
Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura – Priorita 3 
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*) zahrnuje dotaci dle čl. 7, odst. 2, bodu 2.1  a podporu na úhradu úroků z komerčního úvěru dle. čl. 7, odst. 2, 
bodu 2.2 
**) případy veřejné podpory se dále řídí ustanovením čl. 7, odst. 5, 6 a 7 
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Příloha č. 2 – Schéma příjmu žádostí a výběru projektů v rámci OP Infrastruktura 
Rozdělení aktivit Řídící orgán „ŘO“ (MŽP) – zprostředkující subjekt „ZS“ (SFŽP ČR)  

MŽP: SFŽP ČR:
aktivity ŘO aktivity ZS

1 Řídící
2

3
orgán

4

5

6

7 Podvýbor

ŽP

8 Řídící

výbor

9 Řídící zařazení do zásobníku projektů
zamítnutí 

orgán Rada
10

   schválení

Fondu

11

12

13

vstup/výstup

Stanovení termínu 
výzvy Výzva k předkládání žádostí

Příjem žádostí 

Formální kontrola, vyrozumění 
žadatele o registraci

Celkové bodové hodnocení 

Doporučení 
projektů ŽP

Doporučení 
projektů ŽP + 
doprava

Výběr 
projektů

Doporučení ke 
spolufinancování (prostředky 
SFŽP ČR)

Vyrozumění žadatele

Kontrahování podpory

Publikace výzvy

Žádost o podporu

Dopis

Rozhodnutí ministra 
o poskytnutí dotace z 
ERDF

Smlouva o realizaci 
projektu OPI a 
poskytnutí podpory

vyrozumění žadatele 

Ministr životního prostředí - 
schválení spolufinancování 
(prostředky SFŽP ČR)

Technicko-ekologické 
posouzení / Ekonomické a 
finanční posouzení

Rozhodnutí ministra o 
poskytnutí podpory ze 
SFŽP ČR

Doporučení KPS
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Příloha č. 3 - Způsobilé výdaje dle čl. 2 
 
1. Podpora na zpracování dokumentace dle čl. 6  
Podpora na zpracování projektové dokumentace se poskytuje do výše 50% výdajů  
na zpracování dokumentace, maximálně však 3 % ze základu pro výpočet podpory dle čl. 2, 
odst. 3, bodu 3.2, nejvýše však 3 000 000 Kč1. 
 
V rámci podpory na zpracování projektové dokumentace jsou za způsobilé a nezpůsobilé 
výdaje považovány následující položky: 
 
Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnovány následující položky:  

- projektová dokumentace k územnímu řízení  
- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 
- dokumentace pro realizaci projektu, pokud projekt nepodléhá územnímu nebo 

stavebnímu řízení 
za podmínky dodržení časového limitu maximálně 5-ti let od data registrace příslušné žádosti 
v rámci konkrétní výzvy OP Infrastruktura a v případě dodržení povinností a pravidel při 
výběru zhotovitele projektové dokumentace dle platného znění zákona č. 199/1994,  
o zadávání veřejných zakázek, popř. zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách . 
 
Hradit lze oba typy výše uvedených dokumentací současně při dodržení výše zmíněných  
stanovených zákonných a časových podmínek.  
 
Mezi nezpůsobilé výdaje jsou zahrnovány následující položky:  

- zadávací dokumentace, 
- studie proveditelnosti, 
- průzkumy, 
- dokumentace k ohlášení stavby, 
- správní a místní poplatky související s realizací akce, penále z úvěrů, náhrady škod, 

pojistné, pokuty, atd. 
- náklady na část projektové dokumentace, které nemají věcnou a faktickou souvislost 

s daným projektem – např. náklady, které souvisí s obcí či městem, které není součástí 
projektu, či náklady na jednotlivou dílčí stavbu, která není součástí projektu. Výše 
uvedené se hlavně týká těch projektů, které v době přípravy prošly značnými 
změnami, 

- inženýrská činnost, konzultační služby a technická asistence,  
- faktury hrazené z jiných zdrojů, nežli ze zdroje žadatele,  
- generel města, 
- dokumenty, které nejsou ve vlastnictví konečného příjemce podpory. 

 
2. Podpora na vlastní realizaci investičního projektu v rámci OP Infrastruktura  

dle čl. 7 
Lze podporovat náklady spojené s realizací opatření vycházejícího z Programového dodatku 
Operačního programu Infrastruktura včetně DPH u neplátců DPH.  
DPH je způsobilým výdajem pro neplátce DPH, přesněji pro subjekty, které nemají dle 
zákona o DPH nárok na vrácení DPH od finančního úřadu. Pokud poskytnutá podpora bude 
propočtena z nákladů akce zahrnujících DPH, pak v případě, že příjemce podpory uplatní 

                                                 
1  Postup v případě zakázek na zpracování projektové dokumentace (kontrola, předkládání povinných dokladů 
atd.) je specifikován v rámci Pokynů pro žadatele, které jsou k dispozici na webových stránkách SFŽP ČR 
(www.sfzp.cz)   
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nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, bude povinen odpovídající částku podpory vrátit, 
a to i v případě, že tento nárok na odpočet uplatní po závěrečném vyhodnocení akce. 
  
Do podpory na vlastní realizaci projektu nelze zahrnout následující nezpůsobilé výdaje: 

- spolufinancování pomocí rizikových kapitálových úvěrových fondů, 
- spolufinancování pomocí záručních fondů, 
- výdaje vzniklé v rámci leasingových operací, 
- výdaje související s realizací, které nejsou součástí smlouvy o dílo, 
- výdaje na soutěže, poptávkové řízení, technickou pomoc projektanta nebo inženýrské 

organizace, stavební – technický dozor, 
- výkup nemovitostí, příspěvek jiným investorům na vyvolané investice, práce spojené 

se zastavením stavby, 
- vybavení provozu zásobami surovin, materiálu, paliv a náhradních dílů, 
- správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením výstavby, penále, 

úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod., 
- náklady na provoz a údržbu zařízení, 
- stroje a zařízení nezabudované do stavby, 
- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

 
Specifika pro jednotlivá opatření2: 
Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší 

- nelze podporovat výdaje na rekonstrukce stávajícího topného systému v objektech  
a otopná tělesa. 

Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží 
- lze podporovat stroje a zařízení nezabudované do stavby, jsou-li součástí 

integrovaného systému nakládání s odpady (např. kontejnery, čistící zařízení, drtící 
linky, štěpkovače, zařízení nutné ke kompostování - překopávače a míchací stroje, 
nakládací stroje, lisy, svozové odpadové vozy). 

 
Mezi způsobilé výdaje lze v rámci povinností v oblasti propagace akce zahrnout také náklady 
na informační tabuli, jež musí být umístěna na viditelném místě při zahájení stavby  
a odstraněna nejdříve šest měsíců po vyhotovení stavby (tato informační tabule musí být 
součástí výběrového řízení na stavbu, dodávky či služby)3. 
 
Mezi způsobilé výdaje lze také zahrnout tzv. vícepráce, tj. dodatečné stavební, montážní práce 
nebo služby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla  
v naléhavém případě, a to za předpokladu dodržení zákona č. 40/2004 Sb. v platném znění. 
Pokud skutečné náklady akce (a to i průběžně během realizace akce) překročí základ pro 
stanovení podpory (popřípadě jeho část odpovídající postupu realizace akce), uhradí příjemce 
podpory částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Vícepráce lze do způsobilých výdajů 
zahrnout pouze do výše započítání případných méněprací (nižší rozsah plánovaných prací při 
zachování stanovených parametrů a nižší ceně  než ceně dohodnuté).   
 
 
 

                                                 
2 Specifika jednotlivých opatření v oblasti způsobilosti výdajů jsou detailněji uvedena v příručce způsobilých 
výdajů, která bude v nejbližší době zveřejněna na stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz).   
3 Povinnosti žadatele v oblasti informačních a propagačních opatřeních jsou specifikovány v rámci Pokynů pro 
žadatele, které jsou k dispozici na webových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz)   
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3. Podpora  na vlastní realizaci investičního projektu v rámci OP Infrastruktura  
dle čl. 7, odst. 6 

V případě veřejné podpory v rámci opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší, 
kategorie 3.3.A a 3.3.B bude základ pro stanovení podpory vypočítán pouze z mimořádných 
investičních nákladů (náklady jdoucí nad rámec platných norem) bez započtení výhod 
vzniklých ze zvýšení kapacity, z úspor nákladů dosažených během prvních pěti let existence 
investičního projektu a vedlejší výroby během pětiletého období. 

 6



Příloha č. 4 – Formulář žádosti, včetně povinných příloh 
Formulář žádosti je generován prostřednictvím webových stránek a obsahuje zejména 
následující údaje: 

A. Identifikace operačního programu a výzvy - Záložka „Program“ 
A.1. Číslo a název operačního programu 
A.2. Pořadí výzvy 
A.3. Číslo a název priority 
A.4. Číslo a název opatření 
A.5. Oblast pomoci 

 A.6.    Kategorie opatření (označení a název) 

B. Základní identifikace projektu - Záložka „Projekt“ 
B.1. Název projektu 
B.2. Název projektu – anglicky 
B.3. Termín zahájení realizace projektu 
B.4. Termín dokončení projektu 
B.5. Doba trvání projektu 

 B.6.  Místo realizace – ulice, č.p., č.o., obec, PSČ, okres (NUTS IV), kraj (NUTS 
III), katastrální území 

B.7. Stručný obsah projektu 
B.8. Stručný obsah projektu – anglicky 
B.9. Cíle projektu 

 B.10. Umístění projektu – v městském prostředí, ve venkovském prostředí, není 
zeměpisně vymezeno, popis umístění 

C. Základní identifikace žadatele (subjektu) - Záložka „Žadatel“  
C.1. Název subjektu 
C.2. Podnikatelský subjekt 
C.3. Právní forma – DIČ, IČ, plátce DPH, předmět činnosti subjektu, N-velikost 

firmy, N-počet zaměstnanců 
C.4. Kontaktní osoba – jméno, příjmení, titul, telefon, mobilní telefon, e-mail 
C.5. Statutární zástupce – jméno, příjmení, titul, název funkce, telefon, mobilní 

telefon, e-mail, ulice, č.p., č.o., obec, PSČ, okres (NUTS IV), kraj (NUTS III) 
C.6 Úřední adresa – ulice, č.p., č.o., obec, PSČ, okres (NUTS IV), kraj (NUTS III), 

e-mail, www stránky 
C.7. Adresa pro doručení – ulice, č.p., č.o., obec, PSČ, okres (NUTS IV), kraj 

(NUTS III) 
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D. Současná a výhledová ekonomická situace žadatele – Záložka „Ekonomické údaje“  
D.1. Přehled o tvorbě a potřebě finančních zdrojů (v tis. Kč) 

(Vyplňují všichni žadatelé kromě obcí, měst, sdružení obcí, krajů.) 
R o k 

č.ř. 
Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího roku 
podání žádosti do cílového roku včetně (rok po splacení  
úvěru poskytnutého na realizaci) …. …. …. …. …. …. …. 

1 Tržby        

2 Náklady        

3 Bilanční zisk (ř. 1 - 2)        

4 Daňová povinnost        

5 Povinné příděly fondům        

6 Disponibilní zisk (ř. 3 - 4 - 5)        

7 Odpisy        

8 Zdroje celkem (ř. 6 + 7)        

9 Splátky úvěrů        

10 Zůstatek zdrojů (ř. 8 – 9)        

          
D.2. Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis. Kč)   

(Vyplňují všichni žadatelé kromě obcí, měst, sdružení obcí, krajů.) 
R o k 

č.ř. 
Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího roku 
podání žádosti do cílového roku včetně (rok po splacení  
úvěru poskytnutého na realizaci) …. …. …. …. …. …. …. 

A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (+)        

1 Hospodářský výsledek za účetní období (+)        

2 Daňové odpisy hmot. A nehm. invest. majetku (+)        

3 Nové krátkodobé úvěry        

4 Nové úvěry střednědobé a dlouhodobé (+)        

5 Zůst. cena prodaného hm. a nehm. inv. majetku (+)        

6 Prodané cenné papíry v ceně pořízení (+)        

7 Jiné příjmy (+)        

8 Změna stavu zásob (P-,U+)        

9 Změna stavu pohledávek (P-,U+)        

10 Změna stavu závazků (P+,U-)        

11 Změna základního jmění (P+,U-)        

12 Změna zůstatku daně z přidané hodnoty (+,-)        

13 Změna časového rozlišení (+,-)        

B PŘÍJMY CELKEM (ř. 1 až 14)        

14 Nákup hm. a nehm. Inv. majetku v ceně pořízení (-)        

15 Nákup cenných papírů v ceně pořízení (-)        

16 Aktivace majetku zahrnutá do příjmů (-)        

17 Splátky krátkodobých úvěrů (-)        

18 Splátky střednědobých a dlouhodobých úvěrů (-)        

19 Vyplacené dividendy a podíly vlastníků (-)        

20 Jiné platby a výdaje (-)        

C PLATBY A VÝDAJE CELKEM (ř.15 až 21)        

D HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU (B - C)        

 8



E HOTOVOST NA KONCI ROKU (A + D)        

 
D.3. Tok peněžní hotovosti Cash Flow  

(Vyplňují obce, města, sdružení obcí, kraje.) 

         
č.ř. 

Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího roku podání žádosti do 
cílového roku včetně (rok po splacení  
úvěru poskytnutého na realizaci) 

200 . …. …. …. …. ,,,, ,,,, 

A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.        

                     PŘÍJMY 

P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010        

P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020        

P3 Třída 3 Kapitálové příjmy- ř. 4030        

P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040        

Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050        

Kp  Konsolidace celkem - ř.4060        

Pk Pc  - Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200        

P5  - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113        

P6  - úvěry dlouhodobé - ř.8123        

P7  - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP        

P8  - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111         

P9  - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121        

P10  - ostatní        

Pf P5 +P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry  a komunální obligace        

P Pk  +  Pf KONSOLIDOVANÉ  PŘÍJMY CELKEM        

                 VÝDAJE 

V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210        

V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220        

V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230        

Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240        

Kv  Konsolidace celkem - ř. 4250        

Vk Vc – Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430        

V4  - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114        

V5  - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124         

V6  - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP        

V7  - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112        

V8  - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122        

V9  - ostatní        

Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů        

V Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ  VÝDAJE CELKEM        

D P-V Hotovost běžného roku        

E A+D Hotovost na konci roku        

Poznámka Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule. 
Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje. 
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D.4. Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční  výpomoci.  
(Vyplňují všechny typy žadatelů.) 

   Splátky v letech 
Č. Název věřitele 

 
 Zůstatek nesplacených úvěrů  

ke dni zpracování  žádosti 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8 Celkem         

 
Komentář: 
 
D.5. Plánované úvěry, půjčky, návratné finanční  výpomoci.  

(Vyplňují všechny typy žadatelů.) 

   Splátky v letech 
Č. Název věřitele 

 
  

Plánovaná výše 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8 Celkem         

 
Komentář: 
     
D.6. Vystavené záruky, ručitelská prohlášení. 

(Vyplňují všechny typy žadatelů.) 

Č. Název věřitele 
 

Výše záruky/ručitelského prohlášení 
ke dni zpracování žádosti     Poslední rok platnosti záruky/ručitelského prohlášení 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8 Celkem   

 
Komentář:
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D.7. Přehled vybraných ekonomických ukazatelů (vyplňují sdružení obcí za všechny sdružené obce) – v tis. Kč 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 
podíl vl. zdrojů na real. akce v jednotl. letech

Město, obec Daňové 
příjmy* 

Nedaňové 
příjmy* 

podíl vl.zdrojů na 
projektu 

(tis.Kč/%)             

aktuální 
zůst. 

fin.prostř.**

nesplac.zůst. 
úvěrů a půj.* aktiva* 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

Celkem     100%                  
*k 31.12. posledního vykazovaného kalendářního roku 
**obce, které budou předkládat ekonomické výkazy tento zůstatek doloží výpisy z účtů (běžný účet, termínovaný účet…) 
V případě zůstatku úvěrů a půjček - viz. sl. 7 vyplnit u příslušných obcí tabulku č. 6.1. 
 
Datum zpracování:   Sestavil:   Telefon:   Schválil:   Podpis: 
Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných 
nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle § 250 b trestního zákona. 
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D.8. Přehled splácení úvěrů a půjček - stávajících (vyplňují sdružení obcí za obce, které vykázaly zůstatek úvěrů a půjček v tab. D.7) – v tis. Kč 

splátky stávajících úvěrů a půjček v jednotl. letech Město, obec 
Poskytovatel 

úvěru 
(půjčky) 

Zůstatek 
úvěru 

(půjčky)                       
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

Celkem:                           
 
 
Datum zpracování:   Sestavil:   Telefon:   Schválil:   Podpis: 
Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných 
nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle § 250 b trestního zákona. 
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D.9. Přehled splácení úvěrů a půjček - plánovaných (vyplňuje sdružení obcí za obce, které se budou podílet na splácení úvěrů a půjček spojených 
s realizací projektu, popř. budou čerpat a splácet další úvěry či půjčky) – v tis. Kč 

Splátky plánovaných úvěrů a půjček spojených s realizací projektu, popř. dalších plánovaných úvěrů a 
půjček v jednotlivých letech Město, obec 

Poskytovatel 
úvěru 

(půjčky) 

Výše 
úvěru/podílu 
pro splácení                       

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

Celkem:                           
 
Datum zpracování:   Sestavil:   Telefon:   Schválil:   Podpis: 
Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných 
nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle § 250 b trestního zákona. 
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E. Předpoklad financování  a požadavek druhu a výše podpory - Záložka „Zdroje 
financování“ 

E.1. Financování realizace investičního projektu včetně dotace z Operačního programu 
Infrastruktura (OPI) a druhu a výše finanční podpory SFŽP  

procentní vyjádření  se vztahujte u všech položek k celkovým způsobilým výdajům dle řádku 3 

Celkem Z  toho v roceSKLADBA FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO PROJEKTU 
tis. 
Kč

% 200. 200. 200.

1 Ř. 2+3 celkové výdaje projektu    

2  celkové nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje projektu    

3 Ř. 4+14+15 celkové způsobilé (uznatelné) výdaje 100   

4 Ř. 5+6 a) výdaje určené pro spolufinanocání (veřejné zdroje)    

5  - příspěvek Společenství (výše příspěvku ERDF)    

6 Ř.  7+8+9+10 - národní veřejné financování celkem (Národní veřejné zdroje vč. SFŽP)    

7  z toho národní veřejné financování ze státního rozpočtu    

8  z toho národní veřejné financování z krajských rozpočtů    

9  z toho národní veřejné financování z obecních rozpočtů    

10 Ř.11+13 z toho jiné národní veřejné financování (SFŽP)    

11  - z toho dotace    

12  příspěvek na úhradu úroků    

13  půjčka    

14  b) soukromé financování    

15  c) jiné financování     

Vybrané ukazatele 

16  žadatel-vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)    

17  bankovní úvěr    

18  soukromá půjčka    

19  úvěr od veřejného orgánu (např. návratná fin. výpomoc)    

20  žadatel – ostatní zdroje návratné (jiné než ř. 13, 17, 18, 19)    

21 Ř. 22+23+24+25 žadatel-zdroje nevratné    

22  - ze státního rozpočtu    

23  - z krajských rozpočtů    

24  - z obecních rozpočtů    

25  - ostatní (kromě SFŽP)    

26  žadatel-přímé výnosy projektu (projeví se až v letech výnosů    

27 Ř. 16+17+18+19+20+21+26 žadatel - celkem    

28  financování EIB (Evropská investiční banka)    

 

 Požadované podmínky půjčky ze SFŽP  Úrok % p.a.: doba splatnosti 
od roku   do roku   včetně 

E.2. Financování  dokumentace v rámci  OPI 
Celkem Z toho v roce 

SKLADBA FINANCOVÁNÍ  VÝDAJŮ  
tis. Kč % ….. …. …. 

 
1 CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE  100    

2 POŽADOVANÁ DOTACE ze SFŽP      

3 VLASTNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELE       
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F. Vliv na rovné příležitosti - Záložka „Vliv na rovné příležitosti“ 
F.1. Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti, je z hlediska rovných příležitostí 

neutrální, je soustředěn na podporu rovných příležitostí, N-popis a zdůvodnění 
vlivu na rovné příležitosti 

G. Vliv na životní prostředí - Záložka „Vliv na životní prostředí“ 
G.1.  Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí, je šetrný na životní prostředí, je 

ekologicky neutrální 
G.2.  Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?, Kdy bylo provedeno 

posouzení vlivu na životní prostředí?,  datum vydání stanoviska 
G.3.   Vyžaduje projekt posouzení vlivu na území NATURA 2000, a pokud ano, kdy 

bylo provedeno (datum vydání závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska, že 
projekt nebude mít významné negativní vlivy na území Natura 2000) ?  

G.4.   Dopad na území se zvláštní ochranou – NATURA 2000, Národní park, CHKO, 
maloplošná zvláště chráněná území, jiná území  
s ochranným režimem a jejich popis, v žádném z výše uvedených  

H. Informační společnost – Záložka „Informační společnost“ 
H.1. Projekt je zaměřen na rozvoj informační společnosti, má pozitivní dopad na rozvoj 

informační společnosti, je z hlediska vlivu na rozvoj informační společnosti 
neutrální, N-popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj informační společnosti 

I. Publicita – Záložka „Publicita“ 
I.1. Formy informování – použití pamětní desky, zvláštní tiskové a mediální zprávy, 

oznámení ve všech mediálních prezentacích, ve veškeré projektové dokumentaci 
a prezentacích, ve všech vzdělávacích materiálech, uvědomění příjemců pomoci, 
oznámení na specifických internetových stránkách, na billboardech  

I.2. Jiné formy informování a jejich popis 
J. Veřejná podpora – Záložka „Veřejná podpora“  
(J.1. – J.4. vyplňují pouze podnikatelské subjekty žádající o podporu v kategorii 3.3.A, 3.3.B 
a 3.4.A) 

J.1. Obor ve kterém firma podniká. 
J.2. Byla Vaše firma příjemcem  podpory  malého rozsahu (tzn. ekvivalent 100  000 

EUR) v posledních 3 letech? 
J.3. V případě, že ano uveďte název projektu, zdroj podpory, výši podpory a datum 

kdy byla podpora přiznána. (Doložit dokladem o přiznání podpory a dále 
čestným prohlášením statutárního zástupce firmy). 

J.4. Souhrnná výše podpory. 
 (J.5. – J.14. vyplňují pouze žadatelé žádající o podporu dle článku 7, odstavce 6 této 
směrnice) 
Malý a střední podnik (velikost a nezávislost) 

J.5.Splňuje Vaše firma podmínky malého a středního podniku?  
(Malým a středním podnikem se rozumí podnikatel, který podniká a má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území České republiky, a který zaměstnává méně než 250 
zaměstnanců, má čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok 
nepřesahující 1 450 mil. Kč nebo celková aktiva nepřesahující 980 mil. Kč a 
který splňuje podmínku nezávislosti. Nezávislostí se rozumí stav, kdy žádný jiný 
subjekt, který splňuje definici malého a středního podniku nemá 25 % nebo 
vyšší podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech podnikatele 
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naplňujících definici malého a středního podniku. Pro výpočet výše uvedených 
hodnot se sčítají hodnoty týkající se „malého a středního podniku“ a všech 
dalších osob, které tento podnikatel přímo nebo nepřímo ovládá prostřednictvím 
25 % nebo vyššího podílu na jejich základním kapitálu nebo na hlasovacích 
právech. Pokud celková aktiva podnikatele v okamžiku závěru 12-ti měsíčního 
zúčtovacího období překračují nebo nedosahují stanovenou hranici počtu 
zaměstnanců nebo stanovených finančních kritérií, vede to k získání nebo ztrátě 
statutu „malý a střední podnik“ pouze opakuje-li se tento jev ve dvou po sobě 
následujících zúčtovacích obdobích.) 

J.6. Uveďte počet zaměstnanců. 
J.7. Uveďte čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok. 
J.8. Uveďte celková aktiva firmy. 
J.9. Má jiný subjekt, který nesplňuje definici malého a středního podniku, 25 % nebo 

vyšší podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech podnikatele 
naplňujících definici malého a středního podniku? (Doložte příslušnými 
doklady.) 

Zákonné limity 
J.10. Byly přijaty normy (zákonné limity) v oblasti týkající se projektu? 
J.11. Pokud ano, uveďte datum přijetí výše uvedených norem. 
(U kategorie 3.3.A a 3.3.B dále uveďte hodnotu zákonného limitu a současnou dosahovanou 
hodnotu)  
J.12. Cíl projektu – vyberte jednu z možností 

a) Firma se realizací projektu přizpůsobí pouze normám (zákonným limitům), 
jedná se tedy o tzv. standardní náklady. 
b) Firma se realizací projektu přizpůsobí normám - zákonným limitům 
(standardní náklady) a zároveň realizací projektu zlepší životní prostředí nad 
tyto zákonné limity (mimořádné náklady). 
c) Firma realizací projektu zlepší životní prostředí nad zákonné limity 
(mimořádné náklady). 

J.13. Uveďte výši standardních nákladů a mimořádných nákladů (doložit rozpočtem). 
J.14. Uveďte možné úspory v Kč (výhody vzniklé ze zvýšení kapacity, z úspor 

nákladů dosažených během pěti let existence investičního projektu a vedlejší 
výroby během pětiletého období). 

K. Způsob realizace - Záložka „Veřejné zakázky“  
K.1. Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení? –předpokládané datum 

vyhlášení veřejné zakázky 
 
 
 
 
 
 
 

 16



 

L.  Priorita č. 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury – Záložka „Priorita č. 3“4 
Opatření č. 3.1 –Obnova environmentálních funkcí území 

Opatření 3.1.A: revitalizace vodních toků 

Délka revitalizovaného toku (m) * 

Poměr mezi novou délkou toku a původní délkou 
toku (-) 

* 

 
Opatření 3.1.A: úpravy k obnově pramenných funkcí mokřadů 

Rozloha řešené zamokřené plochy nebo pramenné 
oblasti (m2) 

 * 

V řešené zamokřené ploše nebo pramenné oblasti je 
navržen nový retenční prostor 

zvolit: ano/ne 

 
Opatření 3.1.A: budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů 

Výměra revitalizované nádrže (v m2) 
 

 * 

Výměra nového retenčního prostoru při Hnorm (v 
m2) 
  

* 

Objem akumulačního prostoru nádrže při 
normální hladině V Hnorm (v m3) 

* 

Objem nádrže při maximální hladině V Hmax (v m3) * 

Objem retenčního (neovladatelného) prostoru 
nádrže V Hret (v m3) 

* 

Výměra litorálního pásma (v m2) 
 
 

* 
 
 

 
 
Opatření 3.1.B: odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy 

Podélný sklon nivelety dna rybího přechodu (-)  * 

Podmínky v úseku nad migrační bariérou 
umožňují trvalý život ryb, pro které je rybí 
přechod budován a tato skutečnost je doložena 
(např. čistota vody, současný výskyt ryb v úseku nad 
migrační bariérou, výskyt ryb před vybudováním 
překážky) 

zvolit: ano/ne 

                                                 
4 V případě, kdy žadatel nevyplní relevantní pravdivé údaje nebo nepodloží uvedené údaje v požadované formě, 
jeho žádost nebude zaregistrována. Požadované údaje jsou schválenými hodnotícími kritérii a tvoří zákad při 
bodovém hodnocení žádosti.  
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* údaje v těchto tabulkách budou písemně doloženy v projektové dokumentaci nebo budou dodány formou 
Dodatku k PD od autorizované osoby, popř. od zpracovatele PD. 
 

Uveďte přínosy, které nelze vyjádřit v tabulce a které mohou tvořit předmět podpory 
podle Programového dodatku OP Infrastruktura 

 
Údaje o pozemku 

 
Katastrální území realizace 
 

vpisovatelné pole 
 

Čísla parcel vpisovatelné pole 
 

Charakteristika pozemku (rybník, vodoteč, louka, …) 
vpisovatelné pole 

 

Právní vztah žadatele k pozemku 
zvolit: 

vlastník/nájemce/obojí 
         
 
 

Úroveň ochrany přírody 
 

Opatření je realizováno na pozemcích, které se všechny nachází v území zařazeném do 
sítě NATURA 2000, nebo ve zvláště chráněném území (dále jen ZChÚ) 
 

zvolit: ano/ne 
 

Opatření je realizováno na pozemcích, které se alespoň z 50 % nachází v území NATURA 
2000 nebo ve ZChÚ 

zvolit: ano/ne 
 

Opatření je realizováno na pozemcích, které se alespoň z 50 % nenachází v území 
NATURA 2000 nebo ve ZChÚ a zároveň leží v extravilánu obcí a je součástí schváleného 
ÚSES 

zvolit: ano/ne 
 

Opatření je realizováno na pozemcích, které se alespoň z  50 % nenachází v území 
NATURA 2000 nebo ve ZChÚ a zároveň leží v extravilánu obcí a není součástí 
schváleného ÚSES 

zvolit: ano/ne 
 

Opatření je realizováno na pozemcích, které se alespoň z 50 % nenachází v území 
NATURA 2000 nebo ve ZChÚ a zároveň se leží v intravilánu obcí 
 

zvolit: ano/ne 
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L.2. Opatření č. 3.2 – Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství 
A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV), rozšíření kanalizačních systémů 

 

AGLOMERACE (podle PRVKUK, označte variantu) 

Nad 10 000 EO Od 2 000 do 10 000 EO  

  

 

Č. Název kritéria Označení Jednotka Hodnota 

I. UKAZATELE  ZNEČIŠTĚNÍ  (BILANČNÍ)
1. Stav před realizací akce * 

1.a Nerozpuštěné látky NL t/r  

1.b Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní BSK
5
 t/r  

1.c Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda CHSK-Cr t/r  

1.d Celkový fosfor P
celk

 t/r  

1.e Amoniakální dusík N-NH
4

+
 t/r  

1.f Celkový dusík N celk. t/r  

2. Stav po realizaci opatření ** 
2.a Nerozpuštěné látky NL t/r  

2.b Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní BSK
5
 t/r  

2.c Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda CHSK-Cr t/r  

2.d Celkový fosfor P
celk

 t/r  

2.e Amoniakální dusík N-NH
4

+
 t/r  

2.f Celkový dusík N celk. t/r  

3. Celkové snížení - likvidované znečištění 
3.a Nerozpuštěné látky NL t/r  

3.b Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní BSK
5
 t/r  

3.c Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda CHSK-Cr t/r  

3.d Celkový fosfor P
celk

 t/r  

3.e Amoniakální dusík N-NH
4

+
 t/r  

3.f Celkový dusík N celk. t/r  

II. VYPOUŠTĚNÍ  -  VYČIŠTĚNÉ  VODY
1. Kvalita 

1.a Nerozpuštěné látky NL mg/l  

1.b Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní BSK
5
 mg/l  

1.c Chem. spotř. kyslíku Cr - metoda CHSK-Cr mg/l  

1.d Celkový fosfor P
celk

 mg/l  

1.e Amoniakální dusík N-NH4 mg/l  

1.f Celkový dusík Ncelk. mg/l  

2. Množství  

2. Množství * Q m3/r 
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III.  KAPACITA  BUDOVANÉ  ČOV 

1.a Kapacita budované ČOV   EO  
 Kapacita budované ČOV      m 3/den  

1.b Počet obyvatel obce (současný stav)    
1.c Počet obyvatel obce (výhled – dle ÚP)    
1.d Počet odkanalizovaných EO (současný stav)    EO  
1.e Počet odkanalizovaných EO po realizaci stavby    EO  
1.f Celk. délka nově budované (navržené) kanalizace  M  
1.g Odvedené znečištění nově bud. (navr.) kanalizací **  EO  
1.h Kapacita stávající ČOV  EO  
1.i Využívaná kapacita stávající ČOV  EO  

IV. NÁKLADY 

1.a Fixní náklady (bez odpisů)  Kč/m
3
  přived. odp.   

1.b Variabilní náklady  Kč/m
3
  přived. odp.  

1.c Náklady na ČOV - technologická část  Kč  

1.d Náklady na ČOV - stavební část  Kč  

1.e Náklady na kanalizaci  Kč  

V. KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

1.a Produkce kalu  t/rok  

Stav využívání/odstraňování kalu po realizaci akce 

2.a Energeticky využito  t/rok  

2.b Instalovaný výkon celkový  kW  

2.c Instalovaný výkon elektrický  kW  

2.d Instalovaný výkon tepelný  kW  

2.e Celková výroba energie za rok  MJ/rok  

2.f Kal využitý při rekultivacích, v zemědělství apod.  t/rok  

2.g Kal uložený na skládku  t/rok  

2.h Kal spálený  t/rok  
 

Pozn. * hodnoty vztažené k akci, jež je předmětem podpory 
         ** hodnoty k termínu uvedení stavby do trvalého provozu 
 

 
Podrobnější údaje k navržené kanalizaci , uvést údaje o hlavních stokách a veřejných částech kanalizačních přípojek 
(pokud jsou předmětem žádosti), dále náklady včetně objektů (ČS, OK), úprav povrchů, apod. 
 

Průměr kanal. řadů, použitý materiál   Délka kanal. řadů (m) Cena vč. DPH (neplátci) 
 

DN 80   

DN 100   

DN 150   

DN 200   

DN 250   
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DN 300   

DN 400   

DN 500   

DN 600   

DN 800 - 1200   
                                    Součet
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B. Zásobování obcí pitnou vodou 

Č. Název kritéria Označení Jednotka Hodnota 

I. AGLOMERACE 

Řešená aglomerace: 

1.a Počet v aglomeraci trvale žijících obyvatel  -  

1.b Počet obyvatel obce (výhled – dle ÚP)  -  

1.c Odborný odhad počtu nově připojených obyvatel **  -  

1.d Počet obyv. zásobených ze stávajícího vodovodu    

Množství 
1.e Množství * Q m3/r  

     

     

II. ÚPRAVNA VODY 
1. Stávající úpravna vody  

1. Přehled stávajících objektů (uvést kapacitu): 

Objekty:  

l/s 

 

2. Návrh výstavby nebo rekonstrukce úpravny vody   

2.a Přehled nově budovaných objektů s uvedením navrhované kapacity v l/s: 
Objekty:  

l/s 

 

2.b Přehled rekonstruovaných objektů s uvedením navrhované kapacity v l/s: 
Objekty:  

l/s 

 

2.c Předpokládaný počet zásobených obyvatel navrhovanou ÚV  -  

2.d Předpokládaná max. roční výroba navrhovanou ÚV  m3/rok  

III. VODOJEM 
1. Stávající vodojem (y) 

1.a Užitkový objem  m3  

2. Návrh výstavby nebo rekonstrukce vodojemu (ů) 

2.a Užitkový objem  m3  

IV. VODOVODNÍ SÍŤ 

1. Stávající vodovodní sít (pouze řádně povolená) 

1.a Současná délka  m  

 22



1.b Po realizaci akce se zruší délka  m  

2. Návrh výstavby vodovodní sítě a objektu na ní (ČS) 

2.a Přehled vodovodních řadů: 
Označení Průměrná hloubka uložení (m) Délka (m) 

2.b Z toho délka řadu, které mají charakter rekonstrukce  m  

2.c Z toho délka řadu, které mají charakter zainvestování  m  

2.d Přehled nově budovaných ČS na síti 
Označení ČS Výkon (l/s) 

2.e Přehled rekonstruovaných ČS na síti 
Označení ČS Výkon (l/s) 

V. NÁKLADY 

1.a Fixní náklady (bez odpisů)  Kč/m
3
  přived. odp.   

1.b Variabilní náklady  Kč/m
3
  přived. odp.  

VI. JINÉ 

Existuje v obci vodovod? Ano/ne 

Jde o investici za účelem zlepšení kvality vody? Ano/ne 

Vyhovuje kvalita vody ve studních / stávajícím vodovodu / úpravně / apod. požadavkům na pitnou vodu 
(v ukazatelích NMH)? 

Ano/ne 

Je překročena hodnota v ukazatelích dle přílohy 1 oddíl A, B Směrnice  98/83/ES?  
Pokud ano, vyjmenujte: 

Ano/ne 

Bylo žádáno o udělení výjimky na používání vody? Ano/ne 

Pokud ano, byla udělena? 
Pokud byla udělena, přiložte kopii. 

Ano/ne 

 
Pozn. * hodnoty vztažené k akci, jež je předmětem podpory 
         ** hodnoty k termínu uvedení stavby do trvalého provozu  
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 C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod 

Č. Název kritéria Označení Jednotka Hodnota 

I. SOUČASNÝ STAV 

1. Zdroj produkovaného kalu 

1.a Kapacita ČOV  EO  

 Kapacita ČOV  m3/rok  

1.b Produkce kalu  t/rok  

2. Současný stav využívání/odstraňování kalu 

2.a Energeticky využito  t/rok  

2.b Instalovaný výkon celkový  kW  

2.c Instalovaný výkon elektrický  kW  

2.d Instalovaný výkon tepelný  kW  

2.e Celková výroba energie za rok  MJ/rok  

2.f Kal využitý při rekultivacích, v zemědělství apod.  t/rok  

2.g Kal uložený na skládku  t/rok  

2.h Kal spálený  t/rok  

3. Navrhovaný stav využívání/odstraňování kalu 

3.a Energeticky využito  t/rok  

3.b Instalovaný výkon celkový  kW  

3.c Instalovaný výkon elektrický  kW  

3.d Instalovaný výkon tepelný  kW  

3.e Celková výroba energie za rok  MJ/rok  

3.f Kal využitý při rekultivacích, v zemědělství apod.  t/rok  

3.g Kal uložený na skládku  t/rok  

3.h Kal spálený  t/rok  

V. NÁKLADY 

1.a Fixní náklady (bez odpisů)  Kč/m
3
  přived. odp.   

1.b Variabilní náklady  Kč/m
3
  přived. odp.  

1. Ekonomická doba životnosti investice 

1.a Kogenerační jednotka  roky  

1.b Spalovací zařízení  roky  

1.c Jiné zařízení  roky  
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L.3. Opatření č. 3.3 – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší 
Je projekt realizován na území se zhoršenou kvalitou ovzduší? 
 
Přínosy navrhovaného opatření z hlediska ochrany životního prostředí 

Kategorie 
Stav Celkové 

snížení Ukazatel 
vypuštěného 

znečištění  
 před 

realizací 
opatření 

po 
realizaci 
opatření 

 

   (t / rok) (t / rok) (t / rok) Poznámka 

TZL A1 A2 B C   

SO2 A1 A2 B C    

NOx A1 A2 B C   

VOC mimo I. a II. 
Třídu 

A1 A2 B C   

CO A1 A2 B C   

Těžké kovy A1 A2 B    

NH3 A1 A2 B   

PAU A1 A2 B   

CH4 A1 A2 B   

I. třída*) A1 A2 B   

II. třída*) A1 A2 B   

CO2 A1 A2 B C   

PCDD/PCDF A1   

*) viz. Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění včetně prováděcích předpisů. 

 
Technické a ekologické parametry navrhovaného opatření 

Č. Kategorie Název kritéria  Označení Jednotka Hodnota 

1 A1 A2 B C  Původní instalovaný výkon celkový 
 

Ppc 
kW (jiné 

vyjádření) 

1a A2 C Původní instalovaný výkon elektrický 
 

Ppe kWe   

1b A2 C Původní produkce elektrické energie 
 

  kWh/rok   

1c A1 A2 C Původní instalovaný výkon tepelný 
 

Ppt kWt   

1d A2 C Dodávka tepla do sítě CZT - původní 
 

Qpt GJ/rok   

2 A1 A2 B C Nový instalovaný výkon celkový 
 

Pnc 
kW (jiné 

vyjádření) 

2a A2 C Nový instalovaný výkon elektrický 
 Pne kWe   

 
2b C Instalovaný výkon elektrický z OZE 

 

Pne kWe  

2c A2 C Nová produkce elektrické energie 
 

  kWh/rok   

2d A1 A2 C Nový instalovaný výkon tepelný 
 

Pnt kWt   

2e 
 A2 C Dodávka tepla do sítě CZT - nová Qnt GJ/rok   

2f 
 C Instalovaný výkon tepelný z OZE 

 

Pnt kWt  
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2g C Výroba tepla z OZE - nová 
 

 GJ/rok 
(kWh/rok)  

2h C Výroba el. energie z OZE - nová 
 

 GJ/rok 
(kWh/rok)  

3 A2 C Celková délka primárních rozvodů CZT 
 

LpCZT M   

3a A2 C Délka primárních přípojek CZT 
 

LpCZTp M   

3b A2 C Počet primárních přípojek CZT 
 

ppCZTp 1   

4 A2 C Celková délka sekundárních rozvodů 
CZT 

 
LsCZT M   

4a A2 C Délka sekundárních přípojek CZT 
 

LsCZTp M   

4b A2 C Počet sekundárních přípojek CZT 
 

psCZTp 1   

5 A2 Celková délka plyn. rozvodů STL včetně 
přípojek 

 
Lpl M 

5a A2 Počet plynových přípojek 
 

Pp   

5b A2 Počet odběratelů 
 

po 1  

5c A2 Spotřeba energií v kategorii domácnosti 
 

Mdom GJ/rok  

5d A2 Spotřeba energií v kategorii maloodběr 
 

Mmal GJ/rok 

5e A2 Spotřeba energií v kategorii velkoodběr 
 

Mvel GJ/rok 

6 A1 B 

Původní spotřeba vstupní suroviny nebo 
původní produkce (hmotnost, množství, 
počet jednotek), uvádí se vztažná veličina 
emisního faktoru 

 

Mpsur 
t/rok (jiné 
vyjádření)  

6a A1 B Název původního druhu suroviny nebo 
produkce 

 
text  

7 A1 A2 C Původní spotřeba paliva / el. energie 
 

Mpu 
t/rok (tis.m3/rok, 

GJ/rok, 
MWh/rok) 

7a A1 A2 C Původní druh paliva / el. energie 
 

text  

7b A1 A2 C Původ a výrobní označení původního 
paliva 

 
text  

7c A1 A2 C Roční výhřevnost paliva - původní 
 

kp MJ/kg (MJ/m3) 

7d A1 A2 B C Původní doba využití jmenovitého výkonu 
zdroje 

 
tp hod/rok 

8 A1 B 

Nová spotřeba vstupní suroviny nebo 
původní produkce (hmotnost, množství, 
počet jednotek), uvádí se vztažná veličina 
emisního faktoru 

 

Mnsur 
t/rok (jiné 
vyjádření)   

8a A1 B Název nového druhu suroviny nebo 
produkce 

 
text   

9 A1 A2 C Nová spotřeba paliva / el. energie 
 

Mnu 
t/rok (tis. m3/rok, 

GJ/rok, 
MWh/rok) 

9a A1 A2 C Nový druh paliva / energie 
 

text C 

9b A1 A2 C Původ a výrobní označeni nového paliva 
 

text D 

9c A1 A2 C Roční výhřevnost paliva - nová 
 

kn MJ/kg (MJ/m3) 

9d A1 A2 B C Doba využití jmenovitého výkonu zdroje – 
nová 

 
tn hod/rok 

10 A1 A2 B C Účinnost celková - nová  
η % 

10a A2 C Účinnost výroby elektřiny - nová   
ηe %   
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10b A2 B C Teplota vody na výstupu z kogenerační 
jednotky 

 
t ºC   

10c A2 C Ztráty primární sítě CZT 
 

zpr GJ/rok   

10d A2 C Ztráty sekundární sítě CZT  
 

zsek GJ/rok   

10e A2 C Ztráty v předávacích (výměníkových) 
stanicích CZT 

 
zPS GJ/rok   

11 A1 A2 B C Úspora současných provozních nákladů 
 

Nsouč tis. Kč/rok 

12 A1 A2 B C Ekonomická životnost investice 
(ekologického opatření) 

 
n roky 

13 A1 A2 B C Fixní náklady bez odpisů 
 

Nfix tis.Kč/rok 

13a A1 A2 B C Variabilní náklady 
 

Nvar 
Kč/jed. 

produkce 

13b A1 A2 B C  

Celkové investiční náklady (včetně 
investičních nákladů, které s ekologickým 
opatřením přímo souvisejí, ale žadatel 
nepředpokládá jejich podporu) 

 

N tis. Kč/rok 

14a A1 A2 B C Emise tuhých látek (dosahované emisní 
parametry) 

 
eTZL mg/m3 

14b A1 A2 B C Emise SO2 
 

eSO2 mg/m3 

14c A1 A2 B C Emise NOx 
 

eNOx mg/m3 

14d A1 A2 B C Emise těkavých organických látek 
 

eVOC mg/m3 

14e A1 A2 B C Emise oxidu uhelnatého 
 

eCO mg/m3 

14f A1 A2 B Emise těžkých kovů 
 

eTK mg/m3 

14g A1 A2 B Emise amoniaku a soli amonné 
 

eNH3 mg/m3 

14h A1 A2 B Emise polycyklických aromatických 
uhlovodíků 

 
ePAU mg/m3 

14i A1 A2 B Emise methanu 
 

eCH4 mg/m3 

14j A1 A2 B Emise PCDD/PCDF 
 

ePCDD/PCDF µg/m3 

14k A1 A2 B Emise skupiny znečišťujících látek třídy I. 
 

eTl mg/m3 

14l A1 A2 B Emise skupiny znečišťujících látek třídy II.
 

eTll mg/m3 

 
1) Emisní parametry jsou vyjádřeny a přepočteny v souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. k zákonu č. 86/2002 Sb. 
v platném znění. 
2) Hmotnostní tok emisí je vypočten na základě hodnot z protokolu autorizovaného měření, případně vyjádřen s využitím 
měrných výrobních emisí (emisních faktorů) a vztažných veličin emisních faktorů dle Přílohy č.4 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. 
k zákonu č. 86/2002 Sb. v platném znění 
Pozn.: vyplňují se pouze řádky ve vztahu k ekologickému opatření, na které je požadována podpora z Fondu 
 
Vysvětlivky: 
A1: spalovny 
A2: kotelny 
B: těkavé organické látky 
C: obnovitelné zdroje energie 
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L.4. Opatření č. 3.4 – Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží 
Kategorie A 
1) Sběrný dvůr, příp. budování systému odděleného sběru 

Ukazatel/ kapacita zařízení Komunální odpad + ostatní Nebezpečný odpad 

 stav před realizací (vyplnit 
v případě rozšíření 
stávajícího stavu) 

stav po realizaci stav před realizací (vyplnit 
v případě rozšíření 
stávajícího stavu) 

stav po realizaci 

kapacita sběrného dvora, systém odd. sběru (t/rok)     

plocha sběrného dvora odpadu (m2)     

Počet nádob systému odděleného sběru      

 
 

Ukazatel   

Počet obyvatel spádové oblasti sběrného 
dvora, systému odděleného sběru 

 

plocha sběrného dvora po realizaci celkem 
(m2) 

 

Počet sběrných dvorů v obci v současnosti  

Jsou využívány sběrné dvory ve vedlejší obci?   

 
 
2 ) Ostatní zařízení  

Ukazatel/ kapacita zařízení Komunální odpad + 
ostatní 

Nebezpečný odpad 
  

  stav před 
realizací 
(vyplnit 

v případě 
rozšíření 

stávajícího 
stavu) 

stav po 
realizaci 

stav před 
realizací 
(vyplnit 

v případě 
rozšíření 

stávajícího 
stavu)i 

stav po 
realizaci 

Kapacita 
odpadů 
celkem 

úprava odpadů (t/rok)           
materiálově využito (recyklováno) 
(t/rok) 

  
        

energeticky využito (t/rok)           
 třídění odpadů (t/rok)           
Odstraňování odpadů ( t/rok)           
            
Náklady Jednotka         
Fixní náklady bez odpisů tis. Kč/rok         
Variabilní náklady Kč/ jed. 

produkce         
        Ekonomická životnost investice 

(ekologického opatření) 
roky 

     
 
Žadatel vyplní pouze pole odpovídající projektu.  
 
Kategorie B  

Ukazatel/  

 stav před realizací () stav po realizaci 

rekultivováno a sanováno (m2)   

 
Uveďte přínosy, které nelze vyjádřit v tabulce a které mohou tvořit předmět podpory 

podle Programového dodatku OP Infrastruktura 
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M. Přílohy – Záložka „přílohy“ 
Přehled příloh – číslo přílohy, název přílohy, specifikace (úřední název, název úřadu, 

číslo jednací, datum, počet listů, počet kopií) 
 
Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti 
jsou následující:  
 
Doklady pro všechna opatření: 
 

- Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele –výpis  
z obchodního rejstříku, z evidence samostatně hospodařících rolníků či jiného registru 
ne starší než 90 dnů, zřizovací listina u příspěvkových organizací apod., výpis 
z obchodního rejstříku či jiného registru ne starší než 90 dnů, zřizovací listina apod.; 

 
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního 

prostředí a územního rozvoje v tomto stanovisku uvede krajský úřad (odbor 
životního prostředí a odbor regionálního rozvoje) následující informace:  
- zda je navrhované opatření v souladu se schváleným územním plánem (nebo s jeho 
připravovaným dosud neschváleným návrhem) a se schválenou nebo připravovanou 
koncepcí kraje,  
- svůj názor k poskytnutí podpory v rámci OP Infrastruktura na základě širších 
územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu 
naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření.  

 

V případě opatření 3.3. bude stanovisko obsahovat: 
- vyjádření k souladu předložené žádosti se zpracovaným krajským Programem 
snižování emisí a imisí;  
- u energeticky úsporných opatření bude zároveň vyjádřen soulad s energetickou 
koncepcí.  

 
- Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH (pokud je žadatel plátcem DPH 

předloží také stanovisko správce daně potvrzující, zda subjekt má či nemá nárok  
na odpočet DPH při realizaci konkrétního předmětu podpory); 

 
- Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP – plná moc v souladu 

s § 31 občanského zákoníka pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP 
(doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP byla u obcí členem 
zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti,  
resp. organizace); 

 
- Stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) pro které se provádí 

hodnocení podle zákona  č. 100/2001 Sb., v  platném znění, resp. vyjádření 
příslušného orgánu, že stanovisko EIA není požadováno. Vyjádření nemusí předkládat 
žadatelé, kteří mají v okamžiku podání projektové žádosti platné územní rozhodnutí 
nebo platné stavební povolení, případně ohlášení drobné stavby; 

 
- Stanovisko orgánu ochrany přírody zda záměr může mít významný vliv  

na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000); 
 
- Čestné prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti má vypořádané veškeré 

splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou 
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závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za 
vypořádané závazky) a zdravotním pojišťovnám; 

 
- Čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl na daný projekt přidělen finanční 

příspěvek z ostatních operačních programů, Fondu soudržnosti a iniciativ Společenství 
ani z národních programů SFŽP ČR či jiných zdrojů:  

 
- Ekonomické doklady (viz. Příloha č. 8). 

 
Poznámka: 
V souvislosti s nadcházející účinností vyhlášky č. 231/2005 Sb., ze dne 17. května 2005,  
o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, je 
SFŽP ČR oprávněn požadovat dodatečné předložení souvisejících dokladů dle výše 
zmíněné vyhlášky (např. investiční záměr, vč. vstupních údajů předkládaných účastníkem 
programu k investičnímu záměru dle Přílohy č. 2 této vyhlášky).  

 
Pro Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území: 

- Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření  
a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou 
kontrolu z věcného, ekonomického a environmentálního hlediska (prováděcí projekt 
včetně položkového rozpočtu); 

- Odborný posudek, ve kterém je doporučena realizace akce v rámci OP Infrastruktura, 
Odborný posudek zpracovává místně příslušné odborné pracoviště ochrany přírody,  
tj. správa NP, správa CHKO nebo středisko Agentury ochrany přírody a krajiny  
a vychází z této osnovy: 
a. Obecné údaje; 
b. Identifikace předkladatele žádosti; 
c. Adresát a účel posudku; 
d. Základní charakteristika opatření, náklady na realizaci, období realizace, 

požadavek na podporu v rámci OP Infrastruktura; 
e. Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany 

životního prostředí a úměrnosti předpokládaných nákladů k dosaženým efektům; 
f. Hodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení; 
g. Stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám Opatření 3.1 Obnova 

environmentálních funkcí území v rámci OP Infrastruktura a doporučuje  
se realizovat s finanční podporou z OP Infrastruktura, včetně spolufinancování  
ze SFŽP. 

Žadatel může místo odborného posudku zpracovaného místně příslušným odborným 
pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny předložit Odborný posudek 
zpracovaný autorizovanou osobou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění podle § 45i odst. 3; 

- Rozhodnutí orgánů státní správy, požadovaná pro daný druh opatření příslušnými  
obecně závaznými právními předpisy (např. územní rozhodnutí; stavební povolení či 
vyjádření vodoprávního úřadu, že opatření nepodléhá vydání stavebního povolení; 
rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami včetně nabytí právní moci; souhlasné 
stanovisko se zásahem do VKP); 

- Výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy 
(originál nebo ověřená kopie, ne starší 6 měsíců). Pokud není žadatel vlastníkem, 
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doloží ještě navíc nájemní smlouvu (netýká se liniových staveb); 
- Zákres situace na katastrální mapě, zpracovaný od projektanta, zpracovatele 

projektové dokumentace. 
 

Pro Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství, Opatření 3.3 Zlepšování 
infrastruktury ochrany ovzduší a Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých 
zátěží: 

- Dokumentace, v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory 
z technického ekonomického a environmentálního hlediska, např. studie 
proveditelnosti nebo projekt pro územní řízení příp. vyšší stupeň projektové 
dokumentace; 

- Stanovisko inspekčního orgánu ŽP – toto stanovisko vydává oblastní inspektorát 
České inspekce životního prostředí (příslušný místu realizace opatření); 
U žádostí kategorie 3.2.B se toto stanovisko nepředkládá. 
U žádostí v rámci kategorie 3.3.C se stanovisko inspekčního orgánu ŽP předkládá 
pouze k žádostem na podporu výstavby malých vodních elektráren, větrných 
elektráren a u technologií využívajících spalovací procesy o výkonech 200 kWt  
a vyšších.  

- Územní rozhodnutí s potvrzením nabytí právní moci, pokud realizace projektu 
podléhá územnímu řízení; 
U žádostí v rámci Opatření 3.4. v případech, nebude-li vydáno územní rozhodnutí 
(např. sloučené řízení), se požaduje předložení stavebního povolení s potvrzením 
nabytí právní moci. 

- Finanční analýza projektu, analýza nákladů a výnosů (COST BENEFIT), kromě 
projektů kategorie 3.3.A v případě dovybavení spaloven nebezpečného odpadu  
o kontinuální měření a druhý stupeň čištění spalin a celé kategorie 3.4.B (viz. Příloha 
č.9).  

 
Opatření 3.2 

- Souhlasné vyjádření provozovatele k možnosti připojení budované kanalizace  
a splnění podmínek nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění, nebo k možnosti 
připojení budovaného vodovodu a splnění podmínek hygienických požadavků 
v souladu s platnou legislativou (pouze opatření týkající se kanalizace a vodovodu); 

- Doklady o vyhlášení pásma ochrany, pokud tato pásma zasahují do řešeného území 
(např. Pásmo hygienické ochrany (PHO) nebo vyjádření krajského úřadu, že 
realizované opatření se nachází na území CHOPAV nebo na území dle usnesení vlády 
č. 456 ze dne 6.5.2002 atd.); 

- Stanovisko krajské hygienické stanice pro akce realizované v kategorii 3.2B 
Zásobování obcí pitnou vodou; 

- Část Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje týkající se předmětné akce, 
textovou i grafickou část a v případě stavby kanalizace i přehlednou situaci kanalizace 
s vyznačením hranice aglomerace;  

- Vyjádření správy CHKO nebo NP (pouze opatření realizovaná na území CHKO  
či NP); 

- Smlouva s provozovatelem ČOV a kanalizace, resp. s provozovatelem vodovodu , 
v případě, že existuje. 
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Opatření 3.3 
- Rozhodnutí o poplatku za zdroj znečišťování ovzduší podle § 19 zákona 86/2002 

Sb., v platném znění, (pouze opatření týkající se rekonstrukce zdroje znečišťování 
ovzduší); 

- Energetický audit, v případě řeší-li projekt energetické úspory nebo nahrazuje 
neobnovitelné zdroje energie obnovitelnými; 

- Logický rámec projektu. 
-  Čestné prohlášení, zda byla firma příjemcem podpory malého rozsahu v posledních 

třech letech včetně uvedení příslušné částky (tj. do 100 000 EUR) – kategorie 3.3A, 
3.3B.    

 
Opatření 3.4 

- Hydrogeologický průzkum, v odůvodněných případech může SFŽP ČR požadovat 
Rizikovou analýzu v kategorii 3.4B (např. na základě požadavku ČIŽP) 

- Čestné prohlášení, zda byla firma příjemcem podpory malého rozsahu v posledních 
třech letech včetně uvedení příslušné částky (tj. do 100 000 EUR) – kategorie 3.4A. 

 
U jednotlivých typů projektů je SFŽP oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů  
a dokladů vztahujících se k technickým, environmentálním a ekonomickým parametrům akce. 
Dále je SFŽP oprávněn operativně upravovat požadavky na předložení údajů a dokladů ve 
formuláři žádosti v závislosti na úpravách provedených v databázích MONIT a CENTRAL 
pro celostátní evidenci údajů o podporách ze strukturálních fondů. 
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Příloha č. 5 – Doklady nutné k uzavření smlouvy o realizaci projektu OPI a poskytnutí 
podpory dle čl. 8 

 
Doklady nutné k uzavření smlouvy pro všechna Opatření z ekonomického hlediska:  
Kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu (na tento účet bude poskytována podpora ze SFŽP ČR  
a z ERDF)  
Doklady o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce (ve smyslu rozhodnutí ministra)  
Doklady nutné pro zajištění pohledávek (jen v případě čerpání půjčky, viz.Příloha č.7) 

 
 
Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území: 
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění; 
Smlouva/y o dílo, včetně rozpočtu; 
Stavební povolení s nabytím právní moci, pokud nebylo součástí žádosti, resp. ohlášení 
stavebních prací. 
Smlouva o zadání projektové dokumentace, resp. objednávka a faktura za projektovou 
dokumentaci, včetně prohlášení, že zadání na zpracování proběhlo v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění (pokud žadatel žádá o podporu 
na projektovou dokumentaci). 
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH (pokud je žadatel plátcem DPH, předloží také 
stanovisko správce daně potvrzující, zda subjekt má či nemá nárok na odpočet DPH při 
realizaci konkrétního předmětu podpory). 
 
 
Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství, Opatření 3.3 Zlepšování 
infrastruktury ochrany ovzduší, Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých 
zátěží: 
Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu 
podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska; 
Stavební povolení s nabytím právní moci nebo vodohospodářské rozhodnutí s nabytím 
právní moci; 
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění; 
Smlouva/y o dílo, včetně rozpočtu a finančního harmonogramu; 
Smlouva o zadání projektové dokumentace, resp. objednávka a faktura za projektovou 
dokumentaci, včetně doložení, že zadání na zpracování proběhlo v souladu se zákonem  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (pokud žadatel žádá o podporu na 
projektovou dokumentaci). 
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH (pokud je žadatel plátcem DPH předloží také 
stanovisko správce daně potvrzující, zda subjekt má či nemá nárok na odpočet DPH při 
realizaci konkrétního předmětu podpory). 
 
Odborný posudek, který zpracovává odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba 
nezainteresovaná na realizaci navrhovaného opatření, bude vycházet z této osnovy: 

a) Obecné údaje; 
b) Identifikace předkladatele (investora); 
c) Adresát a účel posudku; 
d) Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady 
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na realizaci, období realizace, požadavek na financování v rámci OP Infrastruktura; 
e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany 

životního prostředí, posouzení možnosti aplikace nejlepších dostupných technik  
a jejich preference vůči klasickým řešením a posouzení výše nákladů na realizaci 
opatření;   

f) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení;   
g) Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém 

rozsahu časovém období s finanční podporou v rámci OP Infrastruktura. 
                                                                                                   

Poznámka: 
Odborný posudek se pro akce, u nichž se provádí hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
 v  platném znění, a je již předložen posudek podle § 9 citovaného zákona, zpracuje pouze pro 
ty body této osnovy, které nejsou v posudku zpracovaném podle § 9 obsaženy (jedná se 
většinou o údaje investičního a ekonomického charakteru).  
V případě opatření 3.3C lze odborný posudek nahradit energetickým auditem. 

 
U jednotlivých typů projektů je SFŽP oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 
Dále je žadatel povinen předložit doklady, které byly uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z ERDF.  
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Příloha č. 6 – Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce dle čl. 10 
 

Všechna opatření: 
- Formulář závěrečného vyhodnocení akce; 
- Soupis faktur včetně jejich věcné náplně; 
- Protokol o předání staveniště; 
- Protokol o předání a převzetí dokončené stavby; 
- Kolaudační rozhodnutí 

 
Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území: 
- Vyjádření orgánu státní správy; 
- Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci. 
 
Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství, Opatření 3.3 Zlepšování 
infrastruktury ochrany ovzduší, Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých 
zátěží: 
- Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení; 
- Stanovisko České inspekce životního prostředí k dokončené akci (pokud bylo 

požadováno k žádosti); 
- Stanovisko krajské hygienické stanice k ukončené akci v kategorii 3.2B Zásobování 

obcí pitnou vodou. 
 

U jednotlivých opatření je SFŽP oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů. 
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Příloha č. 7 – Vzorové pokyny pro zajištění pohledávek a stanovení úrokové sazby za 
půjčky SFŽP  

A. Zajištění pohledávek 

 
1 Úvod 

Je-li součástí podpory půjčka, pak je zapotřebí se Státního fondu životního prostředí 
České republiky /dále jen SFŽP/ dohodnout její zajištění. 

Při poskytování půjčky musí SFŽP dbát na to, aby byla co možno nejvíce zajištěna 
návratnost poskytnutých finančních prostředků, neboť tyto prostředky budou dále použity na 
podporu ekologických aktivit dalších žadatelů. Z tohoto důvodu je SFŽP nucen žádat 
odpovídající zajištění svých pohledávek, které mívá zejména formu zástavy nemovitého 
majetku. 

Zástava musí plnit ten účel, aby v případě, že dlužník své závazky není schopen či 
ochoten plnit, mohla být v souladu s příslušnými předpisy skutečně prodána a z výtěžku 
uhrazena pohledávka SFŽP. 

Z výše uvedeného důvodu klient kontaktuje, nejlépe písemně nebo osobní návštěvou, 
ekonomický úsek, odbor hodnocení a financování akcí k posouzení, zda návrh na zajištění 
půjčky odpovídá vyhodnocení úvěrové způsobilosti. Je nutné předkládat podklady k uzavření 
zástavní smlouvy tak, aby hodnota zástavy pokryla celou půjčku včetně úroků. Podklady pro 
zástavu budou předávány současně s podklady pro uzavření smlouvy o realizaci projektu  
OP Ingfrastruktura a poskytnutí podpory. 
 
2 Typy zajištění akceptované SFŽP 
 
2.1 Jištění pohledávky zástavou nemovitostí 

U těchto zástav, které jsou nejobvyklejšími zajišťovacími instrumenty půjčky, je nutno 
předložit následující doklady 

a) Výpis z katastru nemovitostí - dokument se předkládá v originálním provedení nebo 
ověřené kopii. Výpis by neměl být starší více než 3 měsíce (starší dokument nemusí 
odpovídat dané situaci). Z dokumentu musí jasně vyplývat vlastník nemovitostí. V této 
souvislosti je tedy nezbytné, aby zápis v katastru nemovitosti odpovídal skutečnosti. 
Nejasnosti bývají zejména se zápisem staveb a vlastnických vztahů. Proto pro smlouvu 
musí být připraveny zcela jednoznačné podklady. 

b) Snímek z pozemkové mapy - dokument je možno předložit v originálním provedení  
z katastrálního úřadu nebo ověřené kopii. Mapa by neměla být starší více než 3 měsíce, 
aby vystihovala aktuální stav. Zástava se na této mapě vhodně označí (šrafovaně, 
barevně). Pokud bude dávána do zástavy nová nemovitost, která není zanesena 
katastrálním úřadem do pozemkové mapy (číselně), je možno přiložit kopii prvopisu 
geometrického plánu nemovitosti obsahující doložku potvrzující její soulad s údaji 
katastru nemovitostí jak upravuje § 80, vyhl.190/96 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

c) Znalecký posudek - znalecký posudek se předkládá pouze v originále. Ocenění 
nemovitostí musí být provedeno podle vyhlášky č. 252/2003 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení  zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku). Ve zvláštních případech (výrobní objekty, sklady - 
viz bod 2.1g) SFŽP vyžaduje tržní ocenění zástav. V posudku musí být nemovitosti 
specifikovány v souladu s tím, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí, tj. s uvedením 
parcelních čísel pozemků navržených k zastavení a popisných či evidenčních čísel staveb 
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navržených k zastavení, vždy s uvedením parcelního čísla pozemku, na kterém se stavba 
nachází, aby bylo jednoznačně určeno, o jaké nemovitosti jde. V odůvodněných případech 
si SFŽP vyhrazuje právo svého vlastního posouzení navržené zástavy některou jinou 
odbornou firmou. 

d) Fotodokumentace - k návrhu na zástavu je nutno přiložit 2 fotografie předložené zástavy, 
které by, vedle znaleckého posudku, dokreslovaly představu o zástavě. U zemědělských  
a lesních pozemků se fotografie nepředkládají. 

e) Pojištění nemovitostí – je nutno předložit kopii pojistné smlouvy uzavřené pro případ 
poškození či zničení nemovitosti. 

f) Vinkulace pojištění - případné pojistné plnění je nutné vinkulovat ve prospěch SFŽP  
a doklad o vinkulaci předložit SFŽP společně s podepsanou zástavní smlouvou. Bez 
předložení dokladu o vinkulaci nebudou uvolněny finanční prostředky. 

g) Hodnota zástavy - pokud jde o hodnotu zástavy, je třeba počítat s tím, že SFŽP bude 
požadovat vyšší hodnotu zástavy, než bude činit pohledávka. Pro orientační propočet 
navýšení zástavy uvádíme koeficienty, které jsou určeny pro klienty hodnocené stupněm 
pozitivní 1, pokud je klient hodnocen jako pozitivní 2 (viz vyhodnocení úvěrové 
způsobilosti), tak se tyto koeficienty zvyšují o 0,3: 

druh nemovitosti: hodnota zástavy / půjčky s úrokem 
obytné domy .............................................................................2,0 
objekty vhodné pro podnikatelské účely ..................................1,3 

   výrobní objekty , sklady podnikatelských subjektů..................2,01) 
pozemky s lesními porosty pojištěné....................................1,5 
    nepojištěné................................2,0 
zemědělské pozemky ...............................................................1,8 

  speciální objekty (ČOV, elektrárny apod.) ..............................1,82) 
zemědělské usedlosti.................................................................3,0 
objekty občanské vybavenosti...................................................1,6 

Legenda: 
1) ke znaleckému posudku dle bodu c) oceňujícímu výrobní objekty a sklady podnikatelských 

subjektů je nutno předložit znalecký posudek  tržního ocenění (toto se netýká malých 
vodních elektráren) 

2) pouze jako dozajištění zástavy, tj.kombinace bonitní zástavy se speciálními objekty 

Poznámka: 
Půjčkou se vždy rozumí jistina včetně úroků, které jsou dány ve smlouvě o podpoře. 
Ekonomický náměstek SFŽP si vyhrazuje právo tyto koeficienty upravovat ve vazbě na 
vyhodnocení úvěrové způsobilosti žadatele o půjčku, stav zastavované nemovitosti, celkovou 
dobu splácení, ocenění soudním znalcem apod. 
 

Obecné zásady pro zástavu nemovitostí 

do zástavy bere SFŽP stavby zásadně s pozemky, a to i s pozemky, které umožňují přístup 
k vlastní zástavě z veřejné komunikace. 

− 

− požaduje se, aby zástavce byl skutečným a výlučným vlastníkem zastavované nemovitosti 
a tato nemovitost nebyla již zatížena jiným zástavním právem, případně na ní nevázlo 
neúnosné věcné břemeno a nebyla pronajata nesnadno vypověditelnou smlouvou. Pokud 
na nemovitosti vázne smlouva o pronájmu, nesmí být výpovědní lhůta delší jak 4 měsíce. 
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Tento fakt je nutno doložit prohlášením odpovědného zástupce. Toto se však netýká  
lesních a zemědělských pozemků, kde u nájemních smluv je požadováno, aby výpovědní 
lhůta byla maximálně jeden rok. Toto ustanovení bude zakotveno v zástavní smlouvě 
a v případě nepravdivého tvrzení má SFŽP právo od smlouvy odstoupit. 

do zástavy nelze vzít stavby veřejně prospěšných zařízení jako školy, zdravotní zařízení, 
zařízení sociální péče, požární zbrojnice, budovy městské policie, vodojemy, vodovody, 
úpravny vody nebo budovy vepřínů, kravínů, či stavby, které jsou těžko provozně 
oddělitelné od ostatních nezastavených staveb, neboť u nich by byl skutečný výkon 
zástavního práva problematický. Do zástavy však nelze brát ani panelové domy, které  
z pohledu kvality zástavy a prodejnosti jsou problematické v případě, že dlužník by nebyl 
schopen či ochoten plnit si své závazky. 

− 

− 

− 

− 

− 

školky je možné vzít do zástavy jen v případě, že obec doloží prohlášení obecního 
zastupitelstva, že v případě realizace zástavního práva je možno přemístit provoz MŠ 
jinam. 

lesní porosty je možno vzít do zástavy jen v případě, že po dobu splácení půjčky (a ještě 
po roce předpokládaného ukončení splácení) se u nich nepřepokládá těžební zásah, který 
by jejich hodnotu snížil o více než 5%. 

zastavovaná nemovitost by neměla být v období od roku 1939 majetkem církve 
či náboženské společnosti (toto omezení má důvod v možných restitučních nárocích). 

objekty zapsané v seznamu kulturních památek je možné brát do zástavy pouze u měst  
a obcí. Města či obce jsou povinny na tuto skutečnost předem upozornit odbor hodnocení 
a financování. V zástavní smlouvě bude závazek zástavce, že úhrada, kterou stát zaplatí  
v případě přednostní koupě, bude převedena SFŽP. 

Teprve po předložení listu vlastnictví s vyznačeným vkladem zástavního práva  
ve prospěch SFŽP a předložení dokladu o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch SFŽP  
je možné čerpat půjčku ve smyslu předloženého a odsouhlaseného finančně platebního 
kalendáře. 

 
2.2 Jištění pohledávek bankovní zárukou 

Postup při tomto způsobu zajištění je poněkud odlišný než postup u ostatních typů 
zajištění, protože bankovní záruka se vypracovává až na základě smlouvy o podpoře 
vypracované SFŽP. Žadatel tudíž musí předložit příslib bankovní záruky, z kterého je zřejmé 
jak bude bankovní záruka koncipována, tj. na jakou výši a u jaké banky bude uzavřena. 
Ručení musí být dále koncipováno tak, aby platnost záruční listiny nekončila dříve než  
3 měsíce po předpokládaném ukončení splácení půjčky. Bankovní záruku nutno uzavírat 
nejen na jistinu, ale i na úroky /příslušenství/. 

Posléze bude ve smlouvě o podpoře zakotvena podmínka, že finanční prostředky 
SFŽP budou uvolněny až po předložení originálu záruční listiny. 

SFŽP přijímá pouze bankovní záruky od tuzemských bank podléhajících bankovnímu 
dohledu ČNB. 

 
2.3 Jištění třetí osobou 

Pokud bude ručitelem jiná osoba (podnikatelský subjekt bude ručit za obec, nebo 
naopak obec ručí za podnikatelský subjekt či obec ručí jiné obci), a své ručení zajistí řádnou 
zástavou, bude s ním po dohodě s SFŽP sepsána běžná zástavní smlouva. 

Při zvlášť bonitním ručiteli je možno upustit od ručení nemovitostmi. Pak postačuje 
ručitelské prohlášení (vzor ručitelského prohlášení viz. příloha č 1). 
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V případě ručitelského prohlášení je však vždy nutno předložit: 

ručení podnikatelského subjektu - výkaz zisků a ztrát a rozvahu minimálně za 2 roky zpětně 
a poslední vykazované období, přílohu k roční účetní závěrce popř. audit účetnictví, 
výhledové Cash-Flow, souhlas představenstva nebo společníků dané firmy, výpis  
z obchodního rejstříku. Ručitel předloží též přehled organizací, kterým již ručí včetně výše 
ručení. Dále předloží stručný podnikatelský záměr. Ručitelské prohlášení je nutno předložit až 
na základě pokynu SFŽP, kdy již byla vyhodnocena bonita ručitele. 

ručení obcí, měst - výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů, přehled aktiv a pasiv  
za 2 roky zpětně, rozpočet, výhledové Cash-Flow, přehled organizací, kterým obec či město 
ručí včetně výše ručení, souhlas zastupitelstva s ručením. Ručitelské prohlášení je nutno 
předložit až na základě pokynu SFŽP, kdy již byla vyhodnocena bonita ručitele. 
 
2.4. Ručení cennými papíry 
a) akcie 

Ručení akciemi je možné za předpokladu obchodovatelnosti s těmito akciemi na 
organizovaném trhu BCP nebo RMS. Vzhledem k nestabilnosti kurzu akcií musí být celková 
hodnota akcií nabídnutých do zástavy ve vztahu k poskytnuté půjčce včetně úroků o 100% 
vyšší. Pro stanovení ceny akcií se převezme aktuální kurz ke dni vypracování protokolu  
o vyřízení zástavního práva z kurzovního lístku burzovních novin. Žadatel o půjčku 
předkládá doklad ze střediska cenných papírů o vlastnictví těchto akcií. 

b) státní dluhopisy emitované MF ČR 
Hodnota státních dluhopisů (např. povodňových apod.) musí být minimálně ve stejné výši 
jako poskytnutá půjčka (jistina a úrok). 

c) hypoteční zástavní listy 
Koeficient navýšení těchto hypotečních zástavních listů se bude posuzovat  dle typu 
subjektu, který je vydal - likvidita listů (doba splatnosti, možný prodej na BCP, zpětný 
odkup apod.). 

d) směnka 
Půjčky poskytnuté SFŽP mohou být zajištěny také směnkou ve smyslu směnečného  
a šekového zákona č.191/1950 Sb. a zákona o cenných papírech č. 591/1992 Sb. ze dne 
20.11.1992 ve znění pozdějších předpisů s "avalem" nebo ručitelským prohlášením ručitele. 
Směnečný ručitel bude vyhodnocen jako běžný ručitel. K tomuto musí být předloženy 
podklady v souladu s bodem 2.3. 

Poznámka: Listinné cenné papíry se ponechávají v úschově SFŽP a zaknihované cenné papíry 
se zastaví ve prospěch SFŽP. Pro zrychlení předávání originálních listinných cenných papírů 
je nutné v přehledu uvádět počet zastavovaných cenných papírů, kdo je vydal, 
identifikační čísla (ISIN), série apod. 

e) zastavení pohledávky u bankovního ústavu - termínované vklady 
V tomto případě žadatel předkládá doklad o zřízení a vedení termínovaného účtu. Výnosy  
z TVK náleží žadateli o podporu. 
Právní odbor SFŽP vypracuje zástavní smlouvu včetně potvrzení poddlužníka (viz 
příloha č.2), které žadatel předloží k potvrzení bance, u které je veden termínovaný vklad. 
Bez tohoto potvrzení nebudou uvolněny finanční prostředky z SFŽP. 

2.5. Ručení budoucími příjmy  
Ručení budoucími příjmy se používá v kombinaci se zástavou nemovitostí, případně  

s jinými zajišťovacími instrumenty a lze je akceptovat pouze u statutárních měst. Ručení 
budoucími příjmy představuje trojdohodu mezi SFŽP příjemcem podpory a příslušným 
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bankovním domem. Podmínkou je předložení všech účtů obce, města, zejména daňových  
a předběžné projednání s příslušným bankovním domem tak, aby smlouva o platbách 
z peněžních prostředků na běžném účtu vypracovaná SFŽP nebyla v konečné fázi odmítnuta. 

 
3  Zpracování zástavní smlouvy ve vazbě na čerpání půjčky 

Na základě předloženého návrhu zajištění půjčky vyhotovuje odbor hodnocení  
a financování akcí protokol o vyhodnocení zástavního práva a předává jej po schválení 
ekonomickým náměstkem právnímu útvaru k vypracování příslušné smlouvy. 

Poznámka: 
Podmínky pro zajištění pohledávek je nutno chápat jako obecné a skutečné zajištění bude 
stanoveno s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám daného případu a může se (při 
zabezpečení řádného zajištění pohledávek SFŽP od uvedených lišit. 
 
 
 
B. Stanovení úrokové sazby pro půjčky SFŽP 
 
 Úroková sazba půjčky SFŽP  na realizaci opatření je fixní po celou dobu splácení  
a činí 1,5 % p.a. pro obce, města, svazky obcí, kraje, jimi zřizované příspěvkové organizace  
a ostatní nepodnikatelské subjekty. 
 Úroková sazba půjčky SFŽP pro obchodní společnosti a ostatní právnické či fyzické 
osoby zřízené za účelem podnikání je stanovena na 4 % p.a. 
 
 
 
C. Závěrečné ustanovení 
 
 SFŽP si vyhrazuje právo změny Pokynů pro zajištění pohledávek a  aktuální výše 
úrokové sazby s ohledem na  aktuální sazby na mezibankovním trhu a potřeby SFŽP. 

 40



Příloha č. 8-1 Obce, města, kraje 
 
POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY 
 

a/ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí (Fin 2-12M) ∗ 

b/ rozvaha (bilance) územních samosprávných celků∗ 
c/ rozpočet na následující rok  
d/ vystavené záruky, ručitelská prohlášení (tabulka D.6. je součástí formuláře)   
e/ prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (viz. Příloha č. 8 – 5) 
f) zdroje financování projektu (tabulka E.1. je součástí formuláře žádosti) 
nutno doložit: 

- čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. 
doložit výpis z účtu, apod.∗∗ 

- komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu  bankovního úvěru či jiného 
zdroje financování, apod. 
 
g/ tok peněžní hotovosti Cash Flow (tabulka D.3. je součástí formuláře žádosti) 

 vyplňuje se: 
- od roku předcházejícího roku podání žádosti   
- do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do 

konce financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. 
 
h/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení (tabulka D.4. je součástí formuláře 

žádosti) 
i/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách, včetně půjček ze SFŽP a jejich splátkách (tabulka 

D.5. je součástí formuláře žádosti) 
j/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek - viz. příloha č. 7 ke 

Směrnici (v případě žádosti o půjčku od SFŽP) 
 
UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, 
popř. aktualizovat náležitosti žádosti. 

 

                                                 
∗  Uvedené výkazy nutno předkládat za poslední rok hospodaření a k poslednímu vykazovanému období 
∗∗  Za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, 

úvěrů, dotací apod. od jiných subjektů 
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Příloha č. 8-2 Svazek měst a obcí 
 

POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY 
 
I. Ekonomické doklady požadované od Svazku 
 
a/ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí (Fin 2-12M) ∗ 
b/ rozvaha (bilance) územních samosprávných celků∗ 
c/ prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (viz. Příloha č. 8 – 5) 
d/ zdroje financování projektu (tabulka E.1 je součástí formuláře žádosti o poskytnutí podpory)  

nutno doložit: 
- čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, 

popř. doložit výpis z účtu, apod.∗∗ 
- komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či 

jiného zdroje financování. 
e/ tok peněžní hotovosti Cash Flow svazku (tabulka D.3 je součást formuláře žádosti o poskytnutí 

podpory)  
 vyplňuje se: 

- od 1. roku zachyceného na předložených ek. výkazech za příslušné účetní  období (viz. bod. a/ a b/) 
- do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (půjčky, úvěry) a jednoho roku navíc nebo do 

konce financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. 
 

f/ přehled o přijatých úvěrech, půjčkách Svazku a jejich splácení (tabulka D.4 je součást formuláře 
žádosti o poskytnutí podpory) 

g/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách Svazku, včetně půjček ze SFŽP a jejich splátkách 
(tabulka D.5 je součást formuláře žádosti o poskytnutí podpory) 

h/ vystavené záruky, ručitelská prohlášení (tabulka D.6 je součástí formuláře žádosti) 
i/ přehled vybraných ekonomických ukazatelů jednotlivých měst a obcí (tabulka D.7) 
j/ přehled splácení stávajících úvěrů a půjček jednotlivých měst a obcí (tabulka D.8) 
k/ přehled splácení plánovaných úvěrů a půjček jednotlivých měst a obcí (tabulka D.9) – splácení 

úvěrů a půjček spojených s realizací projektu, popř. splátky úvěrů a půjček, které budou čerpány za 
jiným účelem 

l/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek - viz. příloha č. 7 ke 
Směrnici (v případě žádosti o půjčku od SFŽP) 

 
II. Ekonomické doklady požadované od měst a obcí, které se významně podílejí na financování 

projektu: 
 
a/ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí (Fin 2-12M) ∗  
b/ rozvaha (bilance) územních samosprávných celků∗ 
c/ rozpočet na následující rok  

 d/ přehled o ručitelských závazcích vč. komentáře  
 e/ tok peněžní hotovosti Cash Flow jednotlivých měst a obcí (viz. tabulka D.3 z formuláře žádosti) 
vyplňuje se: 
- od 1. roku zachyceného na předložených ek. výkazech za příslušné účetní období (viz. bod. a/ a b/) 
- do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (půjčky, úvěry) a jednoho roku navíc nebo do 

konce financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. 
 
V návaznosti na varianty struktury financování vypracovat také variantní Cash-Flow. 

 
UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje. 

                                                 
∗  Uvedené výkazy nutno předkládat za poslední rok hospodaření a k poslednímu vykazovanému období 
∗∗  Za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, 

úvěrů, dotací apod. od jiných subjektů 
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Příloha č. 8-3 Příspěvkové organizace a ostatní subjekty 
 
POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY 
 

a/ stručná charakteristika organizace 
b/ rozvaha (výkaz aktiv a pasiv)∗ 
c/ výkaz zisku a ztráty (výkaz o plnění rozpočtu)∗ 
d/ rozpočet na následující rok 
e/ prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (viz. Příloha č. 8 – 5) 
f/ zdroje financování projektu (tabulka E.1. je součástí formuláře žádosti)  

nutno doložit: 
- čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, 

popř. doložit výpis z účtu, apod.∗∗ 
- komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či 

jiného zdroje financování. 

f/ přehled o tvorbě a potřebně finančních zdrojů (tabulka D.1. je součástí formuláře žádosti) 

g/ tok peněžní hotovosti Cash Flow (tabulka D.2. je součást formuláře žádosti) 
vyplňuje se 

- od roku předcházejícího roku podání žádosti 
- do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do 

konce financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. 
h/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení (tabulka D.4. je součástí formuláře žádosti 

)  
i/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách, vč. půjček ze SFŽP a jejich splátkách (tabulka D.5. je 

součástí formuláře žádosti)  
j/ vystavené záruky, ručitelská prohlášení (tabulka D.6 je součástí formuláře žádosti) 
k/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek - viz. příloha č. 7 ke 

Směrnici (v případě žádosti o půjčku od SFŽP) 
 
 
  
UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, 
popř. aktualizovat náležitosti žádosti. 

                                                 
∗ Oba uvedené výkazy nutno předkládat za poslední rok hospodaření a k poslednímu vykazovanému 
období 
∗∗ Za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, 

úvěrů, dotací apod. od jiných subjektů. 
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Příloha č. 8-4 Podnikatelské subjekty  včetně státních podniků 
 
POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY 
 

a/ stručná charakteristika subjektu, odborné zkušenosti, dosavadní působení na trhu, charakteristika 
výrobního programu, strategie, bankovní informace 

b/ podnikatelský záměr 
c/ rozvaha /aktiva a pasiva/ ∗ 
d/ výkaz zisku a ztráty∗ 
e/ zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu) ∗∗ 
f/ daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem ∗∗ 
g/ prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (viz. Příloha č. 8 – 5) 
h/ vystavené záruky, ručitelská prohlášení (tabulka D.6 je součástí formuláře žádosti) 
i/ zdroje financování projektu (tabulka E.1. je součástí formuláře žádosti) 

nutno doložit: 
- čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, 

popř. doložit výpis z účtu, apod. ∗∗∗ 
- komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či 

jiného zdroje financování.  
 j/ přehled o tvorbě a potřebně finančních zdrojů (tabulka D.1. je součástí formuláře žádosti) 
k/ tok peněžní hotovosti Cash Flow (tabulka D.2. je součástí formuláře žádosti) 

vyplňuje se 
- od roku předcházejícího roku podání žádosti  
- do konce splacení návratných zdrojů financování (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do konce 

financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. 
l/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení (tabulka D.4. je součástí formuláře 

žádosti) 
m/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách, vč. půjček ze SFŽP  a jejich splátkách  (tabulka D.5. je 

součástí formuláře žádosti) 
n/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek - viz. příloha č. 7 ke 

Směrnici (v případě žádosti o půjčku od SFŽP) 
 
V případě, že se jedná o podnikatelský subjekt, v němž mají majetkovou účast města, obce nebo 
sdružení měst a obcí, budou požadovány podklady i od těchto subjektů s podstatným vlivem. 

  
UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, 
popř. aktualizovat náležitosti žádosti. 

                                                 
 
∗ Oba uvedené výkazy nutno předkládat za poslední rok hospodaření a k poslednímu vykazovanému 

období. Nově vzniklé podnikatelské subjekty předkládají zahajující rozvahu, výsledovku. 
∗∗ Za poslední rok 
∗∗∗ Za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, 

úvěrů, dotací apod. od jiných subjektů 
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Příloha č. 8-5 Prohlášení o bezdlužnosti 
 

Prohlášení 
o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám 
 

Osoba, která prohlášení vydává:  
 
Jméno/Název:  …………….…………………………………………………………… 

Adresa/ Sídlo:  …………………………………………………………….…………… 

Kontakt  tel.:  ………………………   e-mail: ……………………………………….. 

IČ/DIČ:  ………………………………. 

 

Název projektu: ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

. 

……………………………………………………………………………………………. 

Číslo a název priority: ……………………………………………………………………. 

Název programu: …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….…. 

 
 

Prohlašuji, že ke dni  ………………………….. (datum podání žádosti o projekt) nemám 

žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám 

po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném 

a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové 

kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných      

ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto 

fondů poskytují. 

V ………………………………………  dne:…………………………………………….. 
5

 

Podpis: …………………………………. 

Číslo a název opatření/podopatření: 

……………………………………………………... 

Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu : ……………………………………….. 

                                                 
5 Je-li žádajícím subjektem právnická osoba 
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Příloha č. 9 – Finanční a ekonomická analýza - příloha žádosti do Operačního programu 

Infrastruktura 

 
Úvod 
Finanční a ekonomická analýza k projektům předkládaným do operačního programu 
Infrastruktura je povinnou přílohou žádosti u vybraných typů projektů opatření 3.2, 3.3 a 3.4. 
Tento materiál stanovuje základní metodické postupy vypracování finanční a ekonomické 
analýzy pro projekty předkládané do OPI. Povinnost zpracování finanční a ekonomické 
analýzy platí pro projekty, které budou nebo mohou ze své povahy generovat příjmy. 
Finanční analýza slouží především k prověření životaschopnosti projektu a zároveň 
k stanovení maximální možné výše podpory z ERDF u projektů předkládaných 
nepodnikatelskými subjekty. 
Úlohou ekonomické analýzy je posouzení vlivu realizace projektu na své okolí, které se děje 
monetarizací vlivu projektu na své okolí. 
Základní pravidla pro vypracování finanční a ekonomické analýzy 
Finanční analýza metodou CASH FLOW je porovnání finančních toků (příjmů a výdajů) 
v průběhu realizace (výstavba)  a života (provoz) projektu. 
Z důvodu porovnatelnosti výsledků finanční a ekonomické analýzy u jednotlivých projektů 
platí pro vypracování finanční a ekonomické analýzy pro předkládání žádostí  
do OP Infrastruktura následující pravidla: 

• Plátci DPH uvádějí ceny bez DPH a neplátci včetně DPH 
• Pro finanční analýzu bude používána jednotná diskontní míra ve výši 6% 
• Pro ekonomickou analýzu bude používána jednotná diskontní míra ve výši 5% 
• Rok hodnocení bude vybrán dle typu projektu 8, 15, 30, nebo 50 rok života projektu 

viz příloha I. 
• Finanční a ekonomická analýza bude vypracována v konstantních cenách (bez 

započtení inflace) 
• Finanční a ekonomická analýza nebude uvažovat odpisy 
• Je možné uvažovat s reinvesticemi v průběhu života (provozu) projektu, avšak v roce 

hodnocení bude započítána zbytková současná hodnota reinvestice 
• Ekonomická analýza započítá dopady na zaměstnanost a životní prostředí, případně 

další vlivy specifické pro některé typy projektů. 
• Finanční a ekonomická analýza bude zpracována ve dvou verzích, a to bez započtení 

podpory a se započtením podpory 
• Výstupními údaji budou pro každou variantu výpočtu finanční či ekonomické analýzy 

jsou čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR), prostá doba 
návratnosti (nediskontovaná) a reálná doba návratnosti (diskontovaná). U projektů 
opatření 3.2 A a 3.2 B je výstupem nutná minimální výše jednotkových příjmů v tis. 
Kč/m3 (výše vodného, stočného). 

 
Jednotlivé vstupní údaje 
 
Finanční analýza 
Způsob financování – Pro výpočet finanční a ekonomické analýzy ve verzi se započtením 
podpory bude finanční a ekonomická analýza obsahovat  
Při využití souborů připravených Fondem, bude tabulka financování projektu v letech 
vyplňována následujícím způsobem:  
projekt realizovaný v průběhu jednoho roku zapíše údaje do sloupce 0 
projekt financovaný po dva roky vyplní sloupce -1 a 0 
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projekt financovaný po dobu tří let bude zahrnovat sloupce -2, -1 a 0.  
Vyplňuje se tedy odzadu, tj od 0 až do -2. (0 je vždy posledním rokem výstavby, 
 -1 předposledním atd.) 
V případě, že žadatel uvažuje s financováním s využitím úvěrů vyplní základní údaje  
o úvěrech, tj. výše úvěru, doba splatnosti a úroková míra, do příslušné tabulky. 
Příjmy – Při výpočtu budou zahrnuty všechny příjmy generované projektem. U projektů, 
které ve skutečnosti příjmy generovat nebudou, tzn. produkt či službu bude využívat sám 
investor, bude výše příjmu na jednotku stanovena ve výši, jaká je obvyklá cena produktu 
v místě realizace. 
 
Výdaje – výdaje se dělí na tři kategorie, a to fixní, variabilní náklady a reinvestice. 
Variabilní náklady  - náklady jejichž výše je závislá na míře produkce (jedná se o náklady 
na materiál, palivo, dopravu, elektrickou energii, emisní poplatky atd.) vyjadřují se v tis. 
Kč/rok. 
Fixní náklady – náklady které se pro daný projekt nemění s mírou produkce, např. (mzdové 
náklady, pojištění, údržba, režie, nájmy atd.) vyjadřují se v tis. Kč/rok. 
Reinvestice –náklady na prostou reprodukci zařízení, které jsou nutné pro udržení provozu 
projektu skládajícího se z dílčích částí s různou dobou životnosti. Výše reinvestice v příslušné 
periodě nesmí přesáhnout výši nákladů na danou reinvestovanou část z položkového rozpočtu 
předloženého k žádosti. V případě, že v rok hodnocení není násobkem  periody reinvestice, 
bude započtena zbytková současná hodnota reinvestice v roce hodnocení, a to lineárním 
způsobem. V případě využití exelovského souboru pro vypracování CBA analýzy žadatel 
vyplní pouze výši  a periodu reinvestice. 
 
Ekonomická analýza 
Vliv na zaměstnanost – Vliv na zaměstnanost po dobu života (provoz) projektu odpovídá 
rozdílu současných a budoucích mzdových nákladů. Po dobu realizace (výstavby) je vliv  
na zaměstnanost vyjádřen výší mzdových nákladů v průběhu realizace projektu. Nejsou-li tyto 
náklady přesně známy lze uvažovat se zjednodušením 15% ceny stavebních prací a 10% ceny 
u nestavebních prací. 
Vliv na životní prostředí – vliv na životní prostředí se vyjadřuje pomocí dosaženého snížení 
emisí znečišťujících látek realizací projektu násobeného výší poplatku za příslušnou emisi.  
U projektů v opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší je navíc doplněn o 
snížení emisí skleníkových plynů, které je vyjádřeno 100 Kč na 1 tunu snížení emisí CO2 ekv. 
 
Přijatelnost projektu a maximální možná výše podpory z hlediska výsledků finanční  
a ekonomické analýzy 
 
Projekt je pro financování z operačního programu Infrastruktura přijatelný v případě, 
že čistá současná hodnota NPV, bez započtení podpory, má zápornou hodnotu. 
 
U podnikatelských subjektů je maximální možná výše dotace z ERDF omezena 35% 
uznatelných nákladů. 
 
U nepodnikatelských subjektů se maximální možná výše podpory řídí výsledkem 
poměru celkových diskontovaných čistých zisků (DNOR) a celkových diskontovaných 
investičních nákladů (DIC). Přesahuje-li nebo je právě roven tento poměr hodnotě 0,25 
je maximální možná výše dotace z ERDF omezena 50% z uznatelných nákladů. 
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Citlivostní analýza 
Povinnost vypracování a předložení citlivostní analýzy platí pro projekty, jejichž celkové 
investiční náklady přesahují 10 mil. Kč nebo projekty u nichž je poměr diskontovaných 
čistých příjmů DNOR a diskontovaných investičních nákladů DIC v rozmezí 0,2 až 0,25. 
Citlivostní analýza bude provedena na následující rizikové faktory: celkovou výši investičních 
nákladů, celkovou výši fixních nákladů (roční), celkovou výši variabilních nákladů (roční)  
a celkovou výši příjmů (roční). Výstupem citlivostní analýzy bude tabulka uvádějící čistou 
současnou hodnotu NPV (bez dotací) a poměr DNOR/DIC v závislosti na změně parametru 
viz tabulka. 
Tabulka pro citlivostní analýzu 

 ukazatel NPV v tis. Kč DNOR/DIC 
-20%   
-10%   
+10%   

Investiční náklady 

+20%   
-20%   
-10%   
+10%   

Variabilní náklady 

+20%   
-20%   
-10%   
+10%   

Fixní náklady 

+20%   
-20%   
-10%   
+10%   

Příjmy 

+20%   
 
 
Postup při zpracování finanční a ekonomické analýzy u projektů z opatření 3.2 
kategorie A a B 
U tohoto typu projektu je postup vypracování finanční analýzy upraven oproti standardnímu 
postupu, kdy jsou vyplněny všechny vstupní parametry a na základě výsledků je rozhodnuto  
o přijatelnosti či výši podpory pro daný projekt. 
Budou vypracovány dvě verze finanční analýzy se započtením podpory (dotace) z ERDF  
ve výši 75% a 50%. Výsledkem obou analýz bude nulová čistá současná hodnota (s dotací), 
která se dosáhne použitím příjmů v příslušné výši. V tomto konkrétním případě se tedy jedná 
o cenu vodného, stočného či jejich součtu dle typu projektu.  
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Způsob předání výsledků finanční a ekonomické analýzy Fondu 
Po zpracování finanční a ekonomické analýzy žadatel předloží Fondu jako přílohu žádosti 
zprávu o vypracování finanční a ekonomické analýzy, která bude minimálně obsahovat tyto 
části. 

1. Identifikační údaje zpracovatele, zadavatele vč. kontaktů a termínu zpracování 
2. Stručný popis projektu 
3. Popis stanovení výše jednotlivých vstupních hodnot u finanční analýzy s patřičnými 

odvolávkami na dokumentaci případně jiné zdroje 
4. Popis stanovení výše jednotlivých vstupních hodnot u ekonomické analýzy 

s patřičnými odvolávkami na dokumentaci případně jiné zdroje 
5. Prezentace výsledků finanční a ekonomické analýzy 
6. Výsledky citlivostní analýzy (je-li vyžadováno její zpracování) 
7. Závěr 
8. Přílohy 

V případě využití souborů zpracovaných fondem bude příloha zprávy o vypracování finanční 
a ekonomické analýzy  obsahovat vytištěný list Vstupy a list Výstupy. U projektů opatření 3.2 
Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářštví bude příloha obsahovat obě zpracovávané 
varianty, tj při přiznání dotace z ERDF ve výši 75% a ve výši 50% 
 
Doba životnosti projektů 
Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území 
 
Zpracování finanční a ekonomické analýzy se nepožaduje 
 
Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství 

- A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření 
kanalizačních systémů 

V případě že, projektu zahrnuje pouze vybudování či modernizaci čistírny odpadních vod  
je rokem hodnocení 30. rok. 
V případě že projekt zahrnuje i výstavbu kanalizačních sítí je rokem hodnocení 50. rok. 

- B. Zásobování obcí pitnou vodou 
Rokem hodnocení je 50. rok 

- C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod 
 Rokem hodnocení je 15. rok 
 
Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší 

- A. Využívání šetrných technologií při spalování 
V případě rekonstrukce zdroje znečišťování ovzduší bez systému CZT je rokem hodnocení 
15. rok 
V případě rekonstrukce zdroje znečišťování ovzduší a systému CZT je rokem hodnocení 30. 
rok 
Zpracování finanční a ekonomické analýzy v případě dovybavení spaloven nebezpečného 
odpadu o kontinuální měření a druhý stupeň čištění spalin se nevyžaduje 

- B. Snižování emisí těkavých organických látek 
Rokem hodnocení je 15. rok 
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- C. Využívání obnovitelných zdrojů energie 
Pro rekonstrukci či výstavbu malých vodních nebo větrných elektráren je rokem hodnocení 
30. rok 
Pro instalaci solárních systémů (fototermické a fotovoltaické), tepelných čerpadel a kotlů  
na biomasu je rokem hodnocení 15. rok 
Pro výstavbu či rekonstrukci systémů CZT platí 30. rok hodnocení 
Pro výstavbu či rekonstrukci kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie je rokem 
hodnocení 15. rok 
 
3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží 

- A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů 
Pro kategorii opatření platí 15. rok hodnocení, v případě budování systému odděleného sběru 
8. rok hodnocení. 

- B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží 
Zpracování finanční a ekonomické analýzy se nevyžaduje 
 
 
V případě prokázání jiné životnosti než standardní (pro přesně definovanou samostatnou část 
projektu nebo celý projekt) lze započítat do finančních toků reinvestici, nebo dobu životnosti 
celého projektu přiměřeně upravit (prodloužit nebo zkrátit). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


