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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 

V Praze dne    14.  června 2016 

Č. j.:                  1704/M/16 

40392/ENV/16 

 

Směrnice MŽP č.  4/2016 

o poskytování finančních prostředků na podporu projektů realizovaných v rámci 

komunitárního programu LIFE v období 2014 – 2020 z rozpočtu kapitoly 315 – MŽP 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Program LIFE je nástroj Evropské unie pro financování aktivit souvisejících se životním 

prostředím, ochranou přírody a klimatu, poskytující podporu v časovém rozmezí let 2014 

– 2020. 

2. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydává tuto směrnici, která upravuje 

základní postupy k poskytování finančních prostředků (dále jen „Podpora“) na podporu 

projektů realizovaných v rámci komunitárního programu LIFE (dále jen „Program“). 

 

Článek 2 

Cíle Programu, předmět a forma Podpory 

1. Cílem Programu je: 

a) přispívat k přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství odolnému vůči změnám klimatu 

a účinně využívajícímu zdroje, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí        

a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, včetně podpory sítě Natura 

2000 a boje proti degradaci ekosystémů;  

b) zlepšovat rozvoj, provádění a kontrolu dodržování politiky a právních předpisů Unie 

v oblasti životního prostředí a klimatu a urychlovat a prosazovat integraci                     

a začleňování cílů z oblasti životního prostředí a klimatu do ostatních politik Unie        

a činností veřejného i soukromého sektoru, mimo jiné zvyšováním kapacity veřejného 

a soukromého sektoru;  

c) na všech úrovních podporovat lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu, 

včetně lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních 

subjektů;  

d) podporovat provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí.  
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2. Podpora se poskytuje žadatelům na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek 

k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).  

3. Oblasti Podpory a podporované aktivity jsou definovány v Obsahovém zaměření 

Programu, které je přílohou č. 1 této směrnice. 

4. Formu a účel Podpory stanoví jednotlivé Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí 

Podpory (dále jen „Výzva“) vyhlašované MŽP. Formy Podpory mohou být následující: 

a) příspěvek na přípravu projektové dokumentace předkládané v rámci řádné výzvy 

programu LIFE; 

b) příspěvek na spolufinancování projektu schváleného v rámci řádné výzvy programu 

LIFE. 

Článek 3 

Výzva 

1. Výzva je dokument vydaný MŽP, který definuje účel a formu Podpory a stanovuje 

podmínky pro její poskytnutí, zejména termín zahájení, způsob a termín ukončení příjmu 

žádostí o poskytnutí Podpory (dále jen „Žádost“) v rámci Programu a výši finančních 

prostředků pro danou Výzvu (alokace). 

2. Nedílnou součástí Výzvy jsou konkrétní podmínky pro poskytování Podpory platné pro 

danou Výzvu.  

3. MŽP si vyhrazuje právo Výzvu zrušit či upravit. 

4. Výzva bude vždy zveřejněna před zahájením příjmu Žádostí na internetových stránkách 

MŽP. 

5. Na základě vyhlášené Výzvy mohou být v rámci Programu poskytovány závazné přísliby 

spolufinancování projektu předkládaného v rámci řádné výzvy Programu vyhlášené 

Evropskou komisí. Poskytnutí prostředků (dotace) na financování projektu bude v tomto 

případě vázáno na podpis Dohody o projektu (Grant Agreement) mezi Evropskou komisí 

a hlavním příjemcem. 

Článek 4 

Žádost  

1. Předkládání Žádosti je možné pouze na základě vyhlášené Výzvy. 

2. Žádosti se předkládají Odboru finančních a dobrovolných nástrojů (dále jen „odbor“) 

prostřednictvím písemných nebo elektronických formulářů stanovených v příslušných 

Výzvách, které jsou zveřejněny na webových stránkách MŽP. Postup administrace a 

nezbytné doklady, které jsou předkládány spolu s Žádostí, jsou uvedeny ve vyhlášených 

Výzvách. 

3. Žádost obsahuje zejména: název žadatele, adresu sídla, identifikační číslo, požadovanou 

částku, účel, na který chce žadatele dotaci použít a lhůtu, v níž má být tohoto účelu 

dosaženo. Další podmínky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

v platném znění. 
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Článek 5 

Administrace Žádosti 

1. Po doručení Žádosti a jejích povinných příloh posoudí odbor předložené dokumenty 

z hlediska úplnosti a formální správnosti. 

2. Úplné a formálně správné Žádosti podrobí odbor kontrole přijatelnosti. Kontrolou 

přijatelnosti se rozumí posouzení věcné správnosti a vyhodnocení splnění podmínek 

Programu, které jsou popsány ve Výzvách. 

3. Předmětem kontroly přijatelnosti je zejména prokazatelné splnění podmínek Programu 

a příslušné Výzvy. 

4. V případě, že odbor zjistí v předložené Žádosti nedostatky z hlediska úplnosti a formální 

správnosti, případně při kontrole přijatelnosti, vyzve žadatele k jejich odstranění, resp. 

k doplnění Žádosti. Odstranění nedostatků je možné pouze ve lhůtě a způsobem 

stanoveným odborem. odbor k odstranění nedostatků poskytne žadateli přiměřenou lhůtu 

v délce minimálně 5 pracovních dnů. 

5. V případě, že žadatel neodstraní nedostatky a nedoplní požadované náležitosti ve 

stanovené lhůtě, odbor ukončí administraci žádosti a oznámí tuto skutečnost žadateli.  

6. Do dalšího administrativního procesu budou postoupeny pouze úplné Žádosti, tj. Žádosti 

bez nedostatků, resp. doplněné na základě písemně zaslané výzvy k odstranění nedostatků 

(dle čl. 5 odst. 4).  

7. Je-li Žádost formálně úplná a je-li posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek 

pro přijetí Žádosti, je Žádost akceptována, o čemž je žadatel neprodleně informován.  

8. Akceptovaná Žádost je postoupena do procesu posouzení. 

Článek 6 

Posouzení Žádosti 

1. Projekt bude posouzen na základě dvou odborných hodnocení, z nichž jedno bude 

zajištěno ze strany MŽP a další prostřednictvím resortních organizací a externích 

odborníků, pokud není Výzvou specifikováno jinak.  

2. Odbor předloží posouzené Žádosti k projednání Hodnotící komisi, která sestaví pořadí 

projektů. 

Článek 7 

Hodnotící komise 

1. Hodnotící komise má pět hlasujících členů a je usnášeníschopná při přítomnosti 

nadpoloviční většiny členů. Předsedou hodnotící komise je ředitel odboru. Členy 

hodnotící komise a jejich náhradníky jmenuje náměstek pro řízení sekce fondů, 

finančních a dobrovolných nástrojů (dále jen „náměstek“), který za tímto účelem požádá 

náměstky příslušných sekcí o nominaci svého člena a jeho náhradníka. 
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2. Hlasujícími členy hodnotící komise jsou: předseda hodnotící komise, zástupce sekce 

úřadu MŽP, zástupce sekce fondů, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, zástupce 

sekce ochrany přírody a krajiny MŽP a zástupce sekce technické ochrany životního 

prostředí MŽP.  

3. Členové hodnotící komise musí splňovat veškeré podmínky nestrannosti a zachování 

mlčenlivosti. Musí být vyloučena možnost střetu zájmů. Předkladatel nebo zpracovatel 

Žádosti nesmí být odborným posuzovatelem ani členem hodnotící komise, která bude 

hodnotit projekt jím předložený nebo připravený.  

4. Zastupování jednotlivých členů v průběhu hodnotícího procesu je dovoleno pouze         

ve výjimečných případech. Svého náhradníka vždy nominuje člen hodnotící komise. 

Závažnost výjimečných případů posoudí a nominaci náhradníka schválí předseda 

hodnotící komise. 

5. Hodnotící komise sestaví pořadí projektů a předloží doporučené projekty náměstkovi      

ke schválení. 

Článek 8 

Rozhodnutí 

1. Náměstek rozhodne o doporučených Žádostech a příslušné Rozhodnutí podepíše. 

Podepsané Rozhodnutí je doručeno žadateli. 

2. Rozhodnutí obsahuje zejména: název žadatele, adresu sídla, identifikační číslo, 

poskytovanou částku, účel, na který je poskytovaná částka určena a lhůtu, v níž má být 

tohoto účelu dosaženo. Přílohou Rozhodnutí jsou Podmínky, které stanoví povinnosti 

příjemce dotace (dále jen „Podmínky“). Další ustanovení se řídí zákonem č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. 

3. Žadatel stvrzuje podpisem Rozhodnutí včetně Podmínek, že souhlasí s podmínkami 

poskytnutí Podpory a s tím, že jejich nedodržení je důvodem k vrácení Podpory.  

4. Příjemce Podpory musí bez prodlení informovat odbor o všech změnách skutečností 

a podmínek obsažených v Rozhodnutí.   

5. Žadatel je kdykoliv od vydání Rozhodnutí, až do předložení finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem oprávněn písemně požádat náměstka prostřednictvím odboru 

o vydání nového rozhodnutí, kterým dojde ke změně Rozhodnutí původního v důsledku 

potřebných změn v projektu nebo v důsledku změny žadatele. Novým rozhodnutím nelze 

měnit účel poskytnuté Podpory. Změna žadatele může být provedena pouze se souhlasem 

a za podmínek stanovených odborem, a to na základě řádně podané žádosti, a pouze 

ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, přičemž nový žadatel musí splňovat 

podmínky pro oprávněného žadatele definovaného Výzvou či programem.  

6. Žadatel může podat prostřednictvím odboru proti Rozhodnutí věcně odůvodněné 

námitky, a to v listinné podobě ve lhůtě 15 dnů od doručení Rozhodnutí. O námitkách 

rozhodne náměstek. 

7. Pro doručování podle tohoto článku platí přiměřeně právní úprava doručování dle 

obecných předpisů o správním řízení. 
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Článek 9 

Výše Podpory 

1. Výše Podpory projektu je stanovena procentuálním podílem, minimální či maximální 

fixní částkou, případně jejich kombinací z celkových způsobilých výdajů. Nejvyšší 

možná výše Podpory pro jeden projekt je vymezena ve Výzvě. 

2. Výše a forma Podpory přiznaná žadateli je uvedena v Rozhodnutí, kritéria pro její 

poskytování jsou stanovena podmínkami Výzvy. 

3. Výše finanční Podpory se porovnává se skutečně způsobilými výdaji na provedení 

opatření. Přiznanou Podporu lze čerpat do celkové výše a podmínek stanovených 

v Rozhodnutí.  

Článek 10 

Čerpání prostředků  

1. Čerpání prostředků Podpory je možné až po nabytí právní účinnosti Rozhodnutí, a to na 

základě žádosti o uvolnění finančních prostředků.  

2. Podmínky čerpání Podpory vyplývají z Výzvy a z Rozhodnutí. 

3. Finanční prostředky jsou uvolňovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podléhají zúčtování se státním rozpočtem podle 

vyhlášky 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů 

se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen 

„vyhláška 52/2008 Sb.“). Čerpání finančních prostředků je kontrolováno v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 255/2011 

Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

4. Po kontrole a odsouhlasení předložených žádostí o uvolnění finančních prostředků odbor 

uvolňuje Podporu tuzemským bezhotovostním převodem finančních prostředků 

v českých korunách na bankovní účet příjemce uvedený v Rozhodnutí průběžně podle 

postupu realizace projektu a v procentuální výši dle přiznané Podpory. 

5. Podpora se poskytuje průběžně dle způsobilých výdajů projektu v závislosti na jeho 

monitorování. Bližší podmínky budou stanovené Výzvou. 

6. V případě porušení rozpočtové kázně, neoprávněného použití či zadržení prostředků 

žadatelem odbor postupuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, v platném znění.  

7. Projekt může být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, přičemž celkové výdaje 

včetně spolufinancování nesmí přesáhnout 100% způsobilých výdajů. 

8. Podpora může být poskytnuta pouze v případě, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě 

splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, MŽP či jiného orgánu 

veřejné správy (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí   

o povolení splácení se považují za vypořádané nedoplatky).  
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9. Jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, bude Podpora poskytována v souladu 

s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách - 

GBER), resp. v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 

o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

(podpora de minimis), nebo v souladu se zvláštní právní úpravou služeb obecného 

hospodářského zájmu. Bližší specifikaci veřejné podpory stanoví Výzva. 

10. Pro vyúčtování finančních prostředků u jednotlivých příjemců podpory platí příslušné 

pokyny Ministerstva financí pro zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky 

v aktuálním roce. 

Článek 11 

Technická asistence 

1. Cílem technické asistence je dosáhnout odpovědné a účinné správy Programu, 

maximalizovat kvalitu Programu a účinnost jeho implementace, kontrolovat pokrok         

a zabezpečit pravidelné podávání zpráv o realizaci Programu.  

2. Aktivity podporované z technické asistence schvaluje ředitel odboru. 

3. Konkrétní finanční rámec technické asistence pro daný kalendářní rok schvaluje 

náměstek.  

4. Finanční prostředky technické asistence jsou určeny pro potřeby administrace Programu 

ze strany MŽP. 

 

Článek 12 

Veřejnosprávní kontrola využití finančních prostředků 

Odbor provádí průběžně i dodatečně veřejnosprávní kontrolu podpořených projektů v souladu 

se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

255/2011 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

Článek 13 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Rezortní organizace MŽP při podání žádostí dle této směrnice zasílají kopii Žádosti 

odboru ekonomiky životního prostředí pro zajištění postupu dle směrnice MŽP č. 9/2015. 
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2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti 

dnem zveřejnění v intranetu ministerstva a je závazná pro všechny zaměstnance 

ministerstva. 

 

 

 

Odborný gestor: Odbor finančních a dobrovolných nástrojů  

Zpracovatel: Ing. Tomáš Kažmierski 

Mgr. Richard Brabec 

   ministr 

Příloha: č. 1 Obsahové zaměření Programu 

 


