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Praha, 11. 5. 2021 

Č. j.: SFZP 073033/2021 

Informace pro příjemce podpory 

Vážená paní primátorko/starostko, vážený pane primátore/starosto, 

v souvislosti se stále probíhající pandemickou situací, která zásadně zasáhla do všech oblastí našich 

životů, a která mohla mít negativní dopad také na úspěšnou realizaci Vašich žádostí z programu tzv. 

„Kotlíkových půjček“, bych Vás chtěl ujistit, že Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) tuto 

situaci vnímá, a že ve spolupráci s Vámi učiníme veškeré možné kroky k naplnění všech cílů programu. 

Z tohoto důvodu Vám sděluji, že: 

- Veškeré včas podané žádosti o prodloužení dílčích termínů (např. termín pro předložení 

projektové dokumentace nebo termín pro zahájení realizace projektu) byly či budou vyřízeny 

kladně. Důležité je však dodržet termín pro doložení dokončení realizace projektů, který 

je stanoven výzvou na 28. února 2023. Tento termín lze prodloužit pouze ve zcela 

výjimečných a odůvodněných případech (zejména u projektů spolufinancovaných z OPŽP 

v souvislosti s požadavky příslušných výzev OPŽP).  

- Nad rámec běžných změn projektů v rámci Cíle 2 Programu (např. odebrání dílčího projektu, 

vyvolaná úprava projektu při zachování jeho účelu, prodloužení dílčích termínů…) Vám 

nejpozději do 30. 6. 2021 umožníme mimořádně provést také níže uvedené změny: 

o Větší změny rozsahu / výstupů projektu (např. zúžení či naopak rozšíření projektu, 

změna indikátorů…), a to za předpokladu, že stále budou splněny podmínky přijatelnosti 

takového projektu (v případě projektů financovaných primárně z OPŽP musí být tato 

změna v souladu s podmínkami OPŽP). 

o Výměny projektu za jiný projekt, který bude splňovat podmínky programu. Stále však 

platí podmínka, že nelze nahradit projekt řešící energetické úspory nebo instalaci 

obnovitelných zdrojů projektem zaměřeným na realizaci přírodě blízkých opatření 

(zeleň, hospodaření s vodou…). 

o Změny projektu, který měl být financován z OPŽP, na samostatný projekt 

financovaný z programu „Kotlíkových půjček“. Takový projekt však bude po věcné 

stránce posuzován individuálně s přihlédnutím k podmínkám OPŽP a míře jejich 

naplnění. K takovéto změně, pokud je to možné doložte veškeré relevantní dokumenty, 

které máte k dispozici. 

o Doplnění nového projektu zaměřeného na energetické úspory či instalaci 

obnovitelných zdrojů energie. I u těchto projektů bude individuálně posuzována míra 

naplnění věcných kritérií s přihlédnutím k podmínkám relevantní výzvy OPŽP. Doplnění 

nového projektu zaměřeného na realizaci přírodě blízkých opatření bohužel není možné 

z důvodu nutnosti zachování předepsaného poměru investic do energetických úspor 

a OZE, který musíme splnit. I v tomto případě Vás žádáme o předložení veškerých 

relevantních dokumentů. 
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o Žádosti o provedení mimořádných změn uvedených ve čtyřech předchozích 

bodech podané po 30. 6. 2021 nebude možné schválit. 

Případné změny nám prosím oznamte nejpozději do 30. 6. 2021, a to výhradně prostřednictvím 

datové zprávy do datové schránky Fondu (IDDS: favab6q). K žádosti o změnu přiložte řádné 

odůvodnění a veškeré relevantní dokumenty. 

Veškeré změny v projektech mohou být s konečnou platností posouzeny až na základě 

předložených kompletních podkladů k projektu (včetně případné projektové dokumentace, 

energetického posudku, kumulativního a položkového rozpočtu, případných stanovisek 

dotčených orgánů, dokumentům k výběrovým řízením na dodavatele apod.). Pokud tyto 

dokumenty nestihnete předložit do 30. 6. 2021 společně s oznámením změny, žádáme Vás 

o sdělení, kdy budou dokumenty zpracovány, a o jejich následné zaslání v nejkratším možném 

termínu. Po kontrole těchto podkladů Vás budeme informovat o skutečnosti, zda projekt splňuje 

kritéria přijatelnost a výši celkových způsobilých výdajů. 

V případě kladného posouzení změny bude upravená žádost předložena k projednání Radě Státního 

fondu životního prostředí, k vydání změnového rozhodnutí ministra a k uzavření dodatku Smlouvy. 

Nezapomeňte prosím, že některé typy projektů mohou naplňovat definiční znaky veřejné podpory, při 

změnách tak nezapomeňte zvážit i tuto problematiku a její omezení, kdy přípustná míra podpory může 

být výrazně nižší než maximální míra podpory stanovená Výzvou. 

Nadále platí, pokud se příjemce podpory dostanete do situace, kdy nebude schopen ze závažných 

důvodů splnit termín 31. 12. 2021 pro vyúčtování výměn kotlů – Cíl 1 (např. nevypořádání podpory ze 

strany příslušného krajského úřadu), má možnost požádat Fond o prodloužení tohoto termínu. 

Na internetové stránce https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66 v části 

Časté dotazy byly doplněny nové odpovědi na dotazy týkající se financování Cíle 2, veřejné podpory 

a dalších oblastí. 

Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz v sekci Častých dotazů, můžete se s důvěrou obrátit na 

Vaši projektovou manažerku. Pro Moravskoslezský kraj kontaktujte Ing. Janu Dvořák 

(jana.dvorak@sfzp.cz; tel.: 731 499 040), pro Karlovarský a Ústecký kraj Ing. Janu Choutkovou 

(jana.choutkova@sfzp.cz; tel.: 607 730 265). Informace Vám rovněž poskytne i kolegyně Ing. Lenka 

Šimůnková (lenka.simukova@sfzp.cz; tel.: 725 716 522). 

S přátelským pozdravem 

Ing. Jakub Hrbek 

ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu 

Státní fond životního prostředí ČR 

 

Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 
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