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Ministerstvo životního
prostředí (MŽP)
 MŽP bylo zřízeno speciálním zákonem ČNR č. 173/1989 Sb.
dne 19. 12. 1989 a od 1. 1. 1990 plní roli ústředního
orgánu státní správy a orgánu vrchního dozoru ve
věcech životního prostředí.
 MŽP ve věcech životního prostředí koordinuje postup
všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní
správy České republiky.
 Vybrané aktivity v gesci MŽP:
− Státní politika ochrany životního prostředí
− Ochrana ovzduší (úzce spjato s energetickou účinností, která je
v gesci ministerstva průmyslu a obchodu)
− Posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí
− Ochrana přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu
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− Ochrana podzemních a povrchových vod

Státní fond životního
prostředí ČR (SFŽP ČR)
 SFŽP ČR byl založen 4. 10. 1991 speciálním zákonem ČNR
č. 388/1991 ČNR, o Státním fondu životního prostředí České
republiky.
 Správcem SFŽP ČR je MŽP.
 SFŽP ČR je jedním ze základních ekonomických nástrojů
pro plnění:
− Závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně
životního prostředí a ze členství v EU;
− Státní politiky životního prostředí.
 Příjmy SFŽP ČR jsou tvořeny především platbami za
znečištění nebo poškození jednotlivých složek životního
prostředí.
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Programy administrované SFŽP ČR
 Operační program Životní prostředí (OPŽP)
− Dotace z evropských fondů na zvyšování úrovně životního
prostředí.

− http://www.opzp.cz
 Nová zelená úsporám (NZÚ)
− Dotace energeticky úsporných opatření pro majitele
rodinných a bytových domů.

− http://www.novazelenausporam.cz

 Národní program Životní prostředí (NPŽP)
− Dotace z národních zdrojů pro životní prostředí.

− http://www.sfzp.cz
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Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 OPŽP 2014 – 2020 navazuje na OPŽP 2007 – 2013.
 Celková alokace téměř 2,637 mld. EUR z FS a EFRR.
 Podpora je poskytována v oblastech:
− PO1: zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
− SC 1.3 Protipovodňová ochrana

− PO2: zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
− SC 2.1 Výměna nevyhovujících kotlů v rodinných domech,

− PO5: energetické úspory
− SC 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov
− SC 5.2 Výstavba nových veřejných budov
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Národní program Životní prostředí (NPŽP)
 NPŽP nahradilo původní národní programy SFŽP ČR, které
byly vyhlašovány prostřednictvím Příloh Směrnice č. 6/2010.
 Financován z prostředků SFŽP ČR
 Specifickým cílem NPŽP je podpora projektů a aktivit ve
prospěch životního prostředí realizovaných v ČR, které
jsou navrženy jako komplementární k jiným dotačním
titulům, a to především Operačnímu programu Životní
prostředí, programu Nová zelená úsporám a programům
administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí
České republiky.
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Nová zelená úsporám (NZÚ)
 Cíle programu:
− Úspora energie v obytných domech, snížení emisí
skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů
energie;
− Naplňování vnitrostátních cílů energetické účinnosti dle
Směrnice 2012/27/EU.

 Zdroj financování
− Podíl z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA v souladu
se zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS);
− Aktuálně odhadovaná celková alokace cca 20 mld. Kč do
roku 2020.
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Nová zelená úsporám (NZÚ)
 Program je určen pro vlastníky rodinných a bytových
domů.
 Výzva je nesoutěžní – dotaci získá každý, kdo splní
podmínky.
 Podporovaná opatření:
Snižování energetické náročnosti (obálka budovy);
Nová výstavba v „pasivním“ energetickém standardu;
Výměna nevyhovujících zdrojů tepla na vytápění;
Instalace solárních systémů (termické a fotovoltaické);
Další energeticky úsporná opatření (nucené větrání se
zpětným získáváním tepla, využití tepla z odpadní vody…);
− realizace tzv. „zelených střech“.
−
−
−
−
−

 Možnost kombinace více opatření v jedné žádosti.
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Nová zelená úsporám (NZÚ)
 Aktuálně podáno již více jak 20 tis. žádostí za 4,7 mld. Kč.
Z toho přes 3 tis. žádostí na výměnu zdrojů tepla za téměř
200 mil. Kč.
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A – zateplení RD; B – nová výstavba; C1/2 – výměna zdrojů tepla; C3 – solární systémy; C4 – větrání se ZZT

Důležité odkazy a kontakty
 Odkaz na webové stránky SFŽP ČR
− www.sfzp.cz

 Obecné dotazy
− Call centrum: 800 260 500;
− dotazy@sfzp.cz

 Krajská pracoviště napříč ČR
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Diskuze

Prostor pro Vaše dotazy.
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Děkuji za pozornost

Ing. Jakub Hrbek

Ředitel odboru Řízení Národních programů
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