
 
 

Žadatel z programu LIFE nesmí opomenout do svého projektu zahrnout různé relevantní zainteresované 

subjekty, které mohou přispět k ovlivnění/vyřešení environmentálního problému, kterým se jejich 

projekt LIFE zabývá. Tento přehled nabízí žadatelům podněty, které kompetentní úřady je vhodné 

oslovit se žádostí o informace, spolupráci či vyjádření souhlasu s realizací projektu.  

Indikativní přehled klíčových aktérů projektů LIFE – kontaktní informace 

Úřad / instituce Kompetence Pracoviště Link 

Kraje, ORP, POU Ochrana přírody, Lesy, Voda, Ovzduší, Zeleň mimo lesy, 
Stavebnictví 

Kraje 
 

ORP 
 

POU 
 

Asociace krajů 
 

Svaz měst a obcí 
 

Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, Správy CHKO 

Ochrana přírody, Lesy 
 

Česká inspekce životního 
prostředí 

Ochrana přírody, Voda, Ovzduší 
 

Český baňský úřad  
 

Správy NP Ochrana přírody, Lesy Správa NP Šumava 
 

Správa KRNAP 
 

Správa NP České Švýcarsko 
 

Správa NP Podyjí 
 

Újezdní úřady Ochrana přírody, 
Ovzduší, Stavebnictví, 
Voda 

Vojenský újezd Boletice 
 

Vojenský újezd Březina 
 

Vojenský újezd Hradiště 
 

Vojenský újezd Libavá 
 

Vojenský lesní úřad Lesy  
 

Lesy ČR Lesy, Voda Ředitelství 
 

Krajská ředitelství 
 

Lesní závody 
 

Lesní správy 
 

Správy toků 
 

Semenářský závod 
 

Podniky povodí Voda  Povodí Labe  
 

Povodí Vltavy 
 

Povodí Ohře 
 

https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0045
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&jazyk=cz&sessID=0&zkratka=orp
https://www.epusa.cz/index.php?sessID=0&platnost_k=0&jazyk=cz
http://www.asociacekraju.cz/
http://www.smocr.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/
http://www.cizp.cz
http://www.cbusbs.cz/cs/
http://www.npsumava.cz/cz/1041/sekce/kontakty/
http://www.krnap.cz/kontakty/
http://www.npcs.cz/kontakt
http://www.nppodyji.cz/kontakty-a-organizacni-usporadani
http://www.vojujezd-boletice.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=715&id_u=10
http://www.vojujezd-brezina.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=1412&id_u=10
http://www.vojujezd-hradiste.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=4746&id_u=10
http://www.vojujezd-libava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=9342&id_u=10
http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide/vojensky-lesni-urad-105934/
https://reditelstvi.lesycr.cz/
https://lesycr.cz/organizacni-jednotky-kategorie/krajska-reditelstvi/
https://lesycr.cz/organizacni-jednotky-kategorie/lesni-zavody/
https://lesycr.cz/organizacni-jednotky-kategorie/lesni-spravy/
https://lesycr.cz/organizacni-jednotky-kategorie/spravy-toku/
https://lesycr.cz/organizacni-jednotky-kategorie/semenarsky-zavod/
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/kontakty_493.html
http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/kontakty
http://www.poh.cz/kontakty/ms-51/p1=51


 
 

Povodí Odry 
 

Povodí Moravy 
 

Krajské hygienické stanice Voda  KHS Praha 
 

KHS Jihočeského kraje 
 

KHS Jihomoravského kraje 
 

KHS Karlovarského kraje 
 

KHS Kraje Vysočina 
 

KHS Královéhradeckého 
kraje  

KHS Libereckého kraje 
 

KHS Moravskoslezského 
kraje  

KHS Olomouckého kraje 
 

KHS Pardubického kraje 
 

KHS Plzeňského kraje 
 

KHS Středočeského kraje 
 

KHS Ústeckého kraje 
 

KHS Zlínského kraje  
 

Česká obchodní inspekce Ovzduší 
 

Ministerstvo zemědělství Ochrana půdy, Voda, GMO, Ovzduší 
 

Celní úřady Ovzduší, CITES 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Stavebnictví 
 

Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší 
 

Ministerstvo dopravy Stavebnictví 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Ochrana přírody, Voda, Ovzduší 
 

Regionální rozvojové 
agentury 

 
 

Inovační centra a podobné 
subjekty 

Středočeské inovační centrum 
 

Jihomoravské inovační centrum 
 

Technologické inovační centrum Zlínského kraje 
 

Inovační centrum Ústeckého kraje 
 

Moravskoslezské inovační centrum  
 

Inovační centra v Jihočeském kraji 
 

Business Innovation Centre Plzeň 
 

Vědeckotechnický park Vysočina 
 

http://www.pod.cz/stranka/kontakty.html
http://www.pmo.cz/cz/kontakty/
http://www.hygpraha.cz/obsah/kontakty_33_1.html
http://www.khscb.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=10
http://www.khsbrno.cz/katalog/obecne.php
http://www.khskv.cz/kontakty.htm
http://www.khsjih.cz/lokalizace.php
http://www.khshk.cz/articles.php?article_id=253
http://www.khslbc.cz/kontakty/
http://www.khsova.cz/
http://www.khsolc.cz/kontakty.aspx
http://www.khspce.cz/kontakty/
http://www.khsplzen.cz/index.php/informace/kontaktni-spojeni
http://www.khsstc.cz/obsah/kontakty_33_1.html
http://www.khsusti.cz/
http://www.khszlin.cz/24667-kontakt
https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/
http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/
https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/kontaktujte-nas.aspx
http://www.mmr.cz/cs/Contacts
http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty_235_1.html
https://www.mdcr.cz/Kontakt
http://www.mzp.cz/cz/kontaktni_informace
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/regionalni-rozvojove-agentury-1876.html
https://www.s-ic.cz/
https://www.jic.cz/
http://inovacnipodnikani.cz
http://icuk.cz/
https://www.ms-ic.cz/
http://www.risjk.cz/inovacni-infrastruktura/
http://www.bic.cz
http://www.vtpvysocina.eu


 
 

Karlovarská agentura rozvoje a podnikání 
 

Inovační subjekty v Libereckém kraji 
 

OK4Inovace (Olomoucký kraj) 
 

Příjemci projektů 
z komplementárních 
programů 

Operační programy (celkový přehled) 
 

Operační program Životní prostředí 
 

Programy na podporu výzkumu experimentálního 
vývoje a inovací  

Nestátní neziskové 
organizace 
(indikativní výčet) 

Arnika – centrum pro podporu občanů 
 

Bioinstitut, o.p.s. 
 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
 

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 
 

Centrum pro dopravu a energetiku 
 

Český svaz ochránců přírody 
 

Český svaz ochránců přírody – ZO Nový Jičín 
 

Český svaz ochránců přírody – ZO Onyx 
 

Český svaz ochránců přírody – ZO Salamandr 
 

Český svaz ochránců přírody – ZO Veronica 
 

České ekologické manažerské centrum 
 

Česká společnost pro ochranu netopýrů 
 

Česká ornitologická společnost 
 

Beleco, z.s. 
 

DAPHNE – institut aplikované ekologie 
 

Ekodomov 
 

Ekologické centrum Orlov, o. p. s. 
 

ENKI, o.p.s. 
 

Fairwood, z. s. 
 

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 
 

Hnutí Duha Olomouc 
 

Hnutí DUHA - Sedmá generace 
 

Chaloupky o. p. s. 
 

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. 
 

KEZ, o.p.s. 
 

Koalice pro řeky 
 

Nadace Partnerství 
 

http://www.karp-kv.cz
http://www.portal-inovace.cz/cz/databaze-inovacnich-subjektu/
http://www.ok4inovace.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu
http://www.opzp.cz/prehledy-schvalenych-projektu
https://www.rvvi.cz/cep
https://arnika.org/
http://bioinstitut.cz/
https://broz.sk/
http://www.calla.cz/
https://cde.ecn.cz/
https://www.csop.cz
http://csopnj.cz/
https://www.csop.cz
http://salamandr.info/
https://www.veronica.cz/
https://www.cemc.cz
http://www.ceson.org/
http://www.cso.cz/
http://www.beleco.cz/
http://www.daphne.cz/
http://ekodomov.cz/
http://www.eco-centrum.cz/
http://www.enki.cz/cs/
http://fairwood.cz/
http://hnutiduha.cz/
http://olomouc.hnutiduha.cz/
https://www.sedmagenerace.cz/
https://www.chaloupky.cz/
http://www.kapraluvmlyn.cz/
http://www.kez.cz/
http://www.koaliceproreky.cz/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/


 
 

Nadační fond Zelený poklad 
 

PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců, z.s. 
 

Rezekvítek, z.s. 
 

Slovak Wildlife Society 
 

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje 
 

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 
 

Toulcův dvůr, z.s. 
 

Unie pro řeku Moravu 
 

Veselá biofarma 
 

Zelený kruh 
 

Výzkumné organizace 
v resortu MŽP 

CENIA – česká informační agentura pro ŽP 
 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i.  

Česká geologická služba 
 

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i. 
 

Český hydrometeorologický ústav 
 

Ostatní výzkumné organizace Akademie věd ČR 
 

Botanický ústav AV ČR 
 

Česká zemědělská univerzita 
 

České vysoké učení technické v Praze 
 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

Masarykova univerzita v Brně 
 

Mendelova univerzita v Brně 
 

Ostravská univerzita 
 

Technická univerzita v Liberci 
 

Univerzita Karlova 
 

Univerzita Palackého v Olomouci 
 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 
 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
 

Vysoká škola chemicko technologická 
 

Vysoké učení technické v Brně 
 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
 

http://www.zelenypoklad.org/
https://pro-bio.cz/
http://www.rezekvitek.cz/
http://www.slovakwildlife.org/sk
https://strevlik.cz/
http://www.terezanet.cz
http://www.toulcuvdvur.cz/
https://www.uprm.cz
http://www.veselabiofarma.cz/
http://www.zelenykruh.cz
http://www.cenia.cz
http://www.vukoz.cz
http://www.geology.cz
http://www.vuv.cz
http://portal.chmi.cz/
http://www.avcr.cz/cs/
http://www.ibot.cas.cz/cs/
https://www.czu.cz/cs/
https://www.cvut.cz
https://www.jcu.cz/
https://www.muni.cz
http://mendelu.cz/
https://www.osu.cz/
https://www.tul.cz/
https://www.cuni.cz/
https://www.upol.cz/
http://ivb.cz/
http://www.czechglobe.cz/cs/
https://www.vfu.cz/
https://www.vscht.cz
https://www.vutbr.cz/
https://www.vumop.cz
https://www.vurv.cz


 
 

Západočeská univerzita v Plzni 
 

Další subjekty Mezinárodní komise pro ochranu Labe 
 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před 
znečištěním  

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
 

 

  

https://www.zcu.cz
http://www.ikse-mkol.org/cz/
http://www.mkoo.pl/index.php?mid=4&aid=555&lang=CZ
http://www.icpdr.org/main/


 
 

Přehled po hlavních sektorech       Není v přehledu kontaktů 

Ochrana přírody a) obecní úřady,  
b) pověřené obecní úřady, 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
d) krajské úřady, 
e) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 
f) správy národních parků, 
g) Česká inspekce životního prostředí 
h) Ministerstvo životního prostředí, 
i) újezdní úřady, Ministerstvo obrany. 
 

Lesy a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
b) krajské úřady, 
c) Vojenské lesní úřady  
d) Agentura ochrany přírody a krajiny 
e) Správy národních parků 

f) Lesy ČR a příp. další vlastníci lesů  

g) Správa (y) městských lesů  
Voda a) obecní úřady, 

b) újezdní úřady na území vojenských újezdů 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
d) krajské úřady, 
e)MŽP (§ 108, odst. 3), MZe (§ 108) jako ústřední 
vodoprávní úřad  
f) ČIŽP 
g) Krajská hygienická stanice (kvalita vod) 
h) Podniky povodí (správa povodí) 
i) Lesy ČR (správa drobných vodních toků) 

Ovzduší a) MŽP 
b) Ministerstvo zdravotnictví, 
c) ČIŽP 
d) Česká obchodní inspekce, 
e) krajské úřady, 
f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
g) obecní úřady, 
h) celní úřady 
i) Ministerstvo zemědělství. 
j) újezdní úřady 

Zeleň mimo lesy a) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
b) Obecní úřady obcí v samostatné působností, POÚ 

Stavebnictví a) Ministerstvo pro místní rozvoj 
b) Krajský úřad 
c) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
d) Obecní úřad obce s pověřeným úřadem 
e) Ostatní městské a obecní úřady dle zákona 
f) Újezdní úřady 

g) Jiné stavební úřady  

- MO stavby pro obranu státu  

- MV stavby pro bezpečnost (pro PČR, HZS, BIS, …)  

- MSp – stavby pro Vězeňskou službu  



 
 

- MPO – stavby pro těžbu, zpracování, transport a ukládání 

radioaktivních surovin a pro stavby jaderných zařízení  
h) Speciální stavební úřady: 

- Úřad pro civilní letectví  

- Drážní úřad  
- Silniční správní úřad (viz MD, Krajský úřad, SO ORP)  
- Vodoprávní úřad (viz voda) 

 

Praha, prosinec 2018  


