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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 20. 2. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve své žádosti se odkazujete na informace, že podle schváleného 

rozpočtu bude MŽP hospodařit v roce 2018 s částkou 12,593 mld., tedy o 4,3 mld. méně 

než v roce 2017 (16,9 mld.), výdaje se budou snižovat zejména v ukazatelích: Ochrana 

přírody a krajiny, Technická ochrana životního prostředí a Ochrana klimatu a ovzduší. Na 

základě těchto informací požadujete poskytnout detailní informace, kterých konkrétních 

aktivit v rámci výše zmíněných ukazatelů se budou úspory týkat. U jednotlivých položek 

dále požadujete uvést, o kolik byla částka ponížena oproti loňskému rozpočtu. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Důvodem, který vedl ke snížení výdajů, je omezená alokace EU prostředků. Ta se 

do Vámi vymezených výdajových bloků promítla takto: 

 

Do výdajového bloku „Ochrana přírody a krajiny“ patří dva výdajové okruhy: „Zlepšování 

stavu přírody a krajiny“ a „Ochrana horninového a půdního prostředí“.  

V rámci výdajového okruhu „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ došlo k úsporám 

u následujících programů a účelových činností: 

 Soustava NATURA 2000 (úspora 10 mil. Kč) 

 Likvidace škod po živelních pohromách (úspora 15 mil. Kč) 

 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (úspora 1 040 mil. Kč) 
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V rámci výdajového okruhu „Ochrana horninového a půdního prostředí“ došlo k úsporám 

u následující účelové činnosti: 

 Likvidace starých důlních děl (úspora 35 mil. Kč) 

 

Do výdajového bloku „Technická ochrana životního prostředí“ patří dva výdajové 

okruhy: „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“ 

a „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“.  

V rámci výdajového okruhu „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží“ došlo k úsporám u následujícího podprogramu: 

 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (úspora 400 mil. Kč) 

V rámci výdajového okruhu „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 

povodní“ došlo k úsporám u následujících účelových činností a podprogramů: 

 Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (úspora 70 mil. 

Kč) 

 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (úspora 930 mil. Kč) 

 

Do výdajového bloku „Ochrana klimatu a ovzduší“ patří dva výdajové okruhy: 

„Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí“ a „Udržitelné využívání zdrojů energie“. 

V rámci výdajového okruhu „Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí“ došlo 

k úsporám u následujících účelových činností a podprogramů: 

 Finanční mechanismy EHP Norsko (úspora 2,25 mil. Kč) 

 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (úspora 520 mil. Kč) 

V rámci výdajového okruhu „Udržitelné využívání zdrojů energie“ došlo k úsporám 

u následujících podprogramů a programů: 

 Energetické úspory (úspora 780 mil. Kč) 

 Nová zelená úsporám (úspora 623,76 mil. Kč) 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 


