vymáhat 
splátky půjčky a úroky z prodlení, vratka podpory a penále patří pouze do působnosti finančních 
orgánů. Tomu bude přizpůsoben i další postup při vymáhání pohledávek SFŽP. 

 Nedílnou součástí pohledávek v právním režimu jsou ostatní pohledávky 
(v konkurzu) v celkové výši 17,7 mil. Kč.  

K datu 31. 12. 2008 SFŽP evidoval své pohledávky po splatnosti ve výši 
1 382 116 182,32 Kč. 

   
Pohledávky v běžném režimu sledování 

Částku ve výši 2,2 mil. Kč představují krátkodobé pohledávky, u kterých je reálný 
předpoklad, že příjemci podpory uhradí své závazky bez nutnosti zásahu právního útvaru SFŽP. 
Jedná se převážně o krátkodobé pohledávky, které jsou do 10 dnů po ultimu čtvrtletí uhrazeny. 
Tyto pohledávky se v průběhu let snižují. Viz níže uvedený přehled v tis. Kč. 

 
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

tis. Kč 22 948 12 798 9 742 7 466 6 700 2 836 2 195 
 

V letech 2006 a 2007 byly součástí běžné listiny po splatnosti též příjemci podpor, kteří 
byli v rámci závěrečného vyhodnocení akce vyzváni k úhradě vratky dotace (resp. vratky 
půjčky). Počínaje přehledem k 31.12.2008 byli tito příjemci převedeni do právního vymáhání. Ve 
výše uvedeném přehledu nezahrnuti. 

 
Snižuje se počet příjemců podpory, kteří čerpají návratné finanční podpory, tím klesá 

celková částka po splatnosti. Snižuje se celkový počet příjemců podpor po lhůtě splatnosti. 
V roce 2002 jich bylo 296, v roce 2008 se počet snížil na 38. Počínaje rokem 2005 jsou součástí 
tohoto přehledu i příjemci v OPI + FS (cca 5 – 10 příjemců během roku). S dlužníky je jednáno 
telefonicky, písemně, ústně při jednáních na Fondu. Jednání s klienty je věnována maximální 
pozornost.  
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Pohledávky v právním režimu sledování 
   Částku ve výši 1 362,2 mil. Kč představují pohledávky v právním režimu vymáhání – 

smluvní akce. V této agendě jsou příjemci podpory, u kterých je vymáhání dlužné pohledávky 
řešeno:  žalobou na  klienta, vymáháním  prostřednictvím místně  příslušného finančního úřadu, 
vyhlášení konkurzu na dlužníka apod. Při sledování těchto pohledávek je zřejmý jak pokles 
dlužné jistiny, tak příslušenství. Viz níže uvedený přehled v tis. Kč : 

 
 
 

rok r.2002        2003 2004 2005 2006 2007 2008 

tis. Kč 1 591 629 1 663 743 1 711 202 1 746 343 1 775 902     1 676 916 1 362 203 
        
Z toho 
jistina 398 427 354 663 305 544 289 331 285 295 269 980 187 878 
        
Počet 65 62 58 55 59 51 51 

 
 
SFŽP  se maximálně snaží využít všech právních možností (zejména vymáhání soudní 

cestou),  aby výtěžnost  z těchto dlouhodobých pohledávek byla co největší. Tento proces je však 
dlouhodobý, z tohoto důvodu zůstává v režimu právního vymáhání stále několik desítek případů. 
 
 

SFŽP k jednotlivým klasifikovaným pohledávkám nevytváří účetní opravné položky. 
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4. Podrobnější charakteristika národních zdrojů EU v oblasti životního prostředí a účasti 
SFŽP na financování společných projektů s EU 

 
4.1. ISPA / Fond soudržnosti 

 SFŽP byl od roku 2001 do 30.dubna 2004, tj. do přistoupení České republiky k Evropské 
unii, na základě Usnesení vlády č. 149 ze dne 14. února 2001 ke koordinačním a implementačním 
strukturám nástroje ISPA, implementační agenturou pro realizaci projektů ISPA. Jako 
implementační agentura zastřešuje SFŽP administrativně veškeré projekty ISPA s výjimkou dvou 
projektů, kde je jako implementační agentura ustanoveno Centrum pro regionální rozvoj. 
Předvstupní nástroj ISPA byl určen pro sektor dopravy a životního prostředí v kandidátských 
zemích Evropské unie. Projekty byly předkládány žadateli z veřejného sektoru, přičemž celkové 
náklady na realizaci projektu nemohly být nižší než 5 miliónů EUR, s výjimkou projektů 
technické asistence.  

 Dnem 1. května 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, vznikl České 
republice nárok na čerpání dotací z Fondu soudržnosti (dále jen FS). Systémový rámec pro 
poskytování pomoci z Fondu soudržnosti na léta 2000 - 2006 vychází ze základních zásad 
deklarovaných nařízením Rady (ES) č. 1164/94 v aktuálním novelizovaném znění. SFŽP byl 
ustanoven Realizačním orgánem pro sektor životního prostředí, a to sice na základě Usnesení 
vlády č. 125/2004 ze dne 11. února 2004 o strategii Fondu soudržnosti – implementační systém. 
Projekty FS jsou předkládané žadateli z veřejného sektoru, přičemž celkové náklady na realizaci 
projektu nesmí být nižší než 10 miliónů EUR. Projekty Fondu soudržnosti jsou určeny na 
podporu v oblasti životního prostředí a dopravy.  

 Jelikož žádný z projektů ISPA nebyl ke dni vstupu České republiky dokončen, byly tyto 
projekty od 1.5.2004 převedeny na projekty FS – dle čl. 16a Nařízení Rady č. 1164/94. 
 Prioritou nástrojů ISPA a Fondu soudržnosti 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. 
 
 Celkem bylo na SFŽP zaregistrováno 106 projektů žádající o podporu z programu ISPA, 
respektive Fondu soudržnosti. Z uvedených žádostí bylo k 31.12.2006 schváleno Evropskou 
komisí celkem 40 projektů, z čehož je jeden projekt technické asistence a jeden projekt na 
nápravu povodňových škod schválený Evropskou komisí v nestandardním režimu. 
V prosinci 2006 byly Evropskou komisí schváleny poslední 4  žádosti o poskytnutí podpory z FS. 
Tyto 4 schválené projekty mají rozsah 89,932 mil. EUR (2 518,096 mil. Kč)1 celkových nákladů, 

                                                           
1 Pro přepočet mezi EUR a Kč je v tomto dokumentu použit kurz 28 Kč/1€ 
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resp. 80,045 mil. EUR (2 241,260 mil. Kč) uznatelných nákladů s přislíbenou podporu ve výši 
54,973 mil. EUR (1 539,244 mil. Kč).  

Celkové náklady na 39 projektů schválených ve standardním režimu činí 959,7 mil. EUR 
(26 871 mil. Kč), z čehož uznatelné náklady představují 867,4 mil. EUR (tj. 24 287 mil. Kč). 
Podpora z FS / ISPA alokovaná těmto projektům je 609,1 mil. EUR (17 055 mil. Kč). 

         Kromě výše uvedeného byl realizován rovněž projekt na nápravu povodňových 
škod, skládající se z 13 podprojektů, které byly podporovány z fondu ISPA. Celkové náklady 
tohoto projektu činily 17,7 mil. EUR (495,6 mil. Kč), přičemž Evropská komise poskytla 
podporu ve výši 14,6 mil. EUR (408,8 mil. Kč). Zbývající část byla uhrazena z prostředků 
konečných příjemců. Závěrečná zpráva byla schválena Evropskou komisí na konci roku 2004.  

V roce 2003 byl Evropskou komisí schválen projekt technické asistence na podporu 
národním orgánům při přípravě a řízení projektů Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí. 
Celkové uznatelné náklady na tento projekt činí 2 250 tis. EUR (65 250 tis. Kč), přičemž 
přislíbená podpora představuje 1 687,5 tis. EUR (47 250 tis. Kč). K 31.12.2008 byla na projekt 
technické asistence poskytnuta podpora v celkové výši 810,382 tis. EUR (22 690,7 tis. Kč). 
Cílem tohoto projektu je:  

 technická asistence při přípravě žádostí o podporu z Fondu soudržnosti pro jejich předložení 
ke schválení Evropskou komisí  

 technická podpora pro posílení institucionálního rámce prostřednictvím externích analýz 
spočívající v asistenci Ministerstvu životního prostředí a SFŽP při přípravě, implementaci 
a kontrole projektů podporovaných z Fondu soudržnosti,  

 zvýšení profesionální úrovně Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního 
prostředí formou potřebných vzdělávacích akcí (školení, semináře atd.).  

 

Čerpání prostředků evropských fondů v roce 2008 

        V roce 2008 byla poskytnuta podpora na 28 projektů ISPA/FS. Od roku 2006 jsou 
konečným příjemcům poskytovány finanční prostředky formou tzv. předfinancování (dle platné 
Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové 
období 2004-2006 Ministerstva financí ČR), tj. prováděním plateb z prostředků státního rozpočtu 
na spolufinancování a na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Fondu 
soudržnosti. V sektoru životního prostředí jsou u projektů Fondu soudržnosti platby prováděny 
prostřednictvím kapitoly 315/MŽP státního rozpočtu. Celkem byla ze státního rozpočtu v roce 
2008 převedena konečným příjemcům podpora ve výši 2 665 754,4 tis. Kč. Platební orgán – 
Odbor Národního fondu Ministerstva financí následně v roce 2008 převedl do státního rozpočtu 
kapitoly 315/MŽP prostředky Fondu soudržnosti (refundace) ve výši 100 884,7 tis. EUR. Celkem 
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bylo vyžádáno v roce 2008 Odborem Národního fondu Ministerstva financí a následně obdrženo, 
na základě certifikací uskutečněných výdajů  a formou zálohových plateb na dosud 
nefinancované projekty, z Evropské komise 87 183,2 tis. EUR (2 441 129,6 tis. Kč).  

V roce 2008 byla poskytnuta mimořádná podpora z kapitoly Všeobecná pokladní správa 
z položky výdaje na spolufinancování programu EU v celkové výši 500 mil. Kč prostřednictvím 
SFŽP ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 1625 ze dne 16.12.2008 na zvýšené spolufinancování 
z důvodu vzniklých kurzových ztrát 15-ti vodohospodářským projektům Fondu soudržnosti. 
U těchto vybraných projektů by bylo důsledkem nedostatku vlastních zdrojů s největší 
pravděpodobností zvýšení cen vodného a stočného, nebo by projekty nebyly dokončeny.  
 
Rozdělení poskytnutých finančních prostředků dle opatření (schválené projekty ISPA a FS) 

Typ opatření Počet projektů 
Uznatelné náklady 

(mil. EUR) 

Podpora z FS / 

ISPA (mil. EUR) 

voda 36 778,7  464,  

nakládání s odpady 1 69,60  47,3  

monitoring hydrosféry 1 16,9  12,6  

technická asistence 1   2,25   1,688  

povodně ISPA 2002 1 (13 podprojektů) 17, 7  14,6  

 

Rozdělení poskytnutých finančních prostředků dle krajů (schválené projekty ISPA a FS.)2   

Kraj  Počet projektů Uznatelné náklady  

(mil. EUR) 

Podpora z FS / ISPA 

(mil. EUR) 

Moravskoslezský 4 98,0 72,6 

Jihomoravský 8 281,0 198,5 

Ústecký 1 19,8 12,9 

Vysočina 4 51,8 35,0 

Olomoucký 5 97,7 67,5 

Zlínský 1 46,2 32,4 

Jihočeský 2 21,3 12,2 

Plzeňský 3 90,0 66,7 

Karlovarský 1 8,7 6,4 

                                                           
2 Zahrnuje projekty schválené Evropskou komisí k 31.12.2006, v tabulce nejsou započteny povodňové projekty a 
projekt technické asistence 
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Středočeský 3 40,5 26,7 

Liberecký 1 28,8 20,7 

Pardubický  1 20,2 12,5 

Královehradecký 3 47,7 32,7 

Praha 0 0,0 0,0 

ČR* 1 16,9 12,6 

* projekt je realizován na území více krajů 
 

Podpora z prostředků SFŽP na spolufinancování projektů ISPA a Fondu soudržnosti. 
 

SFŽP se podílí nejen na přípravě a implementaci projektů ISPA a Fondu soudržnosti, ale 
zároveň i na financování předinvestičních nákladů a na spolufinancování vlastní realizace těchto 
projektů. Při určování výše této podpory postupuje SFŽP v souladu s příslušnými směrnicemi 
Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP pro 
spolufinancování projektů programu ISPA, respektive Fondu soudržnosti. 
 
Předmětem podpory jsou: 

 příprava žádostí o podporu z programu ISPA / FS  
 zpracování dokumentace na výběrové řízení a provedení výběrového řízení pro projekty 

realizované v rámci programu ISPA a Fondu soudržnosti 
 investiční projekty realizované v rámci programu ISPA/FS 

 
Celkem bylo předloženo 69 žádostí o podporu v celkové výši 2 191 177 tis. Kč (dotace 

a půjčky), které byly na SFŽP vyřízeny. Ostatní předložené žádosti nebylo možné 
administrativně vyřizovat ve smyslu přípravy kladného rozhodnutí ministra z důvodu nesplnění 
některé ze základních podmínek pro poskytnutí dotace: 

 jednalo se o právní typ žadatele, kterému nemůže SFŽP poskytnout dotaci, 
 projekt, na jehož spolufinancování byla požadována podpora, nebyl dosud schválen 

Evropskou komisí, 
 žádost nesplnila některý z dalších požadavků stanovených v příslušných směrnicích. 

 

K 31.12.2008 bylo celkem profinancováno za 1 079 659 tis. Kč dotací (z toho v roce 2008 bylo 
profinancováno 589 847 tis. Kč, včetně dotace na vyrovnání kurzových ztrát) a celkem 95 447 
tis. Kč půjček (z toho v roce 2008 36 513 tis. Kč).  
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4.2. Operační program Infrastruktura – OPI 

 
OPI - Priorita 3 
 
 Globálním cílem programu OPI je ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj 
a zkvalitňování dopravní infrastruktury. SFŽP má v rámci OPI roli zprostředkujícího subjektu.  
  
Čerpání finančních prostředků v rámci OPI 
 
K 31.12.2008 proběhlo od počátku programu 10 certifikací. Celková výše veřejných zdrojů u 
certifikovaných projektů činila Kč 4 460 378 806,13,-. Dotace z ERDF činila Kč 
3 306 456 565,59 a podpora ze SFŽP činila Kč 603 709 171,-.  

 
V rámci opatření 3.1 bylo od počátku programu do 31.12.2008 certifikováno Evropskou komisí 
Kč 260 240 279,03,- prostředků ERDF, z prostředků  SFŽP bylo proplaceno Kč 42 336 150,-. 
 
V rámci opatření 3.2 bylo od počátku programu do 31.12.2008 certifikováno Evropskou komisí 
Kč 1 893 484 366,69,- prostředků ERDF, z prostředků SFŽP bylo proplaceno  Kč 331 657 854,-. 
 
V rámci opatření 3.3 bylo od počátku programu do 31.12.2008 certifikováno Evropskou komisí 
Kč 465 656 096,22,- prostředků ERDF, z prostředků  SFŽP bylo proplaceno Kč 166 301 761,-, 
 
V rámci opatření 3.4 bylo od počátku programu do 31.12.2006 certifikováno Evropskou komisí 
Kč 687 075 823,65,- prostředků ERDF, z prostředků  SFŽP bylo proplaceno Kč 122 507 197,-. 
 
 
 
OPI - Technická pomoc (Priorita 4) 
 

SFŽP je jedním z konečných příjemců podpory v rámci Priority 4 – Technická pomoc OP 
Infrastruktura a z vlastních zdrojů zajišťuje potřebnou výši spolufinancování (25%) projektů 
financovaných z Technické pomoci. 

 

Technická pomoc (dále jen „TP“) je zaměřena na podporu implementace a efektivního 
řízení OP Infrastruktura a je realizována dvěma opatřeními: 

Opatření 4.1. Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP 
Infrastruktura 
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Opatření 4.2. Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura 

V roce 2008 probíhala implementace OP Infrastruktura na dvou úrovních: 
a) schvalování a započetí realizace nových projektů; 
b) implementace a finalizace projektů TP OP Infrastruktura schválených v letech 2006 -7. 

 

V průběhu roku  2008  bylo  zaregistrováno  celkem  5  nových projektů   TP OPI   
v celkové výši 6 600 762,- Kč. 

K 31. 12. 2008 bylo za celé období technické pomoci OPI (2005-2008) ukončeno 24 
projektů a z ERDF bylo na účet Fondu proplaceno 16 904 263,-  Kč. 

 

 
4.3. Operační program Životní prostředí - OPŽP 

 

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.  
V roce 2008 byly v rámci Prioritní osy 1 vyhlášeny 3 výzvy. 
 
Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2008  
 
V prioritní ose 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní bylo 
v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 vydáno Ministrem životního 
prostředí 234 Rozhodnutí ministra, z čehož všechny projekty spadaly pod oblast podpory 1.1 
Snížení znečištění vod.  
 
Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008 prioritní osa 1: 

Oblast 
podpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora FS Podpora 
SFŽP 

Podpora 
SFŽP - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

1.1. 234 23 020 351 599 
 

19 345 830 716 
 

1 149 381 340 
 

29 452 300 
 

414 721 964 
 

20 524 664 356 
 

 
V roce 2008 bylo 14 projektů v realizaci, z čehož všechny akce spadaly pod oblast podpory 1.1 
Snížení znečištění vod. 
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Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008 prioritní osa 1: 
Oblast 
odpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora FS Podpora 
SFŽP 

Podpora 
SFŽP - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

1.1. 14 1 252 831 965 1 064 907 169 62 641 598 0 38 473 354 1 127 548 767 

 
Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace za rok 2008 dle jednotlivých oblastí podpory: 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

1.1 Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli NL t/rok 873,500
1.1 Využitý kal z celkové produkce t sušiny/rok 49,900
1.1 Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5 t/rok 973,538
1.1 Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli Ncelk. t/rok 136,654
1.1 Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli Pcelk. t/rok 32,294
1.1 Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr t/rok 1823,267
1.1 Délka nových kanalizačních řadů km 34,919
1.1 Délka nových kanalizačních sítí km 42,785
1.1 Množství vypouštěných odpadních vod tis. m3/rok 98,180
1.1 Délka rekonstruovaných kanalizačních řadů km 1,908
1.1 Délka rekonstruovaných kanalizačních sítí km 2,070
1.1 Počet EO nově napojených na vyhovující ČOV n 4427,000
1.1 Počet nově budovaných ČOV o kapacitě nad 2000 EO ks 1,000
1.1 Počet nově budovaných ČOV o kapacitě pod 2000 EO ks 1,000
1.1 Kapacita ČOV nově budovaných o velikosti nad 2000 

EO 
EO 2200,000

1.1 Kapacita ČOV nově budovaných o velikosti pod 2000 
EO 

EO 300,000

 
 

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.  
V roce 2008 byla v rámci Prioritní osy 2 vyhlášena 1 výzva. 
 
Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2008  
V prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí bylo v rámci Operačního 
programu Životní prostředí v roce 2008 vydáno Ministrem životního prostředí 11 Rozhodnutí 
ministra, z čehož 7 projektů spadalo pod oblast podpory 2.1 Zlepšování kvality ovzduší a 4 
projekty pod oblast podpory 2.2 Omezování emisí. 
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Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008 prioritní osa 2: 

Oblast 
podpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora FS Spolufin.ze 
SR 

Spolufin.ze 
SR - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

2.1. 7 49 677 827 42 226 153 2 483 894 0 0 44 710 046 
2.2. 4 33 370 000 15 020 318 883 548 1 767 096 0 17 670 962 

 

V roce 2008 byly 2 projekty v realizaci, z čehož obě akce spadaly pod oblast podpory 2.1 
Zlepšování kvality ovzduší. 
 
Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008 prioritní osa 2: 

Oblast 
odpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora FS Spolufin. ze 
SR 

Spolufin. ze 
SR - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

2.1. 2 6 320 889 5 372 756 316 045 0 0 5 688 800 

 

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace za rok 2008 dle jednotlivých oblastí podpory: 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

2.1 Snížení emisí NOx t/rok 1,080
2.1 Snížení emisí TZL t/rok 1,590
2.1 Snížení emisí CO t/rok 18,900
2.1 Snížení emisí CO2 t/rok 79,160
2.1 Snížení emisí SO2 t/rok 0,530
2.1 Snížení spotřeby energie GJ/rok 841,000
2.1 Nový instalovaný výkon zdroje MW 1,411
2.1 Nově dosahovaná koncentrace CO mg/m3 100,000
2.1 Nově dosahovaná koncentrace NH3 mg/m3 0,000
2.1 Nově dosahovaná koncentrace NOx mg/m3 280,000
2.1 Nově dosahovaná koncentrace SO2 mg/m3 0,000
2.1 Nově dosahovaná koncentrace TZL mg/m3 0,000
2.1 Snížení emisí primárních částic a prekurzorů 

sekundárních částic 
t/rok 15,280

2.1 Plocha zateplení konstrukce(výplně otvorů + obvodové 
zdivo + střechy) 

m2 2463,000

 

 
Oblast podpory Název indikátoru Jednotka Hodnota 
2.2 Snížení emisí TZL t/rok 4,400 
2.2 Snížení emisí VOC t/rok 26,430 
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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. 
V roce 2008 byly v rámci Prioritní osy 3 vyhlášeny 2 výzvy. 
 
Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2008  
 
V prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie bylo v rámci Operačního programu 
Životní prostředí v roce 2008 vydáno Ministrem životního prostředí 585 Rozhodnutí ministra, 
z čehož 16 projektů spadalo pod oblast podpory 3.1 a 569 projektů pod oblast podpory 3.2.  
 
Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008 prioritní osa 3: 

 
Oblast 

podpory 
Počet 

projektů 
Celkové 

způsobilé výdaje 
Podpora FS Podpora 

SFŽP 
Podpora 
SFŽP - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

3.1. 16 61 152 736 51 463 941 3 027 291 546 230 0 55 037 462 
3.2. 569 6 526 259 885 5 547 320 903 326 312 993 0 356 695 5 873 633 895 

V roce 2008 bylo 154 projektů v realizaci, z čehož 4 akce spadaly pod oblast podpory 3.1 a 150 
akcí pod oblast podpory 3.2. 
 
Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008 prioritní osa 3: 
Oblast 
odpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé výdaje 

Podpora FS Podpora 
SFŽP 

Podpora 
SFŽP - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

3.1. 4 12 372 768 10 516 852 618 639 0 0 11 135 491 
3.2. 150 1 110 866 372 944 236 416 55 543 318 0 0 999 779 734 

 

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace za rok 2008 dle jednotlivých oblastí podpory: 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota

3.1 Snížení emísí CO2 t/rok 3005,738
3.1 Snížení spotřeby energie GJ/rok 1499,871
3.1 Zvýšení výroby tepla z OZE GJ/rok 1998,000
3.1 Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE MW 0,475 
3.1 Plocha zateplení konstrukce(výplně otvorů + obvodové 

zdivo + střechy) 
m2 1454,000
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Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

3.2 Snížení emísí CO2 t/rok 55642,765 
3.2 Snížení spotřeby energie GJ/rok 159856,031
3.2 Zvýšení výroby tepla z OZE GJ/rok 1686,900 
3.2 Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE MW 0,323 
3.2 Počet isntalovaných zařízení využívajících odpadní 

teplo 
ks 4,000 

3.2 Plocha zateplení konstrukce(výplně otvorů + obvodové 
zdivo + střechy) 

m2 726123,003

 
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 
 
Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce 
odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. 
V roce 2008 byla v rámci Prioritní osy 4 vyhlášena 1 výzva. 
 
Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2008  
 
V prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 
bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 vydáno Ministrem životního 
prostředí 152 Rozhodnutí ministra, z čehož 143 projektů spadalo pod oblast podpory 4.1 a 9 
projektů pod oblast podpory 4.2.  
 

Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008 prioritní osa 4: 

 

V roce 2008 bylo 61 projektů v realizaci, z čehož 58 akcí spadalo pod oblast podpory 4.1 a 3 akce 
pod oblast podpory 4.2. 
 
Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008 prioritní osa 4: 

Oblast 
odpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora FS Podpora 
SFŽP 

Podpora 
SFŽP – 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

4.1. 58 701 092 767 438 855 332 25 532 646 26 625 062 824 617 491 013 039 
4.2. 3 26 482 088 22 509 775 1 324 104 0 0 23 833 879 

Oblast 
podpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé výdaje 

Podpora FS Podpora 
SFŽP 

Podpora 
SFŽP - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

4.1. 143 2 072 156 446 1 344 855 971 75 887 956 58 336 361 938 060 1 479 080 287 
4.2. 9 959 737 834 815 777 159 47 986 891 0 0 863 764 050 
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Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace za rok 2008 dle jednotlivých oblastí podpory: 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

4.1 Kapacita kompostárny t/rok 93831,600 
4.1 Plocha rekultivovaných starých skládek m2 371252,000 
4.1 Plocha sběrného dvora m2 122313,475 
4.1 Množství materiálově využitých odpadů t/rok 1997551,000 
4.1 Kapacita sběrného dvora t/rok 49697,225 
4.1 Množství tříděných odpadů t/rok 36640,000 
4.1 Množství upravených odpadů t/rok 202070,000 
4.1 Počet odstraněných nepovolených skládek 

v ZCHÚ 
ks 1,000 

4.1 Množství odstraněných nebezpečných 
odpadů 

t/rok 553,000 

4.1 Kapacita systému separace a svozu odpadů t/rok 55683,000 
 
Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

4.2 Plocha odstraněných starých ekologických 
zátěží 

m2 575370,000 

4.2 Počet zpracovaných analýz rizika ks 5,000 
4.2 Kubatura vytěženého kontaminovaného 

materiálu 
m3 43689,230 

4.2 Kubatura demolované kontaminované 
stavby 

m3 24265,000 

 
 

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. 
V roce 2008 byla v rámci Prioritní osy 6 vyhlášena 1 výzva. 
 
 
Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2008  
 
V prioritní ose 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny bylo v rámci Operačního programu Životní 
prostředí v roce 2008 vydáno Ministrem životního prostředí 393 Rozhodnutí ministra, z čehož 7 
projektů spadalo pod oblast podpory 6.1, 24 projektů pod oblast podpory  6.2, 43 projektů pod 
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oblast podpory  6.3, 210 projektů pod oblast podpory  6.4, 98 projektů pod oblast podpory  6.5 a 
11 projektů pod oblast podpory  6.6.  
 
Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008 prioritní osa 6: 

Oblast 
podpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora ERDF Podpora 
SFŽP 

Podpora 
SFŽP - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

6.1. 7 50 523 541 42 945 010 7 578 531 0 0 50 523 541 
6.2. 24 179 976 320 145 453 065 8 556 063 7 912 619 0 161 921 745 
6.3. 43 72 687 708 61 196 105 3 599 771 623 059 0 65 418 935 
6.4. 210 1 103 969 037 898 289 589 52 840 565 42 441 964 212 465 993 572 117 
6.5. 98 328 097 258 277 727 102 16 336 888 1 215 907 0 295 279 897 
6.6. 11 40 454 566 34 386 381 2 022 729 0 0 36 409 110 

 

V roce 2008 bylo 57 projektů v realizaci, z čehož 1 akce spadala pod oblast podpory 6.1, 1 akce 
pod oblast podpory 6.2, 2 akce pod oblast podpory 6.3, 40 akcí pod oblast podpory 6.4. 10 akcí 
pod oblast podpory 6.5 a 3 akce pod oblast podpory 6.6. 
 
 

Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008 prioritní osa 6: 
Oblast 
odpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora 
ERDF 

Podpora 
SFŽP 

Podpora 
SFŽP - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

6.1. 1 2 004 198 1 703 568 300 630 0 0 2 004 198 
6.2. 1 11 510 116 9 783 599 575 506 0 0 10 359 104,4 
6.3. 2 3 205 854 2 724 976 160 293 0 0 2 885 269 
6.4. 40 160 742 141 128 338 925 7 549 349 8 779 665 0 144 667 939 
6.5. 10 17 953 897 14 856 456 873 909 428 143 0 16 158 508 
6.6. 3 7 330 593 6 231 004 366 530 0 0 6 597 534 

 

 

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace za rok 2008 dle jednotlivých oblastí podpory: 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota

6.1 Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny 
k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní ochraně 

ks 190,000 

6.1 Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou 
připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní ochraně 

ha 405,000 
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Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota

6.2 Celková plocha, na které byla realizována opatření ha 2716,736
6.2 Počet vybudovaných naučných stezek a dalších objektů 

návštěvnické infrastruktury 
ks 3,000 

6.2 Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy ks 4,000 
 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

6.3 Celková plocha zakládané zeleně ha 2,534 
6.3 Celková plocha regenerované zeleně ha 3,625 
6.3 Celková délka zakládaného stromořadí m 737,000 
6.3 Celková plocha, na které bude zvýšeno zastoupení 

listnatých dřevin a jedle 
ha 6,030 

6.3 Celková délka regenerovaného stromořadí m 380,000 
6.3 Celková délka zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES 

(v případě liniových prvků) 
m 78475,000

6.3 Celkový počet ošetřených dřevin ks 11,000 
6.3 Celkový počet vysazených dřevin ks 2693,000 
6.3 Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES ks 155,000 
6.3 Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků 

ÚSES 
ha 99,422 

 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

6.4 Celková délka revitalizovaného toku m 9189,500 
6.4 Celková plocha, na které byla realizována opatření ha 1,410 
6.4 Celková délka zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES 

(v případě liniových prvků) 
m 96,000 

6.4 Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků 
ÚSES 

ks 5,000 

6.4 Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků 
ÚSES 

ha 1,254 

6.4 Celková plocha území pro přirozený rozliv povodní ha 1,375 
6.4 Celková délka protierozních liniových opatření m 9248,500 
6.4 Celková plocha obnovených nebo zakládaných 

mokřadních biotopů 
ha 17,274 

6.4 Celkový objem akumulačního prostoru vodní nádrže nebo 
poldru při HMAX 

m3 5372284,257

6.4 Celková vodní plocha obnovených nebo zakládaných 
vodních nádrží při HMAX 

ha 10768,753 

6.4 Celková plocha, na které bude realizováno protierozní 
opatření 

ha 19,985 
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Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

6.5 Celková délka revitalizovaného toku m 270,000 
6.5 Celková plocha zakládané zeleně ha 78,553 
6.5 Celková plocha regenerované zeleně ha 276,696 
6.5 Celková délka zakládaného stromořadí m 23997,100 
6.5 Celková délka regenerovaného stromořadí  13814,500 
6.5 Celková délka zakládaných krajinných prvků/prvků 

ÚSES (v případě liniových prvků) 
m 80,000 

6.5 Celkový počet ošetřených dřevin ks 5695,000 
6.5 Celkový počet vysazených dřevin ks 324590,000
6.5 Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků 

ÚSES 
ks 2,000 

6.5 Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků 
ÚSES 

ha 0,170 

6.5 Celková plocha území pro přirozený rozliv povodní ha 0,140 
6.5 Celková plocha regenerované zeleně ha 7,190 
6.5 Celková plocha obnovených nebo zakládaných 

mokřadních biotopů 
ha 0,073 

6.5 Celkový objem akumulačního prostoru vodní nádrže 
nebo poldru při HMAX 

m3 3062,000 

6.5 Celková vodní plocha obnovených nebo zakládaných 
vodních nádrží při HMAX 

ha 0,291 

 

 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

6.6 Celkový počet realizovaných opatření ks 15,000 
 
 
Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 
Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních 
center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na 
zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně 
internetových řešení či naučných stezek. 
V roce 2008 nebyla v rámci Prioritní osy 7 vyhlášena žádná výzva. 
 
 
Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2008  
 
V prioritní ose 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 
byly v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 vydány Ministrem životního 
prostředí 3 Rozhodnutí ministra. 
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Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008 prioritní osa 7: 
Oblast 

podpory 
Počet 

projektů 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Podpora 
ERDF 

Spolufin.ze 
SR 

Spolufin.ze 
SR - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

7.1. 3 74 405 160 63 244 386 3 720 258 0 0 66 964 644 
 

V roce 2008 byl z Prioritní osy 7 jeden projekt v realizaci. 
 
 
Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008 prioritní osa 7: 

Oblast 
odpory 

Počet 
projektů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora 
ERDF 

Spolufin. ze SR Spolufin. ze 
SR - 

navýšení 

Půjčka 
SFŽP 

Celková výše 
podpory 

7.1. 1 8 851 220 7 523 537 442 561 0 0 7966098 
 
 
 
Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace za rok 2008: 

Oblast 
podpory 

Název indikátoru Jednotka Hodnota 

7.1 Užitná plocha - výstavba m2 898,300 
7.1 Užitná plocha - přístavba m2 15,920 
7.1 Užitná plocha - rekonstruovaná m2 442,870 
7.1 Počet koupených, budovaných nebo 

rekonstruovaných objektů 
ks 1,000 

 
 
 
 
Čerpání finančních prostředků v roce 2008 v Kč za prioritní osy 1-7 

Prioritní 
osa FS/ERDF SR - 315 SFZP 
PO 1 45 134 623,32 Kč   2 654 977,82 Kč 
PO 2 5 289 929,08 Kč 311 172,30 Kč   
PO 3 614 439 160,69 Kč   36 153 281,65 Kč 
PO 4 278 961 711,70 Kč 878 755,85 Kč 33 564 172,95 Kč 
PO 6 65 517 522,56 Kč   8 386 618,68 Kč 
PO 7 2 512 414,44 Kč 147 789,08 Kč   
CELKEM 1 011 855 361,79 Kč 1 337 717,23 Kč 80 759 051,10 Kč 

 
 



 111
 
 

 
Prioritní osa 8 – Technická asistence 
 

SFŽP je jedním z konečných příjemců podpory v rámci Prioritní osy  8 – Technická 
asistence OP ŽP a z vlastních zdrojů zajišťuje potřebnou výši spolufinancování (15%) projektů 
financovaných z Technické asistence. 

K 31. 12. 2008 bylo SFŽP realizováno celkem 37 projektů s celkovými rozpočtovými 
náklady 205 436 180,- Kč.  

Ukončeny byly 4 projekty a SFŽP získal z prostředků ERDF refundaci ve výši 661 781,- 
Kč. Průběžně realizovaný projekt Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace 
OPŽP byl refundován částkou 54 564 059 Kč. 

 

Nejvýznamnější realizované projekty TA OPŽP (skutečné doposud vynaložené náklady 
v mil Kč): 

• Technické vybavení krajských pracovišť Fondu pro OPŽP   0,9  

• Tisk dokumentace OPŽP        0,3  

• Komunikace a propagace OPŽP       1,6  

• Call centrum – linka 800 260 500      0,3  

• Provozní náklady pro OPŽP      1,0  

• Propagace – výstavy a veletrhy                                                       2,4   

• Úprava aplikace Bene-fill pro příjem žádostí                                  0,5  

• Poradenství – provozní smlouvy v rámci OPŽP                              2,0 

• Ekoprůkopníci – cyklus pořadů o OPŽP v ČT    0,6 

• Časopis Priorita        0,8 

• Realizace seminářů pro podnikatele, veřejnou správu a NNO  0,6 

• Časopis OPŽP – Priorita       1,0 

• Regionální poradenská a informační místa     1,3 
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