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I. Hodnotící zpráva 

 
o finan čním hospoda ření a pln ění celkových vztah ů ke státnímu rozpo čtu ČR 

kapitoly 315 – Ministerstvo životního prost ředí  
za rok 2014 

 

Rozpočet kap. 315 - MŽP na rok 2014 byl schválen zákonem č. 475/2013 Sb., 
který byl v závěru r. 2014 novelizován zákonem č. 318/2014 Sb. V rámci této právní 
úpravy došlo ke snížení příjmů z prodeje emisních povolenek o 300 mil.Kč a snížení 
výdajů programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ o 150 mil.Kč. Novelizované 
příjmy  vlastního ministerstva a organizačních složek státu byly stanoveny ve výši 
10 428 700 516 Kč a novelizované výdaje  ve výši 12 808 888 288 Kč. V tomto 
objemu výdajů byly rozpočtovány: 

• prostředky na platy, ostatní platby a povinné příslušenství pro 1 808 
zaměstnanců resortních OSS ve výši 839 759 tis.Kč,  

• prostředky na platy a ostatní osobní náklady pro 1 783 zaměstnanců resortních 
PO ve výši 520 553 tis.Kč, 

• neinvestiční dotace (neevidované v IS EDS/SMVS) podnikatelským subjektům, 
neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím (jako jsou 
Program péče o krajinu, Příspěvek na hospodaření v lesích, Příspěvek 
zoologickým zahradám, apod.) ve výši 152 100 tis.Kč, 

• prostředky účelově určené na zajištění zákonných povinností MŽP jako jsou 
výkon geologické činnosti, likvidace starých důlních děl, monitoring vod, náhrada 
újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření, transfery 
mezinárodním organizacím, příprava na krizové situace, apod., ve výši 387 891 
tis.Kč 

• ostatní prostředky (bez osobních výdajů) na projekty realizované v rámci 
operačních programů EU a spolufinancované z ostatních finančních 
mechanismů vedených mimo programové financování ve výši 210 451 tis.Kč, 

• na programové financování ve výši 10 118 232 tis.Kč (z toho národní programy 
688 075 tis.Kč, program Nová zelená úsporám (NZÚ) 750 000 tis.Kč, programy 
v rámci OPŽP 8 461 407 tis.Kč a Švýcarské fondy 218 750 tis.Kč), 

• ostatní běžné prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek 
státu a příspěvkových organizací ve výši 579 902 tis.Kč. 

V resortu byly v roce 2014 řešeny úkoly, které souvisí s hlavními složkami 
životního prostředí a to v rámci oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany 
přírody a krajiny a odpadové hospodářství. 
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Zásadním nástrojem je v tomto případě Operační program Životní prostředí, 
jehož jednotlivé osy jsou zaměřeny do hlavních oblastí životního prostředí - 
zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí, udržitelné využívání zdrojů energie, zkvalitnění 
nakládání s odpady, omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 
a zlepšování stavu přírody a krajiny. 

V roce 2014 bylo pro MŽP prioritou zejména zvýšit objem čerpání prostředků 
z programu OP ŽP na období 2007 - 2013. Tento důležitý úkol se podařilo resortu 
splnit. Souběžně s realizací OP ŽP 2007 - 2013 byly zahájeny i přípravy na nové 
programové období.  

Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné 
hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR. Hlavní zásady státní politiky 
v oblasti vod pak vycházejí z tzv. Rámcové směrnice EU o vodní politice, dalších 
směrnic z oblasti voda a z obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj. 

V roce 2014 byly v této oblasti plněny úkoly související s ochranou před 
povodněmi (realizace povodňových plánů, ISSS – Voda), monitoringem vod 
(hodnocení stavu vod), realizace přírodě blízkých opatření (dosažení dobrého stavu 
vod dle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES - migrační prostupnost vodních 
toků ČR a zejména financování odstraňování škod a obnovy území poškozených 
povodněmi dle usnesení vlády č. 580/2013.   

V oblasti ochrany ovzduší se jednalo především o úkoly spojené 
s monitoringem kvality ovzduší (ČHMÚ). Základní koncepce ochrany ovzduší v ČR 
je obsažena v Národním programu snižování emisí ČR, který byl schválen 
usnesením vlády ČR č. 630/2007. Cílem je snížit rizika pro lidské zdraví, snížit 
zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit 
předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování 
výše uvedených rizik. MŽP se podílí také na ochraně ozonové vrstvy Země před 
látkami, které způsobují její poškozování (např. freony).  

Podobně jako v minulém roce byly i tento rok do příjmů MŽP zahrnuty příjmy 
z aukčního prodeje emisních povolenek, které se staly zdrojem pro akce programu 
Nová zelená úsporám zaměřeného na snižování energetické náročnosti stávajících 
budov rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností a efektivní využití zdrojů energie. 

V oblasti odpadového hospodářství klade MŽP důraz (v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) na předcházení vzniku 
odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady.  

 V oblasti ochrany přírody a krajiny byly zahájeny práce na novelizaci zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, především z důvodu úpravy definice 
žadatelů oprávněných nárokovat si požadavky o náhradu újmy dle § 59 zmíněného 
zákona. V r. 2014 se MŽP podařilo díky podpoře vlády a MF pokrýt závazky 
spojené s dopadem prohraného soudního sporu s Lesy ČR s.p. 
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Na financování této oblasti je zaměřena řada dotačních programů, za 
nejdůležitější je možné považovat Program péče o krajinu či program Podpora 
obnovy přirozených funkcí krajiny. Na ochranu přírody jsou zaměřeny i programy 
spolufinancované z fondů EU, např. v rámci projektu LIFE+ či činnosti spojené 
s realizací opatření v rámci soustavy NATURA 2000.  

Rozpočet výdajů kapitoly zahrnoval kromě podílu státního rozpočtu, který činil 
4 051 466 tis.Kč, také prostředky z rozpočtu EU ve výši 8 513 673 tis.Kč a ostatních 
finančních mechanismů ve výši 243 750 tis.Kč (celkem EU a FM 8 757 423 tis.Kč). 

Meziročně se ukazatele kapitoly vyvíjely následovně: 
 

Upravený rozpo čet v K č 2013 2014 
Rozdíl  

2014-2013 
Index 

2014/2013 
Příjmy EU a FM 15 839 320,00 25 540 507,64 9 701 187,64 161,25 
Ostatní příjmy (včetně daňových) 2 178 817,00 1 671 278,00 -507 539,00 76,71 
Celkové p říjmy 18 018 137,00  27 211 785,64 9 193 648,64 151,02 
Běžné výdaje - státní rozpočet 2 501 850,27 3 138 945,74 637 095,46 125,46 
Běžné výdaje - projekty EU a FM 
(podíl SR i podíl EU) 825 238,43 2 357 759,61 1 532 521,17 285,71 
Kapitálové výdaje - státní rozpočet 2 259 925,41 899 204,45 -1 360 720,96 39,79 
Kapitálové výdaje - projekty EU a 
FM (podíl SR i podíl EU) 15 453 605,14 23 424 469,97 7 970 864,83 151,58 
Celkové výdaje  21 040 619,27  29 820 379,77 8 779 760,50 141,73 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmý pokles rozpočtu příjmů z prodeje 
emisních povolenek o cca 0,5 mil.Kč. U kapitálových výdajů ze státního rozpočtu 
došlo výraznému poklesu spojenému se snahou kapitoly urychlit realizaci 
a dokončení investičních akcí hrazených z OPŽP, které se odráží v nárůstu 
koeficientů u společných projektů s EU a FM.  
 

Skutečnost v K č 2013 2014 
Rozdíl  

2014-2013 
Index 

2014/2013 
Příjmy EU a FM 11 817 953,65 18 503 369,29 6 685 415,64 156,57 
Ostatní příjmy (včetně daňových) 2 367 812,87 1 670 092,33 -697 720,54 70,53 
Celkové p říjmy 14 185 766,52  20 173 461,62 5 987 695,10 142,21 
Běžné výdaje - státní rozpočet 2 395 587,58 2 903 480,37 507 892,78 121,20 
Běžné výdaje - projekty EU a FM 
(podíl SR i podíl EU) 1 548 818,98 3 277 599,06 1 728 780,07 211,62 
Kapitálové výdaje - státní rozpočet 168 573,97 206 520,65 37 946,68 122,51 
Kapitálové výdaje - projekty EU a 
FM (podíl SR i podíl EU) 14 171 760,12 28 442 485,58 14 270 725,46 200,70 
Celkové výdaje  18 284 740,66  34 830 085,65 16 545 345,00 190,49 
 

 V přehledu skutečných příjmů se opět projevil pokles příjmů z prodeje 
emisních povolenek. Nižší plnění se projevilo i u ostatních příjmů (v kapitole byly 
vázány výdaje ve výši cca 36 mil.Kč). Z porovnání výdajů vyplývá, že resort ve 
značné míře využívá pro pokrytí výdajů nároky nespotřebovaných výdajů. Rovněž 
ve skutečném čerpání se projevuje snaha o co nejrychlejší realizaci společných 
projektů s EU a FM. V oblasti výdajů ze státního rozpočtu došlo ke zvýšení výdajů 
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zejména v oblasti náhrad újmy za ztížení zeměd. a les. hospodaření. Běžné 
provozní činnosti organizací a dotace stagnují ve srovnatelné výši. 

Schválený rozpočet příjmů byl navýšen během r. 2014 o 16 783 085 tis.Kč na 
výsledných 27 211 786 tis.Kč. Skutečné plnění příjmů dosáhlo objemu 
20 173 462 tis.Kč, tj. 74% upraveného rozpočtu.  

Daňové příjmy byly splněny na 92 % (rozpočet 900 tis.Kč, plnění 828 tis.Kč). 
Schodek byl dokryt vázáním výdajů.  

Upravený rozpočet příjmů ze společných projektů s EU a z prostředků 
finančních mechanismů ve výši 25 540 508 tis.Kč byl plněn objemem ve výši 
18 503 369 tis.Kč, tj. na 72%.   

Plnění ostatních nedaňových příjmů OSS rozpočtovaných ve výši 
1 670 378 tis.Kč dosáhlo částky 1 669 264 tis.Kč. Po odpočtu použitých 
mimorozpočtových zdrojů ve výši 8 890 tis.Kč byly tyto příjmy plněny na 99%. 
Rozpočtovaný objem příjmů nebyl naplněn např. u příjmů z prodeje emisních 
povolenek (schodek 8 672 tis.Kč), u příjmů z vydobytých nerostů (schodek 
12 470 tis.Kč) nebo u příjmů z úroků (schodek 14 011 tis.Kč).  

Neplnění plánovaných příjmů se týká příjmů ústředního orgánu, u kterého byly 
v odpovídající výši vázány příslušné výdajové tituly, ostatní OSS plánované ostatní 
příjmy splnily.  

Schválený rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými 
opatřeními dle § 23 zákona č. 218/2000 Sb., o 17 011 491 tis.Kč, výsledný 
upravený rozpočet činil 29 820 380 tis.Kč. Do konečného rozpočtu, který dosáhl 
výše 46 577 868 tis.Kč, byly zapojeny nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 
16 784 794 tis.Kč, ostatní mimorozpočtové zdroje ve výši 8 932 tis.Kč a promítnuto 
vázání -36 238 tis.Kč. 

 Běžné výdaje (SR 2 907 939 tis.Kč) byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny 
o 2 588 766 tis.Kč na částku 5 496 705 tis.Kč a kapitálové (SR 9 900 949 tis.Kč) 
o  14 422 725  tis.Kč na částku 24 323 674 tis.Kč.  

V rámci neinvestičních výdajů byly rozpočtovány a čerpány účelové prostředky 
určené: 

� na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro 
monitorování a řízení veřejných financí pro všechny resortní organizace a SFŽP (viz UV 
č. 159/2012) - účel 123980014 – čerpáno 6 tis.Kč, 

� na zabezpečení projektu “Vyhodnocení povodně v červnu 2013” (viz UV č. 533/2013) – 
účel 133980064 – čerpáno 825 tis. Kč (ČHMÚ), 

� na řešení havarijní situace způsobené sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček (viz UV 
č. 640/2013) – účel 133980081 – čerpáno 1 921 tis.Kč (ČGS), 

� na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních 
organizací (CENIA, 1 zaměstnankyně do Evropské agentury pro ŽP) – účel 133980073 
– čerpáno 307 tis.Kč, 

� na financování programu „Likvidace škod po živelních pohromách“ č. 115270 (viz UV 
č. 845/2013) – účel 143980044 – UR 62 403 tis.Kč, KR 125 229 tis.Kč, čerpáno 
3 253 tis.Kč, 
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� na účelové zvýšení platů v OSS a PO včetně příslušenství (viz UV č. 779/2014) – účel 
143980051 - UR a KR 8 813 tis.Kč, čerpáno 7 238 tis.Kč, 

� na posílení výdajů určených na náhradu újmy dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny (viz UV č. 759/2014) – účel 143960001 – UR i KR 
320 mil.Kč, čerpáno 255 754 tis.Kč. 

V investicích byly rozpočtovány a čerpány účelové prostředky určené: 

� na financování programu 115 290 „Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru“ 
(ZÚ_BVS) - viz UV č. 178/2012 a č. 454/2012 – účel 123980058 – KR 400 mil.Kč, 
čerpáno 64 693 tis.Kč, 

� na financování programu „Likvidace škod po živelních pohromách“ č. 115270 (viz UV 
č. 845/2013) – účel 143980044 – UR 22 478 tis.Kč, KR 51 224 tis.Kč, čerpáno 
60 tis.Kč, 

� na obnovu částí území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v r. 2014 – 
v rámci programu 115270 (dle UV č. 960/2014) – účel 143980066 – pouze UR 
50 mil.Kč. 

Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního ústředního 
orgánu (Ministerstvo životního prostředí ČR bylo zřízeno k 1. 1. 1990 zákonem ČNR 
č. 173/1989 Sb. jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech 
životního prostředí) a tří resortních organizačních složek státu: 

• Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jejímž základním účelem činnosti je 
zabezpečovat odbornou a praktickou péči o přírodní a krajinné prostředí v ČR, 

• České inspekce životního prostředí, jejímž základním účelem činnosti je vykonávat 
státní dozor nad životním prostředím v ČR, 

• Správy Národního parku České Švýcarsko, jejímž základním účelem činnosti je 
vykonávat na území národního parku státní správu v ochraně přírody a krajiny 
v rozsahu stanoveném zákonem.  

Z konečného rozpočtu běžných výdajů OSS (bez neinv. transferů obyvatelstvu 
a příspěvků mezinárodním organizacím) ve výši 2 591 224 tis.Kč bylo vyčerpáno 
1 748 219 tis.Kč, tj. cca 67%.  

Z konečného rozpočtu kapitálových výdajů OSS (bez inv. transferů 
obyvatelstvu) ve výši 5 397 883 tis.Kč bylo použito 196 425 tis.Kč tj. 3,6%. Výše 
použitých prostředků byla ovlivněna zejména nízkým čerpáním u společných 
projektů s EU. 

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek 
státu schválené v objemu 622 141 tis.Kč a upravené na konečných 680 132 tis.Kč 
(včetně NNV a RF) byly čerpány ve výši 640 613 tis.Kč, tj. na 94%. Ke změnám 
v rozpočtu došlo především v souvislosti s realizací monitoringu soustavy NATURA, 
projektů spolufinancovaných z různých Operačních programů a ostatních účelových 
projektů, UV č. 779/2014 a vnitřními organizačními změnami. Přepočtený limit počtu 
zaměstnanců po změnách ve výši 1 836 zaměstnanců byl naplněn 1 708 
zaměstnanci v ročním přepočtu, tj. na 93%.  

Z rozpočtu MŽP byl v r. 2014 poskytován příspěvek na činnost 7 přímo řízeným 
příspěvkovým organizacím (PO), kterými jsou: 

• Český hydrometeorologický ústav, jehož základním účelem činnosti je vykonávat funkci 
ústředního státního ústavu ČR pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, 
klimatologie a meteorologie,  
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• CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jejímž základním účelem 
činnosti je syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odborná 
podpora výkonu státní správy zejména v oblasti integrované prevence, 

• Česká geologická služba, jejímž základním účelem činnosti je výkon státní geologické 
služby na území ČR na základě pověření MŽP podle § 17 z. ČNR č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích, v platném znění, 

• Správa Krkonošského národního parku, jejímž základním účelem činnosti je ochrana 
přírody na území parku a jeho ochranného pásma tvořícího stejnojmennou biosférickou 
rezervaci, 

• Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, jejímž základním účelem 
činnosti je zabezpečení odborné a praktické péče o přírodní a krajinné prostředí na 
území Národního parku Šumava a příslušných CHKO,  

• Správa Národního parku Podyjí, jejímž základním účelem činnosti je ochrana přírody na 
území národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma, 

• Správa jeskyní ČR, jejímž základním účelem činnosti je zajišťování ochrany, péče 
a provozu zpřístupněných jeskyní ČR a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních 
prostor a zpřístupňování, ochrana a péče o tyto podzemní prostory. 

V návaznosti na uvolňování účelových a dotačních výdajů vzrostl příspěvek 
na činnost přímo řízených PO (včetně projektů spolufinancovaných z EU) na 
konečných 1 484 717 tis.Kč. Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 
1 241 693 tis.Kč, tj. 84%.  

Z konečného rozpočtu investičních transferů resortních PO ve výši 
583 321 tis.Kč bylo použito 290 774 tis.Kč (50%), a to na financování programů 
reprodukce majetku a OP ŽP.  

Schválený limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 
520 553 tis.Kč byl zvýšen na 530 434 tis.Kč. MF povolilo překročit tento mzdový 
limit o 71 923 tis.Kč. Vyplacený objem mzdových prostředků činil 570 182 tis.Kč 
(z toho platy 544 389 tis.Kč, OON 25 794 tis.Kč) a po odečtení povoleného 
překročení rozpočtu (účelové granty jiných kapitol) a mimorozpočtových zdrojů 
(především fond odměn) 521 096 tis.Kč. Rozpočtované výdaje byly tedy čerpány 
z 98%. Rozpočtovaný přepočtený počet 1 777 zaměstnanců byl naplněn 1 614 
zaměstnanci, tj. na 91%.  

Podnikatelským subjektům byly v rámci neinvestičních transferů poskytnuty 
prostředky ve výši 950 060 tis.Kč, v tom 6 421 tis.Kč Program péče o krajinu (zejm. 
opatření zaměřená na vytváření podmínek pro zachování významných biotopů), 
682 tis.Kč na příspěvek na hospodaření v lesích na území NP, 249 tis.Kč 
k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizaci Palivový kombinát Ústí, 
s.p., 1 449 tis.Kč zoologickým zahradám ve Dvoře Králové a Táboře, 27 tis.Kč 
v rámci programu 115 160 na adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 
změny na vodní a nelesní ekosystémy a 6 tis. Kč v rámci programu 115 270 na 
likvidaci následků živelních pohrom. Ze Švýcarských fondů - ŠF (program 115 260) 
byly čerpány prostředky ve výši 234 tis.Kč. V rámci OP Životní prostředí, 
tj. z programů 115 110, 115 120, 115 210, 115 220, 115 230 a 115 240 byly 
čerpány prostředky ve výši 940 992 tis.Kč. Realizované akce byly určeny 
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rekonstrukce ČOV, obnovu ÚSES, zateplování budov, energetické úspory, snížení 
emisí a na zkvalitňování nakládání s odpady. 

Konečný rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům dosáhl na 
konci r. 2014 výše 11 005 639 tis.Kč, čerpání činilo 9 676 628 tis.Kč, tj. 88%. 
Čerpání nároků nespotřebovaných výdajů činilo v t.r. pouze 2 980 191 tis.Kč, 
tj. 31%. Byly realizovány akce spolufinancované z OP ŽP – celkem 9 626 065 tis.Kč 
(akce byly zaměřeny především na obnovu ČOV, přírodě blízká protipovodňová 
opatření, snižování emisí např. rekonstrukce filtračních zařízení), a to v rámci 
programu 115 110 (1 618 260 tis.Kč), 115 120, 115 210 (5 773 715 tis.Kč), 115 220, 
115 230, 115 240 (1 447 098 tis.Kč). Podnikatelům byly dále poskytnuty prostředky 
z programu 115 160 (491 tis.Kč), tis.Kč) a programu 115 260 ŠF (49 946 tis.Kč) 
a z programu 115 280 Nová zelená úsporám - NZÚ (126 tis.Kč). 

 Neziskové organizace v rámci neinvestičních transferů obdržely prostředky ve 
výši 251 844 tis.Kč. Z Programu péče o krajinu byla realizovaná opatření podpořena 
objemem 22 051 tis.Kč. V rámci hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO 
byly schválené projekty financovány objemem 13 011 tis.Kč. Zoologická zahrady 
obdržely prostředky ve výši 596 tis.Kč. Výdaje byly rovněž čerpány na projekty 
spolufinancované z Programu švýcarsko-české spolupráce - PŠČS (5 955 tis.Kč), 
programu LIFE (3 096 tis.Kč), EHP a Norska (2 495 tis.Kč), z OP Životní prostředí 
(202 108 tis.Kč) a na opatření podpořená z programu 115 160 (2 532 tis.Kč). 

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly poskytnuty 
v celkovém objemu 353 091 tis.Kč, a to z programů OP ŽP (352 521 tis.Kč) 
a z programu 115 290 ZÚ-BVS (570 tis.Kč). 

 Státní fond životního prostředí, který zajišťuje technickou asistenci OP ŽP 
v rámci programu 115 150, obdržel neinvestiční prostředky určené na administraci 
programů ve výši 294 544 tis.Kč a investice ve výši 3 934 tis.Kč (zejm. zajištění IT 
a HW). 

Obce a kraje v rámci neinvestičních dotací  čerpaly prostředky v celkové výši 
1 226 955 tis.Kč. V tomto objemu byly zahrnuty transfery z Programu péče o krajinu 
(6 615 tis.Kč), z příspěvku na hospodaření v lesích na území NP (241 tis.Kč), 
kompenzace ztrát obcím na území NP (5 599 tis.Kč) a projektu EVVO 
(Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) 1 857 tis.Kč. V rámci příspěvku 
zoologickým zahradám byly poskytnuty prostředky ve výši 13 156 tis.Kč 
14 zoologickým zahradám. Z PŠČS obdržely VRÚÚ částku 2 990 tis.Kč (z toho 
957 tis.Kč z programu 115 260), a z programu 115 160 částku 2 175 tis.Kč. Z OP 
ŽP byly obcím a krajům poskytnuty prostředky ve výši 1 194 322 tis.Kč (zejména 
v rámci programu 115 120 – 782 680 tis.Kč a programu 115 240 – 290 532 tis.Kč) .  

Kapitálové transfery obcím a krajům činily v t.r. 17 157 730 tis.Kč a jednalo se 
o společné projekty s EU v rámci OP ŽP (17 024 429 tis.Kč – zásadní objemy byly 
poskytnuty v rámci programů 115 110 – 8 183 305 tis.Kč a 115 220 – 
4 075 442 tis.Kč), akce programu 115 160 (610 tis.Kč), programu 115 260 ŠF 
(69 170 tis.Kč), programu 115 290 ZÚ-BVS (63 465 tis.Kč) a programu 115 270 
Likvidace škod po živelních pohromách (56 tis.Kč). 
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Neinvestiční transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím a PO 
jiných zřizovatelů dosáhly v r. 2014 objemu 92 939 tis.Kč. Tyto prostředky byly 
čerpány především z OP ŽP (89 277 tis.Kč, z toho program 115 110 – 36 741 tis.Kč 
a program 115 120 – 47 001 tis.Kč). Dále byly poskytnuty 3 243 tis.Kč v rámci 
programu 115 270 a 419 tis.Kč v rámci EHP/N. Kapitálové transfery těmto 
organizacím činily 647 258 tis.Kč a byly poskytnuty v rámci OP ŽP (z toho 115 210 
– 120 056 tis.Kč a 115 220 – 374 375 tis.Kč) a v rámci programu 115 290 ZÚ 
(658 tis.Kč). 

 Neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám byly čerpány ve výši 
153 165 tis.Kč a byly poskytnuty z PPK (3 744 tis.Kč), z programu 115 160 
(1 824 tis.Kč), OP ŽP – programů 115 120 (93 791 tis.Kč) a 115 240 (53 339 tis.Kč),  
programu 115 270 (4 tis.Kč) a ostatní náhrady obyvatelstvu (463 tis.Kč). Čerpání 
účelových investičních transferů nepodnikajícím fyzickým osobám činí 
323 166 tis.Kč a proběhlo v rámci  OP ŽP (program 115 120 – 288 603 tis.Kč), 
programu 115 160 (643 tis.Kč), programu 115 270 Likvidace škod po živelních 
pohromách (4 tis.Kč) a programu 115 280 NZÚ (33 916 tis.Kč)  

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 
218 891 tis.Kč byl v průběhu roku  navýšen na konečných 227 275 tis.Kč. 
V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 
221 661 tis.Kč - např. příspěvek EUMETSAT (69 873 tis.Kč), příspěvek Globálnímu 
fondu životního prostředí (29 663 tis.Kč), příspěvek Mnohostrannému fondu 
Montrealského Protokolu (15 624 tis.Kč), příspěvek Zelenému klimatickému fondu 
(10 000 tis.Kč). Zelenému klimatickému fondu byl na základě UV č. 236/2014 
poskytnut dar ve výši 40 mil.Kč (položka 5531). 

Prostředky na financování likvidace škod po živelních pohromách jsou 
v rozpočtu MŽP soustředěny do programu 115 270. V rámci tohoto programu byly 
čerpány prostředky uvolněné z VPS (dle UV č. 960/2014) i prostředky z rozpočtu 
MŽP. Tyto výdaje, v celkové výši 3 313 tis.Kč, čerpali na neinvestiční opatření 
Ing. Jan Voráček (6 tis.Kč), VÚV TGM, v.v.i. (3 243 tis.Kč) a Jiří Trmal (4 tis.Kč), na 
investice Obec Činěves (56 tis.Kč) a Jarmila Směšná (4 tis.Kč).  

Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS byly čerpány zapojeny do konečného 
rozpočtu v objemu 16 784 794 tis.Kč. Jejich konečný stav k 31.12.2014, který byl 
snížen o ukončené projekty a programy a o prostředky, u nichž pominul účel 
rozpočtování (celkem 11 522 tis.Kč), činil celkem 1 655 273 tis.Kč. Z roku 2014 byly 
do NNV převedeny nečerpané prostředky ve výši 11 747 782 tis.Kč, z toho 
profilující výdaje 11 510 691 tis.Kč a neprofilující výdaje 237 091 tis.Kč. Podstatnou 
část profilujících výdajů představují projekty, na jejichž provedení dostává ČR 
peněžní prostředky nebo jejich část od EU (7 470 017 tis.Kč) nebo jiných finančních 
mechanismů (372 846 tis.Kč). Stav NNV k 1.1.2015 tedy činí 13 403 055 tis.Kč 
(z toho profilující 12 945 822 tis.Kč a neprofilující 457 234 tis.Kč). 
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I v r. 2014 pokračovala realizace projektů podpořených z OP a FM 
neevidovaných v IS EDS/SMVS – jako jsou např. OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
(u MŽP),  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v ČGS), komunitární programy 
(LIFE+ u AOPK a MŽP) a finanční mechanismy – EHP/Norsko a Program česko-
švýcarské spolupráce (MŽP). 

Schválený rozpočet na financování společných programů EU a ČR na 
financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, 
Komunitárních programů a finančních mechanismů byl v průběhu roku upraven na 
konečný rozpočet ve výši 38 308 280 tis.Kč. Čerpání činilo celkem 
31 286 522 tis.Kč, tj. cca 82%. V r. 2014 došlo z důvodu očekávaného ukončení 
programového období 2007-2013 k výraznému nárůstu čerpání prostředků EU 
a FM, a to zejména u OPŽP.  

Opakující se naléhavou potřebou resortu bylo nalezení systémového řešení 
pro vyrovnání příjmů a výdajů souvisejících s prodejem emisních povolenek. Tento 
problém je řešen v zákoně č. 257/2014 Sb., který mění zákon č. 383/2012 Sb., 
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Dle 
ustanovení novely by od 1.1.2015 měly být příjmy z prodeje emisních povolenek 
v rozpočtu kap. 315-MŽP rozpočtovány ve stejné výši jako výdaje.  

Velkým problémem MŽP bylo v rozpočtu na r. 2014 najít zdroje pro pokrytí 
zákonného nároku státních podniků na za náhradu újmy za ztížení zemědělského 
a lesnického hospodaření (dopad prohraného soudního sporu se státním podnikem 
Lesy ČR). I když kapitola získala potřebné prostředky na pokrytí soudních sporů na 
základě UV č. 759/2014, překračuje pokrytí tohoto zákonného nároku trvale 
možnosti rozpočtu MŽP. V současné době je roční potřeba prostředků na pokrytí 
celkového nároku odhadována na cca 150 mil.Kč. 
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II. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
o finan čním hospoda ření a pln ění celkových vztah ů ke státnímu rozpo čtu ČR 

kapitoly 315 – Ministerstvo životního prost ředí za rok 2014 
 

 

1. Celkové vztahy kapitoly 315 – MŽP ke státnímu ro zpočtu v roce 2014
   

Rozpočet kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) na 
rok 2014 byl schválen usnesením vlády ČR č. 729 ze dne 25. 9. 2013 a zákonem 
č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2014, ze dne 19. 12. 2013, který byl 
novelizován zákonem č. 318/2014 Sb. ze dne 5. 12. 2014. V rámci této právní 
úpravy došlo ke snížení příjmů z prodeje emisních povolenek o 300 000 tis.Kč 
a výdajů o 150 000 tis.Kč. Snížení bylo provedeno v rámci programu Nová zelená 
úsporám. Novelizované p říjmy  vlastního ministerstva a organizačních složek státu 
byly stanoveny ve výši 10 428 700,52 tis.K č a novelizované výdaje  ve výši 
12 808 888,29 tis.K č.  

 V průběhu roku 2014 došlo k úpravám schválených ukazatelů příjmů 
a výdajů rozpočtu MŽP rozpočtovými opatřeními dle § 23 a § 24, odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb., jejichž přehled je uveden v dalších částech této zprávy. 

 Pro financování výdajů ústředního orgánu MŽP a přímo řízených organizací 
byly kromě prostředků státního rozpočtu a prostředků krytých z rozpočtu EU použity 
i další finanční zdroje. Jednalo se zejména o nároky z nespotřebovaných výdajů 
(dále jen „NNV“), výjimečně rezervní fondy (dary, prostředky tuzemských 
i zahraničních grantů) či prostředky z pojistných událostí.  
 

1.1 Úvodní charakteristika p ůsobnosti a financování kapitoly 315 v roce 2014 

 

1.1.1 Stručná charakteristika p ůsobnosti resortních organizací 

 
V roce 2014 patřily do působnosti kapitoly MŽP ČR následující organizace: 

 
Organiza ční složky státu (dále jen „OSS“): 

� Ministerstvo životního prost ředí ČR – úst řední orgán (dále jen „ÚO MŽP“) 
se sídlem v Praze 10, Vršovická 65, IČ 00164801, které bylo zřízeno 
19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední 
orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP 
je ústředním orgánem státní správy pro: 

- ochranu přirozené akumulace vod,  
- ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, 
- ochranu ovzduší, 
- ochranu přírody a krajiny,  
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- ochranu zemědělského půdního fondu,  
- výkon státní geologické služby,  
- ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních 

vod,  
- geologické práce a ekologický dohled nad těžbou,  
- odpadové hospodářství,  
- posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, 

které přesahují hranice státu,  
- myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích,  
- státní ekologickou politiku.  

K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády ČR MŽP koordinuje ve věcech 
životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů 
státní správy ČR.  

� Agentura ochrany p řírody a krajiny ČR, Praha (dále jen „AOPK ČR“) se 
sídlem v Praze 11, Kaplanova 1931/1, IČ 62933591, která byla zřízena 
v souladu s § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR ke dni 1. březnu 1995 jako 
organizační složka státu. AOPK ČR je účetní jednotkou příslušnou hospodařit 
s majetkem státu, přičemž závazky z její činnosti jsou závazky státu a finanční 
hospodaření reguluje zákon. Základním účelem její činnosti je zabezpečovat 
odbornou a praktickou péči o přírodní a krajinné prostředí v ČR, zajišťovat 
odbornou, metodickou, monitorovací, dokumentační, informační, znaleckou 
a osvětovou činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny a prostřednictvím správ 
chráněných krajinných oblastí, které jsou regionálními pracovišti organizační 
složky a zajišťovat výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny, v rozsahu 
a v územních obvodech stanovených zákonem. 

� Česká inspekce životního prost ředí, Praha (dále jen „ ČIŽP“)  se sídlem 
v Praze 9, Na Břehu 267/1a, IČ 41693205, která byla zřízena v souladu s § 31 
zákona č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR 
a obcí v ČR ke dni 1. srpnu 1991 jako rozpočtová organizace (OSS). Základním 
účelem a předmětem činnosti ČIŽP je vykonávat státní dozor nad životním 
prostředím v ČR v rozsahu stanoveném zákonem ČNR č. 282/1991 Sb., 
o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, a dalšími 
zákony ČNR o působnosti inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí. 

� Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP ČŠ“) 
se sídlem v Krásné Lípě, ul. Pražská 52, IČ 70565759, která byla zřízena 
v souladu s § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR a podle ustanovení § 2 odst. 1 
zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, 
a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen “zákon 
č. 161/1999 Sb.”), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. lednu 2000 jako 
organizační složka státu, účetní jednotka příslušná hospodařit s majetkem státu, 
přičemž závazky z její činnosti jsou závazky státu a finanční hospodaření 
reguluje zákon. Základním účelem Správy Národního parku České Švýcarsko je 
vykonávat na území národního parku státní správu v ochraně přírody a krajiny 
v rozsahu stanoveném zákonem (v oboru ochrana přírody a krajiny, správa 
v oborech rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu, lesnictví, 
zemědělství a vodní hospodářství, atd.)  
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Příspěvkové organizace (dále jen „PO“): 

� Český hydrometeorologický ústav, Praha (dále jen „ ČHMÚ“)  se sídlem 
v Praze 4 – Komořanech, Na Šabatce 2050/17, IČ 00020699, byl zřízen vládním 
nařízením ze dne 27. listopadu 1953 č. 96/1953 jako příspěvková organizace, 
jejímž základním účelem je vykonávat funkci ústředního státního ústavu ČR pro 
obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako 
objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. 
Předmětem činnosti ČHMÚ je např. racionálně, věcně a ekonomicky integrovat 
výkon státní služby, zřizovat a provozovat státní monitorovací a pozorovací sítě 
pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry 
a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování, odborně zpracovávat 
výsledky pozorování, měření a monitorování při dodržování zásad legislativy 
Evropského společenství, sledovat množství a jakost povrchových 
a podzemních vod ve státní síti podle legislativy Evropského společenství, 
vytvářet a spravovat databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho 
znečišťování, jakož i o množství a kvalitě vody ve smyslu legislativy Evropského 
společenství a mezinárodních smluv, atd. 

� CENIA, česká informa ční agentura životního prost ředí, Praha (dále jen 
„CENIA“)  se sídlem v Praze 10, Vršovická 1442/65, IČ 45249130, byla zřízena 
v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. 
Základním účelem této organizace je syntetický výzkum v oblasti ekologie 
a péče o životní prostředí a odborná podpora výkonu státní správy zejména 
v oblasti integrované prevence. Předmětem činnosti organizace je např. 
provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně 
validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, rozvíjet a ověřovat 
metodiku plánování územního rozvoje a postupy revitalizace krajiny, rozvíjet 
a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik, sledovat vývoj 
a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření 
v této oblasti, provádět výzkum v oblasti ekologických technologií, vést 
integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu MŽP, aj. 

� Česká geologická služba, Praha (dále jen „ ČGS“)  se sídlem v Praze 1, Klárov 
č. 131/3, IČ 00025798, byla zřízena vládním nařízením č. 58/1953 Sb., 
o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém, ze dne 
3. června 1953. Účel ČGS je výkon státní geologické služby na území ČR na 
základě pověření MŽP podle § 17 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, v platném znění. Předmětem činnosti ČGS je zejména shromažďování, 
zpracovávání a poskytování údajů o geologickém složení území, ochraně 
a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod 
a o geologických rizicích a geologický výzkum území ČR – orientovaný základní 
výzkum, aplikovaný geologický výzkum, tvorba základních geologických, 
odvozených a účelových map území ČR, výzkum, využití a ochrana přírodních 
nerostných zdrojů se zřetelem k zachování ekologické rovnováhy přírodního 
prostředí a lidské činnosti, zabezpečování činnosti specializovaného archivu 
státní geologické služby, aj. 

� Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí (dále  jen „Správa 
KRNAP“ ) se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, IČ 00088455, která byla 
zřízena v květnu 1963 Východočeským krajským národním výborem 
a převedena do působnosti MŽP ke dni 1. lednu 1991. Základním účelem této 
organizace je ochrana přírody na území parku a jeho ochranného pásma 
tvořícího stejnojmennou biosférickou rezervaci. Předmětem hlavní činnosti 
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Správy KRNAP je především státní správa v ochraně přírody a krajiny na území 
KRNAP a jeho OP, státní správa lesního hospodářství, myslivosti, rybářství 
a ochrany zemědělského půdního fondu na území KRNAP, odborná činnost 
v oboru ochrany přírody, v oborech lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, 
územního plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření 
s odpady a podobně, hospodaření v lesích KRNAP a jeho OP, včetně 
navazujících činností: školkařství, doprava, pozemní stavby, lesnicko-technické 
meliorace a hrazení bystřin, údržba a opravy budov a mechanismu, atd. 

� Správa Národního parku a chrán ěné krajinné oblasti Šumava (dále jen 
„Správa NP Šumava“) se sídlem ve Vimperku, 1. máje 260, IČ 00583171, která 
byla zřízena podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR ke dni 1. červenci 1991. Základním 
účelem jejího zřízení bylo zabezpečení odborné a praktické péče o přírodní 
a krajinné prostředí na území Národního parku Šumava a CHKO, tvořících 
současně Biosférickou rezervaci Šumava, a na území ochranného pásma 
Národní přírodní památky Blanice mimo území CHKO Šumava a vojenského 
újezdu Boletice, zajištění odborné, metodické, monitorovací, dokumentační, 
informační, znalecké a osvětové činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny, 
zajištění výkonu státní správy a další povinnosti v ochraně přírody a krajiny 
v rozsahu stanoveným zákonem. Předmět činnosti Správy je např. zajišťování 
strážní služby, kontrolní činnosti a dohledu nad dodržováním zákonnosti v rámci 
své územní působnosti, správa drobných vodních toků na území NP Šumava, 
výkon státní statistické služby, atd. 

� Správa Národního parku Podyjí, Znojmo (dále jen „Sp ráva NP Podyjí“)  
se sídlem ve Znojmě, Na vyhlídce č. 5, IČ 00837971, která byla zřízena podle 
§ 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 
prostředky ČR a obcí v ČR. Základním účelem této organizace je ochrana 
přírody na území národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Předmětem 
hlavní činnosti Správy NP je mimo jiné státní správa na úseku ochrany přírody 
a krajiny na území NP a jeho OP, státní správa na úsecích, myslivosti, rybářství 
a ochrany zemědělského půdního fondu na území NP, odborná činnost v oboru 
ochrany přírody na území NP a jeho OP, odborná činnost v oborech lesnictví, 
zemědělství, vodního hospodářství, územního plánování, stavebního řádu, 
regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně, na území NP a jeho 
OP, strážní služba, kontrolní činnost a dohled nad dodržováním 
ochran. podmínek, výkon státní statistické služby, aj. 

� Správa jeskyní České republiky, Pr ůhonice (dále jen „Správa jeskyní“) se 
sídlem v Průhonicích, Květnové náměstí 3, IČ 75073331, která byla zřízena 
MŽP na základě oprávnění daného § 79 odstavce 3 písmeno w) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ke dni 1. dubnu 2006. Účelem této 
organizace je zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných jeskyní ČR 
a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor a zpřístupňování, 
ochrana a péče o podzemní prostory, pokud v nich budou prováděny činnosti na 
základě rozhodnutí místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody nebo 
budou využívány k účelům podléhajícím dozoru státní báňské. Předmětem 
hlavní činnosti Správy jeskyní je zejména ochrana, zajišťování provozu a péče 
o zpřístupněné jeskyně, zajišťování průvodcovských služeb výhradně vlastními 
zaměstnanci, zajišťování bezpečnosti ve zpřístupněných jeskyních včetně 
bezpečnosti práce a bezpečnosti návštěvníků, provozování vodní dopravy na 
řece Punkvě, zajišťování a provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu 
a dokumentace zpřístupněných jeskyní, aj. 
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Správy NP a Správa jeskyní provozují ještě tzv. jinou činnost, jejímž 
předmětem je zejména nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo 
prodej vyplývající z hlavní činnosti, poskytování služeb, zejména v oblasti lesnictví 
a zemědělství, hostinská činnost, ubytovací a směnárenské služby. 

Ve smyslu zákona č. 388/1991 Sb. je MŽP správcem Státního fondu 
životního prostředí ČR (SFŽP). 

MŽP dále plní zřizovatelskou funkci ke dvěma vědecko-výzkumným 
institucím, a to Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, v.v.i. 
a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.  

 Organizační schéma s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi MŽP 
a jím zřízenými OSS a PO je připojeno v tabulkové části závěrečného účtu. 
 

1.1.2 Věcné vyhodnocení spln ění priorit státního rozpo čtu stanovených 
vládou pro rok 2014 

 
V resortu byly v roce 2014 řešeny úkoly, které souvisí s hlavními složkami 

životního prostředí a to v rámci oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany 
přírody a krajiny a odpadové hospodářství. 

Zásadním nástrojem je v tomto případě Operační program Životní 
prost ředí, jehož jednotlivé osy jsou zaměřeny do hlavních oblastí životního 
prostředí - zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 
zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, udržitelné využívání zdrojů energie, 
zkvalitnění nakládání s odpady, omezování průmyslového znečištění 
a environmentálních rizik a zlepšování stavu přírody a krajiny. 

V roce 2014 bylo pro MŽP prioritou zejména zvýšit objem čerpání prostředků 
z programu OP ŽP na období 2007 - 2013. Nejenže byl tento úkol splněn, ale 
úspěšné čerpání prostředků z programu dostálo na listopadovém jednání 
16. Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí i ocenění od 
zástupců Evropské komise.  

Souběžně s realizací OP ŽP 2007 - 2013 byly zahájeny i přípravy na nové 
programové období. Dne 19. 6. 2014 bylo uskutečněno veřejné projednání k návrhu 
OP ŽP na období 2014 - 2020 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí.  

Obecným cílem státní politiky v oblasti vod  je vytvořit podmínky pro 
udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky. To 
znamená soulad požadavků všech forem užívání vodních zdrojů s požadavky 
ochrany vod a vodních ekosystémů, při současném zohlednění opatření ke snížení 
škodlivých účinků vod. Hlavní zásady státní politiky v oblasti vod pak vycházejí 
z tzv. Rámcové směrnice EU o vodní politice, dalších směrnic z oblasti voda 
a z obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj. 

V roce 2014 byly v této oblasti plněny úkoly související s ochranou před 
povodněmi (realizace povodňových plánů, ISSS – Voda), monitoringem vod 
(hodnocení stavu vod), realizace přírodě blízkých opatření (dosažení dobrého stavu 
vod dle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES - migrační prostupnost vodních 
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toků ČR a zejména financování odstraňování škod a obnovy území poškozených 
povodněmi dle usnesení vlády č. 580/2013. Rozpočet MŽP byl v průběhu roku 
několikrát zvýšen o prostředky v celkovém objemu 134 880,82 tis.Kč v rámci 
programu 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“. 

Dne 14. července 2014 přijala vláda usnesení č. 570 k Závěrečné souhrnné 
zprávě „Vyhodnocení povodně v červnu 2013“ která byla předložena MŽP na 
základě usnesení vlády č. 533 ze dne 3. července 2013. Přílohou tohoto usnesení 
je formulováno 36 opatření pro zlepšení ochrany před povodněmi. 

 V oblasti ochrany ovzduší se jednalo především o úkoly spojené 
s monitoringem kvality ovzduší (ČHMÚ). Základní koncepce ochrany ovzduší v ČR 
je obsažena v Národním programu snižování emisí ČR, který byl schválen 
usnesením vlády ČR č. 630/2007. Cílem je snížit rizika pro lidské zdraví, snížit 
zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit 
předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování 
výše uvedených rizik. 

MŽP se podílí také na ochraně ozonové vrstvy Země před látkami, které 
způsobují její poškozování (např. freony). V důsledku ztenčování ozonové vrstvy 
proniká na zemský povrch nebezpečné ultrafialové záření, které může způsobovat 
vznik nebezpečných onemocnění. Snižování emisí těchto látek je jedním 
z nejúspěšnějších světových projektů v oblasti ochrany životního prostředí. 

V souvislosti s těmito cíli je kladen důraz na podporu nových 
environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor. 
Pozornost byla soustředěna zejména na situaci v Moravskoslezském kraji, jehož 
obyvatelé jsou dlouhodobě postižení zhoršenou kvalitou ovzduší.  

Podobně jako v minulém roce byly i tento rok do příjmů MŽP zahrnuty příjmy 
z aukčního prodeje emisních povolenek , které se staly zdrojem pro akce 
programu Nová zelená úsporám  zaměřeného na snižování energetické 
náročnosti stávajících budov rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi 
nízkou energetickou náročností a efektivní využití zdrojů energie. 

Realizace programu byla zahájena 1. dubna 2014 a ukončena k poslednímu 
dni roku. Díky zjednodušení podmínek programu a zefektivnění administrace 
žádostí významně vzrostl počet žadatelů. Za 9 měsíců bylo přijato 6110 žádostí 
téměř za 1,4 miliardy korun. Pokračování programu je plánováno i v příštím roce 
vyhlášením nové výzvy.   

 V oblasti odpadového hospodá řství  klade MŽP důraz (v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) na předcházení vzniku 
odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady.  

 V oblasti ochrany p řírody a krajiny  byly zahájeny práce na novelizaci 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, především z důvodu úpravy 
definice žadatelů oprávněných nárokovat si požadavky o náhradu újmy dle § 59 
zmíněného zákona.  
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Na financování této oblasti je zaměřena řada dotačních programů, za 
nejdůležitější je možné považovat Program péče o krajinu či program Podpora 
obnovy přirozených funkcí krajiny. Na ochranu přírody jsou zaměřeny i programy 
spolufinancované z fondů EU, např. v rámci projektu LIFE+ či činnosti spojené 
s realizací opatření v rámci soustavy NATURA 2000.  

Ke konci roku byl zahájen příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování 
a rozvoj městské či obecní zeleně z programu „Program podpory sídelní zeleně“, na 
něž MŽP uvolnilo z prostředků SFŽP ČR celkem 40 milionů Kč.  
 

1.1.3 Komentá ř k pln ění závazných ukazatel ů rozpo čtu kapitoly 

Základní údaje o rozpočtu MŽP na rok 2014 a jeho čerpání jsou uvedeny  
na přílohách „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění 
rozpočtové skladby“ a „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“. Finanční 
hospodaření a čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 2014 organizacemi 
resortu i v ÚO MŽP je uvedeno v souhrnném přehledu a podrobně komentováno 
v dalších částech zprávy včetně již zmíněného použití dalších finančních zdrojů 
a úprav rozpočtu provedených v průběhu roku.   

Následující přehled závazných ukazatelů znázorňuje, jaký objem a procento 
představovalo skute čné čerpání výdaj ů bez zapojených NNV a dalších 
mimorozpo čtových zdroj ů na objemu upraveného rozpo čtu . Z přehledu je 
zřejmá snaha resortu vyčerpat především uspořené zdroje. Tato snaha se projevuje 
zejm. u profilujících NNV určených na projekty spolufinancované z rozpočtu EU 
a FM a u programového financování. U příjmů je evidentní zpožďování návratnosti 
u společných projektů s EU a FM.       
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v tis.Kč 

NÁZEV UKAZATELE 
UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

SKUTEČNOST 
bez NNV a MRZ 

ROZDÍL 
% 

PLNĚNÍ 

text 1 2 3 4 

Souhrnné ukazatele         

 Příjmy celkem 27 211 785,64 20 164 571,60 7 047 214,04 74,10 

 Výdaje celkem 29 820 379,77 22 994 549,78 6 825 829,98 77,11 

Specifické ukazatele - p říjmy      

Daňové příjmy 900,00 828,16 71,85 92,02 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  
 a přijaté transfery celkem 27 210 885,64 20 163 743,44 7 047 142,19 74,10 

 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 25 296 757,64 18 316 447,97 6 980 309,66 72,41 

           příjmy z prostředků finančních mechanismů 243 750,00 186 921,32 56 828,68 76,69 

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
           transfery celkem 1 670 378,00 1 660 374,15 10 003,85 99,40 

Specifické ukazatele - výdaje      

Ochrana přírody a krajiny 2 368 345,61 1 679 037,77 689 307,84 70,89 

Technická ochrana životního prostředí 13 664 000,00 10 714 597,45 2 949 402,55 78,41 

Ochrana klimatu a ovzduší 9 586 012,28 7 663 004,23 1 923 008,04 79,94 

Ostatní činnosti v životním prostředí 4 202 021,88 2 937 910,34 1 264 111,55 69,92 

Průřezové ukazatele       

Platy zaměstnanců a ostatní 
 platby za provedenou práci 630 318,19 612 440,60 17 877,59 97,16 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 214 278,13 207 852,01 6 426,12 97,00 

Převod fondu kulturních  
 a sociálních potřeb 

6 220,57 6 049,31 171,26 97,25 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru  622 002,75 604 830,81 17 171,94 97,24 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů 
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zahraniční rozvojová spolupráce 13 921,44 12 630,17 1 291,27 90,72 

Zajištění přípravy na krizové situace  
 podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 000,00 2 864,98 135,02 95,50 

Výdaje spolufinancované z rozpočtu 
 Evropské unie bez SZP celkem  25 526 479,58 20 213 580,09 5 312 899,48 79,19 

  v tom: ze státního rozpočtu   229 721,94 18 451,47 211 270,46 8,03 

           podíl rozpočtu Evropské unie   25 296 757,64 20 195 128,62 5 101 629,02 79,83 

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z 
prostředků finančních mechanismů celkem 255 750,00 118 447,50 137 302,50 46,31 

  v tom: ze státního rozpočtu 12 000,00 40,96 11 959,04 0,34 

           podíl prostředků finančních mechanismů  243 750,00 118 406,54 125 343,46 48,58 

Výdaje vedené v informačním systému programového 
financování celkem 26 777 202,60 20 470 804,50 6 306 398,10 76,45 
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Následující přehled ukazuje na struktuře závazných ukazatelů, jak se 

v rozpočtu MŽP projevily změny dané rozpo čtovým opat řeními a zapojením 
mimorozpo čtových zdroj ů. Z přehledu je patrné, že do rozpočtu společných 
projektů s EU a u programového financování byl zapojen velký objem NNV. 

v tis.Kč 

NÁZEV UKAZATELE SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

UPRAVEN
Ý 

ROZPOČE
T 

ZMĚNY - 
ROZP.OPATŘENÍ 

KONEČNÝ 
ROZPOČET 

ZMĚNY - 
ZAPOJENÍ NNV 

A MRZ 

text 1 2 3 4 5 

Souhrnné ukazatele           

 Příjmy celkem 10 428 700,52 27 211 
785,64 16 783 085,12 x x 

 Výdaje celkem 12 808 888,29 29 820 
379,77 17 011 491,48 46 577 867,83 16 757 488,06

Specifické ukazatele - p říjmy           

Daňové příjmy 900,00 900,00 0,00 x x 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  
 a přijaté transfery celkem 10 427 800,52 27 210 

885,64 16 783 085,12 x x 

 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez  
           SZP celkem 8 513 672,52 25 296 

757,64 16 783 085,12 x x 

           příjmy z prostředků finančních  
           mechanismů 

243 750,00 243 750,00 0,00 x x 

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové 
           příjmy a přijaté transfery celkem 1 670 378,00 1 670 378,00 0,00 x x 

Specifické ukazatele - výdaje           

Ochrana přírody a krajiny 699 500,00 2 368 345,61 1 668 845,61 4 910 317,54 2 541 971,93

Technická ochrana životního prostředí 5 364 000,00 13 664 
000,00

8 300 000,00 18 705 869,16 5 041 869,16

Ochrana klimatu a ovzduší 3 310 000,00 9 586 012,28 6 276 012,28 17 088 760,21 7 502 747,93

Ostatní činnosti v životním prostředí 3 435 388,29 4 202 021,88 766 633,60 5 872 920,91 1 670 899,03

Průřezové ukazatele            

Platy zaměstnanců a ostatní 
 platby za provedenou práci 622 141,22 630 318,19 8 176,97 680 131,70 49 813,51

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 211 479,55 214 278,13 2 798,58 228 536,90 14 258,77

Převod fondu kulturních  
 a sociálních potřeb 6 138,26 6 220,57 82,31 6 537,76 317,19

Platy zaměstnanců v pracovním poměru  613 825,78 622 002,75 8 176,97 650 630,89 28 628,15

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 
včetně programů spolufinancovaných z 
prostředků zahraničních programů 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zahraniční rozvojová spolupráce 0,00 13 921,44 13 921,44 14 781,46 860,02

Zajištění přípravy na krizové situace  
 podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

Výdaje spolufinancované z rozpočtu 
 Evropské unie bez SZP celkem  8 741 085,31 25 526 

479,58 16 785 394,26 39 053 612,70 13 527 133,13

  v tom: ze státního rozpočtu   227 412,80 229 721,94 2 309,14 1 240 198,71 1 010 476,77

             podíl rozpočtu Evropské unie   8 513 672,52 25 296 
757,64 16 783 085,12 37 813 413,99 12 516 656,35

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti 
financovány z prostředků FM celkem 255 750,00 255 750,00 0,00 509 334,65 253 584,65

  v tom: ze státního rozpočtu 12 000,00 12 000,00 0,00 14 468,86 2 468,86

             podíl prostředků FM  243 750,00 243 750,00 0,00 494 865,79 251 115,79

Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování celkem 10 118 232,00 26 777 

202,60 16 658 970,60 43 242 795,27 16 465 592,67
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Níže uvedený přehled ukazuje na struktuře závazných ukazatelů, jaký objem 
mimorozpo čtových zdroj ů a nárok ů z nespot řebovaných výdaj ů byl 
do rozpočtu MŽP zapojen  a jaký objem těchto prostředků byl vyčerpán . Z přehledu 
lze vyčíst, že v resortu MŽP převládala snaha o čerpání NNV v co největší míře.  

v tis.Kč 

NÁZEV UKAZATELE ZAPOJENÉ 
MRZ a NNV 

SKUTEČNOST 
MRZ  a NNV 

ROZDÍL 
 ZAPOJENÍ a ČERPÁNÍ 

MRZ A NNV 
% PLNĚNÍ 

text 1 2 3 4 

Souhrnné ukazatele         

 Příjmy celkem x 8 890,02 x x 

 Výdaje celkem 16 757 488,06 11 835 535,87 4 921 952,19 70,63 

Specifické ukazatele - p říjmy         

Daňové příjmy x 0,00 x x 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem x 8 890,02 x x 

 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP   
           celkem x 0,00 x x 

           příjmy z prostředků finančních   
           mechanismů x 0,00 x x 

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  
           a přijaté transfery celkem x 8 890,02 x x 

Specifické ukazatele - výdaje         

Ochrana přírody a krajiny 2 541 971,93 2 078 510,02 463 461,92 81,77 

Technická ochrana životního prostředí 5 041 869,16 4 132 732,14 909 137,02 81,97 

Ochrana klimatu a ovzduší 7 502 747,93 4 768 920,96 2 733 826,97 63,56 

Ostatní činnosti v životním prostředí 1 670 899,03 855 372,75 815 526,28 51,19 

Průřezové ukazatele          

Platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci 49 813,51 28 172,70 21 640,82 56,56 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 258,77 8 204,03 6 054,74 57,54 

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 317,19 199,79 117,40 62,99 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru  28 628,15 19 944,88 8 683,26 69,67 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 
včetně programů spolufinancovaných   
 z prostředků zahraničních programů 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zahraniční rozvojová spolupráce 860,02 803,13 56,89 93,38 

Zajištění přípravy na krizové situace podle 
zákona č. 240/2000 Sb. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie bez SZP celkem  

13 527 133,13 11 370 015,45 2 157 117,68 84,05 

  v tom: ze státního rozpočtu   1 010 476,77 413 010,89 597 465,88 40,87 

           podíl rozpočtu Evropské unie   12 516 656,35 10 957 004,56 1 559 651,79 87,54 

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti 
financovány z prostředků finančních mechanismů 
celkem 

253 584,65 18 041,59 235 543,06 7,11 

  v tom: ze státního rozpočtu 2 468,86 2 059,01 409,85 83,40 

             podíl prostředků finančních mechanismů  251 115,79 15 982,58 235 133,22 6,36 

Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování celkem 16 465 592,67 11 593 118,85 4 872 473,82 70,41 

Porovnání skute čnosti r. 2014 s p ředcházejícím rokem  je uvedeno 
v dalším přehledu.  
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 v tis.Kč 

NÁZEV UKAZATELE SKUTEČNOST 
2013 

SKUTEČNOST 
2014 

ROZDÍL 
SKUTEČNOSTI 

2014-2013 
%  

text 1 2 3 4 

Souhrnné ukazatele         

 Příjmy celkem 14 185 767,00 20 173 461,62 5 987 694,62 142,21 

 Výdaje celkem 18 284 741,00 34 830 085,65 16 545 344,65 190,49 

Specifické ukazatele - p říjmy         

Daňové příjmy 970,00 828,16 -141,85 85,38 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  
 a přijaté transfery celkem 14 184 796,00 20 172 633,46 5 987 837,46 142,21 

 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 11 783 793,00 18 316 447,97 6 532 654,97 155,44 

           příjmy z prostředků finančních mechanismů 4 190,00 186 921,32 182 731,32 4 461,13 

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté  
           transfery celkem 2 396 813,00 1 669 264,17 -727 548,83 69,65 

Specifické ukazatele - výdaje         

Ochrana přírody a krajiny 1 348 078,00 3 757 547,78 2 409 469,78 278,73 

Technická ochrana životního prostředí 9 199 392,00 14 847 329,59 5 647 937,59 161,39 

Ochrana klimatu a ovzduší 4 822 922,00 12 431 925,19 7 609 003,19 257,77 

Ostatní činnosti v životním prostředí 2 914 349,00 3 793 283,09 878 934,09 130,16 

Průřezové ukazatele          

Platy zaměstnanců a ostatní 
 platby za provedenou práci 612 947,00 640 613,30 27 666,30 104,51 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 206 221,00 216 056,04 9 835,04 104,77 

Převod fondu kulturních  
 a sociálních potřeb 5 973,00 6 249,10 276,10 104,62 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru  597 358,00 624 775,69 27 417,69 104,59 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně 
programů spolufinan. z prostředků zahraničních programů 234,00 0,00 -234,00 0,00 

z toho: účelová podpora celkem 234,00 0,00 -234,00 0,00 

Zahraniční rozvojová spolupráce 13 885,00 13 433,31 -451,69 96,75 

Zajištění přípravy na krizové situace  
 podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 000,00 2 864,98 -135,02 95,50 

Výdaje spolufinancované z rozpočtu 
 Evropské unie bez SZP celkem  15 632 523,00 31 583 595,54 15 951 072,54 202,04 

  v tom: ze státního rozpočtu   183 892,00 431 462,36 247 570,36 234,63 

            podíl rozpočtu Evropské unie   15 448 631,00 31 152 133,18 15 703 502,18 201,65 

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány 
z prostředků finančních mechanismů celkem 88 056,00 136 489,09 48 433,09 155,00 

  v tom: ze státního rozpočtu 679,00 2 099,97 1 420,97 309,27 

             podíl prostředků finančních mechanismů  87 377,00 134 389,12 47 012,12 153,80 

Výdaje vedené v informačním systému programového 
financování celkem 16 013 138,00 32 063 923,36 16 050 785,36 200,24 

 
Pokles u ostatních příjmů je způsoben výrazným propadem u příjmů 

z prodeje emisních povolenek, neplněním příjmů z vydobytých nerostů a ostatních 
úroků. K nenaplnění rozpočtovaných příjmů došlo u ústředního orgánu, kde byly na 
příslušných výdajových titulech vázány odpovídající částky. 

V nárůstu plnění příjmů z rozpočtu EU a FM se odráží blížící se ukončení 
tohoto období OP a FM a s tím spojený nárůst návratnosti prostředků z fondů EU 
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a FM. Končící období OP má dopad i do čerpání výdajů kapitoly, kde dochází 
u některých ukazatelů až k 100% navýšení. 

Nárůst čerpání prostředků na platy, OPPP a povinné pojistné je spojen 
jednak s 3,5 % navýšením schváleným v UV č. 779/2014, jednak se snahou hmotně 
zainteresovat aktivní zaměstnance resortu. 

Rovnoměrnost čerpání mapuje následující přehled: 

NÁZEV UKAZATELE KONEČNÝ 
ROZPOČET 

SKUTEČNOST 
1.Q 2014 % 

SKUTEČNOST 
2.Q 2014 % 

SKUTEČNOST 
3.Q 2014 % 

SKUTEČNOST 
4.Q 2014 % 

Souhrnné ukazatele                   

 Příjmy celkem x 6 193 084 0 12 788 279 0 12 832 983 0 20 173 462 0 

 Výdaje celkem 46 577 868 1 364 559 3 5 804 739 12 11 069 975 24 34 830 086 75 

Specifické ukazatele - p říjmy                   

Daňové příjmy x 211 0 355 0 587 0 828 0 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  
 a přijaté transfery celkem 

x 6 192 873 0 12 787 924 0 12 832 396 0 20 172 633 0 

 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské 
unie bez SZP celkem 

x 4 803 537 0 11 158 093 0 11 157 971 0 18 316 448 0 

           příjmy z prostředků finančních 
mechanismů 

x 82 581 0 86 390 0 185 219 0 186 921 0 

           ostatní nedaňové příjmy, 
kapitálové příjmy a přijaté transfery 
celkem 

x 1 306 755 0 1 543 441 0 1 489 206 0 1 669 264 0 

Specifické ukazatele - výdaje                   

Ochrana přírody a krajiny 4 910 318 88 908 2 486 997 10 1 067 962 22 3 757 548 77 

Technická ochrana životního prostředí 18 705 869 316 570 2 1 960 064 10 4 551 871 24 14 847 330 79 

Ochrana klimatu a ovzduší 17 088 760 436 168 3 2 160 266 13 4 056 343 24 12 431 925 73 

Ostatní činnosti v životním prostředí 5 872 921 522 914 9 1 197 412 20 1 393 800 24 3 793 283 65 

Průřezové ukazatele                    

Platy zaměstnanců a ostatní 
 platby za provedenou práci 

680 132 96 769 14 253 314 37 173 822 26 640 613 94 

Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 

228 537 32 631 14 85 166 37 57 979 25 216 056 95 

Převod fondu kulturních  
 a sociálních potřeb 

6 538 0 0 2 636 40 1 428 22 6 249 96 

Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru  

650 631 94 177 14 246 226 38 164 184 25 624 776 96 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 
celkem včetně programů 
spolufinancovaných z prostředků 
zahraničních programů 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zahraniční rozvojová spolupráce 14 781 0 0 803 5 10 906 74 13 433 91 

Zajištění přípravy na krizové situace  
 podle zákona č. 240/2000 Sb. 

3 000 0 0 0 0 880 29 2 865 95 

Výdaje spolufinancované z rozpočtu 
 Evropské unie bez SZP celkem  

39 053 613 808 405 2 4 569 090 12 9 748 273 25 31 583 596 81 

  v tom: ze státního rozpočtu   1 240 199 18 738 2 95 889 8 155 470 13 431 462 35 

           podíl rozpočtu Evropské unie   37 813 414 789 666 2 4 473 202 12 9 592 803 25 31 152 133 82 

Výdaje na společné projekty, které  
 jsou zčásti financovány z prostředků  
 finančních mechanismů celkem 

509 335 2 280 0 102 969 20 106 813 21 136 489 27 

  v tom: ze státního rozpočtu 14 469 302 2 695 5 1 195 8 2 100 15 

           podíl prostředků finančních 
mechanismů  

494 866 1 978 0 102 274 21 105 617 21 134 389 27 

Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování celkem 

43 242 795 877 471 2 4 781 066 11 10 020 708 23 32 063 923 74 
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 Podíly čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích na celkovém objemu 
skutečnosti za rok 2014 jsou znázorněny v tomto grafu: 

 

 

Z porovnání výdajů za jednotlivá čtvrtletí roku a zejména z rozdílu mezi výdaji 
uskutečněnými do konce 3. čtvrtletí a k 31.12.2014 vyplývá, že v závěru roku se 
čerpání prostředků zvyšuje. Důvodem je u OSS např. charakter činností, které jsou 
prováděny v návaznosti na roční období (realizace akcí hrazených z PPK, jejich 
převzetí a následná úhrada), termíny dokončení a závěrečné vyúčtování 
objednaných studií, analýz, odborných posudků a ostatních smluvně zajištěných 
služeb vč. doúčtování výdajů u akcí hrazených v rámci IS EDS/SMVS, doúčtování 
prací konaných na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr vč. souvisejících 
výdajů na povinné odvody, zpoždění administrace u Programu péče o krajinu, apod.  

Výrazný vliv na čerpání výdajů mělo i vyplacení náhrad újmy za ztížení 
zemědělského a lesního hospodaření státním podnikům, zejm. Lesům ČR. AOPK 
a Správě NP Šumava byly v závěru roku uvolněny prostředky ve výši 320 mil.Kč, 
které kapitola získala na základě UV č. 759/2014. 

Rovnoměrnost čerpání prostředků po jednotlivých čtvrtletích rozdělených na 
investiční a neinvestiční výdaje vyjadřuje následující přehled a graf: 

v tis.Kč 
Výdaje kapitoly 1. Q 2014 2. Q 2014 3. Q 2014 4. Q 2014 Celkem 

Investice 755 913,28 3 646 196,30 4 605 300,97 19 641 595,68 28 649 006,23 
Neinvestice 608 645,85 793 983,14 1 282 044,67 3 496 405,76 6 181 079,42 

Celkem 1 364 559,13  4 440 179,45 5 887 345,64 23 138 001,45 34 830 085,65 
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Výše uvedený graf znázorňuje zapojení neinvestičních prostředků do čerpání 

rozpočtu hned z počátku roku. Tato skutečnost je dána především nutností úhrady 
provozních výdajů, které jsou placeny měsíčně. Naopak vývoj čerpání investic je 
znatelně pomalejší zejména vlivem ročního období, ve kterém jsou pozastaveny 
veškeré venkovní stavební práce. Ve 2. čtvrtletí a 3. čtvrtletí se čerpání 
neinvestičních a investičních prostředků vyrovnává právě z důvodu vhodných 
klimatických podmínek. Zřetelný nárůst čerpání v posledním čtvrtletí je dán 
uvolněním zbývajících prostředků, které byly ponechány jako rezerva. Tato rezerva 
je vytvářena každoročně z důvodu pokrytí neočekávaných událostí, které nelze 
předem předvídat (např. živelní pohromy). Dále v posledním čtvrtletí byly 
douvolněny finanční prostředky ve výši cca 300 mil.Kč na náhradu újmy dle § 58 
zákona č. 114/1992 Sb. 

Vývoj celkového objemu skutečných příjmů a výdajů v uplynulých 6 letech je 
uveden v následující tabulce. Ze srovnání jasně vyplývá narůstající trend u pln ění 
příjmů a opačná tendence u čerpání výdaj ů.  

     v tis.Kč 

rok  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

příjmy celkem  7 658 527 10 123 559 9 687 811 14 373 710 14 185 766 20 173 462 

z toho EU a FM  7 469 984 9 859 068 9 463 536 14 002 227 11 817 953 18 503 369 

% z celkových p říjmů 97,54 97,39 97,68 97,42 83,31 91,70 

ostatní p říjmy  188 543 264 491 224 275 371 483 2 367 813 1 670 092 

 

rok  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

výdaje celkem  12 817 255 14 838 924 16 336 219 16 574 441 18 284 741 34 830 085 

z toho EU a FM  8 463 401 11 045 530 13 030 003 13 895 290 15 536 008 31 286 522 

% z celkových výdaj ů 66,03 74,44 79,76 83,84 84,97 89,80 

výdaje SR  4 353 854 3 793 394 3 306 215 2 679 151 2 748 733 3 543 563 
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2. Příjmy kapitoly 315 

 

2.1 Vyhodnocení p říjmů kapitoly v č. konkrétní v ěcné nápln ě a zdůvodn ění 
odchylky skute čnosti od rozpo čtu v druhovém členění rozpo čtové skladby 
a komentá ře k rozpo čtovým opat řením provedeným v pr ůběhu r. 2014, jejich 
vyčíslení a zd ůvodn ění dle jednotlivých oblastí hospoda ření 

 

Rozpočet příjmů kapitoly 315-MŽP byl schválen ve výši 
10 728 700,52 tis.K č. Novelizací zákona o státní rozpočtu na rok 2014 (zákon 
č. 318/2014 Sb. ze dne 5.12.2014) došlo ke snížení příjmů z prodeje emisních 
povolenek o 300 000 tis.K č v rámci programu 115 280 „Nová zelená úsporám“. 
Novelizované příjmy kapitoly 315 - MŽP byly stanoveny ve výši 
10 428 700,52 tis.K č. V průběhu roku 2014 byl dále rozpočet příjmů upraven na 
základě rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí ČR takto: 

 

� dopis č.j. MF-35 530/2014/19-1904 ze dne 24.4.2014 – souvztažné 
navýšení prostředků do rozpočtu MŽP na programy OPŽP: 

+ 4 200 000,00 tis.K č 

115 110 „Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní“ 

926 000,00 tis.Kč 

115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ 320 000,00 tis.Kč 
115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ 980 000,00 tis.Kč 
115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění 

a snižování environmentálních rizik“ 
14 000,00 tis.Kč 

115 240 „Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ 

1 960 000,00 tis.Kč 

� dopis č.j. MF-56 308/2014/1904 - 3 ze dne 27.8.2014 – 
souvztažné navýšení prostředků do rozpočtu MŽP pro PO Česká 
geologická služba na projekt z OP VpK „Vědou ke vzdělání, 
vzděláním ke vědě“ část EU (85%) 

+ 13 085,12 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-64 616/2014/1904 - 3 ze dne 29.9.2014 – souvztažné 
navýšení prostředků do rozpočtu MŽP na programy OPŽP: 

+ 10 000 000,00 tis.K č 

115 110 „Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní“ 

4 000 000,00 tis.Kč 

115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ 700 000,00 tis.Kč 
115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 

vzdělávání, Poradenství a osvěty“ 
150 000,00 tis.Kč 

115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ 2 650 000,00 tis.Kč 
115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ 1 300 000,00 tis.Kč 
115 240 „Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží“ 
 
 
 
 
 
 

1 200 000,00 tis.Kč 
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� dopis č.j. MF-74 276/2014/1904 - 3 ze dne 19.11.2014 – 
souvztažné navýšení prostředků do rozpočtu MŽP na programy 
OPŽP: 

+ 2 570 000,00 tis.K č 

115 110 „Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní“ 

480 000,00 tis.Kč 

115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ 500 000,00 tis.Kč 
115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 

vzdělávání, Poradenství a osvěty“ 
100 000,00 tis.Kč 

115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ 760 000,00 tis.Kč 
115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ 500 000,00 tis.Kč 
115 240 „Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží“ 
230 000,00 tis.Kč 

Úprava celkem       + 16 783 085,12 tis.K č 

Upravený rozpočet příjmů ke dni 31.12.2014 po navýšení o částku 
16 783 085,12 tis.Kč činil 27 211 785,64 tis.K č. 
 
Upravený rozpo čet          27 211 785,64 tis.K č 
Skute čné pln ění k 31.12.2014 20 173 461,62 tis.K č  
 
1) Snížení o mimorozpo čtové  zdroje celkem - 9 397,17 tis.K č       
 v tom:  

a) rezervní fond celkem    8 062,82 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP (revolving.fond) 1 820,67 tis.Kč 

 AOPK ČR (LIFE+)    6 210,71 tis.Kč 
 Správa NP ČŠ 31,44 tis.Kč 

b) přijaté pojistné náhrady celkem   1 334,35 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP 109,11 tis.Kč 
 AOPK ČR 469,92 tis.Kč 
 ČIŽP 37,24 tis.Kč 
  Správa NP ČŠ    718,08 tis.Kč 
   

(OSS AOPK ČR nevykázala v mimorozpočtových zdrojích příjmy z pojistných 
náhrad ve výši 469,92 tis.Kč a ČIŽP ve výši 37,24 tis.Kč, které obě organizace 
nevyužily pro úhradu provozních výdajů.)     
 
Upravená skute čnost        20 164 064,45 tis.K č 
% plnění                    74,10 

  

Ve skutečném plnění příjmů ve výši se projevily následující vlivy: 

1) Plnění daňových p říjmů (z poplatků za žádosti CITES) rozpočtovaných ve výši 
900,00 tis.K č činilo 828,16 tis.K č, tj. 92,02 %.  

2) Příjmy ze spole čných projekt ů s EU a ostatních finan čních mechanism ů, 
jejichž upravený rozpočet činil celkem 25 540 507,64 tis.K č, byly plněny ve výši 
18 503 369,29 tis.K č, tj. na 72,45 %.  
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PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU (položky 4118, 4218, 4153) UPRAVENÝ 
ROZPOČET SKUTEČNOST %  

Fond soudržnosti / OP ŽP celkem: 22 986 000,00  16 782 770,74 73,01 

v tom: ÚO MŽP 22 971 370,65 16 782 770,74 73,06 

          AOPK ČR 14 629,35 0,00 0,00 
Strukturální fond - Evr.fond pro region.rozvoj/OP ŽP 
celkem: 2 284 000,00 1 492 044,01 65,30 

v tom: ÚO MŽP 2 263 837,75 1 345 201,56 59,42 

          AOPK ČR 20 162,25 105 120,31 521,37 

          Správa NP ČŠ 0,00 41 722,14 0,00 
Strukturální fond - Evropský sociální fond/OP VpK 
celkem: 17 947,56 14 202,74 79,10 

v tom projekt PO CENIA 0,00 3 813,80 0,00 

                    PO ČGS 17 947,56 10 388,94 57,88 

Fond soudržnosti/OP LZZ celkem: 735,08  9 840,02 1338,64 

v tom projekty ÚO MŽP 735,08 6 940,17 944,14 

                     OSS AOPK ČR 0,00 2 899,84 0,00 
Strukturální fond - Evr.fond pro region.rozvoj/OP NS 
celkem: 0,00 2 039,47 0,00 

Integrovaný opera ční program celkem: 8 075,00  15 551,00 0,00 

v tom projekt PO CENIA 8 075,00 0,00 0,00 

                    PO Správa NP Šumava 0,00 15 551,00 0,00 

Celkem opera ční programy 25 296 757,64  18 316 447,97 72,41 

Finanční mechanismy EHP a Norska 25 000,00 0,00 0,00 

Program česko-švýcarské spolupráce 218 750,00 186 921,32 85,45 

Celkem finan ční mechanismy 243 750,00  186 921,32 76,68 

CELKEM PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU 25 540 507,64 18 503 369,29 72,45 

závazné ukazatele 25 540 507,64 18 503 369,29 72,45 

rozdíl 0,00 0,00   

 

Z komentáře AOPK vyplynulo, že u příjmů z OP LZZ ve výši 2 899,84 tis.Kč 
byl chybně zvolen kód zdroje – místo 1503300 AOPK zvolila 1505300. Chyba byla 
zjištěna po uzavření výkazů a nebylo ji již možné opravit. 

Od r. 2013 jsou příjmy z rozpočtu EU a FM součástí rozpočtu jednotlivých 
OSS - u AOPK se jedná o prostředky ve výši 34 791 599 Kč (z toho TA OP ŽP – 
14 629 349 Kč, projekt „Monitoring NATURA 2000“ - 6 525 000 Kč - a projekt 
„Soubor doporučených opatření pro evropsky významné lokality“ - 13 637 250 Kč). 
Tyto příjmy mají zatím nulové plnění. 

Objem příjmů u programů OPŽP evidovaných v databázi EDS/SMVS, který 
podstatně ovlivňuje celkové plnění, je ekvivalentní výdajům v rámci postupů 
uvedených v platné metodice finančních toků.  U ostatních programů má vazbu na 
schválené žádosti o platbu příslušnými řídícími orgány, příp. zprostředkujícími 
subjekty.  

Veškeré příjmy OPŽP proběhly v souladu s nastavenými procesy 
a proběhlými kontrolami.  
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Stav skutečnosti příjmů a výdajů u prostředků na předfinancování výdajů EU 
není v rozpočtovém roce totožný. Příjmy přicházejí do resortu v časovém odstupu 
po vynaložení výdajů na základě souhrnných žádostí o platbu, které jsou po ověření 
všech náležitostí resortu následně propláceny platebním a certifikačním orgánem 
MF.  
 
3) Ostatní neda ňové p říjmy OSS rozpočtované ve výši 1 670 378,00 tis.K č byly 
plněny objemem 1 669 264,17 tis.K č. Po odpočtu použití mimorozpo čtových 
zdroj ů ve výši 9 397,18 tis.K č činí plnění  1 659 866,99 tis.K č, tj. 99,30 %. 

ÚO MŽP vykazuje v hodnoceném roce nenaplnění rozpočtu nedaňových 
a kapitálových příjmů ve výši  1 630 524,97 tis.Kč o 36 166,12 tis.Kč u následujících 
druhů příjmů: 
 
- Příjmy z úroků -14 007,89 tis.Kč 
  (plnění souvisí s převodem úroků z prostředků MŽP uložených na účtech NF) 
- Ostatní přijaté vratky transferů -1 016,68 tis.Kč 
  (jedná se o vratku prostředků přijatých na příjmový účet MŽP v minulých letech) 

- Příjmy z úhrad dobývacího prostoru -12 469,70 tis.Kč 
  (jsou plněny odvody, které na účet MŽP převádějí báňské úřady) 

- Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku -8 671,85 tis.Kč 
  (plnění závisí na zisku z dražeb emisních povolenek) 
 

Významnou položku v kategorii ostatních příjmů představují příjmy z úhrad 
dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, jejichž schválený rozpočet ve výši 
85 000,00 tis.Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 86 208,61 tis.Kč. Na 
příjmový účet MŽP byly ke 31.12.2014 připsány prostředky ve výši 73 738,91 tis.Kč 
a celkově došlo tak k jejich nenaplnění o 12 469,70 tis.Kč (viz rozbor uvedený 
výše). 

Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku – z emisních povolenek 
byly schváleny ve výši 1 830 308,00 tis.Kč. Novelizací zákona o státní rozpočtu na 
rok 2014 (zákon č. 318/2014 Sb. ze dne 5.12.2014) došlo ke snížení těchto příjmů 
o 300 000,00 tis.Kč v rámci programu 115 280 „Nová zelená úsporám“. 
Novelizovaný schválený rozpočet tedy činil 1 530 308,00 tis.Kč. Tyto příjmy dosáhly 
v roce 2014 plnění 1 521 636,15 tis.Kč z níže uvedených dražeb. 

Česká republika vydražila v roce 2014 celkem 9 423 500 emisních povolenek 
EUA v hodnotě 55 242 740 € (průměrná cena 5,86 €/EUA), čemuž odpovídal příjem 
ve výši 1 508 810,43 tis.Kč. 

Dražby povolenek EUA se konaly pravidelně v pondělí, úterý a čtvrtek, avšak 
příjem ČR v průběhu celého roku byl velmi nevyrovnaný. Z počátku roku ČR dražila 
v jedné dražbě 223 500 EUA. Dne 27. února 2014 však vstoupilo v platnost 
Nařízení Komise č. 176/2014, implementující tzv. backloading. Jeho podstatou je 
odklad dražby 400/300/200 milionů EUA z let 2014/2015/2016 na roky 2019 a 2020. 
V důsledku toho dražila ČR od 17. března 2014 v jedné dražbě již jen 67 500 EUA. 
K dalšímu snížení, sice na 13 000 EUA v jedné dražbě, došlo od 12. května 2014. 
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Do této doby totiž ČR dražila mimo jiné povolenky, které nestihla vydražit počátkem 
roku 2013 (aby se zabránilo nabídkovému šoku, byly podle stanovených pravidel 
nevydražené povolenky ČR z dražeb bez české účasti rozloženy a přidány do 
čtyřnásobného počtu dražeb, jichž se následně ČR účastnila). Ke krátkodobému 
snížení draženého množství na 6 500 EUA došlo na základě tzv. Nařízení 
o dražbách č. 1031/2010 v průběhu srpna, kdy je z důvodu nižší letní poptávky 
draženo poloviční množství povolenek. 

Vývoj ceny povolenek EUA lze v průběhu roku 2014 rozdělit do tří etap. Do 
konce února 2014 rostla cena z cca 4,50 až k 7,00 €/EUA. Únor a březen každého 
roku jsou totiž obdobím, kdy již podniky mají definovanou potřebu povolenek za 
předchozí rok a ve zvýšené míře poptávají povolenky u obchodníků. Významný byl 
ale jistě také psychologický vliv jednání ohledně podoby již zmíněného 
backloadingu. V průběhu března však došlo k poklesu ceny povolenky opět až 
k hodnotě 4,50 €/EUA, aby poté s jistými výkyvy následoval pozvolný nárůst až na 
hodnoty kolem 7 €/EUA v závěru roku. 

Vedle obecných emisních povolenek EUA dražila ČR v závěru roku 2014 
také emisní povolenky EUAA pro oblast letectví. Od září do listopadu 2014 se 
uskutečnily celkem 4 dražby, v nichž ČR prodala 77 500 EUAA v hodnotě 
466 730 € (průměrná cena 6,02 €/EUAA). Tomu odpovídal příjem ve výši 
12 825,72 tis.Kč. 

Kurz české koruny k euru byl v průběhu roku poměrně vyrovnaný a až na 
několik výjimek tak byly na účet u ČNB připisovány výnosy z jednotlivých dražeb 
s kurzem 27,20 až 27,70 Kč/€. 

I přestože byl rozpočet příjmů snížen změnou zákona, došlo k jejich 
nenaplnění oproti plánu o 8 671,85 tis.Kč. 

Zvýšené plnění nedaňových a kapitálových příjmů nad jejich schválený 
rozpočet (bez MRZ) vykazují: 

� ÚO MŽP 

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků  + 1,15 tis.Kč 
- Ostatní odvody příspěv.organizací z prodeje hmotného majetku + 4 797,00 tis.Kč 
   v tom: Správa KRNAP 4 640,18 tis.Kč 
              Správa NP Šumava 63,07 tis.Kč 
              Správa NP Podyjí 93,75 tis.Kč 
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí + 380,00 tis.Kč 
- Příjmy z pronájmu movitých věcí + 31,84 tis.Kč 

� AOPK ČR 

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (publikace) + 634,08 tis.Kč 
- Ostatní příjmy z vlastní činnosti (prodej dřeva) + 298,27 tis.Kč 
- Příjmy z pronájmu pozemků (pozemky, honitby, břemena) + 3 719,77 tis.Kč 
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí + 323,28 tis.Kč 
- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku + 11 373,72 tis.Kč 
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� ČIŽP 

- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (kancelářské plochy) + 121,93 tis.Kč 
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.řízení, exekuce) + 139,06 tis.Kč 
- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku + 365,60 tis.Kč 

 
� Správa NP České Švýcarsko 

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva) + 10 168,87 tis.Kč 
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí  + 211,85 tis.Kč 
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratky záloh, náhrady) + 321,43 tis.Kč 

 

Ve srovnání s rokem 2013 (skutečnost činila 14 185 766,52 tis.Kč) jsou 
příjmy v roce 2014 vyšší o cca 5 987 695,10 tis.K č, konkrétně u: 

PŘÍJMY SKUTEČNOST 2013 SKUTEČNOST 2014 ROZDÍL 

Příjmy z rozpočtu EU 11 783 792,92 18 316 447,97 6 532 655,05 

Příjmy z finančních mechanismů 4 189,98 186 921,32 182 731,34 

Ostatní příjmy 2 397 783,62 1 670 092,33 -727 691,30 

CELKEM 14 185 766,52 20 173 461,62 5 987 695,10 

 
Rovnom ěrnost pln ění příjmů odpovídá především certifikaci žádostí 

o platbu a následným investičním a neinvestičním převodům prostředků 
z Národního fondu u společných projektů s EU v návaznosti na realizaci 
jednotlivých akcí. U OSS byly příjmy plněny ve vazbě např. na dodávky dřevní 
hmoty odběratelům, stanovené termíny dokončení poskytovaných služeb 
odborných činností organizací, smluvní vztahy při pronájmech a prodejích majetku, 
termíny prodeje nemovitého majetku u PO, odvody prostředků na financování 
„likvidace starých důlních děl“ dle UV č. 54/2010 a 552/2010, prodej emisních 
povolenek, atd.   

 

2.2 Vyčíslení a komentá ř daňových p říjmů  
 
Rozpočet daňových příjmů kapitoly 315-MŽP byl schválen ve výši 

900,00 tis.K č. V průběhu roku 2014 zůstal beze změn. Plnění daňových p říjmů 
činilo 828,16 tis.K č, t.j. 92,02 %. 

Plánovaná návratnost těchto příjmů byla nenaplněna o 71,85 tis.Kč, oproti 
roku 2013 došlo ke snížení plnění o 142,09 tis.Kč. 
 

 Daňové příjmy kapitoly 315 – MŽP činí příjmy ze správních poplatků za 
žádosti CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin). MŽP, jakožto správní úřad pověřený vybíráním 
tohoto poplatku, vybírá za přijetí jedné žádosti o vydání následujících dokladů 
CITES níže uvedené poplatky: 
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- žádost o povolení k dovozu, vývozu, zpětnému vývozu, přemístění exempláře 
druhu chráněného CITES - poplatek je jednou z náležitostí žádosti podle § 3, 
odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb. 1 tis.Kč 

- vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů 
druhů volně žijících živočichů - poplatek je jednou z náležitostí žádosti podle 
§ 23d, odst. 3 zákona č. 100/2004 Sb. 1 tis.Kč 

- vydání potvrzení o putovní výstavě na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících 
živočichů nebo planě rostoucích rostlin - poplatek je jednou z náležitostí žádosti 
podle § 3, odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb. 1 tis.Kč 

- vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících 
živočichů nebo planě rostoucích rostlin - poplatek je jednou z náležitostí žádosti 
podle § 3, odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb. 2 tis.Kč 

- vydání licence k provozování zoologické zahrady vybírá  10 tis.Kč 

- vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeset.ryb 10 tis.Kč 

Poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 Sazebníku k zákonu 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 V roce 2014 byly přijaty poplatky v hodnotě 1 000 Kč pouze za žádosti 
o povolení k dovozu, vývozu, zpětnému vývozu, přemístění exempláře druhu 
chráněného CITES a v hodnotě 10 000 Kč za vydání licence k provozování 
zoologické zahrady. Seznam plátců je uveden v příloze. 

 

3. Výdaje kapitoly 315 v č. komentá ře k rozpo čtovým opat řením 
provedeným v pr ůběhu r. 2014, jejich vy číslení a zd ůvodn ění dle 
jednotlivých oblastí hospoda ření 

 

3.1 Neinvesti ční výdaje 

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly 315 – Ministerstvo 
životního prostředí byl pro rok 2014 schválen zákonem o státním rozpočtu ve výši 
2 907 939,19 tis.K č. V průběhu hodnoceného roku byl schválený rozpočet upraven 
na základě rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí takto: 

� dopis č.j. MF-23 417/2014/19 - 1904 ze dne 17.3.2014 – navýšení 
prostředků na platy včetně příslušenství organizaci AOPK ČR 
převodem z investičních prostředků programu 115 120 na 
financování projektu OPŽP „Monitoring a celoplošné mapování 
evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu 
soustavy NATURA 2000 v ČR“ 

+ 450,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-17 465/2014/19 - 1904 ze dne 18.3.2014 – navýšení 
prostředků na platy včetně příslušenství u aparátu MŽP převodem 
z investičních prostředků programu 115 280 – Nová zelená úsporám 

+ 2 922,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-31 022/2014/19 - 1904 ze dne 22.4.2014 – snížení 
prostředků na platy včetně příslušenství organizaci AOPK ČR 
z projektu „Souhrn doporučených opatření pro evropsky významné 
lokality v ČR“ převodem do inv. prostředků programu 115 120 

- 7 351,50 tis.K č 
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� dopis č.j. MF-35 563/2014/1904 - 3 ze dne 28.4.2014 – převod 
prostředků z rozpočtu MŽP do kapitoly 334 – Ministerstvo kultury 
pro Národní památkový ústav na financování akce „Javor 
u Vdovského domu – ošetření památného stromu“ 

- 35,21 tis.K č 

� dopis č.j. MF-35 570/2014/1904 - 3 ze dne 7.5.2014 – navýšení 
rozpočtu MŽP z rozpočtu VPS o účelové prostředky pro PO CENIA 
na úhradu nákladů spojených s vysláním expertky do Evropské 
agentury pro ŽP (kód účelu 133980073) 

+ 306,74 tis.K č 

� dopis č.j. MF-27 472/2014/19-1904 ze dne 14.5.2014 – převod 
prostředků z rozpočtu MŽP do kapitoly 313 – Ministerstvo práce 
a sociálních věcí pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 

- 1 500,00 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-51 274/2014/1904 - 3 ze dne 17.7.2014 – převod 
prostředků z rozpočtu MŽP do kapitoly 334 – Ministerstvo kultury 
pro PO Národní muzeum Praha na podporu činnosti Kroužkovací 
stanice Národního muzea 

- 100,00 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-54 211/2014/1904 - 3 ze dne 31.7.2014 – převod 
prostředků z rozpočtu MŽP do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na 
základě usnesení vlády č. 434/2014 a delimitačního protokolu 

- 299,71 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-54 199/2014/1904 – 3 ze dne 6.8.2014 – navýšení 
rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních 
věcí pro PO Česká geologická služba na realizaci projektů 
„Mongolsko“ a „Etiopie“ zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 10 114,70 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-56 308/2014/1904 - 3 ze dne 27.8.2014 – navýšení 
prostředků do rozpočtu MŽP z kapitoly 333 – Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy pro PO Česká geologická služba na projekt 
z OP VpK „Vědou ke vzdělání, vzděláním ke vědě“ část SR (15%) 

+ 2 309,14 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-56 308/2014/1904 - 3 ze dne 27.8.2014 – souvztažné 
navýšení prostředků do rozpočtu MŽP pro PO Česká geologická 
služba na projekt z OP VpK „Vědou ke vzdělání, vzděláním ke vědě“ 
část EU (85%) 

+ 13 085,12 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-65 994/2014/1904 - 3 ze dne 6.10.2014 – navýšení 
účelových prostředků do rozpočtu MŽP z kapitoly 396 – Státní dluh 
na základě usnesení vlády č. 759/2014 k posílení výdajů určených 
na náhradu újmy podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb. 

+ 320 000,00 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-72 351/2014/1904 - 3 ze dne 13.11.2014 – navýšení 
účelových prostředků do rozpočtu MŽP z kapitoly 398 – Všeobecná 
pokladní správa na základě usnesení vlády č. 779/2014 k posílení 
výdajů vybraných rozpočtových kapitol v r. 2014 na zvýšení platů 
v OSS a PO 

+ 8 812,86 tis.K č 

� dopis č.j. MF-74 555/2014/1904 – 3 ze dne 27.11.2014 – navýšení 
rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních 
věcí pro OSS AOPK ČR a PO Správa KRNAP na realizaci projektu 
„Tušsko“ zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 915,30 Kč 

� dopis č.j. MF-76 760/2014/1904 – 3 ze dne 3.12.2014 – navýšení 
rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních 
věcí pro PO Česká geologická služba na realizaci projektu „Dusheti“ 
zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 2 891,44 Kč 

Úprava celkem + 352 520,88 tis.K č 
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Upravený rozpočet neinvestičních výdajů ke dni 31.12.2014 po navýšení 
o částku 352 520,878 tis.Kč činil 3 260 460,06 tis.K č. 

Celkově byl tedy schválený rozpočet neinvestičních výdajů navýšen těmito 
rozpočtovými opatřeními o 352 520,88 tis.K č. V členění na jednotlivé organizace: 

ORGANIZACE PŘESUNY PROSTŘEDKŮ 

ÚO MŽP 322 561,98 tis.Kč 

AOPK ČR -3 876,09 tis.Kč 

ČIŽP 2 241,00 tis.Kč 

Správa NP ČŠ 227,62 tis.Kč 

CENIA 453,88 tis.Kč 

ČGS 29 656,40 tis.Kč 

KRNAP 631,81 tis.Kč 

Správa NP Šumava 554,25 tis.Kč 

Správa NP Podyjí 70,03 tis.Kč 

CELKEM 352 520,88  tis.K č 

Interními přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji byl rozpočet běžných 
výdajů kapitoly navýšen celkem o 2 236 245,28 tis.K č, a to v rámci program. 
financování IS EDS/SMVS na následujících programech: 

PROGRAM PŘESUNY PROSTŘEDKŮ 

115020 148 144,61 tis.Kč 

115110 76 226,81 tis.Kč 

115120 657 460,80 tis.Kč 

115130 12 404,95 tis.Kč 

115150 74 209,97 tis.Kč 

115160 -41,00 tis.Kč 

115180 150,01 tis.Kč 

115190 -16 600,00 tis.Kč 

115210 48 096,63 tis.Kč 

115220 14 502,87 tis.Kč 

115230 6 973,01 tis.Kč 

115240 1 150 828,12 tis.Kč 

115260 1 385,37 tis.Kč 

115270 62 403,13 tis.Kč 

115280 100,00 tis.Kč 

CELKEM 2 236 245,28  tis.K č 

Upravený rozpo čet    5 496 705,34 tis.K č 
Skute čné čerpání k 31.12.2014 6 181 079,42 tis.K č  
 
1) Snížení o čerpání mimorozpo čtových  zdroj ů celkem - 8 478,83  tis.K č       
 v tom:  

a) rezervní fond celkem    7 770,75 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP (revol 1 864,59 tis.Kč 

 AOPK ČR    5 820,72 tis.Kč 
 Správa NP ČŠ 85,44 tis.Kč 
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b) pojistné události celkem     708,08 tis.K č 
 v tom: Správa NP ČŠ    708,08 tis.Kč 

2) Snížení o čerpání nárok ů z nespot řebovaných výdaj ů - 1 769 932,26 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP 1 651 791,80 tis.Kč 

 AOPK ČR 11 222,48 tis.Kč 
 ČIŽP 4 311,54 tis.Kč 
 Správa NP ČŠ 102 606,44 tis.Kč 
  

Upravená skute čnost         4 402 668,33 tis.K č 
 % čerpání UR                   80,10            
 

Z důvodu nenaplnění rozpočtované výše daňových příjmů, příjmů z vratek 
transferů, příjmů z úroků a příjmů z vydobytých nerostů ÚO MŽP byly vázány 
neinvestiční výdaje ve výši 27 506,12 tis.Kč v ekonomickém informačním systému 
MŽP. 

Z celkového objemu schváleného a upraveného rozpočtu běžných výdajů 
a jeho čerpání připadá dle druhového členění výdajů na: 
 

3.1.1 Běžné výdaje OSS (OSS MŽP, AOPK ČR, ČIŽP, Správa NPČŠ) 

seskupení 50, 51 a podseskupení 534, 536, 542, 590 

Schválený rozpočet 1 882 315,16 tis.Kč 
Upravený rozpočet        2 156 907,94 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 1 748 219,05 tis.Kč 
 
1) Snížení o mimorozpo čtové  zdroje celkem - 8 478,83 tis.K č       
 v tom:  

a) rezervní fond celkem    7 770,75 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP  1 864,59 tis.Kč 

 AOPK ČR 5 820,72 tis.Kč 

 z toho LIFE + 5 209,72 tis.Kč 
  ostatní 611,00 tis.Kč 

 Správa NP ČŠ 85,44 tis.Kč 

b) přijaté pojistné náhrady celkem   708,08 tis.K č 
 v tom: Správa NP ČŠ    708,08 tis.Kč 

 
2) Snížení o nároky z nespot řebovaných výdaj ů celkem        -   214 575,62 tis.K č 
 
v tom: ÚO MŽP - celkem 96 435,16 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

KP LIFE+ 799,81 tis.Kč 
OP PS 176,88 tis.Kč 
OP LZZ 3 735,77 tis.Kč 
TA OP ŽP 11 267,67 tis.Kč 
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FM EHP a Norska 1 831,22 tis.Kč 
Program švýcarsko-české spolupráce 539,85 tis.Kč 
Program 115020 7 465,81 tis.Kč 
Program 115150 26 593,27 tis.Kč 
Ostatní běžné výdaje 44 024,89 tis.Kč 

 

 AOPK ČR - celkem 102 606,44 tis.Kč 
 dělení dle programů: 

KP LIFE+ 4 243,25 tis.Kč 
OP LZZ 37,51 tis.Kč 
OP ŽP 2 156,49 tis.Kč 
Účelové prostředky (123980014) 5,67 tis.Kč 
Zahraniční rozvojová spolupráce 11,91 tis.Kč 
Program péče o krajinu 916,69 tis.Kč 
Prostředky na náhradu újmy 13 813,38 tis.Kč 
Program 115 020 1 931,94 tis.Kč 
Program 115 120 36 790,26 tis.Kč 
Program 115 160 3 029,05 tis.Kč 
Ostatní běžné výdaje 39 670,29 tis.Kč 

 

 ČIŽP - celkem 4 311,54 tis.Kč 
 dělení dle programů: 

Program 115 020 1 191,88 tis.Kč 
Ostatní běžné výdaje 3 119,66 tis.Kč 

 
 Správa NP ČŠ 11 222,48 tis.Kč 
 dělení dle programů: 

Program péče o krajinu 359,93 tis.Kč 
Program 115 020 406,35 tis.Kč 
Program 115 120 1 358,98 tis.Kč 
Program 115 160 236,64 tis.Kč 
Ostatní běžné výdaje 8 860,58 tis.Kč 

 
 
Upravená skute čnost         1 525 164,60 tis.K č 
 % čerpání UR                   70,70            

 

Součástí běžných výdajů OSS jsou i účelové prostředky převedené 
rozpočtovým opatřením např. v rámci Program péče o krajinu (PPK), NATURA 
2000, výdaje na programy spolufinancované z prostředků fondů EU a EHP/Norsko, 
výdaje v rámci programového financování u národních programů a další účelově 
určené prostředky určené na financování ostatních výdajů (např. úhrada újmy dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).  Podrobnosti 
jsou uvedeny v dalších částech zprávy. 



39 
 

Rovnom ěrnost čerpání  běžných výdajů byla ovlivněna zejména: 

• sezónností výdajů na akce financované resortními OSS především  
z prostředků PPK (terénní a vegetační úpravy probíhaly ještě ve 4. čtvrtletí roku, 
takže podstatná část výdajů byla zúčtována v tomto čtvrtletí), 

• zvýšeným objemem úhrad prací za likvidaci starých důlních děl a u geologické 
činnosti ve 4. čtvrtletí roku v návaznosti na termíny dokončení prací a jejich 
fakturaci, 

• vyššími osobními výdaji (platy a pojistné) v prosinci, kdy byly vypláceny odměny 
zaměstnancům a hrazeny práce na základě dohod o provedení práce a pracovní 
činnosti, 

• úhradami studií, posudků, poradenské činnosti a ostatních služeb pro výkon 
státní správy financovaných z prostředků aparátu MŽP v návaznosti na smluvní 
vztahy převážně ve 4. čtvrtletí, apod. 

  

Prost ředky na platy a ostatní platby za provedenou práci OSS (OPPP): 
 

Schválený závazný limit prost ředků na platy  (613 825,78 tis.K č) a ostatní 
platby za provedenou práci (8 315,44 tis.K č) OSS pro 1 808 zaměstnanc ů 
v celkové výši 622 141,22 tis.K č byl na základě rozpočtových opatření schválených 
Ministerstvem financí upraven následovně:  

� dopis č.j. MF-7 872/2014/19-1904 ze dne 21.1.2014 – navýšení 
počtu funkčních míst u ústředního orgánu MŽP o 5 převodem 
z limitu Správy KRNAP  

 

� dopis č.j. MF-13 719/2014/19-1904 ze dne 5.2.2014 – navýšení 
počtu funkčních míst u aparátu MŽP o 2 převodem z limitu Správy 
NP a CHKO Šumava 

 

� dopis č.j. MF-17 047/2014/19 - 1904 ze dne 7.3.2014 – navýšení 
prostředků na platy a 15 funkčních míst u aparátu MŽP převodem 
z běžných prostředků v rámci OP ŽP 

+ 5 142,30 tis.K č 

� dopis č.j. MF-23 417/2014/19 - 1904 ze dne 17.3.2014 – navýšení 
 prostředků na platy organizaci AOPK ČR převodem 
z investičních prostředků programu 115 120 na financování projektu 
OPŽP „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných 
druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy NATURA 2000 
v ČR“ 

+ 333,20 tis.K č 

� dopis č.j. MF-17 465/2014/19 - 1904 ze dne 18.3.2014 – navýšení 
prostředků na platy a 6 funkčních míst u aparátu MŽP převodem 
z investičních prostředků v rámci programu 115 280 – Nová zelená 
úsporám 

+ 2 164,44 tis.K č 

� dopis č.j. MF-31 022/2014/19 - 1904 ze dne 22.4.2014 – snížení 
prostředků na platy organizaci AOPK ČR v rámci projektu „Souhrn 
doporučených opatření pro evropsky významné lokality v ČR“ 
převodem do investičních prostředků programu 115 120 

- 5 375,76 tis.K č 

� dopis č.j. MF-43 520/2014/1904 - 3 ze dne 13.6.2014 – navýšení 
 prostředků na platy a 7 funkčních míst u aparátu MŽP převodem 
z neinvestičních prostředků organizace CENIA 

 

+ 1 146,55 tis.K č 
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� dopis č.j. MF-54 211/2014/1904 - 3 ze dne 31.7.2014 – snížení 
 prostředků na platy a 1 funkčního místa u ÚO MŽP převodem do 
kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na základě usnesení vlády 
č. 434/2014 a delimitačního protokolu 

- 212,75 tis.K č 

� dopis č.j. MF-59 587/2014/1904 - 3 ze dne 3.9.2014 – snížení 
 prostředků na platy OSS AOPK ČR převodem do neinvestičních 
prostředků organizace v rámci projektu „Monitoring a celoplošné 
mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 
2000 v ČR“ 

- 8,75 tis.K č 

� dopis č.j. MF-72 351/2014/1904 - 3 ze dne 13.11.2014 – navýšení 
prostředků na platy kapitoly MŽP z kapitoly 398 – Všeobecná 
pokladní správa na základě usnesení vlády č. 779/2014 k posílení 
výdajů vybraných rozpočtových kapitol v r. 2014 na zvýšení platů 
v OSS a PO 

+ 4 708,62 tis.K č 

� dopis č.j. MF-74 555/2014/1904 – 3 ze dne 27.11.2014 – navýšení 
prostředků na platy OSS AOPK ČR převodem z kapitoly 306 – 
Ministerstvo zahraničních věcí na realizaci projektu „Tušsko“ 
zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 273,93 tis.K č 

� dopis č.j. MF-76 768/2014/1904 – 3 ze dne 8.12.2014 – navýšení 
prostředků na platy a 1 funkčního místa u OSS AOPK ČR převodem 
z neinvestičních prostředků ÚO MŽP v rámci FM EHP a Norska na 
projekt „Mokřady“ 

+ 59,30 tis.K č 

� dopis č.j. MF-76 758/2014/1904 – 3 ze dne 10.12.2014 – snížení 
prostředků na platy OSS AOPK ČR a Správa NP České Švýcarsko z 
důvodu převodu do prostředků na platy PO Správa KRNAP 
v návaznosti na vzájemnou spolupráci resortních organizací MŽP ve 
věci koordinace české sekce The EUROPARC Federation – 
EUROPARC ČR 

- 54,11 tis.K č 

Úprava celkem + 8 176,97 tis.K č 

z toho platy:        8 176,97 tis.Kč 
 z toho ÚO MŽP + 9 407,15 tis.Kč 
              AOPK - 3 031,73 tis.Kč 
 Česká inspekce ŽP + 1 660,00 tis.Kč 
 Správa NP České Švýcarsko + 141,55 tis.Kč 

 U jednotlivých organizací se navýšení limitu prostředků na platy a OPPP 
v tis.Kč projevilo následovně: 

OSS Platy OPPP Po čet zaměst. 
Počet zam. 

(roč.průměr) 

AOPK - 3 031,73 0 1 0 

ČIŽP + 1 660,00 0 0 0 

NP ČŠ + 141,55 0 0 0 

ÚO MŽP + 9 407,15 0 34 28 

celkem 8 176,97 0 35 28 
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Závazný limit prost ředků na platy  po změnách tedy k 31.12.2014 činil 
622 002,75 tis.K č a upravený závazný limit na ostatní platby za provedenou 
práci  zůstává beze zm ěny tj. 8 315,44 tis.K č, celkem tedy 630 318,19 tis.K č. 
Limit počtu zam ěstnanc ů se zvýšil o 35 v přepočtu o 28 a činí 1 843 funkčních 
míst (v ročním průměru 1 836). Průměrný plat klesl z 28 292,- Kč na 28 125,- Kč 
(vliv snížení projektu SDO u AOPK). 

OSS použily na financování  platů a OPPP  i mimorozpočtové zdroje a NNV 
v celkové výši 28 172,69 tis.K č, a to následovně (v tis.Kč): 

OSS Platy OPPP 

ÚO MŽP 8 132,05 7 685,40 

AOPK ČR 10 692,83 542,41 

Správa NP ČŠ 1 120,00 0,00 

CELKEM 19 944,88  8 227,81 

OPPP obsahovaly výdaje na odstupné z NNV ve výši 3 584,95 tis.Kč (z toho 
ÚO 3 107,82 tis.Kč, AOPK 477,13 tis.Kč). 

Skute čné čerpání k 31.12.2014 (v tis.Kč) činilo: 

CELKEM Platy Ostatní osobní výdaje Počet zam. v roč. prům. 

640 613,30 624 775,69 15 837,61 1 708 

1) Snížení o mimorozpo čtové  zdroje celkem - 3 447,37 tis.K č       
 v tom: Rezervní fond:  

OSS CELKEM Platy 
OOV Počet zam.  

v ro č. prům. 5021 5024 

v tom: ÚO MŽP (Revolvingový fond) 944,96 0,00 944,02 0,00 - 

           AOPK ČR 2 502,41 2 434,63 65,28 0,00 - 

           z toho: KM LIFE+ 2 126,85 2 059,45 65,28 0,00 - 

                       Zahraniční granty 375,56 375,18 0,00 0,00 - 

CELKEM 3 447,37  2 434,63 1 009,30 0,00 - 

2) Snížení o nároky z nespot řebovaných výdaj ů celkem        -   23 596,82 tis.K č 
v tom: 

OSS CELKEM Platy 
OOV Počet zam.  

v ro č.prům. 5021 5024 

v tom: ÚO MŽP 13 732,11 8 132,05 2 481,63 3 107,82 - 

           z toho: OP LZZ 335,52 120,61 214,57 0,00 - 

                       TA OP ŽP 1 906,68 1 904,78 0,00 0,00 - 

                       FM EHP a Norska 979,23 106,68 871,57 0,00 - 

                       Ostatní běžné výdaje 10 510,68 5 999,98 1 395,49 3 107,82 - 

           AOPK ČR 8 743,59 8 258,20 0,00 477,13 - 

           z toho: OP ŽP 1 593,80 1 592,20 0,00 0,00 - 

                       Ostatní běžné výdaje 7 149,80 6 666,00 0,00 477,13 - 

           Správa NP ČŠ 1 121,12 1 120,00 0,00 0,00 - 

           z toho: Ostatní běžné výdaje 1 121,12 1 120,00 0,00 0,00 - 

CELKEM 23 596,82 17 510,25 2 481,63 3 584,95 - 
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Upravené čerpání k 31.12.2014 v č. % plnění upraveného rozpo čtu (v tis.Kč) 
činilo: 

CELKEM Platy Ostatní osobní výdaje Počet zaměstnanc ů 
v ro čním pr ůměru 

613 569,11 604 830,81 8 761,73 1 708 

95,70 96,80 55,30 100 

     Nevyčerpané prostředky ve výši 42 488,40 tis.K č se týkají: 

a) platů           25 855,20 tis.K č 
v tom: ÚO MŽP - celkem 18 888,61 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

OP LZZ 35,67 tis.Kč 
TA OP ŽP 12 123,51 tis.Kč 
FM EHP a Norska 1 434,76 tis.Kč 
Program Nová zelená úsporám 689,78 tis.Kč 
Účelové prostředky (143980051) 1 166,60 tis.Kč 
Ostatní  3 438,28 tis.Kč 

 
v tom: AOPK ČR - celkem 6 966,59 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

OP LZZ 31,36 tis.Kč 
OP ŽP 2 767,95 tis.Kč 
TA OP ŽP 3 623,12 tis.Kč 
FM EHP a Norska 4,24 tis.Kč 
Zahraniční rozvojová spolupráce 126,46 tis.Kč 
Ostatní  413,47 tis.Kč 

 
b) ostatních plateb za provedenou práci        13 6 63,20 tis.K č 
 
v tom: ÚO MŽP - celkem 13 528,05 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

KM LIFE+ 46,10 tis.Kč 
OP PS 36,00 tis.Kč 
OP LZZ 181,78 tis.Kč 
TA OP ŽP 3 151,42 tis.Kč 
FM EHP a Norska 1 405,44 tis.Kč 
Program švýcarsko-české spolupráce 249,50 tis.Kč 
Ostatní  8 457,81 tis.Kč 

 
v tom: AOPK ČR - celkem 124,05 tis.Kč 
  z toho ostatní 124,05 tis.Kč 

v tom: Správa NP ČŠ – celkem 11,11 tis.Kč 
  z toho ostatní 11,11 tis.Kč 

 
 Nedočerpané prostředky na platy a OPPP byly převedeny do NNV. 
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Upravený limit po čtu funk čních míst v ro čním pr ůměru  činil celkem 
1 836. Skutečný pr ůměrný  přepočtený po čet činil 1 708, t.j. byl nižší o 128 
zaměstnanc ů v ročním pr ůměru , t.j. o 7%. Nejvyšší počet neobsazených míst 
vykazují organizace AOPK (62), ČIŽP (34) a MŽP (30). Nižší přepočtený stav 
pracovních míst obecně ovlivnily organizační změny v resortu spojené s nástupem 
nového vedení MŽP. Dalším důvodem je postupné obsazování míst v návaznosti 
na výběrová řízení s cílem získat zaměstnance s potřebnými kvalifikačními 
předpoklady na místa financovaná v rámci OP.  
 

3.1.2 Běžné výdaje na státní správu (OSS MŽP, ČIŽP, Správa NP ČŠ) 

 Do ukazatelů státní správa jsou zahrnuty výdaje MŽP (ústředního orgánu), 
ČIŽP a NP ČŠ, které jsou evidovány na § 3761 a 3762. 
 
a) Výdaje státní správy celkem: 
 
 V běžných výdajích MŽP jsou zahrnuty prostředky na zabezpečení mzdové 
oblasti a souvisejících výdajů na pojistné a příděl do FKSP a provozní činnosti 
včetně místně odloučených pracovišť (odbory výkonu státní správy MŽP a dále pak 
výdaje na odborné činnosti (např. studie, oblast zahraničních vztahů, propagace, 
ediční činnost, ekologická výchova a ostatní vzdělávání apod.). Součástí běžných 
a kapitálových výdajů jsou i výdaje na financování programů reprodukce majetku 
evidované v IS EDS/SMVS (výdaje na komunikační infrastrukturu-ICT, programové 
vybavení, dopravní prostředky, pořízení DHM z prostředků OPŽP - program 
115 150 TP OPŽP, apod.)  U ČIŽP byly prostředky vynakládány na běžné provozní 
výdaje (vč. oblastních inspektorátů) spojené se zabezpečováním povinností 
vyplývajících z příslušných právních norem v oblasti ŽP, u kapitálových výdajů se 
jednalo především o financování rekonstrukce objektů, pořízení dopravní techniky 
a komunikační infrastruktury.  

MŽP hradí v rámci běžných výdajů platy a OPPP vč. příslušenství   
i výdaje v rámci OP TA MŽP, OP LZZ, Cíl 3, LIFE+ a EHP Norsko.  

Organizace Správa NP ČŠ zabezpečuje, kromě výkonu státní správy, i péči 
o les a činnosti v ochraně přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. Tomuto charakteru 
činnosti odpovídá i struktura výdajů, která je naprosto odlišná od ostatních dvou 
organizací (MŽP a ČIŽP) a je s nimi neporovnatelná. V rámci běžných výdajů je 
např. prováděna pěstební činnost, těžba a prodej dřevní hmoty, údržba lesních 
cest, provoz informačních středisek, péče o krajinu z prostředků dotací z PPK, 
z kapitálových výdajů jsou financovány především rekonstrukce provozních budov, 
obměna vozového parku, akce v rámci programů OPŽP, apod. Objem výdajů na 
státní správu (včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a NNV) se za posledních 6 
let vyvíjel následovně: 
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OSS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Neinvesti ční výdaje celkem:  1 097 285 1 082 748 989 598 960 355 912 301 940 729 

ÚO MŽP 653 436 650 142 572 778 554 946 534 113 573 088 

ČIŽP 368 038 352 731 332 885 315 414 289 084 302 622 

Správa NP ČŠ 75 811 79 875 83 935 89 995 89 104 65 019 

Investi ční výdaje celkem: 72 350  50 434 57 698 30 374 28 333 54 708 

ÚO MŽP 38 775 32 750 28 002 13 886 15 996 10 682 

ČIŽP 22 246 13 594 25 417 15 502 6 680 3 915 

Správa NP ČŠ 11 329 4 090 4 279 986 5 657 40 111 

CELKEM 1 169 635 1 133 182 1 047 296 990 729 940 634 995 437 
    

b) Čerpání závazného objemu prost ředků na platy a ostatní platby  
za provedenou práci  a po čtu zaměstnanc ů státní správy:  

1) Prost ředky na platy (v tis.Kč) 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem % pln ění UR 

ÚO MŽP 267 818,82 279 515,43 260 626,82 97,31 

v tom: NNV 0,00 11 696,61 8 132,05 0,00 

ČIŽP 178 166,24 178 166,24 178 166,24 100,00 

Správa NP ČŠ 13 931,02 15 051,02 15 051,02 108,04 

v tom: NNV 0,00 1 120,00 1 120,00 0,00 

Celkem 459 916,07  485 549,30 463 096,12 100,60 

Celkem NNV 0,00  12 816,61 - 9 252,05  

Upravené čerpání   453 844,07 98,60 

 
2) Prost ředky na platy a ostatní platby za provedenou (v tis.Kč) 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem % pln ění UR 

ÚO MŽP 6 103,18 17 179,08 10 045,01 164,59 

v tom: RF  0,00 944,02 944,02  0,00 
          NNV 0,00 10 131,88 3 633,57 0,00 

ČIŽP 300,90 300,90 300,90 100,00 

Správa NP ČŠ 251,94 251,94 240,83 95,59 

Celkem 6 656,02 28 807,81 15 164,33 227,80 

Celkem NNV 0,00 10 131,88 - 3 633,57 
 

Upravené čerpání     11 530,76 173,20 
 
3) Odstupné (v tis.Kč) 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem % pln ění UR 

ÚO MŽP 0,00 9 500,00 3 107,82 0,00 

v tom: NNV 0,00 9 500,00 3 107,82 0,00 

ČIŽP 102,00 102,00 102,00 100,00 

Celkem 102,00  19 102,00 6 317,64 100,00 

Celkem NNV 0,00  9 500,00 - 3 107,82 
 

Upravené čerpání     3 209,82  3 146,80 
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4) Limit po čtu zam ěstnanc ů  

         Organizace  Upravený rozpo čet Čerpání celkem % pln ění 

ÚO MŽP  586  556 94,88 

ČIŽP  577  543 94,11 

Správa NP ČŠ  51  49 96,08 

Celkem 1 214  1 148 94,56 

  

3.2 Neinvesti ční příspěvky a transfery 

 
3.2.1 Neinvesti ční transfery podnikatelským subjekt ům  

podseskupení 521 

Schválený rozpočet 15 419,26 tis.Kč 
Upravený rozpočet 904 574,99 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 950 060,35 tis.Kč 
z toho čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) -142 435,90 tis.Kč  
Upravená skutečnost 807 624,44 tis.Kč  
% čerpání UR                                     89,28 
 

Prostředky byly uvolněny v rámci následujících druhů výdajů: 
 

3.2.1.1 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým 
osobám  

položka 5212 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 8 571,56 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 11 021,01 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 2 745,65 tis.Kč  
Upravená skutečnost 8 275,37 tis.Kč  
% čerpání UR                                     96,54 
 

V roce 2014 obdržely fyzické osoby podnikající zařazené na položku 5212 
neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu (PPK) – čerpáno ve výši 5 004,98 tis.Kč, 

� Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP - čerpáno 8,57 tis.Kč 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
4 658,89 tis.Kč, z toho NNV 2 716,36 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 178,20 tis.Kč, z toho NNV 11,88 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 1 164,04 tis.Kč, z toho NNV 11,08 tis.Kč, 
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� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV 
6,33 tis.Kč. 

 

3.2.1.2 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým 
osobám  

položka 5213 

Schválený rozpočet 15 419,26 tis.Kč 
Upravený rozpočet 893 975,85 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 937 315,61 tis.Kč 
z toho čerpání NNV  - 139 690,26 tis.Kč  
Upravená skutečnost 797 625,35 tis.Kč  
% čerpání UR                                    89,22 

V roce 2014 obdržely právnické osoby podnikající zařazené na položku 5213 
neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno ve výši 1 185,92 tis.Kč, 

� Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP – čerpáno 673,05 tis.Kč , 

� Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví – čerpáno 
249,44 tis.Kč, 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 1 448,87 tis.Kč, 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpáno 125,34 tis.Kč,  

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
97 247,68 tis.Kč, z toho NNV 40 640,33 tis.Kč,  

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
17,02 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 49 092,79 tis.Kč, z toho NNV 29 357,38 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ - čerpáno 
93,50 tis.Kč,  

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpáno 5 501,93 tis.Kč, z toho NNV 378,84 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 781 446,06 tis.Kč, z toho NNV 
69 079,70 tis.Kč, 

� Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ – čerpány NNV ve výši 
234,00 tis.Kč. 
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3.2.1.3 Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví 
státu  

položka 5215 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 788,01 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 1 484,15 tis.Kč 
z toho čerpání NNV  0,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 1 484,15 tis.Kč  
% čerpání KR                                    83,01 

Výše uvedené prostředky obdržela Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, a to v rámci programu 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody 
a krajiny“. 

 

3.2.1.4 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům  

položka 5219 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 239,58 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 239,58 tis.Kč 
z toho čerpání NNV   0,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 239,58 tis.Kč  
% čerpání KR                                   100,00 
 

V roce 2014 obdržely výše uvedené prostředky státní podniky Lesy ČR 
a Vojenské lesy a statky v rámci následujících dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno ve výši 9,70 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ - čerpáno 
229,88 tis.Kč. 

 

3.2.2 Neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím  

podseskupení položek 522 

Schválený rozpočet             5 018,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet             127 525,95 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 251 844,09 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 165 070,51 tis.Kč  
Upravená skutečnost 86 773,58 tis.Kč  
% čerpání UR                                     68,04 
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Prostředky byly uvolněny v rámci následujících druhů výdajů: 

3.2.2.1 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem  

položka 5221 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 36 984,23 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 77 943,55 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 64 862,44 tis.Kč  
Upravená skutečnost 13 081,11 tis.Kč  
% čerpání UR                                    35,37 

 

Obecně prospěšné společnosti obdržely v roce 2014 neinvestiční prostředky 
v rámci těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno ve výši 27,27 tis.Kč,  

� Neinvestiční dotace NNO - Projekty realizované v rámci Hlavních oblastí státní 
dotační politiky vůči NNO – čerpáno 1 646,62 tis.Kč,  

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 430,03 tis.Kč, 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpány NNV 226,10 tis.Kč, 

� Program švýcarsko-české spolupráce – čerpány NNV 1 120,64 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
34 941,83 tis.Kč, z toho NNV 29 374,51 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 1 841,34 tis.Kč, z toho NNV 
1 336,84 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
82,62 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV ve výši 50,63 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 37 576,47 tis.Kč, z toho NNV 
32 753,72 tis.Kč. 

 

3.2.2.2 Neinvestiční transfery občanským sdružením  

položka 5222 

Schválený rozpočet             5 018,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 88 829,91 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 165 618,43 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 92 742,59 tis.Kč  
Upravená skutečnost 72 875,84 tis.Kč  
% čerpání UR                                     82,04 
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Občanská sdružení obdržela v roce 2014 neinvestiční prostředky v rámci 
těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno ve výši 22 008,79 tis.Kč, z toho NNV 
10 099,99 tis.Kč, 

� Neinvestiční dotace NNO – čerpáno 11 364,11 tis.Kč, z toho NNV 
5 010,73 tis.Kč v tom: 

- projekty realizované v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO 
ve výši 6 364,11 tis.Kč,  

- koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny ve výši 5 000,00 tis.Kč, 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 44,28 tis.Kč, 

� Program švýcarsko-české spolupráce – čerpány NNV ve výši 4 834,64 tis.Kč, 

� Komunitární program LIFE+ - čerpány NNV 3 096,40 tis.Kč, 

� FM EHP – čerpány NNV 2 269,34 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
113 319,36 tis.Kč, z toho NNV 62 631,59 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 5 516,89 tis.Kč, z toho NNV 
4 265,60 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
2 404,46 tis.Kč, z toho NNV 82,32 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 52,78 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
156,55 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 550,84 tis.Kč, z toho NNV 451,98 tis.Kč. 
 

3.2.2.3 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  

položka 5223 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 695,55 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 3 625,64 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 2 930,09 tis.Kč  
Upravená skutečnost 695,55 tis.Kč  
% čerpání UR                                   100,00 

Církevní organizace obdržely v roce 2014 neinvestiční prostředky v rámci 
těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno ve výši 14,63 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
3 520,30 tis.Kč, z toho NNV 2 930,09 tis.Kč, 
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� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
45,23 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
45,47 tis.Kč. 

 

3.2.2.4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  

položka 5229  

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 016,25 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 4 656,47 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 4 535,39 tis.Kč  
Upravená skutečnost 121,08 tis.Kč  
% čerpání UR                                    11,91 

       Nadace obdržely v roce 2014 neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních 
programů: 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno ve výši 121,08 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
ve výši 1 014,89 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpány NNV 3 520,50 tis.Kč. 

 

3.2.3 Neinvesti ční transfery ve řejným rozpo čtům úst řední úrovn ě  

podseskupení 531 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 69 209,58 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 294 543,65 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 235 053,16 tis.Kč  
Upravená skutečnost 59 490,49 tis.Kč  
% čerpání UR                                     85,96 

Prostředky, rozpočtované na položce 5312 – UR 69 184,01 tis.Kč a čerpání 
294 543,65 tis.Kč, z toho NNV 235 053,16 tis.Kč – jsou určeny pro SFŽP na 
zajištění technické asistence u OP ŽP v rámci programu 115 150 na akce zajišťující 
kvalitní výkonnou strukturu pro OPŽP. 

 Prostředky, rozpočtované na položce 5319 – UR 25,57 tis.Kč – byly na tuto 
položku chybně zařazeny administrátory na SFŽP. Jedná se o prostředky 
dokončených akcí v rámci programu 115 120, které obdržely zejm. fyzické osoby 
nepodnikající a budou v následujícím období převedeny z položky 5319 na položky 
odpovídající právní formě příjemce.  
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3.2.4 Neinvesti ční transfery ve řejným rozpo čtům územní úrovn ě  

podseskupení 532 

Schválený rozpočet             42 200,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 701 121,59 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 1 226 954,96 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 619 133,41 tis.Kč  
Upravená skutečnost 607 821,55 tis.Kč  
% čerpání UR                                    86,69 
 
     Prostředky byly uvolněny na následující výdaje: 
 

3.2.4.1 Neinvestiční transfery obcím  

položka 5321 

Schválený rozpočet             42 200,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 584 916,90 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 1 010 527,77 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 491 406,58 tis.Kč  
Upravená skutečnost 519 121,19 tis.Kč  
% čerpání UR                                    88,75 

Obcím byly v hodnoceném roce poskytnuty neinvestiční dotace v rámci 
následujících dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno 6 494,85 tis.Kč, z toho NNV 49,89 tis.Kč, 

� Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP – čerpáno 240,69 tis.Kč, 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 12 441,53 tis.Kč, 

� Kompenzace ztrát obcí na území národních parků – čerpáno 5 599,11 tis.Kč, 

� Neinvestiční dotace na národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (NS EVVO) – čerpáno ve výši 141,00 tis.Kč 

� Program švýcarsko-české spolupráce – čerpány NNV ve výši  2 033,45 tis.Kč, 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpáno 19 081,25 tis.Kč, z toho NNV 6 747,00 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
675 297,64 tis.Kč, z toho NNV 352 643,81 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 19 994,42 tis.Kč, z toho NNV 
12 866,83 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
2 175,22 tis.Kč, z toho NNV 242,47 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 57 040,99 tis.Kč, z toho NNV 38 245,90 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
16 068,03 tis.Kč, z toho NNV 3 738,75 tis.Kč, 
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� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 192 962,60 tis.Kč, z toho NNV 
74 792,60 tis.Kč 

� Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ - čerpáno 956,98 
tis.Kč, z toho NNV 45,88 tis.Kč. 

 

3.2.4.2 Neinvestiční transfery krajům  

položka 5323 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 58 416,63 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 142 799,44 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 109 052,88 tis.Kč  
Upravená skutečnost 33 746,56 tis.Kč  
% čerpání UR                                    57,77 

 

Krajským úřadům byly v roce 2014 poskytnuty neinvestiční dotace v rámci 
následujících dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno ve výši 119,80 tis.Kč, z toho NNV 
34,10 tis.Kč, 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 714,22 tis.Kč, 

� Neinvestiční dotace na národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (NS EVVO) – čerpáno ve výši 1 716,00 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
95 558,83 tis.Kč, z toho NNV 88 141,83 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 734,86 tis.Kč, z toho NNV 40,83 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
26,33 tis.Kč, z toho NNV 13,16 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 43 929,40 tis.Kč, z toho NNV 
20 822,96 tis.Kč. 

 

3.2.4.3 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  

položka 5329 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 57 788,05 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 73 627,75 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 18 673,95 tis.Kč  
Upravená skutečnost 54 953,80 tis.Kč  
% čerpání UR                                     95,10 
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 Tyto prostředky byly v hodnoceném roce 2014 poskytnuty v rámci těchto 
dotačních programů: 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpáno 7 829,20 tis.Kč, z toho NNV 4 868,47 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
11 823,48 tis.Kč, z toho NNV 4 546,82 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 335,41 tis.Kč, z toho NNV 271,66 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 53 639,66 tis.Kč, z toho NNV 
8 987,00 tis.Kč. 

 

3.2.5 Neinvesti ční transfery p říspěvkovým a podobným organizacím  

podseskupení 533 

Schválený rozpočet             744 095,83 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 115 549,42 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 1 334 631,59 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 351 243,17 tis.Kč  
Upravená skutečnost 983 388,42 tis.Kč  
% čerpání UR                                    88,15 
 

v tom: 

3.2.5.1 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

položka 5331 

Schválený rozpočet             738 375,31 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 003 746,31 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 1 035 467,84 tis.Kč 
z toho snížení o čerpání NNV - 132 223,80 tis.Kč  
v tom: 

a) výdaje na financování programů v rámci IS EDS/SMVS:  
 - 67 335,57 tis.Kč 

program 115 020 31 748,53 tis.Kč 
program 115 160 4 002,32 tis.Kč 
program 115 180 14 684,58 tis.Kč 
program 115 190 16 900,15 tis.Kč 

 

b) účelové prostředky - 2 745,35 tis.Kč  

 133980081 – havarijní situace na dálnici D8   1 920,71 tis.Kč 
 133980064 – „Vyhodnocení povodně v červnu 2013“ 824,64 tis.Kč 
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c) běžné výdaje - 62 142,88 tis.Kč   
    z toho:  

- prostředky na náhradu újmy dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.  21 315,30 tis.Kč 
pro PO Správa NP Šumava 
- prostředky na projekt zahraniční rozvojové spolupráce  791,22 tis.Kč 
"Zvýšení připravenosti Gruzie na extrémní povětrnostní vlivy" pro PO ČGS  
- prostředky na zajištění pořadatelské služby a režie hudebního  50,00 tis.Kč 
festivalu "Čarovné tóny Macochy" pro PO Správa jeskyní  
- prostředky na úhradu závazků v rámci projektové činnosti  19 486,37 tis.Kč 

a výkonu státní geologické služby a rozvoj knihovního fondu pro PO ČGS    

- prostředky v rámci Národního systému inventarizace 20 500,00 tis.Kč 
 skleníkových plynů a prostředky na částečné krytí odpisů za r. 2014 pro PO ČHMÚ 
     

Upravená skutečnost 903 244,05 tis.Kč 
% čerpání UR           89,99 
  

Součástí příspěvku na činnost jsou kromě prostředků na částečné krytí 
provozu této skupiny organizací i další účelové prostředky z resortních dotačních 
programů: 

� Program péče o krajinu - rozpočet  i čerpání 10 850,00 tis.Kč, 

� Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP (včetně zajištění funkce lesního 
hospodáře) – rozpočet i čerpání 2 555,27 tis.Kč, 

� Výdaje na financování programů: 

 v tis.Kč 

PROGRAM UPRAVENÝ ROZPOČET ČERPÁNÍ CELKEM  ČERPÁNÍ NNV 
115020 43 487,24 61 893,10 31 748,53 

115160 0,00 4 002,32 4 002,32 

115180 45 344,00 48 760,66 14 684,58 

115190 64 400,00 73 943,45 16 900,15 

115270 52 682,00 0,00 0,00 

CELKEM 205 913,24  188 599,52 67 335,57 

� účelové prostředky převedené z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa: 

ORGANIZACE KÓD 
ÚČELU NÁZEV UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
ČERPÁNÍ 
CELKEM 

ČERPÁNÍ 
NNV 

ÚO MŽP 143980044 financování programu 115 270 52 682,00 0,00 0,00 

ČHMÚ 133980064 "Vyhodnocení povodně v červnu '13" 0,00 824,64 824,64 

CENIA 133980073 zapojení občanů ČR do civil.misí EU 306,74 306,74 0,00 

  143980051 navýšení prostředků na platy o 3,5% 147,14 147,14 0,00 

ČGS 133980081 řešení havarij.situace na dálnici D8 0,00 1 920,71 1 920,71 

  143980051 navýšení prostředků na platy o 3,5% 1 256,00 1 256,00 0,00 

Správa KRNAP 143980051 navýšení prostředků na platy o 3,5% 428,81 428,81 0,00 

Správa NP Šumava 143980051 navýšení prostředků na platy o 3,5% 554,25 554,25 0,00 

Správa NP Podyjí 143980051 navýšení prostředků na platy o 3,5% 70,03 70,03 0,00 

CELKEM     55 444,96 5 508,31 2 745,35 
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� účelové prostředky převedené z kapitoly 396 – Státní dluh určené na náhradu 
újmy dle § 58 zákona č. 114/1992  Sb. (kód účelu 143960001) pro PO Správa 
NP Šumava – rozpočet i čerpání 16 835,45 tis. Kč 

� účelové prostředky na náhradu újmy dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb. pro PO 
Správa NP Šumava –  rozpočet 7 854,58 tis.Kč, čerpání 29 169,88 tis.Kč, z toho 
NNV 21 315,30 tis.Kč 

� projekty zahraniční rozvojové spolupráce (ČHMÚ, ČGS, Správa KRNAP) 
rozpočet 13 209,14 tis.Kč, čerpání 13 188,23 tis.Kč, z toho NNV 791,22 tis.Kč 

� prostředky z rozpočtu MŽP na: 
- úkoly v oblasti geologické činnosti pro PO ČGS – čerpání ve výši 5 720,00  tis.Kč 
- na likvidaci starých důlních děl pro PO ČGS – čerpání 14 486,00 tis.Kč, 
- v oblasti přípravy na krizové situace pro PO ČHMÚ - čerpání 542,73 tis.Kč. 
 

Příspěvkové organizace čerpaly prostředky na základě měsíčních limitů, 
které byly stanoveny v návaznosti na konkrétní potřeby organizací (vliv např. 
sezónnosti činností u národních parků, zahajování akcí z dotačních titulů 
a programového financování, apod.). 

Z důvodu nenaplnění rozpočtované výše daňových příjmů, příjmů z vratek 
transferů a části příjmů z úroků ÚO MŽP byly na této položce vázány výdaje ve výši 
8 926,224 tis.Kč v ekonomickém informačním systému MŽP. 

   Hospodaření PO skončilo celkem se ziskem (po zdanění) v celkové výši 
38 255,80 tis.Kč (hlavní činnost 33 574,53 tis.Kč, jiná činnost 4  681,27 tis.Kč) – viz 
přiložený přehled: 

v tis.Kč 

Příspěvková organizace  Hospodá řský výsledek 
- hlavní činnost  

Hospodá řský výsledek 
- jiná činnost  Celkem  

ČHMÚ 6 995,76 0,00 6 995,76 
CENIA -1 528,08 0,00 -1 528,08 
ČGS 7 341,63 259,31 7 600,94 
KRNAP 3 198,50 -10,43 3 188,07 
Správa NP a CHKO Šumava 14 456,43 68,56 14 525,00 
Správa NP Podyjí 0,00 5,04 5,04 
Správa jeskyní 3 110,29 4 358,79 7 469,08 

Celkem  33 574,53 4 681,27 38 255,80 

Ztráta ve výši 1 528,08 tis.Kč u PO CENIA vznikla v důsledku ukončení 
projektu „Příprava a implementace řízení organizací v rezortu MŽP“, o kterém 
rozhodla porada vedení MŽP č. 33 dne 11. 11. 2014. Organizaci nebyl navýšen 
příspěvek na činnost o výše uvedenou částku, protože mezi PO CENIA a ÚO 
nedošlo ke shodě v otázce vyrovnání a pokrytí výdajů, vynaložených na výše 
uvedený projekt.  
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 PO Správa KRNAP vykázala v hospodářském výsledku u jiné činnosti ztrátu 
ve výši 10,43 tis.Kč v důsledku nižšího prodeje zboží v informačních střediscích 
správy (dopad poklesu návštěvníků). 

 V resortu MŽP má každá PO, s výjimkou národních parků, specifický 
charakter a je svého druhu ojedinělá. Objem příspěvků na činnost (souhrn položek 
5331 a 5336 včetně použití NNV) se za posledních 6 let vyvíjel následovně: 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkem (v tis.K č): 1 410 701 1 317 131 1 196 534 1 197 846 1 028 764 1 241 693 

institucionál.VaV                    78 204 85 397 97 083 0 0 0 

VaV účelové 45 898 54 237 27 465 0 0 0 

ostatní přísp.na činnost    1 014 282 949 815 821 117 909 187 790 524 833 463 

PPK 23 964 15 030 17 085 10 800 10 850 10 850 

příspěvky LH 0 0 0 1 417 2 412 2 555 

programové financování 230 427 200 000 219 535 258 209 208 221 379 665 

projekty EHP/Norsko 16 507 6 844 9 064 167 0 0 

projekt OP VkP MŠMT 1 419 5 208 5 185 5 156 6 142 13 917 

projekt OP PS - Cíl III 0 600 0 0 0 0 

projekt EU OP LZZ 0 0 0 3 285 10 615 0 

Program LIFE+ 0 0 0 9 249 0 0 
Program švýcarsko-české 
spolupráce     

0 0 0 376 0 1 242 

 
Z přehledu vyplývá, že celkový objem příspěvků je ovlivňován zejména výdaji  

na programové financování, výdaji na PPK, ostatními příspěvky na činnost 
a částečně i nově zahajovanými projekty v rámci OP spolufinancovaných 
z prostředků fondů EU a FM.  

Mzdové náklady p říspěvkových organizací:  

U příspěvkových organizací se odměňování řídilo zákonem č. 262/2006 Sb.  
Ze mzdové regulace je od r. 2011 vyjmuta PO SJ. Schválený závazný limit 
prost ředků na platy činil 495 997,83 tis.K č a ostatní osobní náklady 
24 554,77 tis.K č. Limit mzdových náklad ů PO pro 1 783 zaměstnanc ů v celkové 
výši 520 552,60 tis.K č byl na základě rozpočtových opatření schválených 
Ministerstvem financí upraven následovně: 

� dopis č.j. MF-7 872/2014/19-1904 ze dne 21.1.2014 – snížení počtu 
funkčních míst u Správy KRNAP o 5 

 

� dopis č.j. MF-13 719/2014/19-1904 ze dne 5.2.2014 – snížení 
počtu funkčních míst u Správy NP a CHKO Šumava o 2  

 

� dopis č.j. MF-35 570/2014/1904 - 3 ze dne 7.5.2014 – navýšení 
prostředků na platy PO CENIA z rozpočtu VPS o účelové prostředky 
na úhradu nákladů spojených s vysláním expertky do Evropské 
agentury pro ŽP (kód účelu 133980073) 

+ 226,51 tis.K č 

� dopis č.j. MF-43 520/2014/1904 - 3 ze dne 13.6.2014 – snížení 
prostředků na platy a 7 funkčních míst u organizace CENIA 
převodem do aparátu MŽP 

- 1 146,55 tis.K č 
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� dopis č.j. MF-54 199/2014/1904 – 3 ze dne 6.8.2014 – navýšení 
prostředků na platy a ostatní osobní náklady PO Česká geologická 
služba z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí pro 
na realizaci projektů „Mongolsko“ a „Etiopie“ zahraniční rozvojové 
spolupráce 

+ 2 192,26 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-56 308/2014/1904 - 3 ze dne 27.8.2014 – navýšení 
prostředků na platy a ostatní osobní náklady PO Česká geologická 
služba z rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy pro PO Česká geologická služba na projekt z OP VpK 
„Vědou ke vzdělání, vzděláním ke vědě“ část SR (15%) 

+ 913,49 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-56 308/2014/1904 - 3 ze dne 27.8.2014 – navýšení 
prostředků na platy a ostatní osobní náklady a 11 funkčních míst 
u PO Česká geologická služba na projekt z OP VpK „Vědou ke 
vzdělání, vzděláním ke vědě“ část EU (85%) 

+ 5 176,43 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-72 342/2014/1904 - 3 ze dne 11.11.2014 – navýšení 
limitu prostředků na platy z limitu prostředků na ostatní osobní 
náklady u PO ČHMÚ 

 

� dopis č.j. MF-72 351/2014/1904 - 3 ze dne 13.11.2014 – navýšení 
účelových prostředků na platy kapitoly MŽP z kapitoly 398 – 
Všeobecná pokladní správa na základě usnesení vlády č. 779/2014 
k posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol v r. 2014 na 
zvýšení platů v OSS a PO 

+ 1 819,42 tis.K č 

� dopis č.j. MF-74 555/2014/1904 – 3 ze dne 27.11.2014 – navýšení 
prostředků na platy PO Správa KRNAP z rozpočtu kapitoly 306 – 
Ministerstvo zahraničních věcí na realizaci projektu „Tušsko“ 
zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 97,78 tis.K č 

� dopis č.j. MF-76 760/2014/1904 – 3 ze dne 3.12.2014 – navýšení 
prostředků na platy a ostatní osobní náklady PO Česká geologická 
služba z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí na 
realizaci projektu „Dusheti“ zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 547,76 tis.K č 

� dopis č.j. MF-76 765/2014/1904 - 3 ze dne 4.12.2014 – navýšení 
limitu prostředků na ostatní osobní náklady z limitu prostředků na 
platy u PO CENIA 

 

� dopis č.j. MF-76 763/2014/1904 - 3 ze dne 4.12.2014 – navýšení 
limitu prostředků na ostatní osobní náklady z limitu prostředků na 
platy u PO Správa NP a CHKO Šumava 

 

� dopis č.j. MF-76 758/2014/1904 – 3 ze dne 10.12.2014 – navýšení 
prostředků na platy PO Správa KRNAP snížením z OSS AOPK ČR 
a Správa NP České Švýcarsko v návaznosti na vzájemnou 
spolupráci resortních organizací MŽP ve věci koordinace české 
sekce The EUROPARC Federation – EUROPARC ČR 

+ 54,11 tis.K č 

Úprava celkem            9 881,21 tis.K č 
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U jednotlivých organizací se navýšení limitu prostředků na platy a OON 
v tis.Kč projevilo následovně: 

PO Platy OON 
Počet 

zaměst. 
Počet zam. 

(roč.průměr) 

CENIA - 1 311,05 + 500,00 - 7 - 4 

ČGS + 8 443,37 + 1 316,94 + 11 + 5 

ČHMÚ + 1 800,00 - 1 800,00 0 0 

Správa KRNAP + 523,63 0,00 - 5 - 5 

Správa NP Šumava - 1 116,50 + 1 500,00 - 2 - 2 

Správa NP Podyjí + 24,82 0,00 0 0 

celkem + 8 364,27 + 1 516,94 - 3 - 6 

Závazný limit  prost ředků na platy  po změnách tedy k 31.12.2014 činil 
504 362,10 tis.K č a závazný limit na ostatní osobní náklady  26 071,71 tis.K č, 
limit mzdových nákladů byl celkem ve výši 530 433,81 tis. K č. Limit po čtu 
zaměstnanc ů činil 1 780 míst a p řepočtený 1 777 . 

Upravený rozpo čet po promítnutí všech změn tedy činil 530 433,80 tis.K č.  

V rámci rozpočtových opatření Ministerstva financí ČR bylo schváleno 
povolené překročení limitu prostředků na platy a OON pro tyto PO: 

ORGANIZACE SOUHLAS MF ČR PLATY OON FM 

ČHMÚ MF-66 000/2014/1904-3 5 615,43 83,00 0 

  MF-76 767/2014/1904-3 224,58 97,46 0 

mezisoučet - ČHMÚ   5 840,01 180,46 0 

CENIA MF-76 765/2014/1904-3 6 887,61 1 745,50 0 

ČGS MF-17 047/2014/19-1904 449,16 
 

0 

 
MF-61 785/2014/1904-3 51 805,44 2 468,80 0 

mezisoučet - ČGS   52 254,60 2 468,80 0 

Správa KRNAP MF-76 773/2014/1904-3 2 841,64 153,16 0 

CELKEM   67 823,86  4 547,91 0 

 
Skute čné čerpání k 31.12.2014 (v tis.Kč) činilo: 

 CELKEM PLATY OON Průměr. přepočt. 
počet zam. 

 570 182,19 544 388,53 25 793,66 1 614 
Čerpání fondu odměn celkem - 5 058,02 - 4 954,90 - 103,12 0 

Prostředky z ostatních grantů a projektů - 46 720,61 - 42 479,15 - 4 241,46 0 

Upravená skute čnost k 31.12.2014        518 403,56 496 954,48 21 449,08 1 614 

Po zohlednění použití povoleného překročení a MRZ (FO) činilo čerpání  
prostředků na platy ve srovnání s rozpočtem po změnách méně o 7 407,62 tis.Kč 
a u prostředků na OON o částku 4 622,63 tis.Kč.  

K úspoře prostředků na platy došlo především u PO Správa NP Šumava 
(2 662,07 tis.Kč) a u ČGS (3 953 tis.Kč). Nedočerpání prostředků na OON vykazují 
zejména organizace ČHMÚ (3 390,63 tis.Kč), Správa KRNAP (135,73 tis.Kč) 
a Správa NP Šumava (807,62 tis.Kč).  
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Plnění počtu funk čních míst činilo 1 614, tj. ve srovnání s upraveným 
limitem ve výši 1 777 funk čních míst  méně o 163 míst (9,17 %). Podstatné snížení 
vykazuje ČHMÚ (71 míst) a Správa  NP Šumava (43 míst), které se tak připravují 
na snížení limitu počtu zaměstnanců od 1. 1. 2015. 
Ve srovnání s průměrným platem propočteným z upraveného limitu platů a ročního 
průměru zaměstnanců (bez povoleného překročení, který činil 23 652,- Kč, činil 
skutečný průměrný plat (vč. povoleného překročení a FO) 28 106,- Kč, tj. byl vyšší 
o cca 19 % a mírně vzrostl i nad úroveň dosaženou v roce 2013 (o 41,- Kč). 
 
3.2.5.2 Neinvestiční transfery vysokým školám  

položka 5332 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 157,73 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 157,73 tis.Kč  
Upravená skutečnost             0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,00 

Vysoké školy obdržely v r. 2014 neinvestiční prostředky v rámci následujicích 
dotačních programů: 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpány NNV ve výši 153,61 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 1,70 tis.Kč, 

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpány NNV 2,42 tis.Kč. 

 
3.2.5.3 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím  

položka 5334 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 56 240,81 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 42 846,23 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 5 671,88 tis.Kč  
Upravená skutečnost 37 174,35 tis.Kč  
% čerpání UR                                    66,10 

Veřejné výzkumné instituce obdržely v r. 2014 neinvestiční prostředky 
v rámci těchto dotačních programů: 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpány NNV 265,98 tis.Kč, 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpáno 36 740,79 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
672,22 tis.Kč, z toho NNV 264,38 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
25,71 tis.Kč, 
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� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpány NNV 1 898,86 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV ve 
výši 3 242,67 tis.Kč. 

 

3.2.5.3 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím  

položka 5336 

Schválený rozpočet 5 720,52 tis.Kč 
Upravený rozpočet 31 000,56 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 206 224,73 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 182 696,53 tis.Kč  
Upravená skutečnost 23 528,20 tis.Kč  
% čerpání UR                                    75,90 

 Tyto prostředky byly vynaloženy v rámci programů:  

� Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) – čerpáno ve 
výši 13 917,23 tis.Kč (ČGS), 

� Program švýcarsko-české spolupráce - čerpány NNV ve výši 1 241,98 tis.Kč 
(KRNAP), 

� Program 115 010 „Rozvoj a obnova MTZ resortu“ - Integrovaný operační 
program (IOP) – čerpány NNV 5,80 tis.Kč (NP Šumava), 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
191 059,73 tis.Kč, z toho NNV 181 448,76 tis.Kč. Prostředky čerpaly ČGS 
(170 969 tis.Kč), KRNAP (10 385 tis.Kč), NP Šumava (8 114 tis.Kč) a NP Podyjí 
(1 592 tis.Kč). 

 

3.2.5.4 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím  

položka 5339 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 24 561,73 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 49 935,06 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 30 493,23 tis.Kč  
Upravená skutečnost 19 441,83 tis.Kč  
% čerpání UR                                    79,15 

Tyto prostředky byly vynaloženy v rámci programů:  

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
46 328,48 tis.Kč, z toho NNV 29 569,25 tis.Kč,   

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 1 230,50 tis.Kč, z toho NNV 
591,18 tis.Kč,  

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 449,61 tis.Kč, z toho NNV 205,12 tis.Kč, 
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� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
1 377,58 tis.Kč, z toho NNV 16,45 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 548,90 tis.Kč, z toho NNV 111,24 tis.Kč. 

 

3.2.6 Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu  

podseskupení 549 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 202 544,95 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 153 164,93 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 39 384,60 tis.Kč  
Upravená skutečnost 113 780,32 tis.Kč  
% čerpání UR                                     56,18 
 

v tom: 

3.2.6.1 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám  

položka 5493 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 202 061,24 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 152 701,94 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 39 384,60 tis.Kč  
Upravená skutečnost 113 317,33 tis.Kč   
% čerpání KR                                    56,08 

 
U fyzických osob nepodnikajících (položka 5493) se jedná o velký počet 

příjemců s relativně malými částkami dotací. Těmto příjemcům byly v roce 2014 
poskytnuty neinvestiční dotace v rámci následujících dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno 3 744,00 tis.Kč, z toho NNV 5,82 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“  – čerpáno 
93 790,69 tis.Kč, z toho NNV 28 947,79 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
1 823,77 tis.Kč, z toho NNV 113,99 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 53 339,43 tis.Kč, z toho NNV 
10 312,96 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV ve 
výši 4,05 tis.Kč.  
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 3.2.6.2 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

položka 5499 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 483,71 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 462,99 tis.Kč 
z toho čerpání NNV 0,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 462,99 tis.Kč  
% čerpání KR                                    95,72 
 

Tyto prostředky byly čerpány na náhrady výdajů za ubytování náměstků MŽP. 

3.2.7 Neinvesti ční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním  
orgán ům  

podseskupení 551 

Schválený rozpočet             218 890,94 tis.Kč 
Upravený rozpočet             179 270,94 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 181 660,81 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 3 035,88 tis.Kč  
Upravená skutečnost 178 624,93 tis.Kč  
% čerpání UR                                    99,64 
             

Z rozpočtu byly čerpány prostředky na úhradu závazků vyplývajících 
z mezistátních úmluv, např.: 

� příspěvek Evropské organizaci pro využívání meteorolog.satelitů (EUMETSAT) 
ve výši 69 873,00 tis.Kč 

� příspěvek Globálnímu fondu životního prostředí (GEF) ve výši 29 663,00 tis.Kč 

� příspěvek dle  Smlouvy o spolupráci ČR s Evropským centrem pro 
střednědobou předpověď počasí (ECMWF) ve výši 8 236,00 tis.Kč 

� příspěvek Zelenému klimatickému fondu (GCF) ve výši 10 000,00 tis.Kč,  

� příspěvek Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (MKOL) ve výši 
6 824,00 tis.Kč. 

� příspěvek Mnohostrannému fondu pro plnění Montrealského Protokolu (MLF) 
ve výši 15 624,00 tis.Kč 

Dále byly v rámci dotace uhrazeny členské příspěvky pro OSS AOPK ČR 
a Správa NP ČŠ těmto mezinárodním organizacím: 

� Federace evropských velkoplošných chráněných území – AOPK (EUROPARC) 
65,00 tis.Kč 

� Federace evropských velkoplošných chráněných území – NP Česko-saské 
Švýcarsko (EUROPARC) 16,00 tis.Kč 

Podrobný přehled uhrazeného objemu příspěvků mezinárodním organizacím 
ke dni 31.12.2014 je připojen v tabulkové části materiálu.  
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3.2.8 Ostatní neinvesti ční transfery do zahrani čí 

podseskupení 553 

Schválený rozpočet 0.00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 40 000,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 40 000,00 tis.Kč 
z toho čerpání NNV 0,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 40 000,00 tis.Kč  
% čerpání KR                                   100,00 

Z rozpočtu byl poskytnut dar do zahraničí ve výši 40 mil. Kč německé vládě 
na Readiness Programme podporující aktivity nově zřízeného Zeleného 
klimatického fondu v souladu s usnesením vlády č. 236 ze dne 9.4.2014. Za tímto 
účelem byla rovněž uzavřena dohoda mezi Německou společností pro mezinárodní 
spolupráci (GIZ) a MŽP. 
 

3.3 Investi ční výdaje  

Schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 315 – Ministerstvo životního 
prostředí byl pro rok 2014 po novele zákona schválen ve výši 9 900 949,10 tis.K č. 
V průběhu hodnoceného roku byl schválený rozpočet kapitoly upraven na základě 
rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí ČR následovně: 

� dopis č.j. MF-23 417/2014/19 - 1904 ze dne 17.3.2014 – snížení 
investičních prostředků programu 115 120 převodem do 
prostředků na platy včetně příslušenství organizaci AOPK ČR na 
financování projektu OPŽP „Monitoring a celoplošné mapování 
evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu 
soustavy NATURA 2000 v ČR“ 

- 450,00 tis.K č

� dopis č.j. MF-17 465/2014/19 - 1904 ze dne 18.3.2014 – snížení 
investičních prostředků programu 115 280 – Nová zelená úsporám  
převodem do prostředků na platy včetně příslušenství u ústředního 
orgánu MŽP  

- 2 921,99 tis.K č

� dopis č.j. MF-31 022/2014/19 - 1904 ze dne 22.4.2014 – navýšení 
investičních prostředků programu 115 120 převodem z prostředků 
na platy včetně příslušenství organizace AOPK ČR z projektu 
„Souhrn doporučených opatření pro evropsky významné lokality 
v ČR“ 

+ 7 351,50 tis.K č

� dopis č.j. MF-35 530/2014/19-1904 ze dne 24.4.2014 – souvztažné 
navýšení prostředků do rozpočtu MŽP na programy OPŽP: 

+ 4 200 000,00 tis.K č

115 110 „Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní“ 

926 000,00 tis.Kč 

115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ 320 000,00 tis.Kč 
115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ 980 000,00 tis.Kč 
115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění 

a snižování environmentálních rizik“ 
14 000,00 tis.Kč 

115 240 „Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ 

 
 

1 960 000,00 tis.Kč 
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� dopis č.j. MF-54 644/2014/1904 ze dne 21.8.2014 – navýšení 
účelových investičních prostředků programu 115 270 – MŽP 
Likvidace škod po živelních pohromách převodem z rozpočtu 
kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa dle usnesení vlády ČR 
č. 845/2013 

+ 52 682,00 tis.K č

� dopis č.j. MF-64 616/2014/1904 - 3 ze dne 29.9.2014 – souvztažné 
navýšení prostředků do rozpočtu MŽP na programy OPŽP: 

+ 10 000 000,00 tis.K č

115 110 „Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní“ 

4 000 000,00 tis.Kč 

115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ 700 000,00 tis.Kč 
115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 

vzdělávání, Poradenství a osvěty“ 
150 000,00 tis.Kč 

115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ 2 650 000,00 tis.Kč 
115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ 1 300 000,00 tis.Kč 
115 240 „Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží“ 
1 200 000,00 tis.Kč 

� dopis č.j. MF-72 526/2014/1904 ze dne 19.11.2014 – navýšení 
účelových investičních prostředků programu 115 270 – MŽP 
Likvidace škod po živelních pohromách převodem z rozpočtu 
kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa dle usnesení vlády ČR 
č. 845/2013 

+ 32 198,82 tis.K č

� dopis č.j. MF-74 276/2014/1904 - 3 ze dne 19.11.2014 – 
souvztažné navýšení prostředků do rozpočtu MŽP na programy 
OPŽP: 

+ 2 570 000,00 tis.K č

115 110 „Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní“ 

480 000,00 tis.Kč 

115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ 500 000,00 tis.Kč 
115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 

vzdělávání, Poradenství a osvěty“ 
100 000,00 tis.Kč 

115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ 760 000,00 tis.Kč 
115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ 500 000,00 tis.Kč 
115 240 „Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží“ 
230 000,00 tis.Kč 

� dopis č.j. MF-76 772/2014/1904 - 3 ze dne 3.12.2014 – navýšení 
investičních prostředků programu 115 020 – Rozvoj a obnova MTZ 
systému řízení MŽP převodem z rozpočtu kapitoly 334 – 
Ministerstvo kultury pro Krkonošské muzeum v Jilemnici spadající 
pod Správu KRNAP 

+ 98,00 tis.K č

� dopis č.j. MF-76 638/2014/1904 - 3 ze dne 11.12.2014 – snížení 
investičních prostředků programu 115 280 – Nová zelená úsporám 
z důvodu převodu do rozpočtu kapitoly 322 – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu představujících podíl z dražeb emisních 
povolenek EUA za I. – III.Q. 

- 249 987,73 tis.K č

� dopis č.j. MF-76 924/2014/1904 ze dne 11.12.2014 – navýšení 
účelových investičních prostředků programu 115 270 – MŽP 
Likvidace škod po živelních pohromách převodem z rozpočtu 
kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa dle usnesení vlády ČR  

+ 50 000,00 tis.K č

Úprava celkem         + 16 658 970,60 tis.K č 
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Upravený rozpočet kapitálových výdajů ke dni 31.12.2014 po navýšení 

o částku 16 658 970,60 tis.Kč činil 26 559 919,70 tis.K č. 

Interními přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji byl rozpočet 
investičních výdajů kapitoly snížen celkem o 2 236 245,28 tis.K č a to v rámci 
program. financování IS EDS/SMVS na následujících programech: 

PROGRAM PŘESUNY PROSTŘEDKŮ 
115020 -148 144,61 tis.Kč 
115110 -76 226,81 tis.Kč 
115120 -657 460,80 tis.Kč 
115130 -12 404,95 tis.Kč 
115150 -74 209,97 tis.Kč 
115160 41,00 tis.Kč 
115180 -150,01 tis.Kč 
115190 16 600,00 tis.Kč 
115210 -48 096,63 tis.Kč 
115220 -14 502,87 tis.Kč 
115230 -6 973,01 tis.Kč 
115240 -1 150 828,12 tis.Kč 
115260 -1 385,37 tis.Kč 
115270 -62 403,13 tis.Kč 
115280 -100,00 tis.Kč 

CELKEM  -2 236 245,28 tis.K č 

 
Upravený rozpo čet    24 323 674,42 tis.K č 
Skute čné čerpání k 31.12.2014 28 649 006,23 tis.K č  

Snížení o čerpání nárok ů z nespot řebovaných výdaj ů - 10 057 124,78 tis.K č       
 v tom: ÚO MŽP - celkem 9 948 479,16 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

115 020 25 726,78 tis.Kč 
115 110 3 015 201,67 tis.Kč 
115 120 1 102 843,44 tis.Kč 
115 130 264 334,19 tis.Kč 
115 150 5 411,40 tis.Kč 
115 160 1 234,37 tis.Kč 
115 180 3 405,89 tis.Kč 
115 190 1 072,68 tis.Kč 
115 210 2 939 104,44 tis.Kč 
115 220 1 636 409,35 tis.Kč 
115 230 156 160,31 tis.Kč 
115 240 695 535,30 tis.Kč 
115 260 3 244,91 tis.Kč 
115 270 59,78 tis.Kč 
115 280 34 041,67 tis.Kč 
115 290 64 692,99 tis.Kč 
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 AOPK ČR - celkem 103 270,82 tis.Kč 
 dělení dle programů: 

115 020 16 947,21 tis.Kč 
115 120 73 866,72 tis.Kč 
115 160 12 456,89 tis.Kč 

 
 ČIŽP - celkem 1 316,69 tis.Kč 
 Program 115 020 1 316,69 tis.Kč 
  
 Správa NP ČŠ 4 058,11 tis.Kč 
 Program 115 020 4 058,11 tis.Kč 
 

Upravená skute čnost         18 591 881,45 tis.K č 
 % čerpání UR                    76,44            

 
Z důvodu nenaplnění rozpočtované výše příjmů z prodeje emisních 

povolenek ÚO MŽP byly vázány investiční výdaje programu 115 280 „Nová zelená 
úsporám“ ve výši 8 671,86 tis.Kč. 

 Kapitálové rozpočtové prostředky byly určeny na financování výdajů v rámci 
schválených programů: 

  
• 115 010 a 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ resortu“ 
• 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ 
• 115 180 „Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydrometeo-

rologické jevy - povodně a jakost vody“ (ADAPT) 
• 115 190 „Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu“ (SMOK) 
• 115 110 -130,115 150,115 210 – 240 v rámci Operačního programu ŽP 
• 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ 
• 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“  
• 115 280 „Nová zelená úsporám“ 
• 115 290 „Zelená úsporám“ 

 Rozpočet a čerpání jednotlivých programů MŽP je doloženo přehledem 
o výdajích jednotlivých programů v jednotlivých částech zprávy. 

 Prostředky pro OSS MŽP jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtového 
opatření. Vlastní čerpání pak probíhá v rámci jejich organizací z účtů u ČNB. 
Příspěvkovým organizacím a externím příjemcům jsou příspěvky a dotace 
poskytovány platebním příkazem přímo na účet příjemců. 

Z celkového objemu schváleného a upraveného rozpočtu investičních výdajů 
a jeho čerpání připadá dle druhového členění výdajů na: 
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3.3.1 Kapitálové výdaje OSS (OSS MŽP, AOPK ČR, ČIŽP, Správa NPČŠ) 

    seskupení položek 61 a 69 

Schválený rozpočet 9 885 077,60 tis.Kč 
Upravený rozpočet 2 728 370,57 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 196 424,92 tis.Kč 
Snížení o čerpání NNV celkem - 116 445,10 tis.Kč  
v tom: 
 
Snížení o čerpání nárok ů z nespot řebovaných výdaj ů - 116 445,10 tis.K č       
 v tom: ÚO MŽP - celkem 7 799,49 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

115 020 6 322,38 tis.Kč 
115 150 1 477,11 tis.Kč 

 
  AOPK ČR - celkem 103 270,81 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

115 020 16 947,21 tis.Kč 
115 120 73 866,72 tis.Kč 
115 160 12 456,89 tis.Kč 

 
  ČIŽP – celkem 1 316,69 tis.Kč 
  program 115 020 1 316,69 tis.Kč 

  Správa NP ČŠ - celkem 4 058,11 tis.Kč 
  program 115 020 4 058,11 tis.Kč 

Upravená skute čnost 79 979,82 tis.K č  
% čerpání UR                                      2,93  

 Nízké procento čerpání je ovlivněno zahrnutím upraveného rozpočtu na 
položce 6909, který činí 2 505 048,64 tis.Kč, a nebyl čerpán. Po odpočtu této částky 
činí upravený rozpočet kapitál. výdajů OSS 223 321,93 tis.Kč. Procento čerpání by 
se zvýšilo na 35,81 %.  

 Prostředky (vč. NNV) byly čerpány v rámci následujících programů: 

� 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ resortu“ – čerpáno ve výši 44 011,76 tis.K č, 
z toho NNV 28 644,39 tis.Kč 

OSS ČERPÁNÍ - CELKEM  ČERPÁNÍ NNV 
ÚO MŽP 9 205,27 tis.Kč 6 322,38 tis.Kč 
AOPK ČR 24 677,78 tis.Kč 16 947,21 tis.Kč 
ČIŽP 3 915,27 tis.Kč 1 316,69 tis.Kč 
Správa NP ČŠ 6 213,45 tis.Kč 4 058,11 tis.Kč 
CELKEM 44 011,76 tis.K č 28 644,39 tis.K č 
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� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno ve výši 
137 701,10 tis.K č, z toho NNV 73 866,72 tis.Kč 

OSS ČERPÁNÍ - CELKEM ČERPÁNÍ NNV 
AOPK ČR 103 803,92 tis.Kč 73 866,72 tis.Kč 
Správa NP ČŠ 33 897,18 tis.Kč 0,00 tis.Kč 
CELKEM 137 701,10 tis.K č 73 866,72 tis.K č 

� Program 115 150 „Technická asistence OP ŽP“ – čerpány NNV ve výši 
1 477,11 tis.K č pro ÚO MŽP 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno ve výši 
13 234,95 tis.K č, z toho NNV 12 456,89 tis.Kč pro AOPK ČR 

 Podrobnosti o účelu vynaložených prostředků jsou uvedeny v části zprávy, 
která obsahuje hodnocení výdajů na programové financování evidovaných 
IS EDS/SMVS. 
 

3.4 Investi ční příspěvky a transfery 

 

3.4.1 Investi ční transfery podnikatelským subjekt ům  

podseskupení 631 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 7 602 705,03 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 9 676 628,23 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 2 980 190,95 tis.Kč  
Upravená skutečnost 6 696 437,28 tis.Kč  
% čerpání UR                                     88,08 
 

 V rámci dotací podnikatelským subjektům byly prostředky zasílány přímo na 
účet příjemců. Prostředky byly použity na následující výdaje: 

3.4.1.1 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým 
osobám  

položka 6312 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 289 116,50 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 332 566,90 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 61 776,27 tis.Kč  
Upravená skutečnost 270 790,63 tis.Kč  
% čerpání UR                                    93,66 
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Prostředky byly použity na financování akcí evidovaných v těchto 
následujících programech: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
6 577,82 tis.Kč, z toho NNV 5 845,87 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“  – čerpáno 
490,58 tis.Kč, z toho NNV 172,50 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 76 193,69 tis.Kč, z toho NNV 38 438,33 tis.Kč, 

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpáno 4 916,40 tis.Kč, z toho NNV 2 559,61 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 244 262,43 tis.Kč, z toho NNV 
14 633,96 tis.Kč, 

� Program 115 280 „Nová zelená úsporám“ – čerpány NNV ve výši 126,00 tis.Kč. 

 

3.4.1.2 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým 
osobám  

položka 6313 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 7 241 435,98 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 9 298 702,87 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 2 917 416,52 tis.Kč  
Upravená skutečnost 6 381 286,35 tis.Kč  
% čerpání UR                          88,12 

 
V roce 2014 obdržely právnické osoby podnikající zařazené na položku 6313 

prostředky v rámci těchto programů: 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpáno 1 618 260,41 tis.Kč, z toho NNV 311 968,69 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
231 605,58 tis.Kč, z toho NNV 141 045,93 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 5 697 521,38 tis.Kč, z toho NNV 2 032 845,09 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
110 734,19 tis.Kč , z toho NNV 58 378,67 tis.Kč, 

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpáno 387 799,62 tis.Kč, z toho NNV 145 180,78 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 1 202 835,53 tis.Kč, z toho NNV 
226 607,39 tis.Kč, 

� Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ - čerpáno 
49 946,16 tis.Kč, z toho NNV 1 389,97 tis.Kč. 
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3.4.1.3 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu  

položka 6315 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 72 152,54 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 45 358,45 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 998,16 tis.Kč  
Upravená skutečnost 44 360,30 tis.Kč  
% čerpání UR                                     61,48 
 

Na tuto položku byly zařazeny akce z programu 115 120 „Podpora 
zlepšování stavu přírody a krajiny“, jejímž realizátorem byl státní podnik Správa 
železniční dopravní cesty. 
 

3.4.2 Investi ční transfery neziskovým a podobným organizacím  

podseskupení 632 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 250 939,60 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 353 090,56 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 123 648,68 tis.Kč  
Upravená skutečnost 229 441,88 tis.Kč  
% čerpání UR                           91,43 
  

Prostředky byly uvolněny v rámci následujících druhů výdajů: 
 

3.4.2.1 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem  

položka 6321 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 38 930,92 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 59 047,09 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 23 055,39 tis.Kč  
Upravená skutečnost 35 991,69 tis.Kč  
% čerpání UR                          92,45 

Obecně prospěšné společnosti obdržely v roce 2014 investiční prostředky 
v rámci těchto programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“  – čerpáno 
7 395,90 tis.Kč, z toho NNV 3 236,98 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 43 633,56 tis.Kč, z toho NNV 
13 581,28 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV ve výši 1 012,50 tis.Kč, 
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� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 3 425,50 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ - čerpáno 3 579,63 tis.Kč, z toho NNV 
1 799,13 tis.Kč. 
 

3.4.2.2 Investiční transfery občanským sdružením  

položka 6322 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 181 039,99 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 231 311,35 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 62 670,48 tis.Kč  
Upravená skutečnost 168 640,87 tis.Kč  
% čerpání UR                                    93,15 

 

Občanská sdružení obdržela v roce 2014 investiční prostředky v rámci těchto 
programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
70 377,80  tis.Kč, z toho NNV 29 912,28 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 52 497,15 tis.Kč, z toho NNV 
10 053,51 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 28 682,95 tis.Kč, z toho NNV 15 121,89 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
66 023,18 tis.Kč, z toho NNV 6 309,57 tis.Kč, 

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpáno 645,15 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 13 085,12 tis.Kč, z toho NNV 
1 273,23 tis.Kč. 

 

3.4.2.3 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem  

položka 6323 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 5 194,12 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 11 197,85 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 7 587,61 tis.Kč  
Upravená skutečnost 3 610,24 tis.Kč  
% čerpání UR                           69,51 
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Církve a náboženské společnosti obdržely v roce 2014 investiční prostředky 
v rámci těchto programů: 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV ve výši 3 722,90 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
6 905,55 tis.Kč, z toho NNV 3 295,32 tis.Kč, 

� Program 115 290 „Zelená úsporám“ – čerpány NNV ve výši  569,40 tis.Kč, 

 

3.4.2.4 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím  

položka 6329 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 25 774,56 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 51 534,27 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 30 335,20 tis.Kč  
Upravená skutečnost 21 199,07 tis.Kč  
% čerpání UR                                    82,25 
 

Výše uvedené transfery byly čerpány v rámci těchto programů: 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpáno 46 424,51 tis.Kč, z toho NNV 26 405,44 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV ve výši 3 929,76 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 1 180,00 tis.Kč. 

 

3.4.3 Investi ční transfery ve řejným rozpo čtům úst řední úrovn ě  

podseskupení 633 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 404,28 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 3 934,29 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 3 934,29 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                       0,00 

 

Prostředky byly poskytnuty Státnímu fondu životního prostředí ČR na 
zajištění kvalitní výkonné struktury pro OPŽP v rámci programu 115 150 „Technická 
asistence“. V letošním roce byly prostředky na položce 6332 čerpány na níže 
uvedené akce: 
„CZ.1.02/8.2.00/10.08945 Podpora pro SW Lotus IBM“  444,92 tis.Kč 
„CZ.1.02/8.1.00/11.10299 Úhrada poštovného 2011-2013“  74,53 tis.Kč 
„CZ.1.02/8.2.00/13.22184 Nákup automobilů pro potřeby OPŽP“  862,98 tis.Kč 
„CZ.1.02/8.2.00/14.23307 Dodávka HW II. pro OPŽP 2014-2015“  2 551,86 tis.Kč 
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3.4.4 Investi ční transfery ve řejným rozpo čtům územní úrovn ě  

podseskupení 634 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 12 762 463,15 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 17 157 730,35 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 6 253 610,15 tis.Kč  
Upravená skutečnost 10 904 120,20 tis.Kč  
% čerpání UR                                     85,44 

 
Prostředky byly uvolněny na následující výdaje: 

 

3.4.4.1 Investiční transfery obcím  

položka 6341 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 10 247 356,44 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 14 195 878,20 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 5 340 163,12 tis.Kč  
Upravená skutečnost 8 855 715,09 tis.Kč  
% čerpání UR                                     86,42 

Obcím byly v roce 2014 poskytnuty investiční prostředky v rámci 
následujících programů: 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpáno 5 833 172,63 tis.Kč, toho NNV 2 029 847,28 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
1 031 795,60 tis.Kč, z toho NNV 630 803,87 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 394 007,23 tis.Kč, z toho NNV 
214 096,89 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
609,86 tis.Kč , z toho NNV 598,30 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 1 468 798,98 tis.Kč, z toho NNV 736 801,55 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
3 719 056,91 tis.Kč, z toho NNV 1 249 706,34 tis.Kč, 

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpány NNV ve výši 2 175,95 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 1 613 569,58 tis.Kč, z toho NNV 
410 756,08 tis.Kč, 
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� Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ – čerpáno 
69 169,55 tis.Kč, z toho NNV 1 854,94 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV ve 
výši 56,15 tis.Kč, 

� Program 115 290 „Zelená úsporám“ – čerpány NNV ve výši 63 465,77 tis.Kč. 
 

3.4.4.2 Investiční transfery krajům  

položka 6342 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 257 872,89 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 439 793,67 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 224 702,80 tis.Kč  
Upravená skutečnost 215 090,87 tis.Kč  
% čerpání UR                          83,41 
 

Krajským úřadům byly v roce 2014 poskytnuty investiční prostředky v rámci 
těchto programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
38 871,24 tis.Kč, z toho NNV 23 906,50 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 44 537,13 tis.Kč, z toho NNV 3 224,60 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
356 385,30 tis.Kč, z toho NNV 197 571,71 tis.Kč, 

 

3.4.4.3 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  

položka 6349 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 2 257 233,81 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 2 522 058,47 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 688 744,23 tis.Kč  
Upravená skutečnost 1 833 314,24 tis.Kč  
% čerpání UR                           81,22 
 
 Tyto prostředky byly v roce 2014 poskytnuty v rámci následujících programů: 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpáno 2 350 132,06 tis.Kč, z toho NNV 646 980,26 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
2 666,12 tis.Kč, z toho NNV 1 436,91 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 34 932,16 tis.Kč, z toho NNV 25 010,30 tis.Kč, 
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� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 134 328,13 tis.Kč, z toho NNV 
15 316,76 tis.Kč. 

 

3.4.5 Investi ční transfery p říspěvkovým a podobným organizacím  

podseskupení 635 

Schválený rozpočet 15 871,50 tis.Kč 
Upravený rozpočet 762 565,76 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 938 032,36 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 452 397,94 tis.Kč  
Upravená skutečnost 485 634,42 tis.Kč  
% čerpání UR                            63,68 

 

 Prostředky na investiční transfery PO byly použity na následující výdaje: 

3.4.5.1 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

položka 6351 

Schválený rozpočet 15 871,50 tis.Kč 
Upravený rozpočet 322 361,02 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 290 774,01 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 192 769,72 tis.Kč  
Upravená skutečnost 98 004,29 tis.Kč  
% čerpání UR                                    30,40 
 

Prostředky byly čerpány v rámci následujících programů: 

� 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ resortu“ – čerpáno 39 591,54 tis.K č, z toho 
NNV  19 404,40 tis.Kč 

v tom: 

ČHMÚ 4 827,01 tis.Kč 
CENIA 9 946,52 tis.Kč 
ČGS 5 093,74 tis.Kč 
KRNAP 1 652,11 tis.Kč 
Správa NP a CHKO Šumava 8 612,25 tis.Kč 
Správa NP Podyjí 164,88 tis.Kč 
Správa jeskyní 9 295,04 tis.Kč 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
220 874,94 tis.K č, z toho NNV 158 109,00 tis.Kč 

v tom: 

KRNAP 77 535,51 tis.Kč 
Správa NP a CHKO Šumava 129 012,12 tis.Kč 
Správa NP Podyjí 1 905,59 tis.Kč 
Správa jeskyní 12 421,72 tis.Kč 
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� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpány NNV 5 869,42 tis.K č  pro PO 
KRNAP, 

� 115 180 „Inf. podpora adapt. opatření na extrém. hydromet. jevy - povodně 
a jakost vody“ (ADAPT) – čerpáno 4 627,60 tis.K č, z toho NNV 3 405,89 tis.Kč 
pro PO ČHMÚ, 

� 115 190 „Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu“ – 
4 517,04 tis.K č, z toho NNV 1 072,68 tis.Kč pro PO ČHMÚ, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
4 322,78 tis.K č pro PO ČHMÚ, 

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpáno 10 970,68 tis.K č, z toho NNV 4 908,32 tis.Kč pro 
PO CENIA, 

 Podrobnosti o účelu vynaložených prostředků jsou uvedeny v části zprávy, 
která obsahuje hodnocení výdajů na programové financování v rámci IS 
SMVS/EDS. 
 

3.4.5.2 Investiční transfery vysokým školám  

položka 6352 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 41 040,86 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 54 918,28 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 20 983,88 tis.Kč  
Upravená skutečnost 33 934,40 tis.Kč  
% čerpání UR                                    82,68 
 

Tyto prostředky byly poskytnuty v rámci těchto programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
4 496,89 tis.Kč, z toho NNV 1 054,10 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 39 176,46 tis.Kč, z toho NNV 
16 508,31 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
10 481,67 tis.Kč, z toho NNV 2 658,21 tis.Kč, 

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpány NNV ve výši 105,42 tis.Kč, 

� Program 115 290 „Zelená úsporám“ – čerpány NNV 657,83 tis.Kč. 
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3.4.5.3 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím  

položka 6354 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 16 000,89 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 18 579,67 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 4 401,94 tis.Kč  
Upravená skutečnost 14 177,72 tis.Kč  
% čerpání UR                                     88,61 
 

   Transfery ve výši 14 299,83 tis.Kč (z toho NNV 3 171,72 tis.Kč) byly 
poskytnuty z programu 115 220 následujícím investorům: 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 4 736,88 tis.Kč 
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. 2 348,30 tis.Kč 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. 868,37 tis.Kč 
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 1 711,50 tis.Kč 
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 4 634,78 tis.Kč 

Dále z programu 115 110 čerpal prostředky ve výši 3 049,62 tis.Kč 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i a z programu 115 230 
prostředky 1 230,22 tis.Kč (NNV) Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 
 

3.4.5.4 Investiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím  

položka 6359 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 383 162,99 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 573 760,40 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 234 242,40 tis.Kč  
Upravená skutečnost 339 518,01 tis.Kč  
% čerpání KR                                    88,61 
 

Prostředky byly čerpány v rámci těchto programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
18 978,23 tis.Kč, z toho NNV 13 979,04 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu“ – čerpáno 23 232,45 tis.Kč, z toho NNV 
4 224,78 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpáno 120 055,62 tis.Kč, z toho NNV 78 997,53 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpáno 
349 593,67 tis.Kč, z toho NNV 111 892,32 tis.Kč, 
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� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpáno 61 900,43 tis.Kč, z toho NNV 
25 148,74 tis.Kč. 

 

3.4.6 Investi ční transfery obyvatelstvu  

podseskupení 637 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 215 226,03 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2014 323 165,53 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 126 897,66 tis.Kč  
Upravená skutečnost 196 267,87 tis.Kč  
% čerpání UR                                    91,19 
 

Prostředky byly čerpány na položce 6371 – účelové investiční transfery 
nepodnikajícím fyzickým osobám v rámci těchto programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpáno 
288 603,35 tis.Kč, z toho NNV 92 514,80 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
642,89 tis.Kč, z toho NNV 463,57 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV 
3,62 tis.Kč, 

� Program 115 280 „Nová zelená úsporám“ – čerpány NNV 33 915,67 tis.Kč. 
 

3.5 Půjčené prost ředky a návratné finan ční výpomoci 

 Kapitola 315 – MŽP neposkytla v roce 2014 půjčky či návratné finanční 
výpomoci. Na seskupení 56 „Neinvestiční půjčené prostředky“ a 64 „Investiční 
půjčené prostředky“ nejsou evidovány žádné prostředky. 
 

3.5 Mimorozpo čtové zdroje financování 

3.5.1 Rezervní fond 

OSS vykázaly k 1.1.2014 stav rezervních fondů ve výši 9 874,21  tis.K č. V zůstatku 
RF byly pouze prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary.  
 
 Příjmy RF činily celkem 2 523,19  tis.K č, z toho u organizací: 
AOPK           591,14 tis.Kč 
NP ČŠ          93,00 tis.Kč, 
MŽP                            1 839,05 tis.Kč. 

 Z prostředků RF bylo v roce 2014 zapojeno do příjmů  8 116,83 tis.K č, 
z toho: 
AOPK               6 210,71 tis.Kč 
NP ČŠ                          85,45 tis.Kč 
MŽP      1 820,67 tis.Kč 
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 Čerpání RF činilo 7 770,74 tis.K č, 
z toho: 
AOPK        5 820,71 tis.Kč 
NP ČŠ          85,44 tis.Kč 
MŽP      1 864,59 tis.Kč 
 
 AOPK vykázala snížení RF ve výši 488,97 tis.K č z důvodu přímého převodu 
prostředků EU na realizaci projektů v rámci programu LIFE+ partnerům projektů. 

  Zůstatek prostředků v RF k 31.12.2014 činil  3 791,60 tis.K č: 
z toho: 
AOPK      3 370,65 tis.Kč 
NP ČŠ        207,56 tis.Kč 
MŽP         213,40 tis.Kč 
 

3.5.2 Nároky z nespot řebovaných výdaj ů 

 V r. 2008 byl novelizován § 47 rozpočtových pravidel, ve kterém byly převody 
do rezervních fondů OSS nahrazeny nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV). 
Tyto nároky byly poprvé vykázány za ukončený rok 2008. V r. 2014 nebylo čerpání 
těchto ze strany MF ani vlády ČR omezeno a jejich zapojení do rozpočtu podléhalo 
pouze souhlasu ministra ŽP (viz Směrnice MŽP č. 3/2013).  V r. 2014 byly nároky 
z nespotřebovaných výdajů OSS zapojeny do konečného rozpočtu v objemu 
16 784 793,70 tis.K č a o 11 521,67 tis.K č byly sníženy profilující NNV, protože 
pominul účel jejich rozpočtování (viz výkaz  OSS NAR 1-12 U za období 12/2014) – 
celkem tedy byly NNV sníženy o 16 796 315,37 tis.K č.  

 Převod nečerpaných prostředků z roku 2014 činí 1 655 273,30 tis.K č  a je 
výsledkem následujícího čerpání a snížení NNV: 

Stav NNV k 1.1.2014                              18 451 588,66 tis.Kč 

Zapojení NNV do konečného rozpočtu                - 16 784 793,70 tis.Kč 

Další snížení (ukončený OP TP – MMR PAS)                - 11 521,67 tis.Kč 

Stav NNV k 31.12.2014            1 655 273,30 tis.K č 

organizace  OP ŽP ostat. OP  
Komun. 

programy 
FM-EHP/N 

IS 
EDS/SMVS 

účelové 
neprofil. 
výdaje 

celkem 

AOPK 159 402,87 2 747,34 8 129,72 63,69 66 669,13 5,67 56 279,60 293 298,02 

ČIŽP 8 721,71 3 316,86 12 038,57 

NP ČŠ 4 273,77 17 916,48 9 222,24 31 412,49 

aparát 12 958 879,19 19 381,77 3 979,20 252 342,68 2 523 765,20   88 871,65 15 847 219,69 

ČHMÚ 44 924,66 824,64 21 291,22 67 040,52 

CENIA 4 908,32 14 419,54 19 327,86 

ČGS 175 010,57 31 639,28 1 920,71 19 486,37 228 056,93 

KRNAP 70 490,07 1 241,97 56 014,00 127 746,04 

NP Š 97 507,10 8 803,06 21 315,30 127 625,46 

NP P 1 226,13 1 051,00 2 277,13 

SJ 27 445,31 12 777,35 50,00 40 272,66 

celkem 13 501 453,66  19 818,78 12 108,92 253 648,34 2 786 701,41 2 751,02 219 833,24 16 796 315,37 
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Rekapitulace výdajů rozpočtovaných v rámci NNV: 

Rozpočtované NNV byly čerpány následovně: 

organizace  OP ŽP ostat. OP  
Komun. 

programy 
FM-EHP/N 

IS 
EDS/SMVS 

účelové 
neprofil. 
výdaje 

celkem 

AOPK 112 813,47 37,51 4 243,25 34 365,09 5,67 54 412,27 205 877,26 

ČIŽP 2 508,57 3 119,66 5 628,23 

NP ČŠ 1 358,98 4 701,11 9 220,51 15 280,60 

aparát 10 888 202,36 3 912,65 3 896,21 16 799,61 117 508,80 62 261,27 11 092 580,90 

ČHMÚ 38 191,31 824,64 21 291,22 60 307,17 

CENIA 4 908,32 10 265,84 15 174,16 

ČGS 170 968,23 29 182,24 1 920,71 19 486,37 221 557,55 

KRNAP 63 358,74 1 241,98 3 724,21 68 324,93 

NP Š 97 458,16 4 758,26 21 315,30 123 531,72 

NP P 1 226,13 967,10 2 193,23 

SJ 12 421,72 4 129,57 50,00 16 601,29 

celkem 11 390 907,42  3 950,16 9 381,44 16 799,61 212 110,79 2 751,02 191 156,60 11 827 057,04 
 

 

Do NNV byly k 1. 1. 2015 převedeny nečerpané aktivované NNV roku 2014 
ve výši 4 957 736,66 tis.K č (aktivované NNV ve výši 16 784 793,70 tis.Kč snížené 
o čerpání NNV ve výši 11 827 057,04 tis.Kč) a zůstatek rozpočtu r. 2014 ve výši 
6 790 045,51 tis.K č. Stav nároků k 1. 1. 2015 tedy činí 13 403 055,47 tis. K č. 

Stav NNV k 31.12.2014            1 655 273,30 tis.Kč 

Převedené nečerpané výdaje z r. 2014                       11 747 782,17 tis.Kč 

Stav NNV k 1.1.2015          13 403 055,47 tis.K č 

Struktura NNV k 1. 1. 2015 je uvedena v následujícím přehledu: 

ukazatel AOPK ČIŽP NP ČŠ aparát celkem 

OP I       606 114,66 606 114,66 
OP ŽP  81 569,91   36 404,90 7 360 421,10 7 478 395,91 

OP VpK       51 149,95 51 149,95 
OP LZZ 645,40 201,54   80 930,58 81 777,52 
OP PS       1 521,84 1 521,84 
OP NS       5 469,63 5 469,63 

IOP       191 508,36 191 508,36 

Komun. programy 3 886,48     32 488,06 36 374,54 

FM 55,73   1 884,69 544 367,00 546 307,42 
ost. pgm v IS SMVS/EDS  79 285,80 27 715,64 33 114,80 3 740 184,75 3 880 300,99 

účelové prost ředky 64 252,14     2 648,68 66 900,82 
neprofil. výdaje 32 313,89 5 624,17 6 759,25 412 536,51 457 233,82 

celkem 262 009,35 33 541,35 78 163,64 13 029 341,12 13 403 055,46 
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3.6 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a ú čelnosti vynakládání výdaj ů 
kapitoly 

  
 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti je komentováno 
u jednotlivých programů a dotačních titulů. Při realizaci rozpočtových opatření je 
v kapitole 315 – MŽP vždy brán zřetel na § 39 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, v platném znění.  

 V rámci kapitoly je zaveden vnitřní kontrolní systém dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Náležitosti kontrolního 
systému jsou definovány ve směrnici MŽP č. 14/2013, dále byl za účelem zajištění 
maximální hospodárnosti vydán příkaz Ministra životního prostředí č. 9/2013, který 
upravuje postupy při předběžné kontrole finančních toků. Sledování hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti je dále upraveno ve směrnici č. 3/2013 pro hospodaření 
s rozpočtovými prostředky MŽP. Před provedením jakékoliv finanční operace je 
zodpovědná osoba (příkazce operace) provést předběžnou finanční kontrolu, která 
prověřuje kritéria 3E. Provedení operace dále podléhá kontrole správce rozpočtu, 
který může zastavit operaci, pokud nejsou splněny zákonem vyžadované 
požadavky na efektivnost, účelnost a hospodárnost. 

Vzhledem ke specifickému postavení a rozdílnému zaměření jednotlivých 
resortních organizací je komplikované vytvořit ukazatele nákladovosti tak, aby měly 
alespoň základní vypovídací schopnost. Struktura nákladovosti pro OSS je 
v následující tabulce. Sloupec Vybrané náklady zohledňuje specifika jednotlivých 
organizací – u AOPK nebyly do nákladů zařazeny náklady k zajištění náhrady újmy 
podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a u aparátu byly 
z celkových vykazovaných nákladů vyřazeny náklady spojené s alokací emisních 
povolenek.  

 

OSS Náklady Průměrný po čet 
zaměstnanc ů 

Nákladovost na                     
1 zaměstnance (tis.K č) 

ÚO MŽP 597 318,39 556 1 074,31 

AOPK ČR 574 100,69 560 1 025,18 

ČIŽP 325 335,54 543 599,14 

Správa NP ČŠ 69 643,63 49 1 421,30 

Celkem 1 566 398,25  1 708 917,09 
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 Přehled nákladovosti jednotlivých příspěvkových organizací je k dispozici 
v následující tabulce: 

 

PO Náklady Průměrný po čet 
zaměstnanc ů 

Nákladovost na                
1 zaměstnance (tis.K č) 

ČHMÚ 704 094,40 692 1 017,48 
CENIA 89 627,46 66 1 357,99 
ČGS 463 374,03 320 1 448,04 
Správa KRNAP 344 048,68 232 1 482,97 
Správa NP Šumava 384 527,97 265 1 451,05 
Správa NP Podyjí 46 566,48 43 1 082,94 
Správa jeskyní 84 041,87 122 688,87 

Celkem 2 116 280,89  1 740 1 216,25 

 

3.7 Rozbor zam ěstnanosti a čerpání mzdových prost ředků v rozpo čtové sfé ře 
dle OSS a PO 

 Podrobný rozbor a hodnocení plnění počtu zaměstnanců, čerpání prostředků 
na platy, OON a zdůvodnění jejich překročení je uvedeno v rámci kapitoly 3. 
„Výdaje kapitoly 315 vč. komentáře k rozpočtovým opatření provedených v průběhu 
r. 2014, jejich vyčíslení dle jednotlivých oblastí hospodaření, vč. důvodů úpravy 
rozpočtu“ u příslušných položek a dále v kapitole 4. „Hodnocení vynaložených 
prostředků na společné programy Evropské unie a České republiky, na programové 
financování, na výzkum, vývoj a inovace, na ostatní programy a účelové výdaje 
programů“ v rámci jednotlivých programů a dotačních titulů.  
 

3.8 Bezúplatné p řevody majetku  

 
 Celkem OSS v roce 2014 bezúplatn ě nabyly  majetek ve výši 
6 477 221,54 tis.K č a pozbyly  majetek ve výši 13 669,70 tis.K č viz následující 
bilance: 
 

PO Nabytí Pozbytí Celkem 

ÚO MŽP + 6 477 220,55 - 6 265,58 - 6 470 954,97 

AOPK ČR - - 929,99 - 929,99 

ČIŽP - - 6 465,07 - 6 465,07 

Správa NP ČŠ + 0,99 - 9,06  + 8,07  

Celkem + 6 477 221,54  - 13 669,70  + 6 478 341,96  
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� ÚO MŽP 

 Ústřední orgán v roce 2014 bezúplatně nabyl  majetek ve výši 
6 477 220,55 tis.K č v souvislosti s bezplatnou alokací emisních povolenek na 
základě schválení Evropskou komisí. Zároveň byl bezúplatně převeden  majetek ve 
výši 6 265,58 tis.K č z povolenek na emise na níže uvedené subjekty: 

Fakultní nemocnice v Motole 2 883,44 tis.Kč 
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 757,66 tis.Kč 
Fakultní nemocnice Brno 2 624,48 tis.Kč  
 

� AOPK ČR 

 Organizace v roce 2014 bezúplatně převedla  pozemky v celkové hodnotě 
929,99 tis.K č, konkrétně: 

Zlínskému kraji pozemky v hodnotě 19,74 tis.Kč 
Městu Český Krumlov 0,16 tis.Kč 
Obci Přísečná 0,84 tis.Kč 
Obci Vilémovice 302,60 tis.Kč 
Biskupství ostravsko-opavskému 606,65 tis.Kč   
 

� ČIŽP 

 ČIŽP v hodnoceném roce bezúplatně převedla  pozemek v hodnotě 
549,99 tis.K č Statutárnímu městu Karlovy Vary a budovu v hodnotě 
5 915,08 tis.K č Krajskému úřadu Karlovy Vary-Drahovice. 
 

� Správa NP ČŠ 

 Správa v roce 2014 bezúplatně převedla  pozemek v hodnotě 0,99 tis.K č 
státnímu podniku Lesy ČR, s.p. a bezúplatně nabyla pozemky v hodnotě 
9,06 tis.K č, konkrétně od: 

Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje pozemek v hodnotě 2,53 tis.Kč 
Povodí Ohře, s.p pozemky v hodnotě 6,53 tis.Kč 
 
 Celkem p říspěvkové organizace v roce 2014 bezúplatn ě nabyly  majetek 
ve výši 23 493,40 tis.K č a pozbyly  majetek ve výši 1 869,46 tis.K č viz následující 
bilance: 

PO Nabytí Pozbytí Celkem 

CENIA - - - 

ČGS - - 1 747,90 - 1 747,90 

ČHMÚ - - - 

Správa KRNAP - - 13,18 - 13,18 

Správa NP Šumava + 22 159,44 -105,38 + 22 054,05 

Správa NP Podyjí + 1 333,96 - + 1 333,96 

Celkem + 23 493,40 - 1 869,46 + 21 626,93 
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� ČGS 

 Organizace ČGS během roku 2014 provedla  bezúplatný převod  pozemku 
v hodnotě 1 747,90 tis.K č na Magistrát hl.m.Praha na základě soudního 
rozhodnutí. 
 

� Správa KRNAP 

 Správa KRNAP v roce 2014 na základě Dohody o vydání nemovitostí 
a v souladu s ustanovením § 4 písmene d) zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, bezúplatně převedla  dva 
pozemky v účetní hodnotě 13,18 tis.K č Náboženské obci Církve československé 
husitské ve Vrchlabí. 
 

� Správa NP Šumava 

 Správa NP Šumava v hodnoceném roce nabyla  bezúplatným převodem 
pozemky v celkové hodnotě 9 005,83 tis.K č, konkrétně od: 

Státního fondu ŽP pozemky v hodnotě  5 796,28 tis.Kč 
Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových pozemky v hodnotě 288,76 tis.Kč 
Státního pozemkového úřadu pozemky v hodnotě 2 077,56 tis.Kč 
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje pozemky v hodnotě 744,37 tis.Kč 
Lesy ČR,s.p pozemky v hodnotě 13,14 tis.Kč 
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pozemky v hodnotě 85,72 tis.Kč  
 
 Zároveň Správa nabyla  budovy v celkové hodnotě 13 153,61 tis.K č, z toho 
budovy v hodnotě 287,98 tis.Kč od Ministerstva obrany a v hodnotě 
12 865,63 tis.Kč od Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. 
 
 Současně byl v roce 2014 bezúplatně převeden  majetek v celkové výši 
105,38 tis.K č, konkrétně pozemek v hodnotě 54,82 tis.Kč státnímu podniku Lesy 
ČR s.p., pozemek v hodnotě 0,68 tis.Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR a budova 
v hodnotě 49,88 tis.Kč obci Stožec. 
 

� Správa NP Podyjí 

 Správa NP Podyjí v průběhu roku 2014 bezúplatně nabyla  garáž v hodnotě 
18,69 tis.K č od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pozemky 
v celkové účetní hodnotě 1 315,27 tis.K č, konkrétně od: 

Státního fondu ŽP pozemky v hodnotě  1 260,21 tis.Kč 
Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových pozemky v hodnotě 55,06 tis.Kč 
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4. Hodnocení vynaložených prost ředků na spole čné programy 
Evropské unie a České republiky, na programové financování, na 
výzkum, vývoj a inovace, na ostatní programy a ú čelové výdaje 

 

4.1 Hodnocení vynaložených prost ředků na spole čné programy EU a ČR 
stanovených závaznými ukazateli státního rozpo čtu pro rok 2014 (bez 
Spole čné zemědělské politiky) a na ostatní zahrani ční programy 

 
Výdaje na financování společných programů EU a ČR byly zahrnuty v závazných 
průřezových ukazatelích: 

� Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU.  

� Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků 
finančních mechanismů.  
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Prostředky byly použity na následující výdaje: v tis.Kč 

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE 
UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST - CELKEM SKUTEČNOST MRZ a NNV 

SR EU CELKEM SR EU CELKEM SR EU CELKEM 

1) Výdaje na programy - období 2004-2006:                   

Fond soudržnosti / program 215 210                   

2) Výdaje na programy - období 2007-2013:                   

Strukturální fond - Evropský sociální fond/OP VpK 3 167,22 17 947,56 21 114,78 2 087,58 11 829,64 13 917,23 0,00 0,00 0,00 

Fond soudržnosti/OP LZZ 129,72 735,08 864,80 612,45 3 470,31 4 082,76 566,02 3 207,26 3 773,28 

OP PS - Cíl 3 0,00 0,00 0,00 176,88 0,00 176,88 176,88 0,00 176,88 

Strukturální fond - Evr.fond pro region.rozvoj/OP NS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KP LIFE+ 15 000,00 0,00 15 000,00 8 016,77 5 387,78 13 404,55 7 961,40 5 387,78 13 349,18 

Integrovaný operační program 1 425,00 8 075,00 9 500,00 0,87 4,93 5,80 0,87 4,93 5,80 

Strukturální fond - Evr.fond pro region.rozvoj/OP ŽP - 
programy 115 *** celkem: 20 000,00 2 834 000,00 2 854 000,00 48 901,79 4 493 889,89 4 542 791,67 43 439,62 2 443 802,26 2 487 241,88 

115 *** 18 475,32 2 820 394,18 2 838 869,50 47 331,12 4 479 396,99 4 526 728,11 43 331,80 2 441 753,59 2 485 085,39 

Běžné výdaje OSS AOPK ČR (platy, pojistné, FKSP, ...) 1 524,68 13 605,82 15 130,50 1 570,67 14 492,90 16 063,57 107,82 2 048,67 2 156,49 

Fond soudržnosti / OP ŽP celkem: 190 000,00 22 436 000,00 22 626 000,00 371 666,03 26 637 550,63 27 009 216,65 360 866,11 8 504 602,33 8 865 468,44 

115 *** 156 015,85 22 243 423,15 22 399 439,00 359 809,76 26 570 400,96 26 930 210,72 359 174,81 8 495 025,95 8 854 200,77 

TA OP ŽP ÚO MŽP a OSS AOPK ČR (platy, OPPP,…) 33 984,15 192 576,85 226 561,00 11 856,27 67 149,66 79 005,94 1 691,30 9 576,38 11 267,67 

3) Výdaje na projekty financované z ostatních zahra ničních program ů:               

Program česko-švýcarské spolupráce 7 000,00 218 750,00 225 750,00 1 410,45 128 691,89 130 102,35 1 385,36 11 909,99 13 295,35 

Finanční mechanismus/EHP a Norska 5 000,00 25 000,00 30 000,00 689,52 5 697,23 6 386,74 673,65 4 072,59 4 746,24 

CELKEM 241 721,94 25 540 507,64 25 782 229,58 433 562,33 31 286 522,30 31 720 084,63 415 069,90 10 972 987,14 11 388 057,04 
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4.2 Přehled program ů EU zařazených v informa čním systému programového 
financování (IS EDS/SMVS) 

 
- základní charakteristika programu (stručná náplň, celková doba realizace, celková 
výše prostředků na realizaci programu apod.), 
- hodnocení celkového čerpání účelově určených prostředků – INV a NINV 
- čerpání prostředků dle programů, účel použití a předpokládaný další postup 
realizace, 
- hodnocení dle OSS, PO, obč. sdružení, podnikatelské subjekty, ostatní subjekty, 
kraje a obce, 
- srovnání čerpání ze SR k roku 2013, 
- hodnocení věcného plnění v investiční výstavbě. 
 
Programovací období 2004-2006 
 

4.2.1 Program 215 210 „Podpora ochrany ŽP a nakládá ní s odpady“ 

 V rámci tohoto programu jsou financovány převážně projekty z oblasti čistoty 
vod na vybudování či rekonstrukci čistíren odpadních vod a kanalizace. 

        Základem programu Strukturální fondy (ERDF) byl program 215 216 - 
Operační program infrastruktura. Financování tohoto programu bylo ukončeno 
v r. 2009. 

        Do Fondu soudržnosti (dále jen FS) jsou zahrnuty podprogramy 215 213, 
215 215 a 215 219.  

Konečný rozpočet podprogramu 215 213 činil v r. 2014 celkem 
606 114,66 tis. Kč. Veškeré finanční prostředky tohoto podprogramu představují 
NNV, které nebyly v r. 2014 vyčerpány. Tento program obsahuje investičně náročné 
projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury v oblasti životního prostředí.  Teprve po 
schválení závěrečné zprávy ze strany Evropské komise je u těchto projektů 
uvolňována tzv. závěrečná platba ve výši 20% z celkové dotace poskytnuté 
z evropských prostředků (FS). Ke konci r. 2014 Evropská komise schválila poslední 
závěrečnou zprávu k projektu č. 215D213000059 „Cidlina“ v celkové výši 
1 888 418,31 EUR. Tato závěrečná platba však nebyla v r. 2014 z důvodu 
zdlouhavé administrativy proplacena, ukončení a dofinancování tohoto projektu 
proběhne v r. 2015. Veškeré ostatní zbývající prostředky NNV tohoto podprogramu 
budou v r. 2015 ukončeny.                                                                 

             Podprogram 215 215 zahrnuje projekt „Odpadové hospodářství Brno“. 
Tento projekt byl dofinancován v r. 2012, kdy byla proplacena závěrečná platba. 

Financování podprogramu 215 219 bylo ukončeno v r. 2009.  

  Výdaje na financování akcí z FM EHP a Norska byly zahrnuty v podprogramu 
215 212 Financování tohoto podprogramu bylo ukončeno v r. 2010. 
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Programovací období 2007 – 2013: 

 
Operační program životní prost ředí - programy 115 110 až 115 240 
 

Operační program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) se skládá z 8 
programů. Jejich popis a soupis skutečného čerpání je uveden níže. 

V roce 2014 došlo ke značnému nárůstu čerpání a podařilo se vyčerpat 
převážnou část finančních prostředků. Ke zvýšení čerpání oproti předchozím rokům 
došlo z důvodu přijetí optimalizačních opatření pro urychlení administrace 
programu. Důsledkem zvýšeného objemu čerpání je to, že nedojde ke ztrátě 
prostředků z důvodu pravidla decommitmentu. Tím bylo značně zlepšeno naplnění 
základních cílů implementace operačního programu. Rozložení čerpání nebylo 
v průběhu roku 2014 rovnoměrné, většina finančního objemu byla proplacena 
v závěrečných měsících. Tento fakt však lze jen částečně ovlivnit, neboť je značně 
spojen se sezónním charakterem většiny prací souvisejících s realizací jednotlivých 
projektů.      

Celkem na OPŽP bylo v roce 2014 vyčerpáno 31 456 938,83 tis.K č, z toho 
407 140,87 tis.Kč ze SR, 31 049 797,96 tis.Kč z EU. V tom použití NNV v celkové 
výši 11 339 286,16 tis.Kč, z toho 402 506,61 tis.Kč ze SR a 10 936 779,55 tis.Kč 
z EU.  
 

4.2.2 Program 115 110 „Podpora zlepšování vodohospo dářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní“ 

Program zahrnuje 2 podprogramy: 
• Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
• Podpora snižování rizika povodní 

 
Globálním cílem  pro období 2007 – 2013 je zlepšení stavu povrchových 

a podzemních vod, zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo 
a snižování rizika povodní. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 9 914 815,82 tis.Kč 
z EU (FS). 
 

4.2.3 Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu p řírody a krajiny“ 

Program má pouze 1 podprogram stejného názvu. 

Globálním cílem  pro období 2007 – 2013 je zastavení poklesu biodiverzity 
a zvýšení ekologické stability krajiny. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 
3 520 961,51 tis.Kč,  z toho  12 452,94 tis.Kč ze SR, 3 508 508,57 tis.Kč z EU 
(ERDF). 
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4.2.4 Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktu ry pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osv ětu“ 

Program má pouze 1 podprogram stejného názvu. 

Globálním cílem  pro období 2007 – 2013 je vybudování plošné a dostupné 
sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center 
a environmentálních poraden. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 590 519,93 tis.Kč, 
z toho 34 878,18 tis.Kč ze SR a 555 641,75  tis.Kč z EU (ERDF). 
 

4.2.5 Program 115 150 „Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti“ 

Program zahrnuje 2 podprogramy: 

• Pořízení ICT pro technickou pomoc 
• Technická pomoc při přípravě a realizaci OPŽP 

Globálním cílem  pro období 2007 – 2013 je zajistit řádnou implementaci 
Operačního programu Životního prostředí. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 329 150,87 tis.Kč, 
z toho 4 601,24  tis.Kč ze SR a 324 549,63 tis Kč z EU(FS). 
 

4.2.6 Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality o vzduší a snižování emisí“ 

Program má pouze 1 podprogram stejného názvu. 

Globálním cílem  pro období 2007 – 2013 je zlepšení nebo udržení kvality 
ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na 
využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně 
obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 
7 587 322,34 tis.Kč, z toho 276 270,64 tis.Kč ze SR a 7 311 051,70 tis.Kč z EU 
(FS). 
 

4.2.7 Program 115 220 „Podpora udržitelného využívá ní zdroj ů energie“ 

Program má pouze 1 podprogram stejného názvu. 

Globálním cílem  pro období 2007 – 2013 je udržitelné využívání zdrojů 
energie, zejména obnovitelných zdrojů energie a prosazování úspor energie. 
Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla 
a vyšší využití odpadního tepla. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 4 659 023,45 tis.Kč 
z EU (FS). 
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4.2.8 Program 115 230 „Podpora omezování pr ůmyslového zne čištění 
a environmentálních rizik“ 

Program má pouze 1 podprogram stejného názvu. 

Globálním cílem  pro období 2007 – 2013 je omezování průmyslového 
znečištění a snižování environmentálních rizik. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 415 246,67 tis.Kč 
z EU (ERDF). 
 

4.2.9 Program 115 240 „Podpora zkvalitn ění nakládání s odpady a odstra ňování 
starých ekologických zát ěží“ 

Program zahrnuje 2 podprogramy: 

• Podpora zkvalitnění nakládání s odpady 

• Podpora odstraňování starých ekologických zátěží 

Globálním cílem  pro období 2007 – 2013 je zkvalitnění nakládání s odpady, 
snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 4 439 898,23 tis.Kč, 
z toho   78 937,88 tis.Kč ze SR a 4 360 960,35  tis Kč z EU (FS). 

 

4.2.10 Program 115 260 „Program švýcarsko- české spolupráce“ 

Upravený rozpočet programu 115 260 v r. 2014 činil celkem 218 750 tis.Kč 
z FM Švýcarské fondy (v tom investiční prostředky FM 217 364,63 tis.Kč 
a neinvestiční prostředky FM 1 385,37 tis.Kč). Tyto prostředky jsou evidovány v IS 
EDS/SMVS.  

V r. 2014 byly z tohoto programu financovány projekty:  

115D262000001 „Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc“ v celkové výši 
70 080,65 tis.Kč z FM Švýcarské fondy (z toho 69 169,55 tis. Kč z investičních 
prostředků FM a 911,10 tis.Kč z neinvestičních prostředků FM),   

115D262000002 „Dopravní terminál Uherský Brod“ v celkové výši 45,88 tis.Kč z FM 
Švýcarské fondy (z toho 45,88 tis.Kč z neinvestičních prostředků FM),   

115D262000004 „Výstavba trolejbusové trati v Ostravě“ v celkové výši 
1 485,88 tis.Kč z FM Švýcarské fondy (z toho 1 389,97 tis. Kč z investičních 
prostředků FM a  95,91 tis.Kč z neinvestičních prostředků FM),  

115D262000005 „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ 
v celkové výši 48 694,28 tis.Kč z FM Švýcarské fondy (z toho 48 556,19 tis.Kč 
z investičních prostředků FM a 138,09 tis.Kč z neinvestičních prostředků FM).  

Celkem bylo čerpáno z FM Švýcarské fondy 120 306,70 tis.Kč (z toho 
119 115,72 tis.Kč z investičních prostředků FM a 1 190,98 tis.Kč z neinvestičních 
prostředků FM).  
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   Finanční prostředky nebyly čerpány v plné očekávané výši z důvodu 
počátečního zpoždění při zadávání a administraci veřejných zakázek. Vzhledem 
k tomu, že se ve všech případech jedná o velké infrastrukturní projekty, jejichž 
realizace předpokládá důkladnou přípravu dokumentace pro provedení stavebních 
prací a navazujících dodávek a služeb, došlo ke zpoždění v prvotních fázích 
projektů, které nevyžadovaly vynaložení finančních prostředků. Projekty byly 
prodlouženy, ve většině případů do poloviny roku 2016. Vzniklé úspory vlivem nízké 
vysoutěžené ceny jsou využívány pro realizaci donorem schválených doplňkových 
aktivit. 

 
4.3 Přehled program ů EU nezařazených do IS EDS/SMVS 
 
4.3.1 Operační programy 
 
4.3.1.1 TA OPŽP – implementace projekt ů a program ů OPŽP MŽP a AOPK 
 
a) ÚO MŽP: 

Z prostředků jsou hrazeny platy vč. příslušenství pro 67 pracovních míst 
a podílové financování pro 26 míst v rámci systemizace aparátu. Dále jsou součástí 
výdajů i prostředky na úhradu dohod o pracovní činnosti vč. odvodů. 

Schválený rozpočet ve výši 209 350 tis.Kč (SR 31 402,50 tis.Kč, EU 
177 947,50 tis.Kč) zůstal v průběhu roku beze změn. Z celkového upraveného 
rozpočtu, po odpočtu čerpaných NNV ve výši 11 267,67 tis.Kč, bylo vyčerpáno 
52 092,61 tis.Kč. 

  SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

ČERPÁNÍ 
CELKEM 

ČERPÁNÍ 
NNV 

Technická asistence OP ŽP - celkem 209 350,00  209 350,00 63 360,28 11 267,67 
z toho SR 31 402,50 31 402,50 9 509,42 1 691,30 

           EU 177 947,50 177 947,50 53 850,87 9 576,38 

          v tom prostředky na platy 40 000,00 45 142,30 38 218,79 1 904,78 

          v tom prostředky na OPPP 2 500,00 2 500,00 1 960,58 0,00 
          v tom prostředky na odvody za pojistné  
          a FKSP 14 850,00 16 649,81 14 043,41 773,29 

V rámci vyčleněných běžných výdajů byly hrazeny např. výdaje konzultační, 
poradenské a právní služby (6 435,42 tis.Kč), nákup služeb (2 080,54 tis.Kč), na 
cestovné tuzemské i zahraniční (297,38 tis.Kč), náhrady mezd v době nemoci 
(85,97 tis.Kč), pohonné hmoty (49,80 tis.Kč), pohoštění (36,50 tis.Kč), nákup 
materiálu (6,71 tis.Kč), apod. 
 
b) AOPK ČR 

V roce 2014 pokračovalo zajištění činností souvisejících s implementací 
OPŽP a administrací projektů OPŽP.  Smluvní a metodický rámec projektu je 
stanoven Dohodou o výkonu některých činností souvisejících s implementací 
Operačního programu životní prostředí (dále jen Trojdohoda).  
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V projektu byli v r. 2014 zapojeni pracovníci AOPK ČR v celkové kapacitě 33 
přepočtených úvazků, z 13 regionálních pracovišť i ústředí (při uvážení nemocnosti 
a MD bylo dosaženo 98 % využití přidělené maximální personální kapacity). 
Personální změny probíhaly průběžně, v kompetenci vedoucích RP a byly každý 
měsíc reportovány na ŘO (řídící orgán, tedy OFEU MŽP). V průběhu roku byly 
splněny veškeré stanovené úkoly v podstatné míře spojené s administrací 58. výzvy 
OPŽP. 

Specifikem projektu TP je průběžné vykazování činnosti formou měsíčních 
a souhrnných zpráv na ŘO. Doklady k financování mezd přebírá ŘO měsíčně 
a průběžně kontroluje. Čerpání a uznatelnost běžných výdajů jsou kontrolovány ze 
strany ŘO jednorázově, každoročně na polovině regionálních pracovišť. V průběhu 
roku 2014 žádná z kontrol ŘO nekonstatovala významnější nesrovnalosti.   

Roční rozpočet na pokrytí mzdových a běžných výdajů byl stanoven jako 
limitní. Jeho čerpání probíhalo průběžně v souladu s metodikou stanovenou 
v Trojdohodě. Vyčerpaný objem provozních a režijních prostředků koresponduje 
s přesně stanovenými podmínkami uznatelnosti nákladů a při současné metodice 
a struktuře nákladů lze považovat čerpání za maximální. Veškeré nedočerpané 
prostředky (NNV) budou na základě souhlasu ŘO využity na financování projektu 
TP OPŽP v roce 2015. V roce 2015 bude projekt TP OPŽP v AOPK dodatkem 
Trojdohody rozšířen a kapacitně posílen.   

Na projekt TP OPŽP byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 
17 211,00 tis.Kč (ze zdroje EU ve výši 14 629,35 tis.Kč a ze zdroje SR ve výši 
2 581,65 tis.Kč).  

Neinvestiční prostředky byly vyčerpány v celkové výši 15 645,65 tis.Kč (ze 
zdroje EU ve výši 13 298,80 tis.Kč, ze zdroje SR ve výši 2 346,85 tis.Kč). 

Na mzdové prostředky (s FKSP) byla vyčerpána celková částka 
13 834,24 tis.Kč (ze zdroje EU 11 759,10 tis.Kč a ze zdroje SR 2 075,14 tis.Kč). 

Běžné výdaje byly čerpány v celkové částce 1 811,42 tis.Kč (ze zdroje EU 
1 539,70 tis.Kč a ze zdroje SR 271,72 tis.Kč). 

Nedočerpané prostředky v celkové výši 1 565,35 tis.Kč (ze zdroje EU ve výši 
1 330,55 tis.Kč a ze zdroje SR ve výši 234,80 tis.Kč) byly převedeny do nároků 
z nespotřebovaných výdajů. 

PROJEKT UPR. ROZP. ČERPÁNÍ 

TA OPŽP 17 211,00 15 645,65 
z toho SR 2 581,65 2 346,85 
          v tom prostředky na platy 1 603,67 1 537,12 
          v tom prostředky na odvody za pojistné a FKSP 561,28 538,01 
          v tom ostatní běžné výdaje 416,70 271,72 
          EU 14 629,35 13 298,80 
          v tom prostředky na platy 9 087,44 8 710,36 
          v tom prostředky na odvody za pojistné a FKSP 3 180,61 3 048,74 
          v tom ostatní běžné výdaje 2 361,30 1 539,70 
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4.3.1.2 OP Nadnárodní spolupráce St řední Evropa – Projekt CEframe  

Projekt CEframe byl dofinancován a ukončen v roce 2013. V roce 2014 byla 
evidována pouze návratnost příjmů (viz kapitola 2 – Příjmy). 

4.3.1.3 Komunitární programy - LIFE + 

Schválený rozpočet ve výši 15 000,00 tis.Kč zůstal v průběhu roku beze 
změn. Rozpočtované prostředky čerpal pouze ÚO MŽP. OSS AOPK ČR 
financovala pouze z mimorozpočtových zdrojů. Podrobnější dělení je uvedeno níže: 

 
� ÚO MŽP 

 
V ÚO MŽP byly rozpočtovány pouze prostředky státního rozpočtu, které byly 

čerpány v následujícím členění: 
v tis.Kč 

PROJEKT  UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

ČERPÁNÍ 
CELKEM  

ČERPÁNÍ 
NNV 

LIFE + 15 000,00 3 951,58 3 896,21 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 613,94 613,94 
          v tom prostředky na odvody za pojistné 0,00 184,95 184,95 
          v tom ostatní běžné výdaje 15 000,00 3 152,69 3 097,32 

 
Prostředky na ostatní platby za provedenou práci vč. příslušenství ve výši 

798,89 tis.Kč byly čerpány na: 

- LIFE10/ENV/CZ/000651 Projekt MEDETOX 270,47  tis.Kč 
- LIFE10/ENV/CZ/000649 Projekt ReStEP 159,87  tis.Kč 
- Projekt LIFE Beskydy 70,00  tis.Kč 
- LIFE11/NAT/CZ/000490 Projekt LIFE Corcontica 263,71  tis.Kč 
- Za hodnocení projektových návrhů LIFE - RNDr. Radim Misiaček 34,84  tis.Kč 

 
Ostatní běžné výdaje ve výši 3 152,69 tis.Kč byly čerpány na: 

- Neinvestiční dotace pro projekt LIFE12 NAT/CZ/629 2 000,00  tis.Kč 
- Neinvestiční dotace na základě ROPD pro ČSOP Salamandr 1 096,40  tis.Kč 
- Režie projektu ReStEP 17,65  tis.Kč 
- Cestovné náklady projektu ReStEP 10,95  tis.Kč 
- Cestovné náklady projektu Corcontica 4,56  tis.Kč 
- Občerstvení za základní seminář LIFE 17,55  tis.Kč 
- Cestovní náklady na zahraniční cestu - Hana Urbanová 3,51  tis.Kč 
- Cestovní náklady na služební cesty za příjemci  2,08  tis.Kč 
 

 Nízké čerpání prostředků oproti plánu bylo zapříčiněno nízkým počtem 
schválených projektů ve výzvě LIFE 2013, pro které bylo předpokládáno 
kofinancování ÚO MŽP. Nedočerpané prostředky ve výši 11 048,42 tis.Kč budou 
použity pro kofinancování úspěšných projektů v rámci dalších výzev LIFE a pro 
úhradu závazků v rámci již implementovaných projektů, ve kterých je MŽP jedním 
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z partnerů. Zároveň budou využity pro předfinancování projektu na navýšení 
národních kapacit (projekt LIFE CZECH). 
 

� AOPK ČR 
 
AOPK čerpala celkem 9 452,97 tis.Kč, z toho z NNV (SR) 4 243,25 tis.Kč 

a z rezervního fondu 5 209,72 tis.Kč na 2 projekty z programu LIFE + a to na 
projekt „Stepi Lounského středohoří“ a projekt „Motýli ČR – SR“. 

Podrobné čerpání prostředků dle projektů je uvedeno níže: 
v tis.Kč 

PROJEKT  ČERPÁNÍ 
CELKEM  

ČERPÁNÍ 
NNV 

ČERPÁNÍ 
RF 

LIFE09 NAT/CZ/000363 "Stepi Lounského st ředoho ří"  3 933,68 73,64 3 860,04 

z toho SR 0,00 0,00 0,00 
          v tom prostředky na platy 0,00 0,00 0,00 
          v tom prostředky na OPPP 0,00   0,00 
          v tom prostředky na odvody za pojistné a FKSP 0,00 0,00 0,00 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 0,00 0,00 
          EU 3 933,68 73,64 3 860,04 
          v tom prostředky na platy 1 108,05 0,00 1 108,05 
          v tom prostředky na OPPP 0,00   0,00 
          v tom prostředky na odvody za pojistné a FKSP 387,84 0,00 387,84 
          v tom ostatní běžné výdaje 2 437,79 73,64 2 364,15 
LIFE09 NAT/CZ/000364 "Motýli ČR - SR"  5 519,29 4 169,61 1 349,69 
z toho SR 4 065,19 4 065,19 0,00 
          v tom prostředky na platy 0,00 0,00 0,00 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 0,00 0,00 
          v tom prostředky na odvody za pojistné a FKSP 0,00 0,00 0,00 
          v tom ostatní běžné výdaje 4 065,19 4 065,19 0,00 
          EU 1 454,10 104,42 1 349,69 
          v tom prostředky na platy 951,40 0,00 951,40 
          v tom prostředky na OPPP 65,28 0,00 65,28 
          v tom prostředky na odvody za pojistné a FKSP 333,01 0,00 333,01 
          v tom ostatní běžné výdaje 104,42 104,42 0,00 
CELKEM  9 452,97 4 243,25 5 209,72 
z toho SR  4 065,19 4 065,19 0,00 
            EU 5 387,78 178,06 5 209,72 

 
Prostředky na platy ve výši 2 059,45 tis.Kč pro byly určeny pro 7 pracovních 

míst. 
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LIFE09 NAT/CZ/000363 "Stepi Lounského st ředoho ří"  
 

Realizace projektu probíhá od 1.1.2011 do 30.6.2016. Koordinujícím 
příjemcem je AOPK ČR, kofinancujícím subjektem je MŽP ČR. Celkové náklady 
projektu činí 1 395 196 Euro, z toho je 50 % finanční podíl Evropské komise a 50% 
finanční podíl ČR (MŽP ČR).  

Cílem projektu je zajištění péče o stepní biotopy evropského významu 
s využitím tradičních způsobů hospodaření, zvýšení početnosti populací cílových 
druhů, zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku teplomilných společenstev. 

Platy, sociální a zdravotní pojištění a FKSP je vypláceno za zaměstnance na 
plné a částečné úvazky na ředitelství AOPK ČR a na regionálním pracovišti AOPK 
Ústecko – odd. SCHKO České středohoří. Celkem bylo na platy vč. příslušenství 
vyčerpáno 1 495,89 tis.Kč. 

Provozní výdaje 2014 byly tvořeny položkami cestovné, pohonné hmoty 
a maziva, ochranné pomůcky, knihy, učební pomůcky, služby poštovné, nájemné, 
služby školení a vzdělávání, drobný hmotný majetek, nákup materiálu, voda, nákup 
služeb jiné, opravy a udržování, pohoštění, platby daní a poplatků. 
 
LIFE09 NAT/CZ/000364 "Motýli ČR - SR"  
 

Doba trvání projektu je od ledna 2011 do prosince 2016. AOPK ČR je zde 
koordinujícím příjemcem. 

Finanční prostředky Evropské komise se ukládají na rezervní fond, odkud je 
AOPK dále dělí mezi ostatní příjemce. Jako kofinancující partner se na projektu 
podílí MŽP ČR. AOPK ČR zajišťuje kofinancování projektu z Programu péče 
o krajinu PPK.  

Platy, sociální a zdravotní pojištění a FKSP je vypláceno za zaměstnance na 
plné a částečné úvazky na ředitelství AOPK ČR a na regionálním pracovišti RP 
SCHKO Bílé Karpaty. Mzdové náklady se hradí z rezervního fondu. Celkem bylo 
v roce 2014 vyčerpáno 1 349,69 tis.Kč.  

Z  NNV byly v roce 2014 hrazeny převážně provozní výdaje ve výši 
4 169,61 tis.K č. 

V roce 2014 AOPK dále naplňovala projektové aktivity podle harmonogramu. 
Přetrvávajícím problémem je asymetrie pokračování a čerpání finančních 
prostředků na české a slovenské straně. Na české straně probíhají aktivity podle 
plánu. Jelikož se v důsledku zpoždění aktivit na slovenské straně, a tím i pomalého 
čerpání, odložila žádost o druhou předfinancující platbu z EK (současně se 
střednědobou zprávou o projektu), někteří partneři projektu se potýkají 
s nedostatkem finančních prostředků. 
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4.3.1.4 OP MŠMT – Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Schválený rozpočet ve výši 5 720,52 tis.Kč byl v průběhu roku navýšen 
o finanční prostředky 15 394,26 tis.Kč z rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Vědou ke vzdělání, vzděláním ke vědě“ 
pro PO ČGS. Upravený rozpočet ke 31.12.2014 tedy činil 21 114,78 tis.Kč a byl 
čerpán na těchto projektech: 

v tis.Kč 

PROJEKT  UPRAVENÝ 
ROZPOČET ČERPÁNÍ 

CZ.1.07/2.3.00/35.0010 „Objevy čekají na Tebe“  5 720,52 5 622,17 
z toho SR 858,08 843,33 
          tom prostředky na platy 328,64 328,64 
          tom prostředky na OON 123,30 123,30 
          EU 4 862,44 4 778,84 
          tom prostředky na platy 1 862,27 1 862,27 
          tom prostředky na OON 749,70 749,70 
CZ.1.07/2.3.00/45.0038 „Vědou ke vzd ělání, vzd ěláním ke v ědě“  15 394,26 8 295,06 
z toho SR 2 309,14 1 244,26 
          tom prostředky na platy 729,43 729,43 
          tom prostředky na OON 184,06 184,06 
          EU 13 085,12 7 050,80 
          tom prostředky na platy 4 133,42 4 133,42 
          tom prostředky na OON 1 043,01 1 043,01 
CELKEM  21 114,78 13 917,23 
z toho SR  3 167,22 2 087,58 
            EU 17 947,56 11 829,64 

 
Projekt „Objevy čekají na Tebe“ byl v roce 2014 dofinancován a ukončen. 
Realizace projektu „Vědou ke vzdělání, vzděláním ke vědě“ v hodnoceném 

roce začala a bude ukončena v roce 2015. Na tento projekt byl PO ČGS navýšen 
limit počtu zaměstnanců o 11 a přepočtený počet o 6. 
 

4.3.1.5 OP Přeshrani ční spolupráce – Cíl 3 

V roce 2014 byly na tento projekt čerpány pouze prostředky z NNV (SR) ve 
výši 176,88 tis.Kč pro pracovníka administrujícího program - OPPP (132,00 tis.Kč) 
a odvody (44,88 tis.Kč). 
 

4.3.1.6 Operační program lidské zdroje a zam ěstnanost 

 
Schválený rozpočet ve výši 864,80 tis.Kč zůstal v průběhu roku beze změn. 

V upraveném rozpočtu byly zahrnuty prostředky pouze na projekt ÚO MŽP 
CZ.1.04/4.1.00/62.00012 Efektivní řízení kvality ovzduší ve výši 864,80 tis.Kč (SR 
129,72 tis.Kč, EU 735,08 tis.Kč). 
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  Skutečné čerpání prostředků na všechny projekty (ÚO MŽP i AOPK ČR) 
činilo celkem 4 082,76 tis.Kč, z toho NNV 3 773,28 tis.Kč. Prostředky byly čerpány 
konkrétně na následujících projektech: 

� ÚO MŽP 
v tis.Kč 

PROJEKT  UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

ČERPÁNÍ 
CELKEM  

ČERPÁNÍ 
NNV 

CZ.1.04/4.1.00/48.00035 „Zavedení projektového řízení  
a projektové kancelá ře v rámci MŽP“  0,00 537,82 537,82 

z toho SR 0,00 80,67 80,67 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 80,67 80,67 
          EU 0,00 457,15 457,15 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 457,15 457,15 
CZ.1.04/4.1.00/62.00012 „Efektivní řízení kvality ovzduší“  864,80 2 075,86 1 766,38 
z toho SR 129,72 311,39 264,96 
          v tom prostředky na platy 9,96 19,18 14,56 
          v tom prostředky na OPPP  0,00   0,00  0,00 
          v tom prostředky na odvody za pojistné 3,49 6,72 5,10 
          v tom ostatní běžné výdaje 94,89 277,17 245,30 
          EU 735,08 1 764,47 1 501,42 
          v tom prostředky na platy 56,44 108,64 82,52 
          v tom prostředky na OPPP 121,17   0,00  0,00 
          v tom prostředky na odvody za pojistné 19,75 38,02 28,88 
          v tom ostatní běžné výdaje 537,71 1 570,61 1 390,02 
CZ.1.04/4.1.00/62.00013 „Metodika efektivní p řípravy  
a vyhodnocování dopad ů koncepcí ŽP“  0,00 1 417,05 1 417,05 

z toho SR 0,00 212,58 212,58 
          v tom prostředky na platy 0,00 3,53 3,53 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 32,19 32,19 
          v tom prostředky na odvody za pojistné 0,00 11,62 11,62 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 165,24 165,24 
          EU 0,00 1 204,47 1 204,47 
          v tom prostředky na platy 0,00 20,00 20,00 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 182,38 182,38 
          v tom prostředky na odvody za pojistné 0,00 65,75 65,75 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 936,34 936,34 

CZ.1.04/4.1.00/62.00073 „Analýza a úpravy stávající ch 
činností a agend s následnou identifikací strategie MŽP“  0,00 14,52 14,52 

z toho SR 0,00 2,18 2,18 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 2,18 2,18 
          EU 0,00 12,34 12,34 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 12,34 12,34 
CELKEM  864,80 4 045,25 3 735,77 
z toho SR  129,72 606,82 560,39 
            EU 735,08 3 438,43 3 175,38 
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Projekt CZ.1.04/4.1.00/48.00035 „Zavedení projektového řízení a projektové 
kanceláře v rámci MŽP“ byl v souladu s harmonogramem ukončen k 30.11.2013. 
V roce 2014 byly realizovány dvě platby a to platba za neodsouhlasenou část díla 
po provedení opravy v celkové výši 528,14 tis.Kč a platba za realizaci povinného 
auditu projektu ve výši 9,68 tis.Kč. 

Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00012 „Efektivní řízení kvality ovzduší“ byl 
ukončen k 28.2.2014. V současné době se řeší kontrola závěrečné monitorovací 
zprávy. 

Realizace projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00013 „Metodika efektivní přípravy 
a vyhodnocování dopadů koncepcí ŽP“ byla ukončena v červnu 2014.  

Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00073 „Analýza a úpravy stávajících činností 
a agend s následnou identifikací strategie MŽP“ byl ukončen v souladu 
s harmonogramem k 31.5.2013. V roce 2014 proběhla pouze jediná platba 
v souvislosti s realizací povinného auditu projektu ve výši 14,52 tis.Kč. 

 

� AOPK ČR 
 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/59.00071 „Procesní optimalizace AOPK ČR“ byl 

ukončen ke dni 31.12.2013. Náklady na externí služby na provedení povinného 
závěrečného auditu projektu, který byl zadán Opavské auditorské kanceláři s.r.o. 
byly čerpány NNV ve výši 37,51 tis.K č (SR 5,63 tis.Kč, EU 31,88 tis.Kč). 

V rámci projektu byly provedeny všechny činnosti stanovené v právním aktu 
o poskytnutí dotace, nedočerpání finančních prostředků ve výši 612,47 tis.Kč (SR 
91,94 tis.Kč, EU 520,53 tis.Kč) bylo způsobeno snížením předpokládané ceny 
jednotlivých aktivit projektu v rámci výběrových řízení.  
 

4.3.1.7 Operační program životního prost ředí 

 
Neinvestiční prostředky v rámci OP ŽP čerpala OSS AOPK ČR dle níže 

uvedeného shrnutí: 
v tis.Kč 

  SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

ČERPÁNÍ 
CELKEM  

ČERPÁNÍ 
NNV 

Projekty OP ŽP - celkem  22 032,00 15 130,50 16 063,57 2 156,49 

z toho SR 1 869,75 1 524,68 1 570,67 107,82 

           EU 20 162,25 13 605,82 14 492,90 2 048,67 

          v tom prostředky na platy 16 109,46 11 058,15 11 790,18 1 592,20 

          v tom prostředky na odvody za pojistné 5 638,31 3 870,35 4 127,21 557,29 
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Tyto prostředky byly rozpočtovány a čerpány na následujících projektech 
AOPK ČR: 
 

4.3.1.7.1 Projekt „Implementace soustavy NATURA 2000-monitoring“ 

V rámci programu 115 120 je AOPK realizátorem projektu „Implementace 
soustavy NATURA 2000 v územích v péči AOPK a jejich monitoring“ který je 
evidován v IS EDS/SMVS. Prostředky na platy vč. příslušenství pro 25 pracovních 
míst byly vyvedeny z výše uvedené databáze a převedeny do běžných výdajů.  

Rozpočet ve výši 7 677,00 tis.Kč (SR 1 152,00 tis.Kč, EU 6 525,00 tis.Kč) 
v tom platy 5 686,66 tis.Kč (SR 853,33 tis.Kč, EU 4 833,33 tis.Kč) byl čerpán ve výši 
417,92 tis.Kč (SR 20,90 tis.Kč, EU 397,02 tis.Kč), z toho NNV 31,58 tis.Kč (SR 
1,58 tis.Kč, EU 30,00 tis.Kč). Platy zaměstnanců byly čerpány v objemu 
412,79 tis.Kč (SR 20,64 tis.Kč, EU 392,15 tis.Kč), z toho NNV 31,58 tis.Kč (SR 
1,58 tis.Kč, EU 30,00 tis.Kč). 
 
4.3.1.7.2 Projekt „Příprava souhrnu doporučených opatření pro evropsky významné 
lokality v ČR“ 

V rámci programu OPŽP 115 120 je AOPK ČR realizátorem uvedeného 
projektu.  

Na projekt byly rozpočtovány prostředky ve výši 14 355,00 tis.Kč z toho 
prostředky na platy pro 19 funkčních míst činily 10 422,80 tis.Kč, sociální 
a zdravotní pojištění 3 543,75 tis.Kč, převod do FKSP 104,23 tis.Kč a ostatní běžné 
výdaje 284,22 Kč. 

V průběhu roku byl rozpočet upraven rozpočtovým opatřením schválením 
Ministerstvem financí ČR, kterým došlo ke snížení prostředků na platy vč. 
příslušných odvodů o 7 257,27 tis.Kč a ostatních běžných výdajů o 94,23 tis.Kč 
a převod těchto prostředků do investic databáze EDS/SMVS programu 115 120 na 
akci 115V122001890 „Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky 
významné lokality v České republice“. Upravený rozpočet k 31.12.2014 tedy činil 
celkem 7 003,50 tis. Kč (SR 350,18 tis.Kč, EU 6 653,32 tis.Kč) v tom platy 
5 047,04 tis.Kč (SR 252,35 tis.Kč, EU 4 794,69 tis.Kč). 

Rozpočet byl čerpán v objemu 7 970,69 tis.Kč (SR 398,53 tis.Kč, EU 
7 572,16 tis.Kč), z toho NNV 2 124,91 tis.Kč (SR 106,24 tis.Kč, EU 2 018,67 tis.Kč). 
Výdaje na platy zaměstnanců činily 7 829,64 tis.Kč (SR 391,48 tis.Kč, EU 
7 438,16 tis.Kč), z toho NNV 2 117,91 tis.Kč (SR 105,89 tis.Kč, EU 2 012,02 tis.Kč). 

V rámci projektu bylo provedeno v roce 2014 několik personálních změn 
a došlo k náboru nových zaměstnanců. Během roku byly dle harmonogramu OSS 
AOPK ČR zpracovávány dokumenty SDO. Do finální podoby bylo dovedeno 246 
dokumentů, které byly zaslány ÚO MŽP. Celkově bylo finálně zpracováno 
a odevzdáno na MŽP 617 SDO pro EVL v ČR. 
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Vypracována byla metodika pro tvorbu dokumentů SDO v rozsáhlých EVL 
nad 5000 ha. Dále byla zahájena spolupráce se správami NP pro zpracování SDO 
v EVL, které jsou v překryvu s národními parky. 

Na konci roku 2014 byla vypsána veřejná zakázka podlimitní Aplikace SDO, 
bohužel se do veřejné zakázky nepřihlásil žádný zájemce. Zároveň byly zpracovány 
veškeré podklady pro veřejnou zakázku Doplňkové mapování přírodních stanovišť 
pro účely zajištění podkladů pro SDO a ty byly zaslány na MŽP a SFŽP ke 
schválení. Obě veřejné zakázky budou vypsány v zimě 2015. 
 

4.3.1.7.3 Projekt „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů 
pro dokončení soustavy NATURA 2000“ 

V rámci programu OPŽP 115 120 je AOPK realizátorem uvedeného projektu.  

V průběhu roku bylo provedeno rozpočtové opatření schválené 
Ministerstvem financí ČR, kterým bylo provedeno vyvedení prostředků z databáze 
EDS/SMVS do běžných výdajů na projekt v celkové výši 450,00 tis.Kč (SR 
22,50 tis.Kč, EU 427,50 tis.Kč), v tom platy 324,44 tis.Kč (SR 16,22 tis.Kč, EU 
308,22 tis.Kč). 
 

4.3.2 Finanční mechanismy 

4.3.2.1 Projekty EHP/Norsko 

Schválený rozpočet v celkové výši 30 000,00 tis.Kč (SR 5 000,00 tis.Kč, FM 
25 000,00 tis.Kč) zůstal v průběhu roku beze změn. Prostředky byly určeny na 
financování projektů neinvestičního charakteru, konkrétně na: 

 
� projekt OSS AOPK ČR Mokřady: 
 v tis.Kč 

PROJEKT  UPRAVENÝ 
ROZPOČET ČERPÁNÍ 

Mokřady  135,06 79,33 
z toho SR 27,01 15,87 
          v tom prostředky na platy 11,86 11,01 
          v tom prostředky na odvody za pojistné 4,15 3,85 
          v tom ostatní běžné výdaje 11,00 1,00 
          EU 108,05 63,47 
          v tom prostředky na platy 47,44 44,05 
          v tom prostředky na odvody za pojistné 16,61 15,42 
          v tom ostatní běžné výdaje 44,00 4,00 
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Z ostatních běžných prostředků byly čerpány pouze prostředky na cestovné. 
� projekty ÚO MŽP  

v tis.Kč 

PROJEKT  UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

ČERPÁNÍ 
CELKEM  

ČERPÁNÍ 
NNV 

Projekty ÚO MŽP v č. náklad ů na management  29 864,94 6 307,41 4 746,24 
z toho SR 4 972,99 673,65 673,65 
          v tom prostředky na platy 0,00 21,34 21,34 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 0,00 0,00 
          v tom prostředky na odvody za pojistné a FKSP 0,00 7 482,39 7,48 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 644,83 644,83 
          EU 24 891,95 5 633,76 4 072,59 
          v tom prostředky na platy 2 195,52 1 115,42 85,34 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 871,57 871,57 
          v tom prostředky na odvody za pojistné a FKSP 768 432,00 571,66 211,12 
          v tom ostatní běžné výdaje 0,00 3 071,69 2 904,56 
CELKEM  29 864,94 6 307,41 4 746,24 
z toho SR  4 972,99 673,65 673,65 
            EU 24 891,95 5 633,76 4 072,59 

 
Čerpání výše uvedených prostředků ve výši 6 307,41 tis.Kč, z toho NNV 

4 746,24 tis.Kč bylo rozděleno do dvou hlavních oblastí: 
 
Finanční prostředky na management byly financovány ze 100 % z finančních 

mechanismů a čerpány ve výši 2 939,26 tis. Kč, z toho platy 1 030,08 tis.Kč, OPPP 
871,57 tis.Kč a odvody 541,80 tis.Kč. Prostředky ve výši 425,33 tis.Kč byly 
vynaloženy na služby, 15,09 tis.Kč na cestovné, 48,22 tis.Kč na pohoštění, 
3,43 tis.Kč na náhrady mezd v době nemoci. V rámci této oblasti byl zrealizován 
kontaktní seminář na podporu bilaterální spolupráce s náklady celkem 
382,23 tis.Kč. 

 
Prostředky na předem definovaný projekt „Ochrana a udržitelné využívání 

mokřadů České republiky“ byly čerpány ve výši 3 368,15 tis.Kč (SR 673,65 tis.Kč, 
FM 2 694,50 tis.Kč), z toho platy 106,68 tis.Kč (SR 21,34 tis.Kč, FM 85,34 tis.Kč) 
a odvody 37,34 tis.Kč (SR 7,48 tis.Kč, FM 29,86 tis.Kč).  

Z tohoto programu byla poskytnuta dotace v celkové výši 2 915,02 tis.Kč níže 
uvedeným příjemcům: 

v tis.Kč 

PŘÍJEMCE SR FM CELKEM  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 30,72 122,89 153,61 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 53,20 212,78 265,98 
ENKI, o.p.s. 45,22 180,88 226,10 
Česká společnost ornitologická, z.s. 84,61 338,45 423,06 
Beleco z.s. 369,26 1 477,03 1 846,28 
CELKEM 583,00 2 332,02 2 915,02 
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Ostatní výdaje byly čerpány na knihy, učební pomůcky a tisk ve výši 
7,72 tis.Kč, nákup materiálu 0,53 tis.Kč, nákup ostatních služeb 288,96 tis.Kč, 
cestovné 4,50 tis.Kč a pohoštění 7,40 tis.Kč. 

 
Čerpání finančních prostředků na projekt bylo oproti očekávání nižší, jelikož 

předpokládané zahájení projektu bylo plánováno na začátek roku 2014, ovšem 
vlastní realizace byla posunuta až do měsíce srpna 2014. Nevyčerpané prostředky 
budou rozloženy a čerpány v následujících letech.    
 

4.3.2.2 Program švýcarsko- české spolupráce 

Schválený rozpočet ve výši 7 000,00 tis.Kč (podíl SR) zůstal během roku 
beze změn. Čerpání činilo celkem 9 795,65 tis.Kč (SR 1 410,45 tis.Kč, FM 
8 385,20 tis.Kč), z toho NNV 9 770,56 tis.Kč (SR 1 385,36 tis.Kč, EU 
8 385,20 tis.Kč).   

Prostředky státního rozpočtu ve výši 1 198,31 tis.Kč byly čerpány na 
neinvestiční dotace pro následující příjemce: 

Hájenka o.s. 149,64  tis.Kč 
Envidea o.s. 234,00  tis.Kč 
Campanula o.s. 94,45  tis.Kč 
Sluňákov s.r.o. 168,10  tis.Kč 
ČSOP Salamandr 82,49  tis.Kč 
Uherské Hradiště 6,47  tis.Kč 
ČSOP Koniklec 117,94  tis.Kč 
Centrum environmentálních projektů 27,90  tis.Kč 
Město Litoměřice 202,92  tis.Kč 
Město Ostrava - Městský obvod Poruba  95,63  tis.Kč 
Síť ekologických poraden 18,77  tis.Kč 

Prostředky finančních mechanismů ve výši 6 790,42 tis.Kč byly čerpány na 
neinvestiční dotace pro následující příjemce: 

Hájenka o.s. 847,99  tis.Kč 
Envidea o.s. 1 326,01  tis.Kč 
Campanula o.s. 535,19  tis.Kč 
Sluňákov s.r.o. 952,55  tis.Kč 
ČSOP Salamandr 467,45  tis.Kč 
Uherské Hradiště 36,68  tis.Kč 
ČSOP Koniklec 668,34  tis.Kč 
Centrum environmentálních projektů 106,36  tis.Kč 
Město Litoměřice  1 149,88  tis.Kč 
město Ostrava - Městský obvod Poruba  541,88  tis.Kč 
Síť ekologických poraden 158,10  tis.Kč 
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Z NNV programu byl financován projekt „Minuty krkonošské přírody“ PO 
Správy KRNAP v celkové výši 1 241,98 tis.Kč (z toho SR 186,30 tis.Kč, EU 
1 055,68 tis.Kč). 

Zbylé prostředky ve výši 564,94 tis.Kč byly čerpány na administraci 
programu, v tom prostředky na OPPP (FM 406,00 tis.Kč), odvody (FM 
126,48 tis.Kč), občerstvení 7,37 tis.Kč (SR 0,76 tis.Kč, EU 6,61 tis.Kč) a cestovné 
25,09 tis.Kč (SR). 

Čerpání finančních prostředků bylo oproti očekávání nižší z důvodu 
prodlužování jednotlivých sub-projektů a pomalejšího čerpání v rámci těchto 
projektů. Zároveň je způsobeno tím, že teprve se začátkem roku 2015 byla 
spuštěna realizace a kofinancování dalších 13ti projektů v rámci druhé otevřené 
výzvy programu. Nevyčerpané prostředky ve výši 7 576,75 tis.Kč tak budou využity 
na průběžné regrantování a zároveň na administrativní náklady (zejména publicitu) 
spojené s projektem FEO dle Dohody o projektu. 

 

4.4 Přehled národních program ů zařazených v IS EDS/SMVS 
 
4.4.1 Program 115010 „Rozvoj a obnova materiáln ě technické základny 
systému řízení MŽP“ (celkem v četně podprogramu výdaj ů na  IOP) 

 
Program Upr. rozpočet tis. Kč Čerpání tis. Kč 
115010 0,00 5,80 

 
Rozdělení čerpání finančních prostředků: 
- investiční: 0,00 Kč 
- neinvestiční: 5,80 tis. Kč – IOP (SR 0,87 tis. Kč  a EU 4,93 tis. Kč) 

 
Uvedené finanční prostředky z programu 115010 (IOP) byly vynaloženy z NNV 

na:  

115V014F Pořízení a obnovu strojů a zařízení NP Šumava 
Pořízení moderní techniky a technologií Správa NP a CHKO Šumava pro zvýšení 
kvality řešení MU. 
 
Hodnocení programu 
 

Program 115 010 byl realizován mezi lety 2007 – 2013. Poslední čerpání z 
programu proběhlo na základě neočekávaného prodloužení realizace akce 
115V01400FE01 „Pořízení moderní techniky a technologií Správa NP a CHKO 
Šumava pro zvýšení kvality řešení MU“ z důvodu prodloužení termínu povinné 
publicity projektu v roce 2014 ve výše uvedené částce z výdajů na IOP. Jednalo se 
o platbu, kterou byla financována pouze povinná publicita projektu. S dalším 
čerpáním z tohoto programu se nepočítá, jelikož program je již ukončen. 
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4.4.2 Program 115020 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP“ (v četně  
IOP) 

Konečným spotřebitelem Programu 115 020 jsou OSS (vč. aparátu MŽP) 
a PO. Nejedná se tedy o veřejnou podporu.   

Program se zaměřuje na čtyři základní oblasti, a to na oblast pořízení, 
obnovu a provozování ICT systému řízení MŽP, správu nezcizitelného státního 
majetku v ZCHÚ, pořízení a obnovu budov a staveb majetku resortu a na pořízení 
a obnovu strojů a zařízení resortu.   

Cílem programu je především udržení úrovně obslužnosti výpočetní techniky 
na všech pracovištích resortu MŽP i po skončení plánovaného období, ale i rozvoj 
informačních a komunikačních technologií a informačního systému resortu. 

Cílem programu ve stavební oblasti je zachovat, případně zlepšit užitnou 
hodnotu nemovitostí, a to pravidelnou vědomou investiční činností do rekonstrukcí, 
modernizací a obnovy tohoto nemovitého majetku. Zároveň se jedná o rozšíření 
nedostačujících kapacit stávajících budov a postupnou likvidaci nájmů pořízením 
vlastních budov.  

Další oblastí programu je rozvoj a obnova specifik resortu MŽP. Sem patří 
zejména rekonstrukce a výstavba tras jeskynních systémů a provozních budov, 
informačních středisek, terénních stanic, meteorologických systémů, ostatní 
techniky a nemovitostí pro lesní hospodářství a ochranu životního prostředí, 
laboratoří vědy a výzkumu, rekonstrukce historických objektů, obnova rekonstrukce 
a opravy komunikační sítě na územích národního parku Šumava, Podyjí, KRNAP 
a NP České Švýcarsko, stavby cyklostezek v územích národních parků apod.  

V neposlední řadě program zabezpečuje v oblasti dopravní techniky 
průběžnou obnovu vozového parku všech resortních organizací.  
 

Program Uprav. rozpočet tis. Kč Čerpání tis. Kč 

115020 523 173,00 213  254,71 

Rozdělení čerpání finančních prostředků: 
- investiční: 83 603,30 tis.Kč 
- neinvestiční: 129 651,41 tis.Kč 

Z toho IOP v upraveném rozpočtu: 9 500,00 tis.Kč (z toho SR 1 425,00 tis.Kč 
a EU 8 075,00 tis.Kč). 

Finanční prostředky z programu 115020 byly vynaloženy na:  

Pořízení obnovu a provozování ICT resortu   

V informačních technologiích (ICT) systému řízení došlo k posílení datových 
linek, dále byly finanční prostředky použity pro zajištění služeb souvisejících 
s informačními a komunikačními technologiemi, na obnovu síťové infrastruktury, 
nákup SW pro zajištění služeb ICT a pravidelné platby v oblasti externí správy 
důležitých systémů, nákup výpočetní techniky, digitálních dat, licencí a diskových 
polí. 
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Dále byly finanční prostředky uvolněny na akce Licence k SW RANIT, Sběr 
a analýza dat, Antivir, Rozšíření funkcionality ES IN-SY-CO, Licence Novell Open 
Workgroup Suite, Podpora produktů IBM, VT pro krizové řízení, VT pro 
zaměstnance MŽP, Upgrade ISHO 2014Zálohování dat ředitelství OI, Zajištění 
funkcionality Centrálního informačního systému ČIŽP, Enterprise licence na SW 
produkty ESRI, Zajištění provozu JISŽP - ICT ČGS 2014- I. etapa, II. etapa, III. 
etapa, Obnovení ICT infrastruktury ČGS, Hosting serverů informačních systémů 
CENIA, Systémová podpora SW Tovek, Virtualizace fyzických serverů a upgrade 
sítě na GbE standart, Maintenance SW ADOBE ISPOP, Rozvoj ISPOP 2014-2015, 
optimalizace, Kofinancování projektu Celostátní informační systém pro sběr 
a hodnocení informací a znečištění ŽP. 
 
Pořízení a obnovu budov a staveb majetku resortu 

115023A  Pořízení a obnova budov a staveb majetku MŽP 

Úpravy v kantýně MŽP, Rekonstrukce prostor budovy a areálu MŽP. 

115023B Pořízení a obnova budov a staveb majetku AOPK ČR 

Odvětrání sklepních prostorů KS Plzeň, Malá 9; Rekonstrukce budovy SCHKO 
Poodří, Studénka; Rekonstrukce budovy KS Ostrava, Trocnovská 2; Rekonstrukce 
objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (sídlo SCHKO České středohoří); 
Rekonstrukce střešních krytin objektů SCHKO Jizerské hory; Stavební úpravy 
objektu Správy CHKO Moravský kras; Kontrola a oprava kanalizace a odvětrání 
sociálních zařízení v objektu SCHKO Beskydy; Dílčí rekonstrukce budovy Správy 
CHKO Český kras, Karlštejn č.p. 85; Rybník Farář - revitalizace a rekonstrukce; 
Celková rekonstrukce technické budovy SCHKO Blanský les - II. a III. etapa; NI - 
Vybudování ornitologických pozorovatelen v rámci posílení návštěvnické 
infrastruktury; NI - Vybudování vyhlídkového mola v NPP Swamp v rámci posílení 
NI; NI - Naučná stezka podél PR Arba u Srbské Kamenice v rámci posílení NI; 
Úhrada anuity, včetně poplatků spojených s převodem družstevního bytu družstva 
do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro AOPK ČR; Nátěry kovových prvků 
střechy, vnějších parapetů a okapů (SCHKO Jeseníky); Rekonstrukce objektu 
Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří) v letech 2014 – 2017; 
Výměna izolace stropů, oprava poškozených SDK přístavby budovy SCHKO 
Křivoklátsko a výměna oken; Napojení odpadních vod z budovy SCHKO Blaník na 
nově vybudovanou kanalizační síť a napojení na nový vodovod; Celková 
rekonstrukce PC rozvodů (kabeláž + zásuvky) v budově SCHKO Beskydy; Oprava 
podlah a dřevěných schodišť v budově Správy CHKO Pálava; Zateplení budovy 
včetně střechy krajského střediska Pardubice; Nový fasádní nátěr na budově 
Správy CHKO Jeseníky; Rekonstrukce soklů, fasády, oken a hydroizolace objektu 
SCHKO Beskydy; Oprava tepelné izolace a obnova nátěrů na budově SCHKO 
Český les; Oprava soklu, fasády, omítek, SDK podkroví a příjezdové brány 
(SCHKO Bílé Karpaty); Výměna plynového kotle v budově Správy CHKO Orlické 
hory; Vymalování objektu Správy CHKO Labské pískovce; Oprava hromosvodu 
v objektu SCHKO Blaník v Louňovicích pod Blaníkem čp. 8; Výměna vchodových 
dveří, 4 oken a 8 parapetových desek na budově Správy CHKO Železné hory; 
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Oprava fasády Jablonné v Podještědí č.p.12, ul. Školní; Kompletní výměna oken na 
KS Ústí nad Labem; Vybudování nového objektu terénní stanice v areálu odchovny 
perlorodky říční v k.ú. Zbytiny; Rozšíření vodního zdroje pro objekt TES Tomanka 
č.e.700 na Mariánskohorských boudách v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách; 
Výměna plynového kotle v budově SCHKO Železné hory; Nové zateplení stropu 
nad posledním podlažím a nová podlaha půdy (SCHKO Litovelské Pomoraví); 
Celkové zateplení objektu Správy CHKO Orlické hory kontaktním systémem; 
Instalace strukturované kabeláže, realizace silových rozvodů a osvětlení v objektu 
SCHKO Bílé Karpaty; Stavební úpravy areálu sídla správy CHKO Broumovsko; 
Technická opatření v PP Tiské stěny; Dokončení revitalizace; Bohdanečského 
rybníka; Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu; Návštěvnické 
středisko Dům přírody Slavkovského lesa; Vypracování podkladů a studií pro 
výstavbu Domů přírody, návštěvnických středisek v CHKO ČR; Železné hory - 
významná geologická oblast; Návštěvnická infrastruktura v NPR Hůrka u Hranic; 
Dům přírody Litovelského Pomoraví; Rekonstrukce a odbahnění PP Rybník 
Neratov; Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva, ohroženého 
postupujícím meandrem řeky Odry. 

115023D Pořízení a obnova budov a staveb majetku ČIŽP 

Ekologické vytápění OI ČIŽP Ústí nad Labem; Zateplení SV fasádní stěny a stropu 
OI ČIŽP Liberec; Výměna vchodových dveří, ŘDT ČIŽP Praha; Ekologické vytápění 
OI ČIŽP Brno; Výměna chladící jednotky OI ČIŽP Liberec; Vybudování kanceláře 
v suterénu budovy OI ČIŽP Ústí nad Labem.  
115023E Pořízení a obnova budov a staveb majetku KRNAP 

Zateplení objektu č. p. 111 Horní Maršov; Komunikace v Klášterní zahradě ve 
Vrchlabí; Zateplení objektu č. p. 176 Vítkovice; Výkup obrazu a výkup koberce - KM 
Jilemnice. 

115023F Pořízení a obnova budov a staveb majetku Správa NP a CHKO Šumava 

Hasičská stanice IZS Stožec. 

115023G Pořízení a obnova budov a staveb majetku NP Podyjí  

NI - Rozšíření návštěvnické infrastruktury – I. 

115023H Pořízení a obnova budov a staveb majetku NP České Švýcarsko 

Rekonstrukce vodovodu Na Tokáni, Výsadba cílových druhů dřevin na území NP 
České Švýcarsko, Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko 
s využitím ochranných vysokozátěžových bariér, II. etapa NPČŠ, dále 
z Návštěvnické infrastruktury NI - Lesní zážitkový areál Mezní Louka, NI - Naučný 
areál Krásná Lípa, NI - Oprava turistické stezky Mezná - Mezní můstek a NI - 
Výstavba rozhledny na Mezné. 

115023K Pořízení a obnova budov a staveb majetku České geologické služby 

Likvidace skladu LTO, Praha 5 Barrandov; Modernizace a zateplení fasády 
a střechy budovy Leitnerova, Brno; Studie proveditelnosti rekonstrukce a geol. 
průzkum areálu HD ČGS Lužná u Rakovníka; Oprava střešní konstrukce a krytiny 
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Klárov, Praha; Oprava omítek 1.NP a izolace budovy ČGS Kutná Hora; Výměna 
vytápění, rozv. vody a oken objekt TZ Rohanov II. etapa; Oprava terasy, nátěrů 
a omítek sklad ČGS Kovanice; Zateplení objektu ČGS, pracoviště Jeseník; 
Odstranění stavby haly č. 3 na parcele č. 1140 areál ČGS Lužná u Rakovníka; 
Rebilance zásob podzemních vod. 
115023N Pořízení a obnova budov a staveb majetku ČHMÚ 

Rekonstrukce ČOV, areál ČHMÚ Praha Komořany; Rekonstrukce oplocení 
a revitalizace nádrží zámek Komořany; Rekonstrukce rozvodů (BRI Komořany); 
Rekonstrukce teplovodního kanálu v areálu v Komořanech; Zateplení střešního 
pláště budovy ČHMÚ v Ústí nad Labem; Stavební úpravy meteorologické stanice 
v Churáňově. 

115023O Pořízení a obnova budov a staveb majetku Správy jeskyní ČR 

NI - Rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky Jeskyní Na Pomezí; NI - 
Realizace stavby - rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky Koněpruských 
jeskyní; Realizace stavby - Instalace tepelného čerpadla v provozní budově 
Jeskyně Výpustek; Rekonstrukce střechy na objektu Správy Bozkovských  
dolomitových jeskyní; Zajištění suťového svahu za stavbou provozní budovy areálu 
Punkevních jeskyní. 

 
Pořízení a obnovu stroj ů a zařízení resortu 
 
115V024A Pořízení a obnovu strojů a zařízení MŽP 
Nákup průběžné/prokládací myčky nádobí do výdejny jídel; Sloupový zvedák; 
Čistící stroj; Osobní vozidlo. 
115V024B Pořízení a obnovu strojů a zařízení AOPK 

Nákup videokonferenčního zařízení pro regionální pracoviště SCHKO Beskydy. 

115V024K Pořízení a obnovu strojů a zařízení ČGS 

Obnova přístrojů laboratoří ČGS; Laserová ablace; Hmotový spektrometr 
s indukčně vázaným plasmatem. 

115V024N Pořízení a obnovu strojů a zařízení ČHMÚ  

Automatické sněhoměrné stanice; Upgrade měřících systémů pro předpovědní 
a výstražnou službu; Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší 
(ISIS). 

 
Subtitul 115V022 Správa nezcizitelného státního maj etku v ZCHÚ 

Pro subtitul 115 022 Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ byly přiděleny 
na rok 2014 finanční prostředky celkem ve výši  25 000 tis.Kč. Účastníky subtitulu 
Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ jsou organizace zřizované MŽP 
(organizační složky státu a příspěvkové organizace státu).  

Finanční prostředky byly v r. 2014 uvolněny celkem na 51 akcí.  
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Čerpání finan čních prost ředků v r. 2014 v tis.K č: 

investiční fin. prostředky    684,30 
neinvestiční fin. prostředky 19 342,94 
celkem     20 027,24       
 
Vykázané NNV pro r. 2014 v tis. Kč:  7 834,65 

Čerpání NNV v r. 2014 v tis.K č: 

investiční fin. prostředky             2 241,77 
neinvestiční fin. prostředky            5 230,76 
celkem                7 472,53 
 
Do nespotřebovaných výdajů přecházejí ze  subtitulu 115 022 nedočerpané 
prostředky (vč. NNV z předchozích let) ve výši 5 334,86 tis. Kč, které jsou vázány 
na jednotlivé akce pro dokončení jejich realizace. 
 
Hodnocení programu  
 
 Program 115 020 byl prozatím realizován v průběhu dvou let a s jeho 
realizací se počítá do roku 2017 v návaznosti na schválenou Dokumentaci 
programu – 115V020 na roky 2013 až 2017. V průběhu roku 2014 byly v rámci 
programu čerpány finanční prostředky ve výši 213 254,71 tis.Kč a byly využity na 
financování výše uvedených akcí. Investiční finanční prostředky byly využity 
k zhodnocení majetku resortu ve všech uvedených oblastech. K udržení majetku 
v odpovídající úrovni tak, aby byl zajištěn plynulý a bezproblémový chod resortu, 
byly čerpány dle potřeby neinvestiční finanční prostředky. 

 Vlivem změn v termínech realizací akcí nedošlo k vyčerpání veškerých 
finančních prostředků určených na program 115 020 v hodnoceném roce 2014. 
Tyto změny nastaly zejména z důvodů nepříznivého počasí, které pozastavilo 
některé ze staveb. Dále vlivem zjištění nových nálezů po vypracování projektů akcí, 
které měly za následek protažení některých příprav nutných k realizaci akcí. 
V neposlední řadě se realizace některých akcí protáhla v průběhu výběrového 
řízení na vhodné dodavatele. 

 Vzhledem k povaze programu, který je specifický průběžným zajišťováním 
financování obnovy a udržování majetku se nepředpokládá jeho útlum ani 
mimořádné rozšiřování.  
 

4.4.3 Program 115 160 „Obnova p řirozených funkcí krajiny“ (POPFK) 

Pro program 115 160 Obnova přirozených funkcí krajiny (POPFK) byly 
přiděleny na rok 2014 finanční prostředky celkem ve výši  30 000 tis.Kč. Účastníky 
programu Obnova přirozených funkcí krajiny jsou organizace zřizované MŽP 
(organizační složky státu a příspěvkové organizace státu) a externí žadatelé 
(fyzické a právnické osoby).  
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Finanční prostředky byly v r. 2014 uvolněny celkem na 195 akcí, z toho 132 
nových akcí a 63 akcí rozestavěných v minulých letech.  
 
Čerpání finan čních prost ředků v r. 2014 v tis.K č: 

investiční fin. prostředky    1 287,02  
neinvestiční fin. prostředky 16 829,32  
celkem    18 116,34  
 
Vykázané NNV pro r. 2014 v tis. Kč:  82 050,46 

Čerpání NNV v r. 2014 v tis.K č: 

investiční fin. prostředky                   13 691,25 
neinvestiční fin. prostředky                 7 706,78 
celkem                   21 398,03 
 
 Do nespotřebovaných výdajů přecházejí z  titulu 115 160 nedočerpané 
prostředky (vč. NNV z předchozích let) ve výši 72 535,68 tis. Kč, které jsou vázány 
na akce. 
 

4.4.4 Program 115180 „Informa ční podpora adapta čních opat ření na extrémní 
hydrometeorologické jevy – povodn ě a jakost vody“ (ADAPT) 

Věcným cílem programu je modernizace prostředků pro informační podporu 
adaptačních opatření na extrémní hydrometeorologické jevy, jejichž životnost končí 
a které již nezaručují další spolehlivou funkci, jakož i zavedení další techniky 
a metodik nezbytných k získání kompatibility s obdobnými systémy využívanými 
v zemích EU a v NATO. Celý program modernizace je rozvržen na roky 2008 
až 2013, program byl prodloužen do konce roku 2015.   

Přehled akcí realizovaných v roce 2014: 

115V181000104 Provoz a CPP a RPP – druhá část,115V181000107 Provoz CPP 
a RPP - třetí část,115V181000413 Rekonstrukce a výstavba objektů PV 
a PZV,115V181000414 Likvidace nepotřebných vrtů - třetí část,115V181000415 
Stavební rekonstrukce PV a PZV,115V181000504 Servisní podpora monitoringu 
množství a jakosti vod,115V181000507 Monitoring jakosti vod - čtvrtá 
část,115V181000508 Monitoring jakosti vod - pátá část,115V181000509 Servisní 
podpora monitoringu množství a jakosti vod - druhá část,115V181000605 Podpora 
IS stavu vod – druhá část,115V181000606 Podpora IS stavu vod - třetí 
část,115V181000703 Telekomunikační provoz - třetí část. 

Program Rozpočet tis. Kč Čerpání mil. 
115180 54 000,00 53 388,26 
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4.4.5 Program 115190 „Systém monitorování kvality o vzduší a zm ěn klimatu“ 
(SMOK) 

Globálním cílem  programu je modernizace prostředků Systému 
monitorování kvality ovzduší a změn klimatu a zpracování imisních a emisních dat 
takovým způsobem, aby poskytovaly dostatečné a kvalitní vstupní informace pro 
rozhodování veřejné správy a dalších organizací a také plnění požadavků 
reportingu vyplývajících z legislativy ES a mezinárodních smluv. 

 Uvedený program je rozdělen na tři podprogramy: Upgrade imisního 
monitoringu a zpracování emisních a imisních dat, Upgrade stanic pro sběr 
klimatických dat, Technická pomoc pro řízení kvality ovzduší a změn klimatu. Celý 
program je rozvržen na roky 2008 až 2013, program byl prodloužen do konce roku 
2015. 

Přehled akcí realizovaných v roce 2014: 

115V192000105 Upgrade archivačních serverů – druhá etapa,115V192000106 
Upgrade databázových serverů – druhá etapa,115V192000107 Upgrade FW 
a centrálních serverů - třetí etapa,115V192000108 Upgrade archivačních serverů - 
třetí etapa,115V192000109 Upgrade databázových serverů - třetí 
část,115V192000408 Analyzátory PM (základní síť) – druhá část,115V192000411 
Upgrade emisní a imisní databáze - třetí etapa,115V192000412 Státní imisní síť - 
imisní monitoring a laboratoře 

115V193000208 Upgrade AMS a ASS - měřící lokalita - druhá 
etapa,115V193000209 Automatizace MKS a MSS – měřící lokalita, druhá 
část,115V193000210 Distanční měřící síť - druhá část,115V193000213 
Modernizace MKS a MSS,115V193000214 Upgrade AMS a ASS - měřící lokality - 
třetí část,115V193000215 Automatizace MKS a MSS - měřící lokalita - třetí 
část,115V193000216 Distanční měřící síť - třetí část,115V193000217 Upgrade 
kalibračních laboratoří - třetí etapa,115V193000218 Modernizace AMS a ASS - třetí 
část (investice),115V193000219 Automatizace MKS a MSS - třetí část. 

Program Rozpočet mil. Kč Čerpání mil. Kč 
115190 81 000,00 74 460,48 

 

4.4.6 Program 115 270 „MŽP Likvidace škod po živeln ích pohromách“ 

 
Účastníky programu jsou organizace zřizované MŽP (organizační složky 

státu a příspěvkové organizace) a externí žadatelé (fyzické a právnické osoby).  

Pro rok 2014 byly pro program 115 270 MŽP Likvidace po živelních 
pohromách narozpočtovány NNV z roku 2013 ve výši 91 572 tis.Kč.  

Na základě zaslaných žádostí bylo požádáno MF o uvolnění finančních 
prostředků z Kapitoly VPS v celkové výši 134 880,82 tis. Kč (82 198,82 tis. Kč pro 
externí žadatele a 52 682,00 tis Kč pro OSS a PO).  

Finanční prostředky byly v r. 2014 uvolněny celkem na 5 akcí.  
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Čerpání finan čních prost ředků v r. 2014 v tis.K č: 

investiční fin. prostředky            59,77  
neinvestiční fin. prostředky            3 253,04                    
Celkem                3 312,82  
 

V roce 2014 bylo zaregistrováno celkem 61 žádostí od externích žadatelů a 7 
žádostí od OSS. Finanční prostředky zatím nebyly čerpány z důvodu zpoždění ve 
schvalovacím procesu jednotlivých projektů.  

Do nespotřebovaných výdajů přecházejí z  titulu 11527 nedočerpané 
prostředky ve výši 268 024,00 tis. Kč, které jsou vázány na jednotlivé akce. 

4.4.7 Program 115 280 „Nová zelená úsporám“  

Rozpočet programu 115 280 Nová zelená úsporám činil v roce 2014  
900 000,00 tis. Kč. V souvislosti s úpravou limitu prostředků na platy, odvody 
a navýšením počtu pracovních míst na administraci programu v aparátu MŽP došlo 
v průběhu roku ke snížení původní výše rozpočtu o 2 921,99 tis. Kč a vyvedení 
těchto prostředků mimo programové financování do běžných výdajů kapitoly. Na 
základě zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů došlo rovněž ke snížení výdajů v částce 249 987,73 tis. 
Kč, která byla převedena jakožto podíl z dražeb emisních povolenek EUA za první 
tři čtvrtletí roku 2014 do kap. 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu. S ohledem na 
přijetí novely zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu na rok 2014, byly ve 
čtvrtém čtvrtletí roku sníženy příjmy z prodeje emisních povolenek o 300 000,00 tis. 
Kč a s nimi související výdaje rozpočtu o 150 000,00 tis. Kč. V důsledku neplnění 
rozpočtované výše příjmů MŽP z prodeje emisních povolenek v celkové výši 
8 671,86 Kč bylo v závěru roku 2014 v rozpočtu programu 115 280 provedeno 
vázání výdajů ve výši odpovídající nesplněným příjmům.  

Příjem žádostí o podporu na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie 
v rodinných domech v podprogramu Rodinné domy byl otevřen v dubnu 2014 a po 
prodloužení ukončen v prosinci 2014. Celkem bylo podáno 6110 žádostí na 
realizaci 16 214 opatření. Finanční prostředky byly v roce 2014 uvolněny celkem na 
611 akcí. Příjemci žádostí byli fyzické osoby nepodnikající a fyzické osoby 
podnikající. 

Celkem z programu Nová zelená úsporám bylo v roce 2014 vyčerpáno 
34 048,38 tis. Kč, z toho neinvestičních prostředků 6,71 tis. Kč ze SR a investičních 
prostředků ve výši 34 041,67 Kč z NNV.  

V rámci programu Nová zelená úsporám mohou žadatelé podávat žádosti 
o podporu před zahájením realizace podporovaných opatření, v jejím průběhu nebo 
po ukončení. Dotace je vždy vyplácena až po doložení dokladů o ukončení 
realizace ve stanovené lhůtě. Tato skutečnost tak zásadním způsobem ovlivňuje 
průběh čerpání prostředků. 
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Z důvodu nenaplnění rozpočtované výše příjmů z prodeje emisních 
povolenek ÚO MŽP byly vázány investiční výdaje programu 115 280 „Nová zelená 
úsporám“ ve výši 8 671,855 tis.Kč v ekonomickém informačním systému MŽP. 
 

4.4.8 Program 115 290 „Zelená úsporám – budovy ve řejného sektoru“ 

Zdroj programu 115 290 Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru byl 
v roce 2014 tvořen pouze NNV ve výši 400 000,00 tis. Kč. 

V rámci programu 115 290 bylo aktivních 142 žádostí. Příjemci o podporu 
byly převážně obce, dále vysoká škola a náboženská společnost. Na základě 
souhlasu Ministerstva financí ze dne 1. července 2014 byl Dodatkem č. 3 ke 
Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu 
Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného 
sektoru ze dne 8. září 2014 prodloužen termín realizace programu o 2 roky do 
31.12.2016. Důvodem pro prodloužení programu bylo umožnit žadatelům o podporu 
řádné dokončení realizovaných opatření a předložení dokladů k závěrečnému 
vyhodnocení akcí tak, aby byly vyčerpány alokované prostředky v rámci programu 
a byl uspokojen co největší počet oprávněných žadatelů. 

Celkem v programu Zelená úsporám bylo v roce 2014 vyčerpáno 
64 692,99 tis.Kč. 

Průběh čerpání je závislý na tom, jak rychle žadatelé o podporu realizují 
projekty, předkládají doklady nezbytné pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a na následném proplacení dotace. 
 

4.5 Přehled dodate čných neinvesti čních titul ů 

 
4.5.1 Program pé če o krajinu 

Z PPK jsou financovány akce v rámci předmětů podpory stanovených ve 
Směrnici č. 6/2012 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče 
o krajinu v letech 2012 – 2014 pro resortní organizace i žadatele mimo resort. 
Program je rozdělen do 3 podprogramů: 

A - Podprogram pro napl ňování opat ření vyplývajících ze zákona č. 114/1992 
Sb. a souvisejících p ředpis ů a ze schválených plán ů péče pro zvlášt ě 
chrán ěná území a jejich ochranná pásma  

V rámci tohoto podprogramu jsou uvolňovány prostředky resortním 
organizacím na realizaci akcí v rámci těchto dotačních titulů: 

A.1 Neinvestiční opatření k podpoře předmětů ochrany ve zvláště chráněných 
územích a jejich ochranných pásmech, 

A.2 Neinvestiční opatření k podpoře zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve 
zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, 
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A.3 Neinvestiční opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky 
významných lokalit,  

A.4 Neinvestiční opatření k zajištění povinností státu plynoucích z právních 
předpisů vztahujících se ke státní správě zvláště chráněných územích a jejich 
ochranných pásmech, včetně navrhovaných, 

A.5 Neinvestiční opatření k zajištění povinností státu realizovaná z titulu § 68 
zákona č. 114/1992 Sb. (nevztahuje se na typy opatření 1 a 2a) 

V roce 2014 byly na tento titul rozpočtovány prostředky ve výši 
95 850,00 tis.Kč 
 
B - Podprogram pro zlepšování dochovaného p řírodního a krajinného 
prost ředí 

Na tento podprogram byly alokovány finanční prostředky ve výši 
25 000,00 tis.Kč pro realizaci dotačních titulů: 

B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených 
seznamech ve volné krajině, 

B.2 Péče o krajinné prvky, 
 

C - Podprogram pro zabezpe čení péče o ohrožené a handicapované živo čichy 

Na podprogram C byly alokovány finanční prostředky ze schváleného 
rozpočtu ve výši 5 150,00 tis.Kč, v průběhu roku došlo k navýšení podprogramu 
o NNV ve výši 9 999,86 tis.Kč, konečný rozpočet na podprogram ke 31.12.2014 
tedy činil 15 149,86 tis.Kč.  

Finanční prostředky podprogramu jsou poskytovány záchranným stanicím na 
území celé ČR. Koordinaci těchto příspěvků zajišťoval v roce 2014 Český svaz 
ochránců přírody - Ústřední výkonná rada.  

 
D – Podprogram pro podporu výsadby trvalé nelesní z eleně plnící izola ční 
funkci 

Na základě schválení Dodatku č. 3 ke směrnici MŽP č. 6/2012 byl 
podprogram v roce 2014 zrušen. 

Schválený rozpočet programu pro rok 2014 činil 126 000,00 tis.K č. 
V průběhu roku byl snížen o prostředky ve výši 35,21 tis.Kč převedené do kapitoly 
334 – Ministerstvo kultury dle Rozhodnutí č. 10/14 o poskytnutí finančních 
prostředků pro příspěvkovou organizaci Národní památkový ústav na financování 
akce „Javor u Vdovského domu - ošetření památného stromu“. 

Neprofilující NNV programu byly zapojeny ve výši 11 692,73 tis.Kč. Konečný 
rozpočet PPK tedy dosáhl výše 137 692,73 tis.Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 
135 696,80 tis.Kč, z toho NNV 11 466,40 tis.Kč. 

 Resortním OSS a PO byly prostředky na PPK převáděny rozpočtovými 
opatřeními, ostatním subjektům byly transfery poukazovány po přejímce 
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provedených prací schválených rozhodnutími na jejich zvláštní účty u peněžních 
ústavů.  

 I když v předchozích částech zprávy je komentováno čerpání prostředků 
z PPK podle jednotlivých příjemců dotací, pro ucelenou informaci uvádíme celkový 
přehled o upraveném rozpočtu a výdajích z PPK v roce 2014:   

v tis.Kč 

PROGRAM SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

KONEČNÝ 
ROZPOČET 

ČERPÁNÍ 
CELKEM 

ČERPÁNÍ 
NNV NEČERPÁNO % 

1) Resort. organizace MŽP:  86 000,00 96 850,00 98 388,02 96 866,68 1 276,61 1 521,33 98,45 

AOPK ČR 0,00 83 266,81 84 444,90 83 190,78 916,69 1 254,12 98,51 

Správa NP ČŠ 0,00 2 550,00 2 909,93 2 825,91 359,93 84,02 97,11 

Správa KRNAP 0,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00 0,00 100,00 

Správa NP Šumava 0,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 100,00 

Správa NP Podyjí 0,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 100,00 

Správa jeskyní 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 100,00 

nedočerpané prostředky 86 000,00 183,19 183,19 0,00 0,00 183,19 0,00 

2) Ostatní p říjemci: 40 000,00 29 114,79 39 304,72 38 830,12 10 189,79 474,60 98,79 

Podnikatelské subjekty 15 000,00 6 662,37 6 662,37 6 420,78 0,00 241,59 96,37 

Neziskové a jiné organizace 5 000,00 12 026,74 22 126,87 22 050,68 10 099,99 76,18 99,66 

Obce 20 000,00 6 513,48 6 563,37 6 494,85 49,89 68,51 98,96 

Kraje 0,00 123,61 157,71 119,80 34,10 37,91 75,96 

Fyzické osoby nepodnikající 0,00 3 788,58 3 794,40 3 744,00 5,82 50,40 98,67 

CELKEM 126 000,00  125 964,79 137 692,73 135 696,80 11 466,40 1 995,93 98,55 

Pro příjemce mimo resort MŽP byly uvolněny prostředky v celkové výši 
38 830,12 tis.Kč v rámci dotačních titulů z předmětu podpory B, C a D: 

• 14 073,52 tis.Kč - B.1.a) Vytváření podm. pro zachování nebo obnovu význ. biotopů, 
• 227,41 tis.Kč - B.1.b) Likvidace invaz.druhů rostlin a živočichů a omezování jejich 

výskytu, 
• 2 258,59 tis.Kč - B.2.a) Péče o registrované významné kraj.prvky a prvky ÚSES, 
• 2 281,27 tis.Kč - B.2.b) Péče o památné stromy a aleje a další význ.stromy a aleje, 
• 4 395,42 tis.Kč - B.2.c) Výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci, 
• 444,046 tis.Kč - B.2.d) Vytváření drobných přírodních prvků v krajině, 
• 15 149,86 tis.Kč – C.1. Podpora záchran. stanic pro ohrožené a handicap. 

živočichy. 
 

4.5.2 Příspěvky na hospoda ření v lesích na území národních park ů 

MŽP poskytuje tyto příspěvky dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení 
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na 
vybrané myslivecké činnosti, v platném znění. V návaznosti na vydání tohoto 
nařízení vlády schválilo MŽP Pokyn č. 6/2014, k postupu při poskytování dotace 
podle výše uvedeného nařízení vlády. Finanční příspěvky jsou rozděleny do dvou 
sekcí dle zaměření financování činností na: 
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� Finanční příspěvky na hospodaření v lesích: 

I. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření 
v lese 
II. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku 
III. Příspěvek Na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin 
IV. Příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů 
chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 
V. Příspěvek na ochranu lesa 
VI. Příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve 
sdružených lesích vlastníků malých výměr 
VII. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky 
poskytnutí dat LHP v digitální formě pro potřeby státní správy lesů 

� Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti: 

I. Příspěvky poskytované uživatelům honiteb 
II. Příspěvky vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců 

Dotační program slouží jako příspěvek na realizaci činností, které ukládá 
zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, jako povinnosti (zalesnění 
holin ve lhůtě, zajištění holin ve lhůtě, zalesňování melioračními a zpevňujícími 
dřevinami, provádění výchovných zásahů v porostech mladších 40 let), dále pak 
podporuje příspěvkem používání šetrných přibližovacích technologií či šetrné 
vyklízení pasek před zalesňováním (štěpkování). Na území národních parků 
kompenzuje, resp. částečně přispívá, na výše uvedené povinnosti vyplývající 
z lesního zákona. Především je vhodný pro zlepšování dřevinné skladby porostů – 
v indikaci zalesňování melioračními a zpevňujícími dřevinami či jejich zajištění. Zde 
přímo pomáhá cílům péče o lesní ekosystémy v národních parcích. V ostatních 
indikacích (činnostech) jde o analogii činností v hospodářských lesích či podpora 
šetrných technologií. Vzhledem k tomu, že tato pravidla, byť různě modifikovaná, 
používají a na zmíněné činnosti přispívají krajské úřady všem vlastníkům nestátních 
lesů, je na místě tento dotační program zachovat. Nepodporování nestátních 
vlastníků lesů na území národních parků by vedlo k jejich výraznému znevýhodnění 
oproti vlastníkům mimo NP a nepomohlo by vztahům mezi ochranou přírody 
a zástupci regionů.  

Schválený rozpočet programu ve výši 3 500,00 tis.K č nebyl během roku 
2014 měněn. Skutečné čerpání těchto prostředků dosáhlo výše 3 485,10 tis.K č. 

 Do rozpočtu tohoto titulu byly zahrnuty i prostředky na úhradu nákladů za 
výkon činnosti odborného lesního hospodáře na území NP a jejich ochranných 
pásem.  
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Prostředky byly vyčerpány v plné výši těmito skupinami příjemců: 
v tis.Kč 

PROGRAM SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

KONEČNÝ 
ROZPOČET 

ČERPÁNÍ 
CELKEM NEČERPÁNO % 

1) Resortní organizace MŽP: 3 500,00  2 570,17 2 570,17 2 555,27 14,90 99,40 

Správa KRNAP 0,00 1 662,52 1 662,52 1 662,52 0,00 100,00 

Správa NP Šumava 0,00 857,97 857,97 857,97 0,00 100,00 

Správa NP Podyjí 0,00 34,78 34,78 34,78 0,00 100,00 

nedočerpané prostředky 3 500,00 14,90 14,90 0,00 14,90 0,00 

2) Ostatní p říjemci: 0,00  929,83 929,83 929,83 0,00 100,00 

Podnikatelské subjekty 0,00 681,62 681,62 681,62 0,00 100,00 

Obce 0,00 240,69 240,69 240,69 0,00 100,00 

Služby les.hospodáře (pol. 5169) 0,00 7,52 7,52 7,52 0,00 100,00 

CELKEM 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 485,10 14,90 99,50 

 
Příjemci dotací mimo resort čerpali prostředky ve výši 922,31 tis.Kč v rámci 

následujících dotačních titulů: 

� I. Příspěvek na ekologické k přírodě šetrné technologie – 307,45 tis.Kč, 
� III. Příspěvek na zvyšovaní podílu melioračních a zpevňujících dřevin – 599,87 tis.Kč, 
� VII. Příspěvek na vyhotovení LHP – 14,99 tis.Kč. 
 

4.5.3 Příspěvek zoologickým zahradám 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo na rok 2014 dotační program 
„Příspěvek zoologickým zahradám“ umožňující poskytovat ze státního rozpočtu 
účelově vázané neinvestiční peněžní prostředky provozovatelům zoologických 
zahrad s licencí podle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Cílem Programu je přispět k plnění poslání zoologických zahrad podle 
Směrnice Rady č. 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických 
zahradách, a zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, ve znění 
pozdějších předpisů, kterým je snaha přispět k zachování biologické rozmanitosti 
volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na 
záchranu ohrožených druhů, a výchova veřejnosti k ochraně přírody ve smyslu 
Úmluvy o ochraně biologické rozmanitosti (CBD).  

Zoologické zahrady se podílejí také na naplňování dalších mezinárodních 
úmluv na ochranu přírody, především Úmluvy o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy (CITES), Úmluvy o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních 
stanovišť (Bernská úmluva), Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících 
živočichů (Bonnská úmluva, CMS), v rámci které byla uzavřena Dohoda o ochraně 
populací evropských netopýrů (EUROBATS) a Dohoda o ochraně africko-
euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA).   
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Program byl vyhlášen na základě usnesení vlády České republiky č. 3 ze dne 
4. ledna 1995, o řešení problematiky českých zoologických zahrad, na základě 
kterého bylo uloženo ministrovi životního prostředí, aby při přípravě státního 
rozpočtu na rok 1996 a další roky zahrnul účelově vázaný státní příspěvek na 
zajištění mezinárodních a národních projektů ochrany přírody českých zoologických 
zahrad do návrhu státního rozpočtu.  

Od roku 2004 jsou dotace z Programu poskytovány v souladu s nařízením 
vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům 
zoologických zahrad (dále jen „nařízení“), vydaným podle § 18 zákona č. 162/2003 
Sb., o zoologických zahradách, k provedení ustanovení § 14 tohoto zákona.  

Pro poskytování dotací v roce 2014 byla vydána Směrnice MŽP č. 2/2014 
pro rok 2014 k programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ (dále jen „Směrnice“). 
Správcem Programu a příkazcem operace v rámci ministerstva je ředitel odboru 
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „poskytovatel“). 
Poskytovatel je odpovědný za hospodaření rozpočtovými prostředky Programu a za 
jejich zúčtování v rámci rozpočtu kapitoly 315-MŽP.   

Ve schváleném rozpočtu byly na financování tohoto titulu vyčleněny 
prostředky v celkové výši 16 200,00 tis.K č, které byly během  roku 2014 navýšeny 
o 17,00 tis.Kč z běžných výdajů MŽP. Konečný rozpočet programu ke 31.12.2014 
činil 16 217 tis.Kč a skutečné čerpání dosáhlo objemu 16 131,48 tis.K č, z toho na 
dotace provozovatelům zoologických zahrad byly uvolněny prostředky ve výši 
15 200,00 tis.Kč a na úhradu nákladů provozovatelům záchranných center CITES 
931,48 tis.Kč. 

Dotace zoologickým zahradám byly čerpány v rámci těchto dotačních titulů:  

A. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách – 
12 151,91 tis.Kč,    

B. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody ČR – 
2 747,69 tis.Kč,   

C. Spolupráce českých zoologických zahrad v rámci mezinárodních programů 
chovů ohrožených druhů s významnými zoologickými zahradami a institucemi 
v cizině, podpora členství a účasti zoologických zahrad v mezinárodních 
organizacích – 300,40 tis.Kč.  

 
Dotace z Programu byly poskytnuty celkem 21 provozovatelům zoologických 

zahrad. Jednalo se o 14 příspěvkových organizací územních samosprávných celků 
(13 obcí a jeden kraj), dvě akciové společnosti (Zoo Dvůr Králové, a. s., Zoo Tábor-
Větrovy, a. s.), tři obecně prospěšné společnosti (ZOO Chleby, o. p. s., Zoopark 
Zájezd o. p. s., Park exotických zvířat o. p. s. – provozovatel ZOO Dvorec) jednu 
nadaci (Nadace Tomistoma – provozovatel Krokodýlí ZOO a ochranářské farmy 
Protivín), jednu nevládní organizaci (ZO ČSOP Vlašim – provozovatel paraZOO).    
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v tis.Kč 

POLOŽKA  PŘÍJEMCE DOTACE DOTAČNÍ 
TITUL A 

DOTAČNÍ 
TITUL B 

DOTAČNÍ 
TITUL C 

CELKEM 
ČERPÁNO 

5229 Nadace Tomistoma 0,00 0,00 121,08 121,08 
5221 Park exotických zvířat, o.p.s. 235,77 40,75 0,00 276,51 
5321 Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. 0,00 442,22 270,32 712,53 
5222 ZO ČSOP Vlašim 0,00 0,00 44,28 44,28 
5321 ZOO a botan.zahrada města Plzně, p.o. 0,00 182,03 990,73 1 172,75 
5321 ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o. 0,00 11,39 993,21 1 004,60 
5321 ZOO Brno a stanice zájm. činností, p.o. 0,00 267,16 554,53 821,69 
5321 ZOO Děčín - Pastýřská stěna, p.o. 0,00 114,95 198,87 313,81 
5213 ZOO Dvůr Králové a.s. 1 257,33 60,14 0,00 1 317,47 
5321 ZOO hl. m. Prahy 0,00 251,49 2 776,38 3 027,87 
5321 ZOO Hodonín, p.o. 0,00 66,29 358,96 425,25 
5221 ZOO Chleby o.p.s 37,07 0,00 10,39 47,46 
5321 ZOO Jihlava, p.o. 0,00 48,31 640,05 688,36 
5321 ZOO Liberec, p.o. 0,00 145,77 823,57 969,34 
5323 ZOO Ohrada, p.o. 346,88 367,34 0,00 714,22 
5321 ZOO Olomouc, p.o. 0,00 331,33 936,26 1 267,59 
5321 ZOO Ostrava, p.o. 0,00 165,40 999,26 1 164,66 
5213 ZOO Tábor - Větrovy a.s. 76,38 55,02 0,00 131,40 
5321 ZOO Ústí nad Labem, p.o. 0,00 25,63 707,26 732,89 
5321 Zoopark Vyškov 0,00 110,09 30,11 140,20 
5221 Zoopark Zájezd o.p.s. 90,60 15,46 0,00 106,06 

CELKEM  2 044,03 2 700,77 10 455,26 15 200,02 

Přiznané a vyčerpané finanční prostředky ve všech třech dotačních titulech 
byly využity efektivně a v souladu s hlavními cíli Programu, kterými jsou podpora 
aktivního zapojení zoologických zahrad do ochrany biologické rozmanitosti „ex situ“ 
(chov živočichů v lidské péči) i „in situ“ (obnova životaschopných populací živočichů 
v jejich přirozeném prostředí) a současně zajištění informovanosti a výchově široké 
veřejnosti k ochraně přírody.  
 

Z dotačního titulu A byl správcem programu poskytnut největší objem 
finančních prostředků, protože z hlediska aktivního zapojení zoologických zahrad 
do mezinárodní ochrany přírody lze považovat podporu chovu ohrožených druhů 
volně žijících živočichů světové fauny a uchování jejich jedinečného genofondu za 
nejdůležitější.  

Dotace z tohoto dotačního titulu podpořily zachování a rozšíření chovu 
ohrožených druhů světové fauny zařazených do Evropských záchovných programů 
ohrožených druhů (European Endangered Species Breeding Programmes, 
zkráceně EEP) a chov vybraných ohrožených druhů světové fauny chráněných 
podle zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy. V roce 2014 
bylo přibližně 200 ohrožených druhů světové fauny zařazeno do EEP a do řady 
z nich byly zapojeny také české zoologické zahrady. Světová asociace zoo a akvárií 
(WAZA) i Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) ve svých programových 
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dokumentech zdůrazňují, že jedním z nejdůležitějších úkolů zoologických zahrad 
v současnosti je jejich zapojení do mezinárodních záchranných programů 
ohrožených druhů volně žijících živočichů.  

Smyslem mezinárodních záchranných programů je spolupráce zoologických 
zahrad při zajišťování a koordinaci chovu vybraných ohrožených druhů volně 
žijících živočichů, vytváření větších chovných skupin, vedení plemenných knih 
s cílem posílit „ex-situ“ populace živočichů chovaných v zoologických zahradách, 
aby se z nich staly udržitelné populace a tím pravé „ex-situ“ záchovné (záložní) 
populace.  

Dotace z dotačního titulu A byly v roce 2014 využity, obdobně jako 
v předchozích letech, na částečné pokrytí nákladů na krmení ohrožených druhů 
živočichů světové fauny. Díky této dotaci jsou české zoologické zahrady schopny 
zajistit náročný chov těchto druhů, který má výhradně nekomerční charakter, a to na 
odpovídající úrovni kvality a zachování standardů požadovaných podle zákona 
o zoologických zahradách, platných veterinárních předpisů a kodexů mezinárodních 
organizací, jejichž jsou členy.  

 
Z dota čního titulu A  byly podpořeny také dva reintrodukční a výzkumné 

projekty na návrat ohrožených druhů světové fauny do volné přírody:  
  

1. Zoo Praha požádala o dotaci na projekt „Návrat divokých koní“ – 
reintrodukce koní Převalského do národního parku Gobi B, západní 
Mongolsko. Projekt probíhá od roku 2011 a během tří let bylo přepraveno 
celkem 12 koní. Mezinárodní projekt směřuje ke stabilizaci životaschopných 
populací koně Převalského v Mongolsku, protože z Evropy dovezení 
nepříbuzní koně podstatným způsobem zvýší genetickou variabilitu.  Celkové 
náklady 950 000,- Kč, poskytnutá dotace 300 000,- Kč na leteckou přepravu 
čtyř koní z ČR do Mongolska byla vyčerpána. 

2. Zoo Dvůr Králové pokračovala v dlouhodobém mezinárodním projektu 
„Záchrana nosorožců bílých severních“. Z dotací byla v roce 2014 podpořena 
pouze výzkumná část projektu, která se týkala monitoringu reprodukčních 
cyklů dvou samic nosorožců bílých severních, které byly do Afriky 
reintrodukovány ze Zoo Dvůr Králové a v současné době žijí v rezervaci Ol 
Pejeta v Keni. Jednalo se o příspěvek na náklady spojené s vyšetřením 
v Keni odebraných vzorků v laboratoři Veterinární univerzity ve Vídni. 
Náklady na výzkumnou část projektu v roce 2014 byly 65 000,-Kč, 
poskytnutá dotace 52 000,- Kč byla využita v plné výši.  

 
Z dota čního titulu B  byly podpořeny také čtyři inventarizační a reintrodukční 

projekty na záchranu zvláště chráněných druhů živočichů:  
 

1. Zoo Brno – reintrodukční projekt „Ochrana sýčků obecných na jižní Moravě – 
2014“ Projekt byl zahájen v roce 2006 a jeho pokračování v roce 2014 mělo 
přímou návaznost na aktivity uskutečněné v předchozích letech. Cíle 
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projektu v roce 2014 byly: 1. Zjistit aktuální stav populace sýčků zájmové 
oblasti v přirozených podmínkách (práce v terénu, denní i noční monitoring 
výskytu sýčků, telemetrické sledování vypouštěných mladých sýčků 
odchovaných v Zoo Brno) a srovnání s monitoringem předešlých let. 
2. Zajistit bezpečné a funkční hnízdní podmínky v místech stávajícího 
výskytu sýčků (výroba a instalace speciálních budek zabezpečených před 
predací kunami). 3. Zlepšit úroveň chovného zázemí sýčků v zázemí Zoo 
Brno. 4. Posílit populaci sýčků odchovanými jedinci. 5. Informovat veřejnost 
o životě sýčků, jejich ekologických nárocích, ukázka hlasového projevu). 
Partnery při realizaci projektu byly ZO ČSOP Břeclav a ZO ČSOP Nový Jičín 
(Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě). Informace 
o realizaci projektu a jeho výstupech jsou dostupné na webových stránkách 
Zoo Brno, jsou uváděny ve výročních zprávách a v komentáři k vyúčtování 
dotací v předchozích letech. Celkové náklady 164 900,- Kč, poskytnutá 
dotace 131 920,- Kč byla vyčerpána. 

2. Zoo Ostrava – žádost o dotaci z předmětu podpory 2.3 na reintrodukční 
projekt „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd 2014 – 
pokračování projektu“ Zoo Ostrava se do projektu aktivně zapojuje od roku 
2006. Cílem projektu je návrat orla skalního do volné přírody ČR, kde byl 
dříve vyhuben. Během průběhu celého projektu je nutné mj. sledovat 
vypuštěné orly radiovými či satelitními vysílačkami – pohyb orlů po teritoriu, 
jejich zalétávání do jiných oblastí, případně sledování jejich zdravotního 
stavu. V roce 2014 probíhal radiový a satelitní monitoring vypouštěných orlů. 
Metoda leteckého monitoringu je efektivnější a časové zdaleka nejvhodnější. 
Podrobně byl celý projekt dokladován v žádostech o dotace 
a v komentářích, ve výročních zprávách a byl prezentován veřejnosti.  
Celkové náklady 98 800,- Kč, poskytnutá dotace 79 040,- Kč byla 
vyčerpána. 

3. Zoo Liberec – žádost od dotaci z předmětu podpory 2.3 na projekt „Hnízdní 
biologie a ekologie jestřába lesního na Liberecku – 2014“ Projekt je 
pokračováním zejména svým rozsahem unikátního několikaletého projektu, 
který probíhal již v období 2010 – 2012. Dosud bylo zmapováno cca 500 km 
čtverečných a získány vůbec první informace svého druhu o jestřábu lesním 
nejen na Liberecku, ale i v rámci střední Evropy. Několik jedinců bylo 
vybaveno vysílačkami a probíhal jejich pravidelný monitoring. V roce 2014 
probíhalo: 1. Hledání a charakteristika hnízdišť. 2. Zjišťování hnízdní 
biologie. 3. Zjišťování fidelity párů a věku hnízdních jedinců. 4. Telemetrické 
sledování vybraných jedinců. 5. Stanovení genetické struktury populace 
a paternity. Výsledky pomohly k efektivní ochraně a tvorbě doporučení pro 
daný druh v ČR i střední Evropě. Získané údaje je možné porovnat 
s případovými studiemi v severní i západní Evropě nebo s dlouhodobými 
studiem ve Velké Británii či USA. Údaje o hnízdní biologii jsou důležitým 
podkladem pro hodnocení vývoje tohoto zvláště chráněného druhu fauny 
ČR. Průběžné výsledky již byly publikovány v odborném tisku, na 
konferencích, ve výročních zprávách a v komentářích k vyúčtování dotací. 
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Dotace byly požadovány na opravy a zprovoznění stávajících vysílaček, 
nákup 10 nových vysílaček, noctovizoru, gps a dalekohledu. Celkové 
náklady 77 500,- Kč, poskytnutá dotace 62 000,- Kč byla vyčepána. 

4. Zoo Hodonín – žádost o dotaci z předmětu podpory 2.3 na projekt „Odchov 
mláďat sýčků obecných a sov pálených pro repatriační program“. Obsah 
projektu navázal na aktivity zoologické zahrady zahájené v roce 2011 
a doplňoval aktivity dalších zoo (Zoo Brno, Zoo Olomouc) a ČSOP. Zoo 
Hodonín všechna zdravá mláďata sýčka obecného a sovy pálené předávala 
k repatriaci prostřednictví ZO ČSOP Nový Jičín. Cíle projektu: 1. Zlepšení 
podmínek chovu sýčka obecného a sovy pálené v zázemí a zajištění 
vhodných podmínek k hnízdění. 2. Posílení populace sov pálených a sýčků 
obecných. Celkové náklady 35 186,- Kč, dotace 28 149,- Kč byla vyčerpána. 

 
Za přispění dotací z dotačního titulu C vedly a vydaly zoologické zahrady 

Evropské plemenné knihy (European Studbook) a Mezinárodní plemennou knihu 
(Intenational Studbook). Dotace na jednu knihu byly poskytovány do výše 10 000,- 
Kč.  
 
Zoo Děčín   
ESB kočky rybářská (celkové náklady 10 000,-Kč, poskytnutá dotace 8 000,- Kč byla 
vyčerpána)  
Zoo Olomouc   
ESB kozorožce kavkazského (náklady 5 064,- Kč, dotace 4 000,- Kč vyčerpána)  
ESB poloopice (náklady 7 595,- Kč, dotace 6 000,- Kč vyčerpána) 
Zoo Ostrava 
ESB hrocha obojživelného (náklady 11 000,- Kč, dotace 8 800,- Kč vyčerpána)   
ESB wapiti sibiřského (náklady 8 000,- Kč, dotace 6 400,- Kč vyčerpána)  
ESB siky vietnamského (náklady 9 000,- Kč, dotace 7 200,- Kč vyčerpána)  
Zoo Plzeň  
ESB maki trpasličí (náklady 25 000,- Kč, dotace 10 000,- Kč vyčerpána) 
ESB maki tlustoocasý (náklady 25 000,- Kč, dotace 10 000,- Kč vyčerpána) 
Zoo Praha  
ESB supa mrchožravého (náklady 12 500,- Kč, dotace 10 000,- Kč vyčerpána)   
ISB koně Převalského (náklady 12 500,- Kč, dotace 10 000,- Kč vyčerpána)  

 
Z dotačního titulu C bylo podpořeno vydání společných publikací zoologických 
zahrad:  
 

1. Zoo Praha: Ročenka zoo za rok 2013.  Vedení a vydání kompletního 
přehledu druhů a změn stavů zvířat chovaných v zoologických zahradách 
Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) za rok 2013, 
včetně zařazení do kategorií ochrany. Údaje v ročence slouží jako pracovní 
materiál pro kurátory a chovatele v jednotlivých zoologických zahradách, jsou 
cenným zdrojem informací i pro státní instituce. Údaje byly použity také pro 
zpracování a hodnocení žádostí o dotace v roce 2014. Předpokládané 
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náklady 95 000,- Kč, poskytnutá dotace 76 000,- Kč. Poskytnutá dotace byla 
vyčerpána pouze ve výši 70 320,- Kč. Na žádost příjemce dotace vydal 
poskytovatel změnu rozhodnutí, kterým byla nevyužitá dotace ve výši 5 680,- 
Kč převedena do předmětu podpory A jako dotace na krmivo.    

2. Zoo Liberec: Výroční zpráva UCSZOO za rok 2013 Vedení a vydání 
komplexní informace o členských zoologických zahradách a jejich činnosti 
v roce 2013. Zpráva rovněž uvádí přehled odborných komisí a zapojení do 
národních a mezinárodních organizací. Předpokládané náklady 180 000,- 
Kč, poskytnutá dotace 144 000,- Kč). Poskytnutá dotace byla vyčerpána 
pouze do výše 143 823,- Kč. Na žádost příjemce dotace vydal poskytovatel 
změnu rozhodnutí, kterým byla nevyužitá dotace ve výši 177,- Kč převedena 
do předmětu podpory B jako dotace na krmivo.   

 
Výdaje na úhradu nákladů provozovatelům záchranných center CITES byly 

čerpány na péči o zadržené a zabavené živé exempláře ohrožených druhů 
živočichů, chráněných zákonem č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými 
druhy, ve znění pozdějších předpisů (CITES). 

 Ministerstvo ve smyslu § 25 odst. písm. j) zákona č. 100/2004 Sb. uzavřelo 
smlouvy podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) se sedmi 
provozovateli ZC CITES: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, p. o., Zoologická 
a botanická zahrada města Plzně, p. o., Zoologická zahrada Jihlava, p. o., 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o., Zoologická zahrada Hluboká n. Vltavou, 
p. o., ZO ČSOP Nový Jičín (provozovatel ZC v Bartošovicích) a Botanická zahrada 
hl. m. Prahy.  

Podkladem pro úhradu ze strany ministerstva (objednatele) je konečné 
vyúčtování nákladů ze strany provozovatele záchranného centra. Náklady byly 
vyčísleny dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k vyhlášce č. 198/2013 Sb., o výši náhrady 
nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech. Náhrada 
nákladů zahrnuje celkové náklady na krmivo, energie a ošetřovatelkou péči 
o exempláře příslušných skupin druhů (taxonů) za jeden kalendářní den. Náklady 
na veterinární péči jsou fakturovány a vyúčtovány podle skutečně vynaložených 
nákladů.  

Na základě faktur a konečného vyúčtování (za období od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014) zaplatilo ministerstvo všem sedmi provozovatelům ZC CITES celkem 
931.476,- Kč. Nedočerpali se prostředky ve výši 85,519 tis.Kč. 
 

4.5.4 Dotace nestátním neziskovým organizacím 

 
Schválený rozpočet tohoto dotačního titulu byl během roku 2014 navýšen 

o 8 000,00 tis.K č, kone čný rozpo čet tedy činil 13 010,73 tis.K č a byl kompletně 
vyčerpán, z toho NNV 5 010,73 tis.K č, a to 8 010,73 tis.Kč v rámci Hlavních 
oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 
2014 a 5 000,00 tis.Kč na Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny. 
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Dotační politika MŽP vůči NNO v roce 2014 vycházela z usnesení vlády 
č. 685 ze dne 11.9.2013 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 2014. Konkrétně se jednalo o naplňování hlavní 
oblasti „3. Životní prostředí a udržitelný rozvoj“. Další východiska pro naplnění 
programu dotací pro NNO v této oblasti tvořily Státní politika životního prostředí, 
Strategie udržitelného rozvoje, Strategie ochrany biologické rozmanitosti nebo 
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR.  

Pro rok 2014 byly prostředky čerpány v rámci 3 tematických oblastí – 
A. Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, B. Životní prostředí v obcích  
a městech a C. Znalosti a informovanost o ŽP. Celkově bylo v oblastech podpořeno 
54 projektů realizovaných obecně prospěšnými společnostmi (10 projektů) 
a občanskými sdruženími (44 projektů). 

Stručný popis jednotlivých tematických oblastí: 

A. Ochrana p řírody a biologické rozmanitosti 

V této oblasti bylo čerpáno 1 922,65 tis.K č na 14 realizovaných projektů. Nejvyšší 
objemy (4 x po 200 tis.Kč) byly vynaloženy na projekty: 

� Rozvoj kandidátského Geoparku Joachima Barranda a jeho příprava k přijetí do 
sítě národních geoparků ČR pro Agentura Koniklec, o. p. s. 

� Stavební skla - neviditelný zabiják ptáků pro TYTO 

� Biocentrum Čehovice - management středního lesa pro Koalice pro řeky 

� Péče o genofond starých sadů na střední Moravě pro Občanské sdružení "Pro 
záchranu motýlího ráje" 

B. Životní prost ředí v obcích a m ěstech 

V této oblasti bylo přiděleno 2 334,25 tis.K č na realizaci 17 projektů. Nejvyšší 
objemy (3 x po 200 tis.Kč) byly vynaloženy na projekty: 

� Ekologické dny Olomouc 2014 pro Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s. 

� Prezentujeme ekologické zemědělství a biopotraviny i nové vědecké poznatky 
pro Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 

� Zahradní turistika - cestování pro všechny smysly pro Občanské sdružení 
"Přírodní zahrada" 

C. Znalosti a informovanost o ŽP 

V této oblasti bylo přiděleno 1 922,65 tis.K č na realizaci 23 projektů. Nejvyšší 
objemy (5 x po 200 tis.Kč) byly vynaloženy na projekty: 

� Přírodopis v přírodě - nabídka environmentálních aktivit pro děti i dospělé 
v Českém Švýcarsku pro České Švýcarsko, o.p.s. 

� Ekolist.cz  - bez předsudků o životním prostředí pro Brontosauří ekocentrum - 
Zelený klub 

� Ekoškola - Ekologický provoz a environmentálně odpovědné jednání na školách 
pro Sdružení Tereza 
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� Krása našeho domova 2014 pro Český svaz ochránců přírody - Ústřední 
výkonná rada 

� Ekologické výukové programy pro žáky 1. stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora 
pro Hnutí Brontosaurus - základní článek Botič 

� Ekologické poradenství prakticky pro ZO ČSOP VERONICA 

 

Koordina ční projekty v ochran ě přírody a krajiny 

V této oblasti bylo přiděleno 5 000,00 tis.K č na 2 projekty realizované 
Českým svazem ochránců přírody a to 3 000,00 tis.Kč na projekt „Otevřený 
program Ochrana biodiverzity v roce 2014“ a 2 000,00 tis.Kč na projekt „Podpora 
vzniku a rozvoje pozemkových spolků v ČR - koordinace hnutí pozemkových 
spolků“. 

Naplňování Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO lze vyhodnotit 
jako efektivní. Efektivita je dána mnoha faktory, např. část nákladů na projekt je 
hrazena z vlastních zdrojů organizace, NNO využívají práci dobrovolníků, 
pracovníci NNO jsou významně motivovaní pro svoji práci atd. NNO v oblasti 
ochrany životního prostředí pracují na profesionální úrovni a díky transparentnímu 
systému výběrového řízení je zaručeno kvalitní naplňování stanovených cílů 
s relativně nízkými výdaji na jejich pořízení.  

Vyhodnocování konkrétních projektů probíhá následujícími způsoby: 

• monitoring projektů v průběhu realizace projektu (namátkově, v rámci 
plánovaných kontrol, v rámci spolupráce s bývalým ONPŽP s NNO), 

• kontrola vyúčtování a závěrečné zprávy zpracované dle závazné osnovy 
u všech podpořených projektů po jejich dokončení (organizace musí doložit 
konkrétní výstupy), 

• kontrola vybraných organizací ze strany MŽP (vyúčtování i věcné náplně 
projektu) přímo v místě jejich působení, 

• veřejná kontrola všech podpořených projektů prostřednictvím databáze na 
webové stránce MŽP na adrese www.mzp.cz/projekty, kde jsou k dispozici 
všechny zprávy o realizaci projektů podpořených MŽP z minulých let. 

 
Správce Programu považuje za nezbytné, aby program pokračoval 

i v následujících letech tak, aby zoologické zahrady mohly nadále plnit své 
dlouhodobé úkoly a naplňovat své poslání v rámci národní i mezinárodní ochrany 
přírody. V ČR neexistuje žádný další národní ani mezinárodní program, z kterého 
by bylo možné poskytovat provozovatelům zoologických zahrad s licencí 
neinvestiční dotace na výše uvedené projekty a činnosti.   

Podle § 25 odst. písm. j) zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování 
s ohroženými druhy, ministerstvo povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí 
náklady na péči o zadržené a zabavené exempláře, včetně s tím spojených 
provozních nákladů.  
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Od roku 2013 hradí tyto náklady podle „Přílohy č. 1 a č. 2 k vyhlášce 
č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů 
v záchranných centrech“. 

V současné době jsou peněžní prostředky z Programu jediným zdrojem na 
hrazení těchto nákladů provozovatelům záchranných center.    
 

4.5.5 Obligatorní sociáln ě zdravotní závazky pro horníky organizací 
geologického pr ůzkumu 

 
Obligatorní sociálně zdravotní závazky pro horníky organizací geologického 

průzkumu jsou poskytovány podle usnesení vlády ČR č. 913 ze dne 8.9.1999 
prostřednictvím rozpočtové kapitoly MŽP. Ministru ŽP se zde ukládá zajistit 
prostřednictvím rozpočtové kapitoly MŽP finanční prostředky na úhradu těchto 
závazků. Poskytování a čerpání těchto prostředků se řídí směrnicí MŽP č. 3/2000, 
na jejímž základě jsou tyto prostředky poskytovány za kalendářní rok ve dvou 
částkách a jejich příjemcem je Palivový kombinát Ústí nad Labem, s.p. Každoročně 
jsou tyto prostředky vyúčtovány.  

Cílem je poskytnutí těchto sociálně zdravotních plateb lidem, kteří splňují 
zákonné podmínky a mnozí jsou na nich i existenčně závislí.  

Schválený rozpočet tohoto titulu ve výši 400,00 tis.K č zůstal po celý rok 
2014 beze změn. Skutečné čerpání činilo tedy 249,44 tis.K č. 

Snižování výše úhrad těchto závazků v jednotlivých letech je způsobeno 
skutečností, že vyplácení úhrad je ukončeno dovršením 65 let věku. V roce 2015 
bude ukončeno vyplácení poslední náhrady p. Ireně Mackové, která pobírá rentu 
z titulu smrtelného pracovního úrazu manžela. Datum ukončení výplaty je 
26.5.2015.  

Kromě  výše uvedených pravidelně vyplácených měsíčních náhrad na 
výdělku,  jsou na základě  dopisu JUDr. N. Břeské, ředitelky legislativního odboru 
Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9.2.2010 a dopisu JUDr. Vrzoně ze dne 
30.5.2010 vypláceny jednou ročně panu Františku Neumannovi účelně vynaložené 
náklady spojené s léčením nemocí z povolání, a to do výše 10,00 tis.Kč ročně. 
 

4.5.6 Prost ředky na kompenzaci ztrát obcí na území národních pa rků 

 
Tento dotační titul je určen na částečné krytí újmy obcí ležících na území NP 

na daních z nemovitého majetku, které Správy národních parků neodevzdávají. 
Tyto kompenzace vynahrazují ztráty způsobené začleněním katastrů obcí nebo 
jejich částí do území národních parků a v mnoha případech kompenzace 
představují nezanedbatelnou část příjmů v rozpočtech zejména malých obcí. Lesy 
na území národních parků jsou dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., 
lesní zákon, v platném znění, zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. Dle 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění, jsou vlastníci 
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těchto lesů od placení této daně osvobozeni. V důsledku této skutečnosti neplynou 
obcím, které se nacházejí na území národních parků, do obecních rozpočtů finanční 
prostředky z výnosu daně z nemovitosti za lesy na jejich katastru (95 Kč/ha – 
výpočet vychází ze zákona o dani z nemovitosti). 

Schválený rozpočet tohoto obnoveného dotačního titulu činil 6 000,00 tis.K č. 
Rozpočtovými opatřeními byl během roku navýšen na konečných 6 081,00 tis.K č. 
Skutečné čerpání činilo 5 740,11 tis.K č. 

Podpořeno bylo cca 65 obcí ležících na území KRNAP, NP Šumava a NP 
Podyjí.  

 

4.5.7 Prost ředky na podporu Národní sít ě environmentálního vzd ělávání, 
výchovy a osv ěty  

 

Program Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (NS 
EVVO) je klíčový státní program podpory EVVO probíhající od roku 1999, který 
pomáhá udržovat plošně v celé ČR nabídku tzv. ekologických výukových programů 
pro školy, jako součást výuky a naplňování průřezového tématu - Environmentální 
výchova.  

Ekologický výukový program je specializovaná lekce ušitá na míru pro 
jednotlivé ročníky škol, která se skládá z interaktivních, tvořivých a kooperativních 
aktivit a má ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický 
nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny) obsah. Program 
probíhá zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku 
ekologické výchovy apod., a učitel, který třídu doprovází je zpravidla instruován 
k následné práci s dětmi, tak aby účinek programu byl umocněn. 

Od roku 2012 je program realizován prostřednictvím účelové neinvestiční 
dotace poskytnuté krajům ve výši cca 2 000,00 tis.Kč ročně. V roce 2014 činila 
poskytnutá dotace celkem 1 857,00 tis.Kč. 

Prostředky byly konkrétně poskytnuty těmto příjemcům: 

- Krajský úřad Vysočina 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Hradec Králové 143,00 tis.Kč 
- Magistrát hl.m. Prahy 141,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Ústeckého kraje 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Plzeňského kraje 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Libereckého kraje 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Pardubice 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Jihočeského kraje 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Karlovarského kraje 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Olomouckého kraje 143,00 tis.Kč 
- Krajský úřad Zlínského kraje 143,00 tis.Kč 
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Program významně přispívá k naplňování Státního programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR. 
 

4.6 Účelová podpora vybraných oblastí činnosti MŽP 

 

4.6.1 Sanace lokalit po sov ětské armád ě 

 
Prostředky na sanace lokalit po sovětské armádě včetně výdajů na 

ekologické havárie (dále sanace) byly zahrnuty v rozpočtu MŽP v rámci běžných 
výdajů  ve výši 10 000,00 tis.K č na položce 3732-5169. V průběhu roku nebyl 
rozpočet měněn. Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 4 654,16 tis.K č (cca 
46,54 %). Rozpočet na tento titul nebyl dočerpán z těchto důvodů: 

� Radikální změna koncepce sanace po sovětské armádě z podzimu roku 2012 
z důvodu redukce přidělovaných prostředků. Místo požadovaných cca 
150 mil.Kč s ukončením sanací v roce 2022 bylo na základě materiálu ČIŽP 
poskytnuto pouze 40 mil.Kč na 4 roky, tj. do roku 2016. 

� Z důvodů redukce finančních prostředků nebylo možné realizovat připravované 
zakázky Hradčany – monitoring (celkové náklady 7,32 mil. Kč na 4 roky) a Boží 
Dar sever sanace (100 mil. Kč na 10 let), které by zabezpečily potřebné čerpání 
finančních prostředků. 

� Probíhaly pouze dokončovací práce původních zakázek větších objemů (Kozí 
hřbety, Kuřivody) a menší udržovací a monitorovací práce s přípravou na 
likvidaci vrtů, což budou zakázky ve větších finančních objemech v dalších 
letech.  

Prostředky byly čerpány na sanační práce a supervize na lokalitách: 

v tis.Kč 

LOKALITA  DRUH PRÁCE ZHOTOVITEL EVID. ČÍSLO ČERPÁNÍ 
Hradčany  atenuace AECOM 140100 241,82 
Kozí hřbety sanace  ENVIGEO  80049 1 065,36 
  supervize   AQUATEST  140135 84,68 
Kuřívody sanace  AQUATEST  30005 2 405,82 
  supervize  Ekosystem 140116 60,50 
Olomouc-Neředín dokončení sanace ID služby 140129 238,31 
Kozí hřbety monitoring EPS 140158 238,42 
Hradčany  likvidace vrtů Forsapi 140101 319,26 

CELKEM        4 654,17 

 
 Realizované práce proběhly dle schválených projektů a byly kontrolovány jak 
z hlediska realizace, tak i z hlediska efektivity sanačních prací.  
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4.6.2 Likvidace starých d ůlních d ěl 

 

Prostředky na likvidaci starých důlních děl byly pro rok 2014 rozpočtovány ve 
výši 65 000,00 tis.K č a rozpočet nebyl měněn. 

ČGS byly uvolněny prostředky ve výši 14 486,00 tis.K č (byly vyčerpány 
v plné výši). Z rozpočtu aparátu MŽP ve výši 50 514,00 tis.Kč bylo čerpáno 
9 048,84 tis.K č, celkem tedy nebyly využity prostředky ve výši 41 465,16 tis.Kč. 
Příčinou nedočerpání rozpočtovaných výdajů byla prodlení spojená 
se schvalováním záměrů na vyhlášení veřejných zakázek a následných činnostech 
při jejich realizaci. 

Z vybraných úhrad za vydobyté vyhraněné nerosty převedl ČBÚ, resp. 
jednotlivé OBÚ, v souladu s usnesením vlády č. 69/2008 celkem 73 738,91 tis.K č 
do příjmů MŽP. 

V roce 2014 byly realizovány následující akce: 

v tis.Kč 

NÁZEV LOKALITY, DÍLA  K.Ú. ZPŮSOB 
ZABEZPEČENÍ SÍDLO ZHOTOVITEL ČERPÁNÍ 

propad Žalany (p.č. 179/2) Žalany  likvidace Most 
Severní energetická a.s. 185,90 

propad Žalany (p.č. 534/1) Žalany  likvidace Most 

propad Hrob (p.č. 295/2) Hrob likvidace Most Severní energetická a.s. 167,71 
dědičná štola Jana 
Křtitele 

Staré Sedlo u 
Sokolova 

likvidace Sokolov 
Sdružení "Likvidace SDD-
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

871,20 

propad v Hřbitovní ulici 
(před č.p. 649) 

Krupka likvidace Most 
Sdružení "Likvidace SDD-
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

484,00 

Hřebeny - propad u 
železniční trati Luh nad Svatavou likvidace Sokolov 

Sdružení "Likvidace SDD-
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 459,80 

štola Rybníky H.Rokytnice nad J. zajištění Liberec 
GEMEC-UNION a.s. 1 693,27 

Rapická hora - štola č. 6 Nové Město p.Sm. zajištění Liberec 

CELKEM         3 861,88 

 
Zbývající poskytnuté prostředky ve výši 5 186,96 tis.Kč byly vynaloženy na 

průzkumy poškození, monitoring a revize zabezpečení SDD. 
 

4.6.3 Geologická činnost 

 
Prostředky na geologickou činnost byly pro rok 2014 rozpočtovány ve výši 

11 000,00 tis.K č a jejich rozpočet zůstal do konce roku beze změn. Skutečné 
čerpání činilo 8 142,24 tis.K č. 
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Zakázky v rámci geologické činnosti realizovaly: 

• ČGS – celkem 5 720,00 tis.K č na řešení následujících oblastí: 
v tis.Kč 

PROJEKTY REALIZOVANÉ PO ČGS ČERPÁNÍ  

Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu, 
Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci (2. část_spolufin MPO, SURIS) 300,00 

Vliv horninových a tektonických kontaktů na prostorovou distribuci objemové 
aktivity radonu a radiometrických parametrů v geologickém podloží. 250,00 

Využití LIDARových dat: a)Vymezení rizika svahových pohybů a upřesnění 
geologické stavby v okolí významných památek pomocí LIDAR snímků.                                                  
b) Exodynamická rizika v oblasti dolního toku Berounky                       

400,00 

Postupná aktualizace a dokončení edice půdních map v měřítku 1 : 50 000, 
sestavení mapových listů 02-34 Bílina a 02-43 Litoměřice.  150,00 

Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů (zejména radon, svahové nestability, 
geochemie horninového prostředí a podzemních vod) v databázích a mapových 
dokumentech (etapa 2014)“ a Průzkum oblastí postižených sufozí. 

450,00 

Rešeršní příprava pro operativní geologickou dokumentaci liniové stavby 
plynovodu Moravia 100,00 

Geochemické mapování evropských velkoměst–Praha–III. etapa 200,00 

Příprava tematických map pro geopark Český ráj  130,00 

1) Publikace Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny česky + anglicky za rok 
2013 (tištěné verze+CD+umístění na webu ČGS),                                          
2) Publikace Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin 2004 - 
2013 (tištěné verze + CD) 

500,00 

Dokončení implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Brně do 
centrálních databází ČGS 90,00 

Zpracování a přeuložení hmotné dokumentace předané Regionálním muzeem 
v Teplicích 200,00 

Surovinové zdroje ČR 2014, stav a pohyb zásob 250,00 

Rizikové faktory průzkumu a těžby plynu z břidlic v podmínkách geologické 
stavby vybraných regiónů ČR 150,00 

OG_Halenkovice - závěrečné analýzy vod a zajištění likvidace pozorovacích 2 
vrtů 150,00 

OG_Ložiskový informační systém (LIS) - pasporty ložisek, průzkumných území z 
archivu OG vč. písemné agendy a vytvoření informačního systému. 400,00 

Expertní a posudková činnost pro zajištění operativních požadavků odboru 
geologie 2 000,00 

CELKEM  5 720,00 
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• Aparát MŽP  – čerpání 2 422,24 tis.K č na následující geologické činnosti: 
v tis.Kč 

PROJEKT  DODAVATEL  ČERPÁNÍ 

Ověření přeshr. vlivu těžby v jižní části žitavské pánve AQUATEST 235,41 
Hydrogeol. monitoring hranič. pravostranných přítoků Labe AQUATEST 238,37 
Využití hydrolg. stanic v povodí Dračice pro prevenci  AQUATEST 102,85 
Distribuce rizik prvků ve slož. ŽP ve vybraných oblastech 
ČR Geomin Jihlava 179,25 
Na živce v olešnické skupině moravika Geomin Jihlava 316,09 
Zhodn.rozsahu OP nádrže Mostiště na ložisku K-živců 
Dol.Bory Geomin Jihlava 115,88 
Zvýšené obsahy Ni v podzemních vodách - Žirov a okolí Geomin Jihlava 121,00 
Revize výskytu karbonských žáruvzdorných jílovců z N 
Strašecí GET Praha 117,29 
Analýza ochrany nerost. bohatství v ÚP dok - metodika a 
ověření GET Praha 217,80 
Průzkum zátěží po těžbě NS ruční xrf spektrometrií GET Praha 223,85 
Ověření K-živce typu Kojetice pro přípravu ostřiva KERAMEX Group s.r.o. 142,78 

Aktualizace stavu rizik úložných míst těžebního odpadu Ochrana podzemních 
vod,s.r.o. 193,33 

Odraznost vitrinitu v hor ČR -  současný stav a využití doc.RNDr.P.Müller, Brno 160,00 
Vyjádření pro komise a účast (KPZ a odb. způsobilost) RNDr. J. Janda 49,50 
Posouzení prací odborné způsobilosti. Ing. A. Abramčuková 4,00 
Posouzení prací odborné způsobilosti. Ing. J. Dvořáková 4,84 
CELKEM    2 422,24 

 

4.6.4 Soustava NATURA 2000 

 
Prostředky na zabezpečení povinností vyplývajících ze soustavy NATURA 

2000 pro rok 2014 rozpočtovány ve výši 10 000,00 tis.K č a rozpočet nebyl v tomto 
roce měněn. V kapitole 315 - MŽP jsou tyto činnosti zajišťovány OSS AOPK ČR, 
které byly uvolněny všechny rozpočtované prostředky.  

AOPK ČR je pověřena zajištěním monitoringu ptačích oblastí a vybraných 
druhů ptáků pro naplnění povinností vyplývajících ze směrnice 79/409/EHS, 
o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a sledováním stavu evropsky 
významných druhů a biotopů pro naplnění povinností vyplývajících ze směrnice 
92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). K tomuto účelu jsou ze státního 
rozpočtu uvolňovány účelově vázané finanční prostředky pro tzv. monitoring, který 
probíhá celoplošně, jak v rámci soustavy „NATURA 2000“, tak mimo ni. Příslušná 
ustanovení obou směrnic jsou do české legislativy převedena zejména v § 45 f 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Potřeba monitorovací sítě je tudíž ukotvena i legislativně stanovenými závazky vůči 
Evropské komisi. 
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V roce 2014 AOPK ČR od MŽP obdržela prostředky pro naplňování úkolů 
souvisejících s implementací obou výše zmíněných směrnic ve výši 
10 000,00 tis.Kč. Tyto finance odborně spravovala sekce ochrany přírody a krajiny 
a odbor monitoringu biodiverzity. 

Díky zapojení pracovníků AOPK ČR do systému sledování stavu biotopů 
a druhů bylo od počátku sezóny uvažováno s rozdělením financí na externí a interní 
zdroje. Většina byla investována do terénního sběru dat, dále do jejich zadávání do 
elektronické podoby a pro zajištění metodického vedení programu.  

Pro externí subjekty bylo v roce 2014 proplaceno 6 836,52 tis.K č. Na 
mzdové prostředky bylo plánováno převést 2,5 mil. Kč. Tento převod nebyl v roce 
2014 povolen Ministerstvem financí ČR, plánované prostředky byly převedeny do 
rezerv (nároků) a budou využity stejným způsobem v roce 2015. Do nároků byly 
převedeny i zbylé prostředky (neplněné a neproplacené smlouvy). Převedena tak 
byla celková částka 3,6 mil. K č. 

Finance odborně spravované odborem monitoringu biodiverzity sekce 
ochrany přírody a krajiny AOPK ČR jsou určeny především na terénní sběr dat 
(z větší části smluvně zajištěný) vázaný na vegetační cyklus a možnosti sledování 
jednotlivých přírodních fenoménů (druhů a biotopů). V prvním a druhém kvartálu 
byly proplaceny především zálohy, zadávání dat z předchozích let a zajištění 
metodického vedení. Ve třetím čtvrtletí již byly navíc převzaty výsledky od 
zpracovatelů, kteří podle smluvního termínu odevzdali data z jarního sledování 
stavu biotopů a druhů. Platby v závěrečných třech měsících roku potom naplnily 
závazky AOPK ČR k zpracovatelům, kteří právě v tomto období odevzdali data 
z uplynulého monitoringu. 

Čerpání finančních prostředků bylo plněno následovně (v tis.Kč): 
 
I. Q 0,00 
II. Q    225,74 
III. Q    322,46 
říjen    354,12 
listopad 1 141,80 
prosinec 4 792,40 
CELKEM: 6 836,52  

 
Částka přidělená v roce 2014 byla na stejné výši jako v předchozích dvou 

letech (10 mil. Kč). Tato částka je výrazně nižší než ideální stav. Tento stav vedl 
k maximální internalizaci aktivit a s tím i souvisejícími nároky AOPK ČR na převod 
do mzdových prostředků. Doplňování dalších nezbytných dat je tak závislé na 
časově omezeném a administrativně náročném projektovém financování. 

V řadě skupin není prováděn detailní monitoring (došlo např. ke zrušení 
plánovaných průzkumů v některých systematických skupinách, zároveň dochází 
z úsporných důvodů k nuceným prodloužením monitorovacích period). Tento stav 
znatelně snížil kvalitu a množství dat získávaných sledováním stavu získávaných ve 
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standardním sledování stavu a tím kvalitu plnění závazků jak vůči veřejné správě 
(především krajským úřadům a obcím s rozšířenou působností). Snížení množství 
prostředků alokovaných na tento tok v zásadě ohrožuje postavení MŽP v rámci 
veřejné správy. 
 

4.6.5 Podpora výkonu státní správy v oblasti vodníh o hospodá řství (dříve 
Monitoring vod) 

 
Schválený rozpočet na zabezpečení monitoringu vod činil 10 000,00 tis.K č 

a zůstal během roku beze změny (283 tis.Kč bylo uvolněno AOPK ČR, která tyto 
prostředky nečerpala). 

V návaznosti na uzavření rámcové smlouvy „Provedení a poskytnutí činností 
a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství“ 
s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. se účelová 
podpora na zabezpečení monitoringu rozšířila o další tematické okruhy a došlo tak 
k přejmenování celé oblasti podpory. 

Hlavní tematické okruhy podpory výkonu státní správy v oblasti vod. hospodářství: 

• odborná podpora mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod, 
• provoz evidencí v rámci Informačního systému veřejné správy a souhrnné 

informace v oblasti vodního hospodářství, 
• odborná podpora vykazování (reportingu) pro EU a podpora implementace 

evropské legislativy v oblasti ochrany vod, 
• informační a odborná podpora v oblasti ochrany vod nad rámec výše 

uvedených okruhů. 

Financování nově uzavřené smlouvy bylo zabezpečeno z NNV ve výši 
19 078,60 tis.K č.  

Následující přehled uvádí upravený rozpočet a čerpání dle jednotlivých 
oblastí a jejich souhrn: 

v tis.Kč 

PROJEKT UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

ČERPÁNÍ 
CELKEM 

ČERPÁNÍ 
NNV 

Monitoring vod 10 000,00 2 800,91 0,00 
          v tom výdaje na služby 9 475,00 2 560,12 0,00 
          v tom výdaje na konzultace 525,00 240,79 0,00 
Podpora výkonu státní správy v oblasti vod.hospodá řství 0,00  16 525,54 16 525,54 
          v tom výdaje na služby 0,00 16 525,54 16 525,54 

CELKEM 10 000,00 19 326,45 16 525,54 
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Čerpané výdaje byly uhrazeny konkrétně těmto dodavatelům: 

AQUATEST A.S.                            96,80 tis.Kč 

Asociace pro vodu ČR                     50,00 tis.Kč 

Česká zemědělská univerzita v Praze        485,82 tis.Kč 

DHI A.S.                                 240,79 tis.Kč 

Hydrogeologická společnost s.r.o.        99,21 tis.Kč 

ICPDR                                    15,84 tis.Kč 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.         18 325,53 tis.Kč 

Xerox Czech Republic s.r.o.             12,47 tis.Kč 

Nedočerpané prostředky ve výši 9 752,15 tis.Kč budou použity na plnění 
výše uvedené rámcové smlouvy. 
 

4.6.6 Náhrada újmy za ztížení lesnického a zem ědělského hospoda ření 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byly zabezpečeny prostředky na 
úhradu újmy ve výši 60 000,00 tis.K č. V průběhu roku došlo k několika změnám 
v rozpočtu. Z běžných výdajů kapitoly byl rozpočet navýšen o 1 454,24 tis.K č. Na 
základě usnesení vlády ČR č. 759 ze dne 15.9.2014 došlo k navýšení rozpočtu 
MŽP o účelově určené prostředky ve výši 320 000,00 tis.K č z kapitoly 396 – Státní 
dluh (kód účelu 143960001) k zajištění náhrady újmy podle § 58 zákona 
č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, na zažalované pohledávky 
a nezažalované žádosti státního podniku Lesy ČR, s.p. a veškeré zažalované 
pohledávky ostatních subjektů. Upravený rozpočet ke 31.12.2014 tedy činil 
381 454,24 tis.K č.  

Z toho objemu bylo převedeno 356 764,21 tis.Kč do rozpočtu AOPK, v tom 
rozpočtované prostředky bez účelu 53 599,66 tis.Kč a účelové prostředky ve výši 
303 164,55 tis.Kč. Správě NP Šumava bylo celkem do příspěvku na činnost na 
náhradu újmy převedeno 46 005,33 tis.Kč, v tom rozpočtované prostředky bez 
účelu 7 854,58 tis.Kč, prostředky z NNV 21 315,30 tis.Kč a účelově určené 
prostředky ve výši 16 835,45 tis.Kč. Tyto prostředky byly plně vyčerpány.  

v tis.Kč 

ORGANIZACE UPRAVENÝ 
ROZPOČET ČERPÁNÍ 

AOPK ČR 356 764,21 302 497,08 
z toho bezúčelové prostředky 53 599,66 49 765,62 
           NNV 0,00 13 813,38 
          účelově určené prostředky 303 164,55 238 918,08 

Správa NP Šumava 24 690,03  46 005,33 
z toho bezúčelové prostředky 7 854,58 7 854,58 
           NNV 0,00 21 315,30 
          účelově určené prostředky 16 835,45 16 835,45 
CELKEM 381 454,24 348 502,41 
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 Účelové prostředky byly čerpány na krytí pohledávek a žalob státního 
podniku Lesy ČR a žalované pohledávky ostatních podnikatelských subjektů. 
Příjemci poskytnutých prostředků jsou uvedeni v příloze. 
 

4.6.7 Prost ředky na zahrani ční rozvojovou pomoc - Hodnocení použití 
prost ředků ze státního rozpo čtu na zahrani ční rozvojovou spolupráci 

 
V roce 2014 nebyly prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc součástí 

schváleného rozpočtu kapitoly 315 – MŽP. Rozpočtovými opatřeními MF ČR byly 
z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí převedeny do rozpočtu 
MŽP prostředky v celkové výši 13 921,44 tis.K č určené na podporu projektů: 

• Geologické mapování 1:50 000 a zhodnocení ekonomického potenciálu vybrané 
oblasti Západního Mongolska (dále jen „Mongolsko“) – celkem 6 115,00 tis.K č 
pro PO ČGS, 

• Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně 
hydrologických podmínek v oblastech Dila a Hospina, Etiopie (dále jen „Etiopie“) 
– celkem 3 999,70 tis.K č pro PO ČGS, 

• Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko (dále jen 
„Tušsko“) – celkem 915,30 tis.K č, z toho 712,30 tis.Kč pro OSS AOPK ČR 
a 203,00 tis.Kč pro PO Správa KRNAP, 

• „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu 
ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti (dále 
jen „Tušsko“) - celkem 2 891,44 tis.K č pro PO ČGS, 

• Zvýšení připravenosti Gruzie na extrémní povětrnostní vlivy – celkem z NNV 
791,22 tis.K č pro PO ČHMÚ. 

Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 13 433,31 tis.K č. Rozpočtované 
prostředky ve výši 479,14 tis.Kč nedočerpala AOPK (staly součástí NNNV) a ČGS 
vrátila prostředky ve výši 812,13 tis.Kč před koncem roku na výdajový účet MŽP 
a úspora se stala součástí NNNV ústředního orgánu. ČGS tyto NNNV použije 
v roce 2015. 
 

4.6.8 Příprava na krizové situace 

 
Schválený rozpočet ve výši 3 000,00 tis.K č zůstal v průběhu roku beze 

změn. Tyto prostředky, určené na zajištění úkolů v oblasti krizového řízení 
a environmentální bezpečnosti plynoucích ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový 
zákon, byly čerpány ve výši 2 864,98 tis.Kč na úkoly spojené s aktualizací krizového 
plánu.  

Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 10 ze dne 18. 6. 2012 byla schválena 
„Koncepce environmentální bezpečnosti 2012–2015 s výhledem do roku 2020“, ve 
které byly resortu MŽP uloženy další úkoly spojené s krizovými situacemi. Jde 
zejména o přípravu podkladů pro zpracování typových plánů v působnosti MŽP, 
přípravu podkladů pro další rozvoj Databáze zdrojů rizika v GIS, přípravu podkladů 
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pro výkon činnosti národního ohniskového bodu OSN pro omezování následků 
katastrof a další úkoly. 

Zásadní objemy obdržely Akademie, o.p.s. (1 000,67 tis.Kč), Vysoká škola 
báňská – TU Ostrava (900 tis.Kč) a Mendelova lesnická a zemědělská univerzita 
v Brně (240,08 tis.Kč). 

 Částku 542,73 tis.Kč obdržela i PO ČHMÚ na přípravu podkladů pro 
aktualizaci krizového plánu Ministerstva životního prostředí. 
 

4.7 Prost ředky na podporu projekt ů výzkumu, vývoje a inovací (VVal) 

Ve schváleném rozpočtu kapitoly na r. 2014 nebyly zahrnuty ani 
institucionální ani ú čelové prost ředky VVaI ani je žádná z resortních organizací 
přes rozpočet kapitoly neobdržela.  

Příspěvkové organizace získaly výzkumné granty z jiných resortů, které 
dostávají organizace přímo na svůj účet a neprojevují se v závazných ukazatelích 
resortu. PO CENIA obdržela prostředky ve výši 2 740,97 tis.Kč a ČGS 
116 299,53 tis.Kč (tyto prostředky obsahují institucionální i účelovou podporu). 
 

4.8 Prost ředky ozna čené účely 

 

V roce 2014 byly do rozpočtu MŽP převedeny účelově určené prostředky: 

z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 144 000,42 tis.K č 
označené těmito účely: 

• 133980073  - zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních 
vládních organizací - CENIA, 1 zaměstnankyně do Evropské agentury pro ŽP –
rozpočet i čerpání 306,74 tis.Kč, 

• 143980044 – financování programu „Likvidace škod po živelních pohromách“ – 
rozpočet 84 880 820 Kč, čerpání ve výši 3 312,82 tis.Kč, 

• 143980051 – navýšení prostředků na platy o 3,5% včetně příslušenství - 
rozpočet 8 812 862 Kč, čerpání 7 237,95 tis.Kč, 

• 143980066 – Prostředky na obnovu částí území Jihomoravského kraje 
postižených sesuvy půdy v roce 2014 – rozpočet 50 000,00 tis.Kč, čerpání může 
být zahájeno po zpracování aktualizované dokumentace programu, o doplnění 
podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“, 

z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh ve výši 320 000,00 tis.K č označené těmito 
účely: 

• 143960001 – zajištění náhrady újmy podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny - rozpočet 320 000,00 tis.Kč, čerpání 
255 753,53 tis.Kč, 
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z roku 2013 zůstaly v profilujících nárocích z nespotřebovaných výdajů ústředního 
orgánu MŽP tyto účely:  

• 133980064 - zabezpečení projektu „Vyhodnocení povodně v červnu 2013” (viz 
UV č. 533/2013 – NNV čerpány ve výši 824,64 tis.Kč pro PO ČHMÚ, 

• 133980081 - řešení havarijní situace způsobené sesuvem na dálnici D8 
u Dobkoviček (viz UV č. 640/2013) – NNV čerpány ve výši 1 920,71 tis.Kč pro 
PO ČGS, 

• 123980014 - částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání 
informací pro monitorování a řízení veřejných financí pro všechny resortní 
organizace a SFŽP (viz UV č. 159/2012) – NNV čerpány ve výši 5,67 tis.Kč 
v OSS AOPK ČR, 

• 123980058 - posílení výdajů MŽP v návaznosti na očekávané příjmy z prodeje 
emisních povolenek (viz UV č. 178/2012 a č. 454/2012) – investiční výdaje 
v rámci programu 115 290 „Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru“  – NNV 
čerpány ve výši 64 692,99 tis.Kč. 

Kone čný rozpo čet účelových prostředků tedy činil 958 323,44 tis.K č 
a skute čné čerpání 334 055,04 tis.K č. 

 

4.9 Prost ředky na projekty Twinning-out a podpora z Revolving ového fondu 

V r. 2014 pokračovala MŽP v realizaci projektů Twinning-out. Jedná se 
o formu spolupráce, v rámci které členský stát EU vysílá své odborníky do jiné 
země za účelem poskytnutí know-how (provedení expertizy). Pravidla 
twinningových proketů jsou definována ve směrnici MŽP č. 9/2005 o přípravě 
a realizaci projektů Phare a Transition Facility. Konkrétní čerpání na projekty 
Twinning-out je uvedeno v části 5.2 zprávy. 

 Z Revolvingového fondu MŽP v r. 2014 poskytovalo finanční pomoc 
projektům, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tato 
podpora umožnila vytvoření školních arboret, přírodních učeben, naučných stezek 
či vývoj dobíjecích stanic pro elektromobily. Čerpání prostředků Revolvingového 
fondu upravuje směrnice MŽP č. 10/2012 o čerpání finančních prostředků 
z Revolvingového fondu MŽP. 

 Prostředky na Twinning-out projekty a na poskytování podpory 
z Revolvingového fondu byly v roce 2014 administrovány mimo účty ČNB 
(prostředky byly již historicky vedeny na účtech ČSOB, která byla i smluvním 
partnerem projektů). Agenda spojená s technickou asistencí Revolvingového fondu 
je zapojována do rozpočtu MŽP prostřednictvím rezervního fondu jako 
mimorozpočtový zdroj. 

 Vzhledem k atypickému charakteru těchto prostředků, komplikované historii 
vzniku a ne zcela jasnému výkladu pravidel použití požádalo MŽP v dubnu r. 2014 
Ministerstvo financí o posouzení stanovených pravidel a metodickou podporu 
v dané oblasti. Na základě odpovědí MF a dalších metodických konzultací byl 
iniciován přesun prostředků ve výši 24 169,52 tis.Kč (z toho 4 318,45 tis.Kč 
Twinning a 19 851,07 tis.Kč Revolving) na účet rezervního fondu MŽP (2. 1. 2015). 
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5. Hodnocení výdaj ů na zahrani ční pracovní cesty a informace o stavu 
záloh 

5.1 Výdaje za zahrani ční pracovní cesty a zhodnocení jejich p řínosu pro 
činnost organizace 

5.1.1 Ústřední orgán MŽP 

            V průběhu roku 2014 se uskutečnilo 511 zahraničních pracovních cest 
a vycestovalo 674 osob. Mezi nejvýznamnější mezinárodní zasedání, kterých se 
zúčastnila delegace MŽP, patří čtyři zasedání Rady EU pro životní prostředí, dvě 
jednání ministrů životního prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska, společné 
zasedání vlád ČR a SR, přípravná zasedání k Zelenému klimatickému fondu, 
jednání s představiteli EU k infingementům, 1. zasedání Environmentálního 
shromáždění OSN, 5. výroční zasedání Globálního environmentálního fondu, 
10. zasedání Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 26. zasedání 
Montrealského protokolu, 20. zasedáním smluvních stran Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu a 10. zasedáním smluvních stran Kjótského protokolu. 

 Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty v roce 2014 činily cca 
8,5 mil. Kč. Úspory bylo dosaženo díky snížení počtu zahraničních pracovních cest, 
jejich účastníků i celkových nákladů oproti roku 2013 v souladu s pokynem vedení 
zefektivnit výdaje na zahraniční pracovní cesty. 

 V roce 2014 se dále uskutečnilo 74 akcí se zahraniční účastí organizovaných 
či spoluorganizovaných MŽP, mezi nejvýznamnější se řadí 3. uživatelské fórum 
Copernicus v Praze (příspěvek MŽP 119 tis. Kč) a 4. zasedání Konference 
smluvních stran Karpatské úmluvy v Mikulově (příspěvek MŽP 675 tis. Kč). 

 V důsledku výrazné změny měnového kurzu, ke které došlo v průběhu 
uplynulého roku po intervenci ČNB v listopadu 2013 a jež způsobila navýšení 
příspěvků ČR mezinárodním organizacím, požádal odbor mezinárodních vztahů na 
počátku listopadu 2014 o dodatečné prostředky k pokrytí mezinárodních závazků 
ČR. Na základě doporučení odboru rozpočtu byly nárokovány prostředky 
s dostatečnou rezervou, neboť nebyla v tu dobu známa přesná výše příspěvků ani 
měnový kurz do konce roku. Nedočerpání prostředků na položce neinvestiční 
transfery mezinárodním organizacím bylo způsobeno příznivým vývojem měnového 
kurzu na konci roku 2014 i pozitivními výsledky mezinárodních jednání o podílu ČR 
na příspěvcích mezinárodním organizacím. 

 

5.1.2 Organiza ční složky státu 

 

V OSS činily výdaje na zahraniční pracovní cesty celkem 2 259,12 tis.K č, 
z toho AOPK ČR 1 777,85 tis.Kč, ČIŽP 357,98 tis.Kč a Správa NP ČŠ 
123,29 tis.Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny níže: 
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� AOPK ČR 

V roce 2014 se zahraniční pracovní cesty zaměstnanců AOPK ČR zaměřily 
na naplňování povinností, vyplývajících z legislativy Evropské unie a týkajících 
se ochrany přírody a krajiny a šířeji i péče o biologickou rozmanitost. Část z nich 
souvisela se zapojením  AOPK ČR do činnosti odborné instituce EU, Evropského 
tématického střediska biologické rozmanitosti (ETC/BD).   

V dalších zahraničních pracovních cestách zastupovali pracovníci AOPK ČR 
v mezinárodních aktivitách přímo Českou republiku: tyto závazky vyplývají ze 
závazků, k nimž se ČR přihlásila jako smluvní strana mezinárodních 
mnohostranných a dvoustranných úmluv, dohod a protokolů. AOPK ČR tak 
poskytuje odbornou podporu zejména MŽP. Mezinárodní agenda AOPK ČR 
zahrnovala v r. 2014 také aktivní zapojení do důležitých mezinárodních programů, 
projektů a iniciativ, organizovaných zejména OSN, Radou Evropy a EU.    

Zbývající zahraniční služební cesty zaměstnanců AOPK ČR zahrnují účast 
na vědeckých a odborných konferencích, pracovních seminářích a terénních, 
většinou přeshraničních akcích, organizovaných regionálními pracovišti.      

Celkové výdaje na zahraniční služební cesty činily 1 777,85 tis.K č. Za celý 
rok 2014 se celkem 94 služebních cest účastnilo 169 pracovníků. Z toho AOPK ČR 
hradila plně náklady 59 cest, spolu s pořadatelem 14 cest, pořadatelem bylo 21 
zahraničních pracovních cest částečně či plně refundováno.  

V roce 2014 byla AOPK členem nebo partnerem konsorcia ETC/BD, IUCN – 
Mezinárodní unie ochrany přírody, Federace EUROPARC a Evropského střediska 
ochrany přírody (ECNC).     

 
� ČIŽP 

 
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 53 zahraničních cest. Celkové náklady 

činily 357,98 tis.K č. 

Kombinovaného hrazení ČIŽP a EK bylo použito pro akce sítě IMPEL, 
v rámci které proběhla společná inspekce na skládce v Portugalsku, naši inspektoři 
se zúčastnili tří setkání projektového týmu v rámci projektu „Definice kritérií pro 
analýzu rizik, podpora implementace programu IRAM“, dále projektu „Propojení 
směrnice o průmyslových emisích a nařízeních REACH“ a projektu „Sdílení návrhů 
mezi členskými státy pro méně striktní hodnotu emisních limitů než je uvedeno 
v BAT podle čl. 15 paragrafu 4 a 5 směrnice 2010/75/EU“. V rámci clusteru TFS 
přeshraniční přeprava odpadů se uskutečnila Konference IMPEL/TFS, projekt 
kontrolní akce a setkání kontaktních osob. Náš inspektor se zúčastnil schůzky 
expertní skupiny pro ochranu přírody, projektu „Povolování projektů průmyslových 
zařízení s ohledem na vlivy na území Natura 2000 dle článku 6.3. směrnice 
o stanovištích a na prvním „Zeleném IRI“ (IMPEL Review Initiative). Dále se naši 
inspektoři zúčastnili zasedání clusterů I, dvou setkání komunikační skupiny IMPEL, 
12. Valného shromáždění IMPEL v Bruselu a 13. Valného shromáždění v Římě, 
implementačního projektu a jednání Evropské komise a sítě IMPEL.  
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Inspektoři odboru odpadového hospodářství se zúčastnili celkem 10 
zahraničních pracovních cest – společného setkání se SIŽP v rámci podepsané 
smlouvy o spolupráci, konference celních orgánů o kontrole přeshraniční přepravy 
odpadů, setkání s německými kolegy spojené s exkurzí do dvou zařízení pro 
ukládání odpadů a další ZC zaměřené na nakládání s komunálním odpadem 
a exkurze v zařízení pro ukládání odpadů. Dále se zástupce ČIŽP účastnil čtyř 
zasedání Fóra pořádaného Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA), které 
slouží k výměně informací o prosazování nařízení REACH a proběhlo školení 
školitelů k nařízení CLP a REACH. 

V rámci odboru ochrany vod se uskutečnilo celkem 7 zahraničních 
pracovních cest. Naši inspektoři se zúčastnili 48. porady MKOL, jednání MKOD, 
jednání skupiny G 3 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním 
a jednání Komise o hraničních vodách se Slovenskem. Proběhla exkurze zaměřená 
na moderní způsoby využívání kalů na ČOV a naše inspektorka se zúčastnila 8. 
konference „Odpadové vody 2014“. Dále se uskutečnila exkurze na bioplynové 
stanici v Rakousku. 

Inspektoři z oboru ochrany ovzduší se zúčastnili 3 zahraničních pracovních 
cest – 8. Zasedání Česko-polské pracovní skupiny pro ochranu ovzduší, 
exkurze v U.S.Steel Košice a výměny poznatků v oblasti ochrany ovzduší na SIŽP 
Žilina. 

V rámci odboru ochrany přírody se uskutečnilo celkem 8 zahraničních 
pracovních cest. Naše inspektorka přednášela v rámci projektu „Posilování kapacit 
úřadů odpovědných za prosazování CITES“ v Srbsku. Naši inspektoři se zúčastnili 
Konference EU k nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy dvou pravidelných 
zasedání Enforcement Group v rámci CITES a na 25. Jednání skupiny Interpolu 
k problematice wildlife crime. Proběhla exkurze v CHKO Malé Karpaty k provádění 
managementu v exponovaném ZCHÚ. Naše inspektorka se zúčastnila schůzky 
řídícího výboru EEP a konference EEP.  

Inspektoři z odboru ochrany lesa se zúčastnili 5 zahraničních pracovních cest 
– seznámení se s poznatky slovenských kolegů o využití buků při náhradě 
smrkových porostů, seznámení se s kontrolním systémem na území národního 
parku a seznámení se s kontrolními mechanismy reprodukčního materiálu lesních 
dřevin. Dále náš inspektor přednášel na semináři sítě THEMIS a na workshopu sítě 
ECRAN o nezákonných těžbách. 

Prioritou pro ČIŽP byly zahraniční služební cesty v rámci organizace IMPEL, 
účast na jednáních a školeních Evropské agentury pro chemické látky a cesty 
v oblasti CITES a to jak jednání skupiny Interpolu, tak i setkání Enforcement Group 
v Bruselu. 

Cílem zahraničních služebních cest bylo posílení účinného prosazování 
legislativy, výměna a sdílení praktických zkušeností, rozšiřování mezinárodní 
spolupráce mezi orgány odpovědnými za prosazování zákonů na ochranu životního 
prostředí a spolupráce s mezinárodními organizacemi. Poznatky získané na 
zahraničních služebních cestách inspektoři využívají v praxi. 
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Převážná většina pracovních cest se týkala zabezpečení smluvních závazků 
ČR v rámci mezinárodních organizací, úmluv nebo protokolů na jedné straně, nebo 
aktivit přímo souvisejících s členstvím v EU. Všechny zahraniční pracovní cesty 
proběhly úspěšně a splnily svůj účel. Pracovníci ČIŽP vystupovali v souladu se 
schválenými směrnicemi pro své cesty a výsledky jejich cest obvykle odpovídaly 
nebo předčily očekávání, čímž přispěli k budování dobré reputace MŽP i ČIŽP na 
mezinárodním fóru. 
 

� Správa NP ČŠ 
 
V roce 2014 činily celkové náklady na ZSC zaměstnanců 123,29 tis.K č. Za 

prioritní jsou považovány následující pracovní cesty: 

Světový kongres parků 2014 v Sydney (Austrálie) v celkové výši 32,84 tis.Kč 

Akce přispěla k prezentaci evropské a české ochrany přírody ve světovém kontextu. 
Byla prezentována přeshraniční česko-německá spolupráce národních parků České 
a Saské Švýcarsko (p. Härtel) v rámci semináře o přeshraniční spolupráce. Tato 
přednáška zároveň prezentovala projekt Transboundary Parks Federace Europarc. 
Bylo získáno množství kontaktů a informací během formálních i neformálních 
jednání s delegáty z parků z celého světa. H. Härtel se též jako člen WCPA 
(světová komise pro chráněná území IUCN) účastnil jednání této komise, které mj. 
se zabývalo přípravou konference „Little Sydney“ 2015, která se bude konat ve 
Vídni a jejímž cílem je přenést výsledky WPC 2014v Sydney na evropskou úroveň. 
Byl navázán kontakt s NP Blue Mountains v Austrálii (významný pískovcový národní 
park, lokalita světového dědictví UNESCO).  

Konference Europarc 2014 v Killarney (Irsko) - 23,21 tis.Kč 

Akce přispěla k výměně informací a zkušeností mezi evropskými chráněnými 
územími. Během akce byl prezentován záměr české sekce vytvořit širší 
středoevropskou sekci Federace Europarc se sousedními státy. České sekci se 
podařilo úspěšně kandidovat M. Hoška na pozici radního Federace Europarc. 
Byly získány nové kontakty a podněty pro spolupráci při péči o NP. 

Konference přeshraničních parků v Saint-Amand (Francie) - 7,52 tis.Kč 

Konference TransParcNet se koná vždy v některých certifikovaných parcích v rámci 
programu Following Nature’s Design Federace Europarc. V tomto roce se 
konference konala na francouzsko-belgické hranici v přírodním parku Hainaut. 
Během konference byly prezentovány výsledky spolupráce v tomto bilaterálním NP 
a byly rovněž diskutovány zkušenosti z dalších evropských příhraničních NP, 
včetně NP ČŠ. Účast zástupce Správy NP ČŠ na této konferenci byla důležitá 
zejména z toho pohledu, že NP Česko-Saské Švýcarsko v minulých letech roce 
obdrželo výše uvedený certifikát a stalo se tak součástí sítě TransParcNet a bude 
v roce 2016 budoucnu obdobné setkání rovněž pořádat.  
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Návštěva líhně tetřevů v Wisla (Polsko) – 3,63 tis.Kč 

Zaměstnanci NP, kteří se zúčastnili zahraniční pracovní cesty, kde byli detailně 
seznámeni s odchovem tetřeví zvěře v zajetí a se způsobem navracení tohoto 
kriticky ohroženého druhu do volnosti, vč. aktuálních výsledků. Pracovní cesta byla 
pro zúčastněné zaměstnance velkým přínosem, neboť problematika navracení 
tetřevů do přírody je v evropském kontextu málo úspěšná. Příprava na tuto 
náročnou činnost je velice důležitá, zejména s ohledem na budoucí efektivní 
nakládání s finančními prostředky, které budou na tuto aktivitu vynakládány. 
Zaměstnanci jsou díky pracovní cestě připraveni jednak zpracovat příslušnou 
agendu spojenou se získáním finančních prostředků, ale i prakticky provádět vlastní 
reintrodukci tohoto druhu zvěře. Získání praktických zkušeností a diskuze 
s úspěšnými odborníky v daném oboru je neocenitelné, a to vzhledem k tomu, že 
Správa NP uvažuje o reintrodukci tohoto druhu na území NP. Důležité je, že zvířata 
jsou krmena přírodními krmivy, bez kontaktu s lidmi a tudíž je omezeno vtištění 
člověka a ztráta plachosti tetřevů. Bylo zdůrazněno také to, že je nutná regulace 
přirozených nepřítel tetřeva (liška, kuna, jezevec). Návštěva byla velmi přínosná 
také z toho důvodu, že byl avizován zájem Správy NP o případný odběr tetřevů 
z tohoto chovu v budoucnosti. Klíčové je také to, že tetřevi jsou příslušníci 
středoevropské populace, tudíž i z tohoto pohledu vhodní pro vypouštění v naší 
oblasti.  

Jednání k přeshraničnímu projektu v Bad Schandau (SRN) - 1,07 tis.Kč 

Přineslo spoluúčast při tvorbě odborných podkladů pro managementová opatření, 
zahrnující nejnovější vědecké poznatky, usnadnění jejich pozdější aplikace při péči 
o národní park. 
 
5.1.3 Příspěvkové organizace 

Příspěvkové organizace vynaložily na zahraniční pracovní cesty za rok 2014 
celkem 16 403,25 tis.K č s tím, že část výdajů byla hrazena z grantů. Prostředky 
byly užity následovně: 

 
� ČHMÚ 

 Náklady na zahraniční cestovné činily v roce 2014 částku 4 617,19 tis.K č. 
Z provozních prostředků ČHMÚ byla na zahraniční cesty vydána částka ve výši 
2 866,99 tis.Kč. Z prostředků grantů byla hrazena částka 1 750,20 tis.Kč. Navýšení 
oproti roku 2013 činí 192,46 tis.Kč. K nejvýznamnějším pracovním cestám patřily 
následující: 

ECMWF – 22. zasedání (Velká Británie) – 35,10 tis.Kč 

Jednání se účastnil 1 zaměstnanec po dobu 5 dní. 
Pravidelné zasedání (kombinované: Computer Representative a Security 
Representative), první funkce je zodpovědnost za registraci všech subjektů 
využívajících data z ECMWF (Evropské centrum pro střednědobou předpověď 
počasí) v České republice a pomoc s přístupem k zařízením/datům ECMWF. Druhá 
funkce a druhá část jednání má za cíl informovat o bezpečnostních opatřeních na 
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ECMWF a v každém členském státě, včetně států spolupracujících (ČR má v r. 
2014 status „Co-operatingMember“), připravit členské a spolupracující státy na další 
vývoj při práci s daty z ECMWF, tvoří platformu pro výměnu informací v této oblasti.  
ECMWF je světovým lídrem v oboru střednědobé předpovědi počasí pomocí 
numerických metod. Výstupy ECMWF jsou v současnosti nejspolehlivějšími 
podklady pro tvorbu střednědobé předpovědi a i delšího výhledu počasí. 

1st EUMETNET Directors Strategy Meeting (VB) v celkové výši 21,77 tis.Kč  

Jednání se účastnil 1 zaměstnanec po dobu 4 dní. 
Jednání strategického charakteru na úrovni evropských hydrometeorologických 
služeb, ČHMÚ zastupoval ředitel ústavu. EUMETNET je významným seskupením 
(31 zemí), jehož členové využívají synergického efektu sdílení dat a drahých 
technologií (integrace pozorovacích systémů), jejichž pořízení by si například malá 
meteorologická služba nemohla samostatně z finančních důvodů vůbec dovolit, 
dochází tak ke snižování nákladů na investice do meteorologické infrastruktury. 
EUMETNET rovněž připomínkuje směrnice Evropské unie a jedná s dalšími 
institucemi (např. společná ochrana frekvenčního pásma vyčleněného pro 
meteorologické radary). V rámci jednání vznikla pracovní skupina, která má za úkol 
posílit postavení EUMETNETu v rámci meteorologických struktur. 

80. zasedání Rady EUMETSAT (Finsko) - 20,69 tis.Kč.  

Jednání se účastnil 1 zaměstnanec po dobu 3 dnů. 
Pravidelné zasedání Výboru EUMETSATu, ČR je členskou zemí, členství nám 
umožňuje podílet se na rozhodování o budoucím vývoji meteorologických družic 
a zajišťuje neomezený přístup k veškerým informacím z družic. Z titulu své funkce 
je oprávněn účastí na jednání Výboru ředitel národní meteorologické služby nebo 
jím delegovaný zástupce. Jedním z důležitých bodů jednání bylo projednání 
rozpočtu EUMETSATu pro roky 2015-2020, k jehož odhlasování finálně došlo na 
podzimním zasedaní Rady. Vláda ČR vzala na vědomí usnesení 80. Rady 
EUMETSATu a v roce 2014 svým usnesením č. 778 ze dne 22. září 2014, schválila 
navýšení rozpočtu pro zaplacení členského příspěvku ČR do EUMETSATu, který 
souvisí s dalším vývojem družic EPS v letech 2015-2020. 

XVI. WMO CCI a TECO (Německo) - náklady hrazeny pořadatelem zasedání 

Jednání se účastnil 1 zaměstnanec po dobu 11 dní. 
Delegát, jmenovaný stálým zástupcem ČR ve WMO a oficiálně nominovaný SM 
v Ženevě zastupoval ČR na XVI. zasedání Komise pro klimatologii SMO (WMO 
CCl). Zasedání předcházela Technická konference, na které delegát (Dr. 
Tolasz)přednesl vyžádanou přednášku „Climate data management - specifications 
and goodpractices“. V přednášce prezentoval výsledky práce Expertní skupiny 
WMO CCl OPACE 1 ET - Climate Data Base Management Systems, které je 
členem od roku 2005 (do konce r. 2014). Přednáška byla doprovázena podrobnou 
diskusí na téma kvality (nekvality) klimatologických dat dostupných v GTS 
(CLIMATE) nebo počítaných z operativních dat v GTS (SYNOP). Dokumenty, 
agenda a podrobný program jednání byly delegátům k dispozici na http://ccl-
16.wmo.int/home. 
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ECOMET 39th GA, EUMETNET 13th Assembly (Irsko) – 15,99 tis.Kč 

Jednání se účastnil 2 zaměstnanci po dobu 4 dní. 
Účelem cesty byla účast na Zasedání ECOMET 39th GA a EUMETNET 13th 
Assembly a projednání všech dokumentů dle agend pro tato jednání. Jednání 
ECOMET GA se účastnil ČHMÚ jako pozorovatel (o plném členství od r. 2016 se 
jedná). Případné členství ČHMÚ by mohlo umožňovat částečnou návratnost 
finančních prostředků vložených do zpracování a uchovávání dat, pro plné členství 
je však třeba splnit řadu specifických podmínek. Jednání EUMETNETu bylo 
zaměřené na hodnocení předchozích fází jednotlivých programů EUMETNET a na 
představení plánu nových, nebo pokračujících programů na roky 2013-17. 
Důležitým bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2015 a projednání účasti 
jednotlivých členů EUMETNET ve volitelných programech. V rámci jednání byly 
připomínkovány návrhy a doporučení předložené sekretariátem, programovými 
manažery a komisemi STAC a PFAC. 

RC LACE Council, ALADIN Assembly + ALADIN, HIRLAM (VB) – 23,05 tis.Kč.  

Jednání se účastnil 1 zaměstnanec po dobu 4 dní. 
Program cesty se skládal celkem ze tří částí: jednání rady RC LACE, jednání 
valného shromáždění konsorcia ALADIN a prvního společného jednání valného 
shromáždění konsorcia ALADIN a rady konsorcia HIRLAM. Manažer projektu 
z každé odborné a technické oblasti prezentoval nejvýznamnější části. V oblasti 
dynamiky modelování předpovědi počasí jde o vývoj vertikální diskretizace pomocí 
konečných prvků pro nehydrostatický kernel modelu. Tento kernel byl vyvinut 
z větší části státy středoevropského konsorcia LACE a představuje základ i pro 
nehydrostatickou variantu globálního modelu ECMWF. V oblasti fyziky bylo 
dosaženo první verze fyziky nové generace ALARO-1, jejímž základem jsou nová 
schémata radiačního přenosu v atmosféře, turbulence a mělké konvekce. Lídrem 
tohoto vývoje je ČHMÚ. V oblasti asimilace dat se podařilo připravit první 
experimentální datový soubor sdružující středoevropské radary, který je důležitý pro 
vývoj a testy kontroly kvality a asimilace těchto dat (odrazivosti a radiálních 
komponent větru) do modelu. Do budoucna se počítá se získáváním radarových dat 
prostřednictvím programu EUMETNET/OPERA. ČHMÚ v průběhu diskuse oznámilo 
dohodu s českým ŘLP. Žádné další závazky, které by již nevyplývaly z MoU 
ALADIN a MoU RC LACE, nebyly přijaty. Příspěvek ČHMÚ do rozpočtu RC LACE 
na rok 2015 činí 27 658 Euro a zároveň pokrývá příspěvek do programu ALADIN na 
rok 2015. 
 

� CENIA 
 
 Organizace CENIA v roce 2014 uskutečnila 69 zahraničních pracovních cest 
v celkové hodnotě nákladů 979,40 tis.K č, z toho 30 ZPC v objemu 498,64 tis.Kč je 
hrazeno z prostředků projektů, tedy mimo příspěvek na činnost naší organizace. 
Refundace ZPC 2014 byla ve výši 322,55 tis.Kč. 
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 Pracovní cesty byly uskutečněny v souladu s úkoly Závazného plánu 
činnosti. Ze všech pracovních cest jsou pořizovány zprávy, které jsou uloženy pod 
příslušným   č.j. ve spisovně CENIA. Přehled všech pracovních cest je uveden níže: 

v tis.Kč 

Pracovní cesta Náklady  

IPPC 20,59 

Helpdesk REACH 15,62 

EIA/SEA 9,25 

EŠV 39,40 

Registr znečisťování 325,98 

Hodnotící centrum 18,48 

Úsek vnitř.služeb 48,71 

ETC odpady 54,01 

eENVplus 118,03 

ETC voda 252,40 

smeSpire 59,51 

ENVISEC   14,68 

MŠMT 2,74 

 
� ČGS 
 
Organizace ČGS v roce 2014 uhradila za zahran. pracovní cesty prostředky 

ve výši 10 027,84 tis.K č. Nejvýznamnější z nich byly v rámci následujících projektů: 

Projekt Náklady v tis.K č 

Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování 
georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila 
a Hosaina, Etiopie, MZV, 2012 - 2014 

873,37 

Geologické mapování 1 : 50 000 a zhodnocení ekonomického 
potenciálu vybrané oblasti Západního Mongolska, MZV, 2013 - 
2015 

3 369,40 

Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi 
zaměřené zejména na aplikované obory zaměřené na boj 
s geohazardy, MZV (ČRA),2013-2015 

333,60 

Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na 
příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů 
v municipalitě Dusheti,MZV (ČRA), 2014-2016. 

411,40 

 
� Správa KRNAP 
 
Správa KRNAP v roce 2014 uhradila za zahraniční pracovní cesty prostředky 

ve výši 1 182,93 tis.K č. Níže je uveden přehled cest prioritních pro organizaci: 
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Místo konání Ú čel cesty Náklady v tis.K č 

Polsko Společné vzdělávání 378,65 
Polsko, Slovensko Exkurze 124,62 
Dánsko, Norsko, Švédsko Prohlídka muzeí a NP 102,52 
Švédsko Studijní cesta LIFE Concortica 60,92 
Austrálie World Parks Congres 55,37 

 
� Správa NP Šumava 

 
 Správa v roce 2014 vydala na náklady za stravné, nocležné a jízdné 
313,27 tis.K č. Veškeré zahraniční cesty schvaluje ředitel Správy. Velká část 
zahraničních cest byla spojena s realizací projektů a grantů, které Správa v roce 
2014 realizovala. Nejvýznamnější z nich jsou: 

Dvoudenní jednání s europoslanci v Bruselu (Belgie) s náklady ve výši 167,45 tis.Kč 

Pracovní cesty od 17. 3. - 19. 3. 2014 se účastnilo 8 zaměstnanců Správy. Účelem 
výjezdu bylo setkání s paní Evou Plocek Kubešovou, vedoucí úseku pro životní 
prostředí, udržitelný rozvoj a environmentální politika, ochrana ovzduší, změna 
klimatu, chemické látky, dále setkání s europoslanci MUDr. Miroslavem Ouzkým 
a s Pavlem Pocem v Evropském parlamentu. 

Jednání bylo vedené především za účelem spolupráce s Plzeňským domem. 
Výsledkem setkání byla dohoda o otevření společného IS, dále se vedla diskuse 
ohledně postoje EU k NP Šumava ve věci vyjasnění kauzy blokáda na Ztraceném 
a EU-Pilor. 

Navazující jednání s europoslanci v Bruselu (Belgie) – 14,16 tis.Kč 

V termínu 7.10. – 9.10.2014 se akce účastnili 4 zaměstnanci. Hlavním aktem bylo 
slavnostní otevření IS v Plzeňském domě v Bruselu. Dále proběhla jednání se 
zástupci stálého zastoupení ČR při EU, při kterém byly představeny nové cíle 
Správy NP Šumava. 

Konference 50. Ochrana přírody ve Slovenském ráji (Slovensko) – 26,01 tis.Kč 

Jednání pořádaného od 23.9. – 26.9.2014 se účastnilo 5 zaměstnanců Správy, kteří 
navázali spolupráci s orgány ochrany přírody na Slovensku, zejm. při řešení 
problematiky repatriace orla skalního v ČR. 

Mezinárodní tábor v Permahofu (SRN) – 16,72 tis.Kč 

Akce od 16.8. – 23.8.2014 se účastnili 2 zaměstnanci Správy. Pozitivním přínosem 
je přeshraniční spolupráce s národními parky ležícími na české, německé 
a rakouské státní hranici. Jedná se o tábory pro děti z území příhraničních NP. 
Pořádají se za účelem poznávání jednotlivých NP, poznáváním způsobů ochrany 
přírody v nich a za účelem spolupráce v oblasti péče o chráněná území 
a spolupráce v environmentálním vzdělávání dětí a mládeže na mezinárodní úrovni. 
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Exkurze tetřívek v Bavorsku (SRN) – 12,10 tis.Kč   

Akce se účastnili 3 zaměstnanci Správy v termínu 21.10 -22.10. 2014. Exkurze byla 
zaměřena na úpravu biotopu tetřívka obecného. Tato problematika je velmi aktuální 
i na Správě NP Šumava, kde se stavy tetřívka rapidně snižují. Získané poznatky lze 
využít v záchranném programu tohoto ohroženého druhu v NP Šumava.   
 

� Správa NP Podyjí 
 

Celkové náklady na ZPC v roce 2014 činily 186,67 tis.K č. Na zahraniční 
pracovní cesty jsou zaměstnanci vysíláni za účelem získávání a předávání 
zkušeností, praktických podnětů a poznatků, pro navázání kontaktů v rámci 
mezinárodního dění a jejich uplatnění v organizaci i v rámci rozvíjející se 
panevropské spolupráce (včetně bilaterálního vztahu NP Podyjí – NP Thayatal). 
Konkrétní přínos každé cesty je podrobně uveden v cestovní zprávě. Seznam 
prioritních a finančně nejvíce náročných pracovních cest: 

Světový kongres chráněných území „IUCN World Parks Congress 2014“ v Sydney, 
New South Wales (Austrálie) – 69,31 tis.Kč 

Akce se účastnil ředitel organizace. Jednalo se o oborový summit, konající se 1x za 
desetiletí pod záštitou Světového svazu ochrany přírody (IUCN), jehož je Česká 
republika členskou zemí. Prostřednictvím dílčích aktivit v rámci kongresu jsme se 
podíleli na formulaci závěrečného dokumentu „Promise of Sydney“, který bude 
v roce 2015 rozpracován pro podmínky Evropy s předpokládanými dopady i do 
prostředí státní ochrany přírody v ČR. 

Výroční konference organizace Europarc v Killarney (Irsko) – 49,40 tis.Kč 

Účastníky byly 2 zaměstnanci Správy. Na programu konference bylo jednání 
Generálního shromáždění organizace, volba nového prezidenta a nových členů 
rady, projednání a odsouhlasení Strategie Europarc na roky 2015 – 2021, práce 
v odborných skupinách a workshopech, terénní exkurze a odborné přednášky. 

Setkání přeshraničních chráněných území v rámci federace Europarc v Saint 
Amand Les Eaux (Francie) – 18,53 tis.Kč 

Akce se zúčastnili dva zaměstnanci organizace. Předmětem jednání byly různé 
formy přeshraniční spolupráce a možnosti čerpání finančních prostředků 
z chystaného dotačního programu EU Interreg. 

Tábor šesti národních parků v Saském Švýcarsku – 12,06 tis.Kč 

Akce se aktivně účastnila jedna pracovnice organizace. Tábor se zaměřením na 
ekologickou výchovu mládeže se konala na statku s výrobou bio-potravin.  

Převážně jednodenní pracovní cesty zaměstnanců organizace v rámci přeshraniční 
spolupráce s rakouským národním parkem Thaytal, konané v průběhu celého roku, 
stály 18,41 tis.Kč. V roce 2014 bylo uskutečněno 44 těchto krátkodobých cest. 
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� Správa jeskyní 
 

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty činily 259,91 tis.K č. Prioritní 
zahraniční cesty jsou podrobněji popsány níže: 

Jednání 9 kongresu ISCA (Austrálie) s náklady ve výši 67,56 tis.Kč 

SJ ČR je členem Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní ISCA a úzce s touto 
asociací spolupracuje. Průběžné informace o dění dostává SJ ČR emailem od 
jejího předsedy nebo generálního sekretáře. V roce 2014 se zástupce Správy 
jeskyní Mgr. D. Milka zúčastnil a aktivně se podílel na jednání 9 kongresu ISCA, 
který se konal ve dnech 2. - 8. 11. 2014 v Austrálii, v oblasti rozsáhlých 
zpřístupněných jeskyní Jenolan. Kongres výrazně podpořil snahy o ohleduplné 
a ochraně podřízené zpřístupňování jeskyní a jejich „trvale udržitelné využívání“. 
Novými, přísnějšími pravidly v tomto směru zavázal všechny své členy, jichž 
sdružuje 90 z 34 zemí. 

Spolupráce se Správou slovenských jaskýň (Slovensko) – 42,74 tis.Kč 

Při naplňování dohody o vzájemné spolupráci mezi SJ ČR a SSJ se na Slovensku 
zúčastnilo víc než 20 pracovníků pracovní cesty, při které slovenští kolegové 
představili novinky ve svých jeskyních. Průběžná spolupráce a odborné konzultace 
jsou uskutečňovány dle potřeby především emaily a výměnou odborných materiálů 
a publikací. 

Spolupráce s Gruzií (Gruzie) – 98,32 tis.Kč 

SJ ČR se na výzvu MŽP zapojila prostřednictvím České rozvojové agentury do 
aktivní pomoci správě jeskyní v národním parku Imereti v Gruzii. Po úspěšném 
dokončení projektu z let 2012 - 2013, připravila v průběhu roku 2014 projekt prací 
s názvem „Zvýšení efektivnosti řízení jeskynní chráněné oblasti IMERETI II“ na 
období 2015 – 2017, jehož cílem je v rámci mezinárodní pomoci České republiky 
vybudovat v jedné z jeskyní Imereti speleoterapeutickou léčebnu. Pro přípravu 
projektu byl v r. 2014 realizován výjezd 3 expertů do Gruzie na náklady ČRA. 

20. mezinárodní veletrh cest.ruchu ITF Slovakiatour 2014 (Bratislava) – 19,37 tis.Kč 

Propagace zpřístupněných jeskyní v zahraničí a pozvání zahraničních hostů do 
jeskyní v ČR. 

XX. mezinárodním veletrhu cest.ruchu Tour salon 2014 (Polsko) – 26,10 tis.Kč 

Propagace zpřístupněných jeskyní v zahraničí a pozvání zahraničních hostů do 
jeskyní v ČR. 

48. speleologickém sympozium v Kletně (Polsko) – 5,82 tis.Kč 
Tato akce je těžištěm bilaterální spolupráce s polskými partnery. V roce 2014 se ji 
účastnili dva zaměstnanci Správy. 
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Rok 2014 byl významný a bohatý především na výjezdy pracovníků do 
zahraničí. Zájem o mezinárodní spolupráci se Správou jeskyní má stoupající trend 
jednak po odborné stránce (viz spolupráce s Gruzií), aktivitami v mezinárodní 
organizaci ISCA i v pokračování spolupráce a vzájemné informovanosti 
mezi správami zpřístupněných jeskyních nejen v Evropě. 

 

5.2 Hodnocení a vy číslení poskytnutých i p řijatých finan čních prost ředků na 
zahrani ční aktivity 

 
 MŽP poskytovalo v roce 2014 odbornou pomoc do zahraničí v rámci 
Twinningového projektu v Gruzii (Strengthening Management of Protected Areas of 
Georgia – GE 12/ENP – PCA/EN/14) z pozice tzv. juniorního partnera projektu. Na 
tyto zahraniční aktivity bylo vynaloženo celkem 1 657,96 tis. Kč (60,22 tis. EUR). Za 
tyto prostředky se uskutečnilo 17 misí do Gruzie, jichž se zúčastnilo 5 různých 
expertů, kterým bylo vyplaceno 1 111,23 tis. Kč (40,36 tis. EUR) jako tzv. expert 
fee. Za cestovné (platby za letenky) bylo zaplaceno celkem 279,18 tis. Kč (10,14 tis. 
EUR). Další výdaje vznikly v rámci studijní cesty šesti účastníků z Gruzie do České 
republiky, jejímž účastníkům náležely diety a cestovné v celkové výši 267,62 tis. Kč 
(9,72 tis. EUR). Celkové příjmy z realizovaného Twinningového projektu byly v roce 
2014 1 920,15 tis. Kč (69,74 tis. EUR), skládaly se z refundací dříve uhrazených 
výdajů a tzv. Flat Rate (odměna za administraci projektu) a byly vyplaceny ze strany 
tzv. seniorního partnera projektu, kterým je Rakousko - Österreichische 
Bundesforste.     

 PO CENIA spolupracovala v hodnoceném roce s mezinárodními institucemi 
na následujících projektech: 

Projekt Zdroj financování Čerpání  

ENVI plus GISIG ITALIE 2 086,32 
ETC Evropské témat.středisko odpady Evropská agentura pro ŽP 608,08 
CORINE Evropská agentura pro ŽP 682,41 

Projekt SmeSpire Evropská agentura pro ŽP - 
EPSILON ITALIA 587,85 

ETC/W Evropské témat.středisko pro vodu Evropská agentura pro ŽP 3 993,53 
West Balkan Evropská agentura pro ŽP 10,00 
Voda a růst - zakázka AMEC, Anglie 17,00 

Celkem   7 985,19 

 
 Dále PO CENIA vyslala národní expertku do Evropské agentury pro ŽP na 
období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 v souladu s usnesením vlády č. 391/2006. 
Náklady ve výši 306,74 tis.Kč byly pokryty účelovými prostředky převedenými do 
kapitoly 315 – MŽP z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. 
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5.3 Přehledy všech zálohových plateb provedených správcem  kapitoly a jím 
řízenými OSS a PO na dodávky a práce INV i NINV char akteru, které nebyly 
v roce 2014 realizovány, v č. zdůvodn ění 

 

Podle výsledku šetření provedeného v organizacích resortu MŽP se jedná  
o každoročně opakované zálohové platby, které neovlivňují výsledek hospodaření 
jako např. stálé zálohy na CCS karty, služby telekomunikací, předplatné 
zahraničních i tuzemských časopisů, zálohové platby za elektrickou energii, plyn, 
apod. V návaznosti na požadavky obchodního  styku  (někteří dodavatelé požadují 
zálohu, případně celou platbu před dodáním prací nebo služeb) byly konkrétní 
práce a dodávky zálohovány v průběhu roku s vyúčtováním k 31. 12. 2014.  

Celkový objem zálohových plateb (účet 314) činil u OSS 7 103,14 tis.Kč,  
u  PO 6 391,16 tis.Kč, tj. celkem 13 494,30 tis.Kč (méně o 2 236,18 tis.Kč oproti 
roku 2013). Podrobnější informace jsou popsány níže: 

� ÚO MŽP 

Ústřední orgán ke dni 31.12.2014 evidoval pohledávky na provozní 
opakované zálohové platby na účtu 314 ve výši 1 154,88 tis.K č, z toho 
643,26 tis.Kč na služby, 490,18 tis.Kč na vodné, plyn a el.energii a 21,44 tis.Kč na 
předplatné odborných časopisů. 

� AOPK ČR 

Zůstatek nevyúčtovaných poskytnutých provozních záloh ke konci roku 2014 
u OSS AOPK ČR je ve výši 3 066,71 tis.K č, z toho 1 490,27 tis.Kč na plyn, 
1 320,70 tis.Kč na elektrickou energii, 159,90 tis.Kč na teplo a 95,84 tis.Kč na vodu. 

� ČIŽP 

ČIŽP ke dni 31.12.2014 evidovala pohledávky na provozní opakované 
zálohové platby na účtu 314 ve výši 2 309,12 tis.K č, z toho 28,68 tis.Kč na jistinu 
Eurotelu a provoz, 349,00 tis.Kč na jistinu za CCS karty, 624,63 tis.Kč na el.energii, 
1 304,82 tis.Kč na plyn, vodné a teplo a 1,99 tis.Kč na ostatní. 

� Správa NP ČŠ 

Zůstatek nevyúčtovaných poskytnutých provozních záloh ke konci roku 2014 
u Správy NP ČŠ je ve výši 572,43 tis.K č, z toho 125,38 tis.Kč na plyn, 328,90 tis.Kč 
na elektrickou energii, 70,56 tis.Kč na vodné, 45,00 tis.Kč na PHM – jistina CCS 
karty a 2,59 tis.Kč na odborné časopisy. 

� ČHMÚ 
 Zálohové platby na dodávky a práce pouze neinvestičního charakteru, které 
nebyly realizovány v roce 2014 jsou ve výši 2 362,71 tis.K č. Jedná se 
o každoročně zálohované platby a to 1 739,40 tis.Kč na el.energii, 623,31 tis.Kč na 
ostatní druhy energie, předplatné odborných časopisů a provozní zálohy. 

� CENIA 
       Organizace CENIA v zálohách eviduje jistinu na CCS karty ve výši 39,00 tis.K č. 
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� ČGS 

ČGS eviduje zůstatek na provozních zálohách ve výši 386,72 tis.K č, z toho 
380,67 tis.Kč převážně na publikace a odborné časopisy a 6,05 tis.Kč na vodné. 

� Správa KRNAP 

Správa KRNAP eviduje zůstatek na provozních zálohách ve výši 
1 889,55 tis.K č, z toho 1 235,45 tis.Kč na plyn, 416,21 tis.Kč na elektrickou energii, 
71,59 tis.Kč na vodné, 17,25 tis.Kč na teplo, 85,60 tis.Kč na poštovné a 63,45 tis.Kč 
na odborné časopisy. 

� Správa NP Šumava 

Správa NP Šumava eviduje zůstatek na provozních zálohách ve výši 
1 399,80 tis.K č, z toho 1 207,46 na el.energii a 192,34 tis.Kč na plyn a vodné. 

� Správa NP Podyjí 

Ke konci roku 2014 bylo na účtu 314 - zálohy na provozní výdaje zúčtováno 
celkem 313,38 tis.K č. Jednalo se o běžné provozní zálohy dle následujícího 
rozpisu a to 23,57 tis.Kč na plyn, 87,30 tis.Kč na el.energii, 51,43 tis.Kč na plyn, 
5,39 tis.Kč na vodné, 3,59 tis.Kč na předplatné odbornách časopisů, 112,00 tis.Kč 
jistina na karty CCS a ostatní drobné provozní zálohy 30,10 tis.Kč. 

 

6. Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 201 4 

  
 V roce 2014 byly jak na MŽP, tak v organizacích v působnosti MŽP, v rámci 
aplikace ZFK vydávány nebo aktualizovány interní předpisy podporující funkčnost 
vnitřního kontrolního systému, týkající se hospodaření s rozpočtovými prostředky 
a hospodaření s majetkem, se kterým jsou MŽP a resortní organizace příslušné 
hospodařit. Např.: 

Směrnice MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová 
zelená úsporám ze dne 2. 1. 2014. 

Směrnice MŽP č. 2/2014 pro rok 2014 k programu Příspěvek zoologickým 
zahradám ze dne 21. 2. 2014. 

Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních 
prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně 
spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního 
rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí) ze dne 27. 5. 2014. 

Směrnice MŽP č. 7/2014 o postupu při vyřizování škod na Ministerstvu životního 
prostředí ze dne 5. 6. 2014. 

Směrnice MŽP č. 8/2014 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu 
„MŽP Likvidace škod po živelných pohromách“, podprogramu „MŽP Povodně 2013“ 
ze dne 3. 9. 2014. 

Příkaz č. 8/2014 ministra životního prostředí ke schvalování účetních závěrek ze 
dne 15. 4. 2014 



151 
 

Příkaz č. 25/2014 ministra životního prostředí k zabezpečení úkolů uložených 
usnesením vlády ze dne 16. 6. 2014 č. 445 „Zpráva o výsledcích finančních kontrol 
ve veřejné správě za rok 2013“ ze dne 30. 7. 2014. 

Řídící kontrola dle § 26 a § 27 ZFK je rozpracována ve vnitřních předpisech MŽP 
a ve vnitřních předpisech resortních organizací v rozsahu, který odpovídá 
pravomocím a odpovědnostem vedoucích zaměstnanců, kteří zajišťují přímé 
uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky a plnění úkolů při 
přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací včetně toho, aby o všech 
operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná dokumentace. 

 Dodržování interních předpisů bylo průběžně kontrolováno auditory 
a kontrolory jak u odborů MŽP, tak i u organizací v působnosti MŽP. Vedení MŽP 
bylo o výsledcích kontrol informováno. 
 

6.1 Výsledky externích kontrol 

� ÚO MŽP 

V ústředním orgánu MŽP byly v roce 2014 provedeny tyto externí kontroly: 

1) Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) 

Kontrolní akce č. 13/37 „Peněžní prostředky určené na realizaci Programu 
švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů 
v rámci rozšířené Evropské unie“ 

Plánované zahájení kontroly bylo stanoveno na listopad 2013, kontrola byla na 
MŽP skutečně zahájena dne 20. 1. 2014, ukončena byla dne 10. 4. 2014. Ke 
kontrolnímu protokolu nebyly uplatněny námitky. Kontrolní závěr byl již projednán 
ve vládě bez usnesení. 

Kontrolní akce č. 14/06 „Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů“ 

Kontrola byla na MŽP provedena v době od 4. února do 20. srpna 2014, 
kontrolovaným obdobím byly roky 2011 až 2013; Kontrolní protokol byl zástupci 
MŽP předán dne 20. 8. 2014. Ke kontrolnímu protokolu nebyly podány námitky. 
Kontrolní závěr bude předložen vládě k projednání v průběhu roku 2015. 
V závislosti na obsahu Kontrolního závěru vypracuje MŽP svoje Stanovisko 
ke kontrolnímu závěru spolu s případnými opatřeními přijatými k nápravě 
zjištěných nedostatků. Zpracováním a předložením souhrnného stanoviska za 
všechny kontrolované osoby je pověřeno ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Kontrolní akce č. 14/12 „Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu 
při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií 
v kapitole Ministerstvo životního prostředí“ 

Kontrola byla provedena na MŽP v době od 10. 4. do 16. 10. 2014. Kontrolní 
protokol byl předán kontrolované osobě dne 16. 10. 2014. MŽP uplatnilo, 
v zákonné lhůtě, námitky ke kontrolnímu protokolu, které byly vypořádány 
vedoucím skupiny kontrolorů v Rozhodnutí o námitkách ze dne 11. 11. 2014. 
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Odvolání ke Kolegiu NKÚ MŽP nepodalo. Kontrolní závěr by měl být projednán 
vládou v průběhu roku 2015. 

Kontrolní akce č. 14/19 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo 
životního prostředí za rok 2013, účetní uzávěrka a finanční výkazy Ministerstva 
životního prostředí za rok 2013“ 

Kontrola byla provedena na MŽP v době od 3. 6. do 28. 11. 2014. Kontrolní 
protokol byl předán kontrolované osobě dne 28. 11. 2014. MŽP uplatnilo 
v zákonné lhůtě námitky ke kontrolnímu protokolu, které byly vypořádány vedoucí 
skupiny kontrolorů Rozhodnutím o námitkách ze dne 6. 1. 2015, kdy bylo 
vzneseným námitkám vyhověno jen částečně. MŽP podalo dne 22. 1. 2015 
odvolání ke Kolegiu NKÚ; o tomto odvolání nebylo dosud rozhodnuto. Kontrolní 
závěr by měl být projednán vládou v průběhu roku 2015. 

2) Evropský účetní dvůr (EÚD) 

MŽP bylo jedním z auditovaných subjektů v rámci auditu výkonosti „Účinnost 
opatření EU a výdajů na zlepšení kvality vody v povodí Dunaje (PF 6071)“. 
Účelem auditu bylo posoudit, zda členské státy úspěšně provádějí opatření 
na zlepšení jakosti vody. Jedním z prověřovaných bodů bylo plnění indikátorů 
v počtu vyřešených aglomerací nad 2000 EO. Audit se dále zaměřil na plány 
výzev vyhlášené pro rekonstrukce, výstavby a intenzifikace ČOV pro aglomerace 
nad 2000 EO i pod 2000 EO, na počet a financování těchto projektů. Dne 
2. prosince 2014 byly zaslány zástupcem EÚD připomínky všech zúčastněných 
českých orgánů k auditu prezidentovi NKÚ panu Miloslavu Kalovi. Dle dopisu 
prezidenta NKÚ ze dne 9. prosince 2014 je tímto audit EÚD pro Českou 
republiku ukončen. 

3) Auditní orgán ministerstva financí ČR (AO MFČR) 

AO MFČR byly na MŽP v roce 2014 provedeny dva audity systému a 31 auditů 
operací. Audity operací byly ukončeny. Auditní zprávy z auditů operací byly ŘO 
(MŽP) doručeny v elektronické podobě. Auditní zprávy z auditů operací byly 
elektronicky postoupeny SFŽP k založení do složek projektů. 

Hodnocení klíčových řídících a kontrolních systémů Operačního programu 
Životní prostředí na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu – 
souhrnný audit (ŘO, ZS) – OPŽP/2014/S/001 

Cílem auditu systému bylo ověřit plnění nápravných opatření akčního plánu 
z auditu systému 01_S_2012_OPŽP, ověřit účinné fungování řídícího 
a kontrolního systému operačního programu a prověřit soulad s požadavky 
použitelného právního rámce pro programové období 2007 – 2013 a dále ověřit 
plnění nápravných opatření akčního plánu z auditu systému OPŽP/2013/S/001. 
Audit nebyl dosud ukončen. 

Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému 
č. 451/10/SYS (16/2010/AO) „Audit monitorovacího systému SF a FS pro 
programové období 2007- 2013“ (IT/2014/S/01-08) 

Cílem auditu systému bylo ověřit plnění opatření k nápravě u zjištění 
identifikovaných v horizontálním auditu IT č. 451/10/SYS (16/2010/AO) – Audit 
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monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 - 2013, u OPŽP 
vykonaném v období 2010/2011 v návaznosti na nedostatky identifikované při 
posuzování souladu v roce 2008 a 2009. Audit již byl ukončen. 

4) Evropská komise (EK) 

EK provedla v roce 2014 na MŽP dva audity: 

Audit řídících a kontrolních systémů, doplňkový audit EPM 2007:13: udělování 
smluv v oblasti výroby pořadů (broadcasting) a ověřovací mise: přehled 
snížených nebo nepotvrzených nesrovnalostí provedených auditním orgánem 
(2014/CZ/REGIO/C4/1349/1) 

Cílem auditu bylo posoudit zákonnost a řádnost výdajů v rámci smluv v oblasti 
výroby pořadů (broadcasting) poskytnuté na základě výjimky specifikované v §18 
(1), h) nebo § 18 (2), d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (odpovídající článku 16 směrnice 2004/18/EC). Audit nebyl 
dosud ukončen. 

Audit fungování řídicích a kontrolních systémů v souladu s požadavky článků 60 
a 72 nařízení (ES) č. 1083/2006 v rámci doplňkového EPM na období 2007 – 
2013 (2014/CZ/REGIO/C4/1216/1) 

Cílem auditu bylo získat přiměřenou jistotu, že řídicí a kontrolní systémy fungují 
účinně. K dosažení tohoto cíle se audit zaměřil na získání přiměřené jistoty 
o účinném fungování vysoce rizikových operačních programů/oblastí 
a horizontálních témat, jež vnitrostátní auditní orgán zcela nepokrývá. 
Specifickým cílem tohoto auditu bylo získání přiměřené jistoty o účinném 
fungování těchto součástí/vysoce rizikových oblastí příslušných systémů. Audit 
nebyl dosud ukončen. 

5) Platební a certifikační orgán ministerstva financí ČR (PCO MFČR) 

Kontrola v souvislosti s prováděním certifikace dle čl. 61 nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).     

Dnem 12. 11. 2014 byla PCO MFČR zahájena kontrola na místě u ŘO OPŽP. 
Kontrola probíhala od 12. do 13. 11. 2014, během ní byly kontrolorům poskytnuty 
relevantní dokumenty a informace k předmětným oblastem. Dne 29. 12. 2014 byl 
MŽP předán protokol ke kontrole. Kontrola nebyla dosud ukončena. 
 

� AOPK ČR 
 

V roce 2014 bylo v agentuře provedeno deset vnějších kontrol a to: 

1) OPLZZ, projekt Procesní optimalizace AOPK ČR - veřejnosprávní kontrola MV 
ČR a MPSV, výstupy z kontroly MV ČR nebyly negativní, kontrola z MPSV 
nebyla doposud ukončena. 

2) Administrace OPŽP - veřejnosprávní kontrola MŽP (č. 6), kontrola nebyla 
doposud ukončena. 
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3) Kontrola projektu LIFE  - „Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních 
stanovišť v České republice a na Slovensku vnějším“ auditorem – nesprávné 
účtování. 

4) Kontrola projektu LIFE – „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit 
s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří“ vnějším auditorem - 
nesprávné účtování. 

5) Interní kontrola MŽP Programu péče o krajinu (B a C) - MŽP byly poskytnuty 
podklady, výsledky nejsou zatím k dispozici. 

6) Kontrola MŽP na soutěžení deseti veřejných zakázek – bez zjištění. 

7) Kontrola MŽP projektu OPŽP TA na ředitelství AOPK ČR a vybraných 
regionálních pracovištích – bez významného nálezu doposud bez protokolu. 

8) Kontrola Finančního úřadu pro hl. m. Prahu programu OPLZZ projektu Řízení 
lidských zdrojů – doposud neuzavřena. 

9) Kontrola OZP zdravotního pojištění – bez nálezu. 

10) Kontrola VZP zdravotního pojištění – bez nálezu. 

� ČIŽP 
 

V hodnoceném roce byly v ČIŽP provedeny následující vnější kontroly: 

1) Ve dnech 31.3. - 25.6.2014 provedl Finanční úřad pro hlavní město Prahu 
kontrolu, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití 
prostředků státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu podle Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z OPLZZ reg.č. projektu CZ.1.04/4.1.00/48.00040 „Zefektivnění 
činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí“, na základě a v rozsahu 
podnětu Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-95530-44/OSF-2009 ze dne 13.2.2014. 
Daňová kontrola byla zahájena protokolem č.j. 1602292/14/2000-04702-106567 
dne 31.3.2014. 

Výsledek kontroly: 

a) na základě předložených dokladů nebylo při realizaci výše uvedeného 
výběrového řízení zjištěno porušení zásady zákazu diskriminace podle § 6 zákon 
o veřejných zakázkách, ani porušení postupu podle Metodického pokynu pro 
zadávání zakázek OPLZZ. Úhradou faktur dodavateli nedošlo k neoprávněnému 
použití peněžních prostředků ani k porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 44 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.  

b) vyplacením peněžních prostředků členům projektového týmu, pro realizaci 
projektu reg. Č. OPLZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, v rozporu s ustanovením 
§ 34 bod st. 2) zákoníku práce, došlo k neoprávněnému použití finan. prostředků 
a tím k porušení rozpočtové kázně ve výši 798 313 Kč ve smyslu ustanovení § 44 
odst. 1 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlech. Zpráva o daňové kontrole, 
č.j. 3861558/14/2000-04702-106567 byla projednána a podepsána dne 25.6.2014.  
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2) Ve dnech 13.11. – 14.11.2014 proběhl na ŘDT ČIŽP audit nastavení systému 
zabezpečení přístupu do systému RIPE (REACH Information Portal for 
Enforcement, portál používaný inspektory agendy chemických látek pro přístup 
k registračním dokumentacím) a nakládání s informacemi podléhajícími nařízení 
(ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH). Audit prováděl odbor interního auditu a finanční kontroly MŽP. 
Zpráva z provedeného auditu konstatovala, že systém zabezpečení přístupu do 
aplikace RIPE splňuje požadavky stanovené Evropskou agenturou pro chemické 
látky. 

3) Dne 13.12.2013  zahájilo  Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů 
kontrolu čerpání finančních prostředků projektu č. CZ.1.04/4.1.00/48.00040. 
Kontrola byla zaměřena na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se 
schváleným projektem, požadované prostředky byly skutečně vynaloženy a byl 
zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly programu. 
Kontrola byla provedena za období od 1.1.2010 do 11.1.2012 a byla vedena 
v souladu s podmínkami zákona č. 320/2001 Sb., č. 552/1991 Sb., a pravidly 
programu. Dne 13.10.2014 byl ČIŽP předán protokol o výsledku kontroly, proti 
kterému organizace podala námitky. Kontrola není v současné chvíli uzavřena. 
 

� Správa NP ČŠ 

  V roce 2014 probíhaly u Správy NP pravidelné externí kontroly projektů 
financovaných z Operačního programu životního prostředí. Kontrolami nebyly 
zjištěny závažné nedostatky.  
 
Další externí kontroly: 

1) Kontrola ubytovacího zařízení provedená Městským úřadem Krásná Lípa – bez 
zjištění, 

2) Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 
provedená Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje – bez zjištění, 

3) Kontrola dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh provedená Ústavem pro hospodářskou ochranu lesů – bez zjištění. 

 

� ČHMÚ 

U organizace v hodnoceném roce byly provedeny 4 následující externí 
kontroly: 

1) Dne 15. 4. 2014 byla provedena kontrola ÚMČ Prahy 12, kde předmětem 
kontroly bylo odvádění místního poplatku z ubytovací kapacity za rok 2013. 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná opatření. 

2) Dne 15. 4. 2014 -  3. 10. 2014 - byla provedena NKÚ, kde předmětem kontroly 
bylo hospodaření s majetkem státu při realizaci projektů v oblasti informačních 
a komunikačních technologií v kapitole Ministerstvo životního prostředí za období 
2010 až 2013.  
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Výsledek kontroly: 

ČHMÚ včas nezjistil nedostatky v hospodaření s majetkem a peněžními 
prostředky, které následně vedly k tomu, že ČHMÚ nepostupoval v souladu se 
zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb., zákonem č. 219/2000 Sb., 
zákonem č. 218/2000 Sb. a jejich prováděcími předpisy.  

Od ukončení kontroly dochází postupně k nápravným opatřením v ČHMÚ. 

3) Dne 1. 10. 2014 byla provedena kontrola VZP ČR, kde předmětem kontroly bylo 
dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše 
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních 
povinností plátců pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. 
Kontrolované období: 1. 5. 2012 – 22. 9. 2014. Ke dni kontroly nebyly zjištěny 
nedostatky. 

4) Dne 24. 10. 2014 byl proveden audit nezávislým auditorem č. osvědčení 1581. 
Předmětem kontroly bylo ověření vedení personálních a mzdových agend ČHMÚ 
za rok 2013. Auditem nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná 
opatření. 

� CENIA 
    

 V roce 2014 byly provedeny v organizaci CENIA následující vnější kontroly: 
 
1) Daňová kontrola Finančního úřadu pro hl. m. Prahu na základě podnětu MV ČR 

projektu CZ.1.06/1.00/07.06410 „Vytvoření geoportálů a datového úložiště 
v návaznosti na Portál veřejné správy“ 

Předmětem kontroly bylo ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením 
rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků poskytnutých MV 
prostřednictvím MŽP, ze státního rozpočtu a EFRR v letech 2010-2012 na tento 
projekt. Pochybení při zadání VZ „Zajištění propagace a publicity projektů 
SIRIUS a Archiv Geoportál“. 

Výsledek kontroly:  

Porušení rozpočtové kázně, platební výměry čj. 2472/CEN/14 – odvod 1 788,- 
Kč, čj.2373/CEN/14 – odvod 316,- Kč, čj.2782/CEN/14 – penále za prodlení 
s odvodem 1 166,- Kč. 

Nápravná opatření: 

Jelikož se jedná o ukončený projekt, výsledek kontroly byl projednán poradou 
vedení CENIA, zdůrazněna povinnost dodržování platné metodiky VZ.  

2) Audit Evropského účetního dvora (EÚD), MŠMT na projekt 
CZ.1.07/1.1.00/08.0022 „Environmentální vzdělávání - Multimediální ročenka ŽP“  
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Předmětem kontroly bylo ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením 
rozpočtové kázně, na základě podnětu MŠMT ze dne 6. 6. 2014 čj. MSMT-
21008/2014-1 – pochybení ve výběrovém řízení VŘ Nákup ICT zařízení 
a vybavení. 

Výsledek kontroly:  

Podezření na porušení rozpočtové kázně, vyčíslení nezpůsobilých výdajů ve výši 
231 600,- Kč, předáno místně příslušnému FÚ. 25. 7. 2014 odeslána reakce 
k nálezu MŠMT (č.j.: 2793/CEN/14). Výsledek kontroly EÚD zatím nepředložen. 

Nápravná opatření:  

Nepřijímána, řešeno v následné daňové kontrole FÚ HMP, kdy nebylo zjištěno 
porušení rozpočtové kázně. 

3) Daňová kontrola Finančního úřadu pro hl. m. Prahu na základě podnětu MŠMT 
na projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0022 „Environmentální vzdělávání - Multimediální 
ročenka ŽP“  

Předmětem kontroly byl celý projekt, způsobilost výdajů, pochybení ve veřejné 
zakázce „Dodávka výpočetní techniky a softwaru“, ve výběrovém řízení VŘ 
Nákup ICT zařízení a vybavení.  

Výsledek kontroly:  
Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

4) Audit provedený Ministerstvem financí ČR na projekt CZ.2.17/1.1.00/32106 
„Komplexní profesní vzdělávání zaměstnanců CENIA pro zvýšení profesní 
mobility a adaptability pracovníků“ 

Předmětem kontroly byl celý projekt, způsobilost výdajů. 

Výsledek kontroly: 
Bylo identifikováno 1 zjištění se střední mírou závažnosti: Diskriminační 
kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce na nákup služeb – „Dodávka a komplexní 
zajištění kurzů Prohlubování znalostí a dovedností v oblasti komunikačních 
a řídících dovedností středního a top managementu CENIA“. 
Na základě uvedeného zjištění byl CENIA předepsán magistrátem HMP odvod 
za porušení rozpočtové kázně ve výši 259 638,- Kč. 

Nápravná opatření: Výsledek auditu projednán poradou vedení CENIA, jedná se 
o ukončený projekt. Zdůrazněna povinnost dodržování podmínek při zadávání, 
průběhu a vyhodnocení VZ. 

5) Kontrola Ministerstvo vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a policejního 
vzdělávání, projektu „Integrované hodnocení dopadů globálních změn na 
environmentální bezpečnost ČR” – bez nálezu 

Nález NKÚ u projektu CZ.1.02/5.1.00/09.03718 „Celostátní informační systém 
pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí” 
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Kontrola byla zaměřená na ověření skutečnosti uvedené v podnětu MŽP 
č.j.66005/ENV/13  doručeného dne 26.9.2013 – nevedení analytické evidence 
s vazbou na projekt u některých účtů a nedodržení obsahového vymezení 
položky rozvahy v účetní závěrce ke dni 31.12.2010. 

Výsledek kontroly: 
Organizace porušila rozpočtovou kázeň, platební výměr podle ustanovení § 44a 
odst.3 písm. b), odst.4 písm. b) a odst.9 stejného § zákona o rozpočtových 
pravidlech  odvod do SR ve výši 87 911,- Kč a odvod do národního fondu ve výši 
1 494 473,- Kč. PO CENIA podala dne 15.7.2014 námitky Odvolání na Odvolací 
finanční ředitelství Brno. Zatím v řešení. 

6) Kontrola FÚ pro Hlavní město Prahu na projekt CZ.1.06/1.1.00/07.06408 
„SIRIUS – Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany 
životního prostředí“  

Předmět kontroly bylo ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením 
rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků poskytnutých ze SR ČR 
a Europského fondu pro regionální rozvoj v letech 2010 - 2013 Ministerstvem 
vnitra, prostřednictvím Ministerstva pro životní prostředí. 

Závěr kontroly:  
Platební výměr č. 5239383/2014. CENIA podala dne 24.9.2014 odvolání proti 
platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně. Zatím neuzavřeno. 

7) Kontrola OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ve věci plnění plátce 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění u plátce pojistného – bez zjištění. 

8) Kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení ve věci plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – bez zjištění. 

� ČGS 

V hodnoceném roce proběhla v organizaci ČGS veřejnosprávní kontrola 
z MŽP: 

V průběhu měsíce července a srpna 2014 byla provedena kontrolní skupinou 
z odboru interního auditu a finanční kontroly z MŽP veřejnosprávní kontrola na 
místě. Předmětem této kontroly bylo prověření efektivnosti využívání vybraného 
nemovitého majetku státu, který byl bezúplatně převeden s právem hospodařit 
s majetkem státu do ČGS.  

Kritériem stavu žádoucího byla zejména ustanovení obecně závazných 
právních předpisů, smluv a obdobných závazných dokumentů a plnění základních 
povinností při hospodaření s majetkem státu dle zásad účelnosti, hospodárnosti 
a efektivnosti vyžadovaných při nakládání s majetkem státu a obsažených 
v ustanoveních zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování 
v právních vztazích (§ 14).  

Ze zjištění a doporučení kontrolní skupiny z MŽP uvedených v závěru 
protokolu z této veřejnosprávní kontroly vyplývá následující: 
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Kontrola odhalila některá pochybení spojená s využíváním nemovitého 
majetku státu svěřeného ČGS do správy s právem hospodaření s majetkem státu 
a zjistila nedostatky spojené s nastavením právního rámce využívání těchto 
nemovitostí i v systému řízení a kontroly organizace. Do závěrečného výsledku 
kontroly nebyly zohledněny některé podstatné skutečnosti, o kterých byla kontrola 
v průběhu informována. Ke zjištěním uvedeným v protokolu z kontroly zaslal ředitel 
ČGS dopis ze dne 7. 10. 2014, ve kterém jsou uvedena některá upřesnění a přijatá 
opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Přijatá opatření jsou již splněna. 

� Správa KRNAP 

V roce 2014 nebyly provedeny žádné kontroly. 

� Správa NP Šumava 

Provedené externí kontroly ve Správě NP Šumava znázorňuje níže uvedený 
přehled: 

Předmět kontroly Kontrolovaný subjekt Kontrolující 

Zpracování navržených doporučení do 
interních procesů - následné kroky 

Správa NP a CHKO Šumava Společnost "PwC" 

§3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce, konkrétně vznik, změna a skončení 
pracovního poměru, atd. §4 a §12 zákona 
č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti 

Správa NP a CHKO Šumava Oblastní inspektorát práce 
pro Jihočeský kraj a 
Vysočinu se sídlem v 
Českých Budějovicích 

Pořízení moderní techniky a technologií 
Správy NP a CHKO Šumava pro zvýšení 
kvality řešení MU 

Správa NP a CHKO Šumava Ministerstvo financí 

Rostlinolékařský dozor Správa NP a CHKO Šumava 
ÚP Srní 

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský 

§49 a §52 zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Správa NP a CHKO Šumava 
ÚP Prášily, ÚP Modrava a ÚP 
Srní 

Státní veterinární správa 

"Rámcová smlouva pro lesnické činnosti 
na období roku 2014-2015 na území NP 
Šumava" 

Správa NP a CHKO Šumava Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Dodržování ustanovení právních předpisů 
a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako 
složky životního prostředí - poškození 
půdního krytu na Medvědí stezce 

Správa NP a CHKO Šumava,  
ÚP Stožec 

České inspekce životního 
prostředí 

Kontrola dodržování zák. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů - 
odpadní vody 

objekty Správy NP a CHKO 
Šumava v Hartmanicích, 
Horské Kvildě, Kašperských 
Horách, Modravě, Prášilech, 
Rejštejně a na Srní 

České inspekce životního 
prostředí 

Stav přibližovacích linek, cestní sítě na ÚP 
Modrava 

Správa NP a CHKO Šumava,  
ÚP Modrava 

České inspekce životního 
prostředí 

Kontrola opatření - sanace komunikace 
"Vltavská svážnice" 

Správa NP a CHKO Šumava,  
ÚP Modrava 

České inspekce životního 
prostředí 
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Soustavná rostlinolékařská kontrola Správa NP a CHKO Šumava 
ÚP Srní 

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský 

Umělá obnova melioračních a zpevňujících 
dřevin sadbou  

Správa NP a CHKO Šumava Ministerstvo životního 
prostředí 

Kontrola proškolených osob Správa NP a CHKO Šumava 
ÚP České Žleby 

Státní veterinární správa 

Kontrola proškolených osob Správa NP a CHKO Šumava 
ÚP České Žleby 

Státní veterinární správa 

� Správa NP Podyjí 
 

Od 8. do 25.9.2014 proběhla v organizaci Správa NP Podyjí na základě 
zákona o finanční kontrole 320/2001 Sb., veřejnosprávní kontrola zaměřená na 
prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti ve vybraných oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky s důrazem na oblast veřejných zakázek a na efektivnost 
užívání vybraného nemovitého majetku státu.  

Kontrola byla provedena odborem interního auditu a finanční kontroly MŽP, 
kontrolovaným obdobím bylo období od počátku roku 2013 do srpna 2014, 
v případě věcných souvislostí i období předcházející. 

Veřejnosprávní kontrola odhalila některá pochybení spojená s postupem 
důsledného odstraňování nedostatků, s dodržováním formálních náležitostí 
dokumentace významných rozhodovacích a řídících procesů a v nastavení systému 
řízení a kontroly v organizaci. Hlavním úkolem organizace je tedy postupná náprava 
kontrolních zjištění, nastavení přiměřeného kontrolního systému a zohlednění 
těchto skutečností při plánování interních kontrol. 

� Správa jeskyní 

Ve dnech 19.12.2013 - 3.4.2014 byla u SJ ČR provedena vnější kontrolní 
akce Finančního úřadu pro Středočeský kraj, oddělení dotací a finanční kontroly, 
s předmětem kontroly hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými ze 
státního rozpočtu v letech 2010-2012. Kontrola se týkala především využití 
finančních prostředků vynaložených na investiční akce „Rekonstrukce provozní 
budovy Správy Mladečských jeskyní“ a „Rekonstrukce a přístavba provozní budovy 
Správy Chýnovské jeskyně“. Kontrolou nebyly ve sledovaných obdobích zjištěny 
nedostatky v čerpání účelových podpor a dotací, resp. v plnění podmínek 
stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na financování 
akcí. Rovněž nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla). 

Dále byla u SJ ČR ve dnech 10.10.2014 - 24.10.2014 odborem interního 
auditu a finanční kontroly MŽP provedena každoroční veřejnosprávní kontrola na 
místě. Cílem kontrolní akce bylo prověřit přiměřenost a účinnost vnitřního 
kontrolního systému se zaměřením na zvyšování účinnosti finančního řízení 
a kontroly, prověřit způsob zadávání veřejných zakázek a dodržování platné 
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legislativy v této oblasti, prověřit efektivitu využívání nemovitého majetku státu 
svěřeného do správy SJ ČR a úroveň vybraných výdajů organizace. 

Kontrolou bylo zjištěno odstranění nedostatků z předchozí kontroly 
zřizovatele. Žádná závažná kontrolní zjištění (např. neoprávněné čerpání finančních 
prostředků ze státního rozpočtu nebo jejich zadržení) nebyla zaznamenána; drobné 
nedostatky se týkaly především některých ustanovení nájemních smluv bytových 
a nebytových prostor, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, prodeje 
a vyřazování majetku a znění protokolů o výsledku následných finančních kontrol.  

Posledním kontrolním šetřením mj. i vynakládání finančních prostředků 
v roce 2014 byla u SJ ČR kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1.4.2012 - 8.12.2014 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Regionální pobočkou Praha, 
pobočkou pro Hl.m. Prahu a Středočeský kraj. Kontrolou byl zjištěn přeplatek 
pojistného ve výši 3 022,- Kč a penále z pozdních plateb ve výši 379,- Kč. Penále 
bylo kompenzováno s přeplatkem. 
 

6.2 Výsledky vnit řních kontrol 

� ÚO MŽP 

Auditní činnost oddělení interního auditu MŽP (dále jen „OIA“) odboru 
interního auditu a finanční kontroly MŽP v roce 2014 vycházela z ročního plánu 
činnosti, který byl vzat ministrem na vědomí. Roční plán činnosti OIA na rok 2014 
zahrnoval celkem 10 auditů, dále odbornou přípravu interních auditorů k zajišťování 
profesního rozvoje a úkoly v metodické, konzultační a jiné činnosti. 

 V roce 2014 se uskutečnily mimořádné naléhavé kontrolní akce a to Revize 
systému uzavírání a evidence smluv na MŽP a Kontrola plnění přijatých opatření 
k nápravě nedostatků zjištěných při Kontrolní akci NKÚ č. 13/07 „Majetek a peněžní 
prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního 
prostředí“.  

 OIA vykonalo v roce 2014 následující interní audity, kontrolní akce 
a operativní šetření: 

1) Audit řídicích a kontrolních systémů Revolvingového fondu MŽP 

Audit byl rozdělen do dvou etap a zařazen do plánu OIA na roky 2013 a 2014, na 
základě čl. 11 odst. 1 Směrnice č. 10/2012 Ministerstva životního prostředí 
o čerpání finančních prostředků z Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí, vydané dne 20. 3. 2013. 

Cílem auditu bylo prověřit a posoudit obecné nastavení řídicích systémů 
Revolvingového fondu MŽP (dále jen „RF MŽP“), průběh administrace 7. a 12. 
výzvy a čerpání RF MŽP. Ověřované povinnosti oddělení programů EU, 
vyplývající z předpisů, které se vztahují k administraci RF MŽP, byly až na určité 
nedostatky uvedené ve zprávě splněny. Audit upozornil na opakované 
aktualizace interních předpisů, kterými byla odstraněna participace některých 
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orgánů či útvarů MŽP na procesu evaluace RF MŽP. Další upozornění se týkala 
písemných vyrozumění o zamítnutí žádosti, ve kterých nebyla uvedena možnost 
odvolání proti výsledku hodnocení. 

2) Kontrola čerpání finančních prostředků na jazykovou výuku 

Kontrola byla provedena na základě požadavku odboru personálního 
a organizačního MŽP ve smyslu § 11 odst. 4, písm. a) a b) zákona o finanční 
kontrole. 

Předmětem kontroly bylo prověření čerpání finančních prostředků na jazykovou 
výuku prováděnou společností Skřivánek s.r.o. Kontrolovaným obdobím byl říjen 
až prosinec 2013.  

Kontrolou bylo ověřeno, že fakturace za jazykové kurzy je v souladu 
s předloženými docházkovými listy a v souladu se Smlouvou o zabezpečení 
jazykové výuky a jazykového auditu pro Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
„Smlouva“). Kontrolou bylo zjištěno, že služby za jazykový audit nebyly účtovány 
zcela v souladu se Smlouvou, tedy na základě skutečného počtu provedených 
jazykových auditů. K faktuře byly přiloženy pouze rozvrhy testování, ze kterých 
nebylo patrné, zda se zaměstnanci na testování skutečně dostavili, či nikoliv.  

3) Revize systému uzavírání a evidence smluv na MŽP 

Na základě Kontrolních závěrů z kontrolních akcí NKÚ 12/32 “Peněžní 
prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev” 
a 13/07 “Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit 
Ministerstvo životního prostředí” vykonalo OIA revizi systému uzavírání 
a evidence smluv na MŽP v období let 2010 - 2013.  

Obě kontroly upozornily na: 

- celkovou výši peněžních prostředků vynaložených na úhradu konzultačních, 
poradenských a právních služeb v letech 2010 až 2012, 

- jejich meziroční nárůst, 
- skutečnost, že tyto služby byly v mnoha případech v působnosti útvarů 

ministerstva a přesto byly zadány mimo MŽP. 

Během sledovaného období 2010 až 2013 byla přijata řada interních předpisů, 
vztahujících se ke zpřísnění postupů při uzavírání smluv na MŽP, včetně smluv 
na konzultační, poradenské a právní služby. 

Rozhodujícím opatřením bylo v roce 2012 zavedení elektronické databáze 
eSmlouvy, v níž jsou evidovány všechny záznamy o smluvních závazcích 
i pohledávkách v době jejich vzniku, a vydání Směrnice MŽP č. 2/2013 pro 
postup při uzavírání a evidenci smluv na Ministerstvu životního prostředí, která 
upravuje využívání této databáze. Ke zpřísnění schvalovacích procedur smluv 
přispělo vydání nového Příkazu MŽP č.  9/2013 o předběžné kontrole finančních 
toků v resortu životního prostředí a o využívání externích právních služeb 
v podmínkách aparátu Ministerstva životního prostředí. 

Podle údajů odboru rozpočtu MŽP došlo mezi roky 2012 a 2013 ke snížení 
nákladů na konzultační, poradenské a právní služby o 37,96 %.  
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4) Audit projektu „Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků 
pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice“ 

Audit byl zařazen do plánu na základě žádosti odboru ochrany ovzduší.  

Cílem tohoto auditu bylo prověřit na vzorku vybraných dokladů, zda byly 
vynaloženy způsobilé výdaje v souladu s projektem a zda veřejné zakázky byly 
zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). 

Na základě provedeného auditu lze konstatovat, že v rámci auditu nebyly zjištěny 
žádné zásadní nedostatky. Ověřované povinnosti odboru ochrany ovzduší jako 
příjemce podpory z OP LZZ byly až na určité nedostatky uvedené ve zprávě 
splněny. 

5) Audit opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných při auditech 
provedených v roce 2012 a 2013 

Vykonaný audit byl zařazen do plánu zejména na základě ustanovení § 28 
zákona o finanční kontrole a ustanovení § 31 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon o finanční kontrole. 

Předmětem auditu bylo ověřit opatření přijatá k nápravě nedostatků zjištěných při 
následujících auditech: 

Audit Programu švýcarsko-české spolupráce se zaměřením na Fond 
environmentální odbornosti, evidenční číslo auditu: 2/2012  
K doporučením z tohoto auditu byla odborem finančních a dobrovolných nástrojů 
ve čtyřech případech z devíti přijata adekvátní opatření. Přijetí ostatních opatření 
nebylo s ohledem na aktuální fázi administrace programu a výzev možné ověřit. 
Zjištěné nedostatky se týkaly zejména dodržování pokynů a lhůt stanovených 
v Manuálu pracovních postupů. Opatření k těmto nedostatkům budou prověřena 
na dalších výzvách v rámci příštího následného auditu. 

Audit opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných při auditech 
provedených v roce 2011, evidenční číslo auditu: 4/2012  
K nápravě nedostatků zjištěných u samostatného oddělení tiskového a PR 
a odboru finančních a dobrovolných nástrojů byla přijata adekvátní opatření. 
K doporučení pro odbor provozní týkající se aktualizace směrnice MŽP 
č. 14/2006 o vedení evidence majetku, se kterým je MŽP příslušné hospodařit 
nebylo dosud přijato opatření. 

Audit vnitřního kontrolního systému, evidenční číslo auditu: 2/2013  
K doporučením z tohoto auditu byla útvary přijata adekvátní opatření. 
Nedořešená zůstávají doporučení u odboru legislativního - úprava hlavních 
činností odboru v organizačním řádu MŽP a odboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence - nedostatek ohledně nastavení spolupráce 
mezi odborem 710 a 430 při správním rozhodování. 
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6) Audit poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 
2013 (podprogram B a C) 

Cílem auditu bylo posouzení přiměřenosti a účinnosti kontrolního systému 
se zaměřením na řízení podprogramů B a C Programu péče o krajinu v roce 
2013 a ověření souladu, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vzorku operací 
realizovaných v rámci PPK. 

Ověřovaným subjektem a garantem auditovaného programu je odbor obecné 
ochrany přírody a krajiny (610) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny České republiky. 

Na základě provedeného auditu lze konstatovat, že podstatné řídicí a kontrolní 
mechanismy v rámci prověřované oblasti jsou zavedeny a jsou poměrně 
efektivní. Přesto byly identifikovány příležitosti ke zlepšení a zefektivnění 
nastaveného řídicího a kontrolního systému programu, a to především 
v oblastech kontrol příjemců finanční podpory, komunikace a vyhodnocování 
programu. 

Opatření, která byla v rámci auditu doporučena, jsou na základě projednání 
auditní zprávy s auditovaným subjektem zapracovávána, zohledňována 
a připravována k realizaci v rámci revidovaného návrhu směrnice pro 
poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu, který 
je v současné době ve schvalovacím procesu na úrovni odboru obecné ochrany 
přírody a krajiny. Zástupci OIA budou rozsah realizovaných opatření sledovat 
a dále vyhodnocovat. 

7) Kontrola plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při Kontrolní 
akci NKÚ č. 13/07 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné 
hospodařit Ministerstvo životního prostředí“ 

Kontrolní závěr byl projednán vládou ČR spolu se stanoviskem MŽP dne 
28.4.2014. Na základě Usnesení vlády České republiky č. 307 bylo ministru 
životního prostředí uloženo realizovat opatření obsažená ve stanovisku MŽP 
a informovat vládu do 31.12.2014 o postupu plnění opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků. 

Kontrolou přijatých opatření bylo zjištěno, že: 

- náklady na konzultační, poradenské a právní služby klesly v roce 2013 oproti 
roku 2012 o 30 %,  

- fluktuace zaměstnanců na ministerstvu klesá. V roce 2012 činila 29,57 %, 
v roce 2013 činila 23,66 %. Za období od 1.1.2014 do 30.9.2014 činila 16 %,  

- v souvislosti s uskutečněnou společenskou akcí Vánoční besídka pro děti 
v Praze a Ostravě (1 976 100 Kč) MŽP předložilo finančnímu úřadu důkazy, 
na jejichž základě dospěl finanční úřad k závěru, že předmětné výdaje 
prostředků státního rozpočtu nelze kvalifikovat jako porušení rozpočtové 
kázně,  

- provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 vykazuje opět určité 
administrativní nedostatky,  
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- v roce 2014 bylo v období leden až říjen 2014 uzavřeno 139 dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. Lze tak konstatovat, že jejich počet je stále 
vysoký, uzavírají se však pouze na překlenutí krátkého časového úseku.  

8) Bezpečnostní audity REACH-IT a RIPE 

Audity byly zařazeny do plánu zejména na základě požadavku Evropské 
agentury pro chemické látky (ECHA) s odkazem na přistoupení České republiky 
k Declaration of Commitments (Prohlášení o závazcích). 

Cílem auditů vykonaných u odboru informatiky a odboru environmentálních rizik 
a ekologických škod MŽP bylo prověření nastavení systému zabezpečení 
přístupu do aplikací REACH-IT a RIPE a nakládání s informacemi podléhajícími 
nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH). 

Na základě provedených auditů lze konstatovat, že systém zabezpečení přístupu 
do aplikací REACH-IT a RIPE splňuje kritéria požadovaná Evropskou agenturou 
pro chemické látky. Bezpečnostní opatření jsou nastavena a zůstávají beze 
změn. Změna nastala pouze ve způsobu připojení - crypto-box již není využíván 
a k připojení jsou potřeba uživatelské certifikáty a bezpečnostní klíče pro všechny 
uživatele. 

9) Bezpečnostní audit RIPE na ČIŽP 

Vykonáním auditu byl pověřen OIA na základě přistoupení České republiky 
k Declaration of Commitments (Prohlášení o závazcích) a v souladu s požadavky 
Manuálu k provádění bezpečnostního auditu RIPE. 

Cílem auditu bylo prověřit nastavení systému zabezpečení přístupu do aplikace 
RIPE a nakládání s informacemi podléhajícími nařízení ES č. 1907/2006, 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) na 
České inspekci životního prostředí. Na základě provedeného auditu lze 
konstatovat, že systém zabezpečení přístupu do aplikace RIPE splňuje 
požadavky stanovené ECHA. Opatření v oblastech bezpečnosti informací 
a bezpečnosti IT jsou nastavena a zůstávají beze změn. Audit upozornil pouze 
na přetrvávající neexistenci systémové dokumentace v oblasti IT, jejíž vytvoření 
bylo doporučeno již v předchozím Bezpečnostním auditu RIPE. 

 V roce 2014 byly provedeny 3 plánované veřejnosprávní kontroly 
u organizací v působnosti MŽP. Z toho byly 2 kontroly (Správa jeskyní ČR a Správa 
národního parku Podyjí) zaměřeno na prověření nastavení, fungování a účinnost 
vnitřního kontrolního systému ve smyslu ustanovení § 8 a § 25 až 31 ZFK a jedna 
kontrola byla v souladu s požadavky sekce 600 zaměřena na kontrolu efektivnosti 
využívání vybraného nemovitého majetku státu. 

 Dále proběhly mimořádné kontroly a operativní šetření, které uskutečnili 
pracovníci oddělení finanční kontroly na základě požadavků ministra, či vedení 
ministerstva. O výsledcích kontrol a šetření byla vždy podána písemná informace 
zadavateli úkolu.  
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 Plán kontrolní činnosti na rok 2014 zahrnoval i odbornou přípravu kontrolorů 
k zajišťování profesního rozvoje a úkoly v metodické, konzultační a jiné činnosti. 

 Zprávy o výsledcích všech veřejnosprávních kontrol, mimořádných kontrol 
a operativních šetření byly pravidelně zasílány příslušným vedoucím pracovníkům 
ministerstva, včetně pana ministra životního prostředí. Na základě kontrol byla 
kontrolovanými osobami přijímána opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Tím 
byl zajištěn přínos kontrolní činnosti k plnění cílů ministerstva. 

 Plánované veřejnosprávní kontroly, mimořádné kontroly a operativní šetření 
provedené OFK: 

1) Česká geologická služba, Praha – srpen 
Cílem kontrolní akce bylo především prověřit hospodaření s nemovitým 
majetkem státu svěřeným do péče ČGS převodem z MŽP.  

Při kontrole bylo zjištěno neefektivní a nehospodárné využívání nemovitého 
majetku, jakož i závady v evidenci výdajů spojených s údržbou a obnovou tohoto 
majetku. 

ČGS přijala k závěrům kontrolního protokolu opatření k odstranění nedostatků. 

2) Správa Národního parku Podyjí, Znojmo – září 
Cílem kontrolní akce bylo prověřit přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního 
systému, dodržování zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření s veřejnými prostředky s důrazem na oblast veřejných 
zakázek a na efektivnost užívání vybraného nemovitého majetku státu. 

Kontrola v roce 2014 odhalila některá pochybení spočívající v nedůsledném 
odstraňování nedostatků zjištěných předcházejícími kontrolami a v nedodržování 
formálních náležitostí dokumentace významných rozhodovacích a řídících 
procesů.  

Přesto kontrola zaznamenala pozitivní posun v nastavení kontrolního systému 
i v realizaci opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných předcházejícími 
kontrolami v letech 2012 a 2013. 

Písemnou informaci o přijetí opatření k odstranění a prevenci nedostatků 
zjištěných kontrolou provedenou v roce 2014 podala Správa NP Podyjí dne 
30.12.2014. 

3) Správa jeskyní ČR, Praha – říjen 
Cílem kontrolní akce bylo prověřit přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního 
systému, dodržování zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření s veřejnými prostředky s důrazem na oblast veřejných 
zakázek a vyhodnotit efektivnost užívání vybraného nemovitého majetku státu 
a vybraných nákladů organizace. 

Kontrolní akce neodhalila v kontrolovaných oblastech žádná závažná pochybení. 
Většina zjištěných drobných nedostatků byla pouze formálního charakteru. 
K nápravě těchto drobných pochybení došlo většinou již v průběhu kontroly. 



167 
 

Písemnou informaci k obsahu a zjištěním uvedených v Protokolu o výsledku 
kontroly podala Správa jeskyní ČR dne 16. 12. 2014. 

4) Šetření k vývoji situace s řešením problematiky - Laguny Ostramo 

Cílem šetření pro sekci 700 byl rozbor vývoje financování a průběhu 
odstraňování kalů v lagunách Ostramo a posouzení kvantifikace požadavku na 
navýšení státní garance v důsledku nových skutečností. 

5) Využívání nemovitého majetku 

Prověrka využívání nemovitého majetku státu, svěřeného do užívání resortním 
organizacím, vyvolané zájmem MF a vlády o efektivní využívání státního 
majetku, dosud probíhá. Byl identifikován nepotřebný a nevyužívaný nemovitý 
majetek a je prověřován stav nemovitého majetku, u kterého byly detekovány 
nedostatky v efektivitě a hospodárnosti jeho dalšího užívání (malé procento 
využití, potřeba vysokých investic, nízké výnosy z pronájmu apod.). Výsledky 
prověrky využívání nemovitého majetku budou předloženy vedení v průběhu 
měsíce února 2015. 

6) Šetření okolností rekonstrukce objektu Březník – NP Šumava 

Šetření podmínek a okolností rekonstrukce, pronájmu a provozování hájenky 
„Březník“ v NP Šumava, informace pro ministra. 

7) Prověření postupu řešení projektu VÚV spolufinancovaného z OPŽP  

Operativního šetření stavu rozpracovanosti projektu „Strategie ochrany před 
negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR“, 
kde žadatelem o dotaci z OPŽP na řešení tohoto projektu je VÚV TGM v.v.i. 
Cílem šetření bylo zjistit stav rozpracovanosti projektového řešení, dodržování 
stanoveného harmonogramu prací a ověřit, zda rizika identifikovaná při 
předcházejících šetřeních a během přípravy a projednávání projektu se žadateli 
podařila ve spolupráci se zprostředkujícím poskytovatelem dotace (SFŽP) 
odstranit či eliminovat. Zpráva o výsledku šetření byla podána v březnu 2014. 

8) Analýza vybraných údajů z podnětu MF (Prověrka hospodaření) 

Dle požadavku MF si OIAFK vyžádal a shromáždil údaje celého resortu ŽP, které 
zpracoval a předal k analýze MF (Prověrka hospodaření). Po celou dobu 
zpracování údajů a jejich vyhodnocování probíhaly intenzivní konzultace mezi 
pracovišti MŽP a MF s cílem zajistit srovnatelnost analyzovaných údajů 
a objektivitu interpretace jejich výsledků. 

Na základě výsledků Prověrky hospodaření provedl OIAFK šetření, které 
vyvrátilo všechny pochybnosti zveřejněné MF o nehospodárném nakládání 
s veřejnými prostředky v resortu ŽP. 

9) Šetření použití losovacích zařízení při zadávacích řízeních v resortu ŽP 

V návaznosti na výsledky šetření projektů OPŽP, u nichž byla v rámci 
zadávacích řízení použita netransparentním způsobem losovací zařízení, bylo 
OIAFK prověřováno, zda došlo v rámci resortu ŽP v období od roku 2007 do 
současnosti k použití losování při zadávacích řízeních i v dalších případech. 
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Šetřením bylo zjištěno, že v období od roku 2007 do dubna roku 2014 bylo 
použito losovací zařízení při zadávacích řízeních ve 317 případech u příjemců 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (v rámci OPŽP) a v jednom 
případě u Agentury ochrany přírody a krajiny. Případy, které se týkaly SFŽP, byly 
prověřeny odborem fondů EU MŽP, přičemž 14 z nich bylo shledáno jako 
netransparentní. Losování u zadávacího řízení AOPK bylo prověřeno v rámci 
šetření OIAFK, přičemž nebylo shledáno pochybení. 

Jednotlivým projektům OPŽP byly uděleny korekce v souladu s požadavkem 
Evropské komise v celkové předpokládané hodnotě 168 904 021 Kč. V případě 
jednoho projektu, kdy byla stanovena korekce 100 %, může dojít k úpravě 
korekce v návaznosti na závěry prošetření orgány činnými v trestním řízení. 

10) Audit smluvních vztahů 

Vybrané dlouhodobé smlouvy na zajištění provozních a poradenských služeb 
byly prověřeny z hlediska dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti 
a účelnosti. Pro některé smluvní vztahy byla doporučena jejich revize spočívající 
v úpravě smluvních podmínek, nebo vypovězení smlouvy a zajištění služby 
vlastními silami, či vyhlášení nových podmínek pro získání dodavatele ve 
výběrovém řízení. 

11) SWOT analýza činnosti OIAFK 

SWOT analýza činností OIAFK (přednosti, slabiny, příležitosti a rizika) pro ŘS 
100. 

Kontroly provedené útvary MŽP v roce 2014: 

1) Odbor finančních a dobrovolných nástrojů (dále jen „OFDN“) 

Oddělením programů EU (323) OFDN bylo v roce 2014 provedeno 56 
veřejnosprávních kontrol v rámci Revolvingového fondu MŽP, který představuje 
mimorozpočtové finanční prostředky, které nejsou součástí státního rozpočtu ani 
jiných prostředků ze zahraničí. Kontroly byly vedeny v souladu s § 4 ZFK, zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Cílem 
kontrol bylo zjistit, zda čerpání finančních prostředků a realizace projektu probíhá 
v souladu s Manuálem pracovních postupů pro GRANTY z Revolvingového 
fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje a směrnicí č.10/2012, o čerpání 
finančních prostředků z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. 
Předmětem kontroly bylo zjistit aktuální naplňování cílů a záměrů projektu, 
jednotlivých aktivit a dodržení jejich rozsahu, dodržování harmonogramu, změny 
v projektu s ohledem na grantovou smlouvu. V průběhu kontroly byly ověřeny 
originály finanční dokumentace vedené k projektu. Při kontrolách nebyly zjištěny 
žádné závažné nedostatky. 

2) Odbor fondů EU 

V roce 2014 bylo odborem fondů EU (330) prováděno celkem 11 finančních 
kontrol. Jednalo se o kontroly z plánu kontrol u příjemců dotací z Operačního 
programu Životní prostředí. Kontroly byly prováděny dle zákona o finanční 
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kontrole. Celkem bylo zkontrolováno cca 200 mil. Kč. Čtyři kontroly byly 
provedeny na projekty prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní, jedna na prioritní osu 2 – Zlepšování 
kvality ovzduší, dvě na prioritní osu 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, dvě 
na prioritní osu 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží a dvě na prioritní osu 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. 

3) Odbor druhové ochrany a implementace mezinár.závazků MŽP (dále „ODOIMZ“) 

ODOIMZ je správcem a poskytovatelem veřejné finanční podpory v rámci 
programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ (dále jen „Program“) a prováděl 
předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu ve smyslu § 26 a § 27 ZFK. 
Program je vyhlašován vždy na jeden kalendářní rok a peněžní prostředky jsou 
poskytovány jako neinvestiční účelově vázané dotace výhradně provozovatelům 
zoologických zahrad s licencí podle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických 
zahradách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 byly provedeny dvě 
finanční kontroly u příjemců dotací z Programu, tj. Zoologické zahrady 
Plzeň, p.o., a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o. Předmětem následných 
kontrol na místě bylo ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) a b) ZFK 
hospodaření s veřejnými prostředky, konkrétně využití a vyúčtování dotací 
poskytnutých z Programu v letech 2012 a 2013. Předmětem kontroly u příjemce 
Zoo Plzeň byly dotace poskytnuté v roce 2012 ve výši 1 259 613,- Kč a v roce 
2013 ve výši 1 268 517,- Kč. Předmětem kontroly u příjemce Zoo Ústí nad 
Labem byly dotace poskytnuté v roce 2012 ve výši 795 384,- Kč a v roce 2013 ve 
výši 711 226,- Kč. Celkový objem kontrolovaných dotací byl 4 034 740,- Kč, 
tj. 100 %. Kontrolami nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních prostředků 
ze státního rozpočtu a bylo prokázáno, že dotace byly využity účelně, efektivně 
a hospodárně. Při kontrolách nebyla shledána žádná pochybení, která by 
představovala riziko pro další čerpání dotací z Programu. 

4) Odbor ochrany ovzduší (dále „OOO“) 

OOO je správcem programu SMOK 115 190 (Systém monitorování kvality 
ovzduší a změn klimatu). V souvislosti s tímto programem byla v roce 2014 
provedena jedna kontrola zaměřená na skutečné plnění uzavřené akce 
č. 115V193213 Modernizace MKS a MSS. Kontrola modernizované měřící 
lokality v obci Mrzky, středočeský kraj, byla provedena dne 22.9.2014 v místě 
plnění. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Skutečnost zjištěná na místě 
kontroly plně odpovídala podkladům k akci a jejímu plnění. Celkový objem 
kontrolovaných finančních prostředků u provedené kontroly je 363 000 Kč. 

� AOPK ČR 

Hlavním nástrojem k zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému 
v AOPK ČR byl i v roce 2014 Kontrolní řád AOPK ČR, vydaný jako Organizační 
opatření ředitele č. 32/2006, č.j.: 01985/Ř/E/06 ze dne 13.11.2006. Kontrolní řád 
upravuje výkon kontrolní činnosti zaměstnanců organizace v rámci jejího vnitřního 
kontrolního systému. Kromě vymezení základních pojmů dle zákona o finanční 
kontrole (mj. správnosti finanční a majetkové operace, hospodárnosti, efektivnosti 
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a účelnosti použití veřejných prostředků) stanoví povinnosti vedoucích 
zaměstnanců při výkonu řídící kontroly (např. zajistit fungování vnitřního kontrolního 
systému, provádět analýzu kontrolou zjištěných nedostatků a přijímat opatření 
k jejich odstranění). Vymezuje předmět následné řídící kontroly a stanoví práva 
a povinnosti kontrolujícího i kontrolovaných útvarů. Definuje výstupy kontrolního 
šetření a určuje postupy při realizaci výsledků řídící kontroly. 

 Na základě výsledků analýzy rizik je vypracováván plán vlastní kontrolní 
činnosti sekcí, samostatných oddělení a plán auditu na příslušný rok. 

Veškerá rizika ve všech oblastech zjišťují, vyhodnocují a minimalizují jejich 
dopady vedoucí zaměstnanci na příslušné úrovni řízení. 

Plán kontrolní a auditní činnosti na rok 2014 vycházel z i vytipovaných rizik 
v roce 2013. Jeho plnění je sledováno čtvrtletně až na úrovni vedení organizace. 
V roce 2014 bylo na úseku auditní činnosti provedeno celkem 22 vnitřních auditních 
akcí, z toho 11 jich bylo plánovaných a 11 akcí bylo vykonáno mimo plán. 
Kontrolních akcí bylo v roce 2014 provedeno celkem 42 akcí. Z auditů a kontrol byly 
vypracovány zprávy a navržena doporučení a nedostatky jsou odstraňovány 
v návaznosti na provedená kontrolní šetření. 

Provádění kontrolní činnosti, ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o finanční kontrole, je v organizaci zajišťováno vedoucími, event. pověřenými 
zaměstnanci. Činnost interního auditu uvnitř organizace zajišťuje zaměstnanec 
funkčně nezávislého referátu vnitřního auditu, organizačně odděleného od řídících 
a výkonných struktur, který je v přímé podřízenosti ředitele organizace.  

 Smyslem kontrolních akcí jednotlivých sekcí ředitelství a regionálních 
pracovišť bylo především vyhodnocení posouzení hospodárnosti, účelnosti 
a efektivnosti vynaložených finančních prostředků.  

V rámci činnosti referátu vnitřního auditu byla mimo jiné navržena tato doporučení: 

- Vést samostatnou evidenci stížností dle článku IV. OOŘ č.49/2007 tak, aby 
minimálně obsahovala požadované údaje.  

- Vyřizovat i běžnou korespondenci s veřejností v přiměřených lhůtách, které 
vyplývají z jejího předmětu a případně jsou dány dalšími podmínkami 
a okolnostmi. 

- Při administraci smluv jako dokumentů dodržovat ustanovení OOŘ č. 52 
a Spisového a skartačního řádu AOPK ČR. 

- Zvážit vydání vnitřního předpisu v AOPK ČR, který by upravoval rámec 
ÚSES. 

- Aktualizovat OOŘ č. 47 – Směrnice o zahraničních pracovních cestách 
a zahraničních návštěvách. 

- Zaměstnanec, který byl vyslán ZSC by měl provádět kontrolu výše 
refundovaných částek a odsouhlasit jejich výši. A o správnosti refundovaných 
částek informovat sekretariát samostatného odboru strategií 
a mezinárodních závazků. 

- U interních formulářů nepožadovat otisky razítek, když je v záhlaví uveden 
název organizace, ale datum uvádět dle předtisku. 
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- Upravit formulář vyúčtování ZSC tak, aby příjemce hotovosti v jakékoliv 
měně potvrdil její výši a druh a den převzetí. 

- Nezaokrouhlovat na desetiny jednotlivých měn, které byly použity při 
vykonání ZSC, při vyúčtování. Problém, že ČNB nepřijímá drobné mince 
v cizí měně, řešit jinou formou. 

- Pokud nejsou předloženy všechny požadované doklady k vyúčtování 
zahraniční služební cesty, tuto neproplácet a vrátit předkladateli k doplnění. 

- Provádět tzv. účetní opravy (škrtnout tak, aby byl čitelný původní zápis 
a k opravě připojit parafu toho, kdo ji provedl a datum). 

- Pracovní cestu zaměstnanec nesmí zahájit před jejím schválením. 
- Dodržovat ustanovení OOŘ č. 03.3 a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

především ustanovení § 183 odst. 3). 
- Vyúčtování PC věnovat patřičnou pozornost a vyplňovat dle předtisku a bez 

řádného vyplnění celého cestovního příkazu, včetně vyúčtování a neumožnit 
jeho proplacení. 

- Při vyúčtování rozepisovat pracovní cesty dle všech míst, na kterých 
proběhlo jednání, včetně příjezdu a odjezdu.  

- Provést opravné účtování a zaměstnanci vrátit nedoplatek. 
- Provést opravné účtování a se zaměstnancem domluvit vrácení neoprávněně 

proplacené částky. 
- Upravit využívání první vlakové třídy vnitřními předpisy agentury. 
- Při změně určeného dopravního prostředku je nutno si toto nechat potvrdit na 

CP. 
- Hlavní účetní nesmí ověřit neúplné účetní doklady. 

Pro zvládání důsledků negativních jevů byly i pro kontrolní činnost v  roce 
2015 realizovány závěry koncepce jednotného uceleného systému kontrolní 
činnosti v AOPK ČR, jejímž základním principem je plánování kontrolních akcí tak, 
aby ve tříleté periodě proběhla kontrola (odborná i ekonomická) na každém 
regionálním pracovišti.  
 

� ČIŽP 

V hodnoceném roce proběhly v ČIŽP následující vnitřní kontroly: 

1) V roce 2014 byl pracovníky Odboru ochrany ovzduší hodnocen průběh 522 
zahájených správních řízení. Dále byly podle plánu kontrolovány i postupy oddělení 
ochrany ovzduší oblastních inspektorátů a to v 16 případech. Při kontrole postupu 
oblastních inspektorátů bylo v jednom případě zjištěno pochybení při formulaci 
závěru v protokolu - přehlédnutí data nabytí právní moci. Tento nedostatek byl 
napraven. 

2) Odbor ochrany vod provedl vnitřní kontroly na oblastních inspektorátech Hradec 
Králové, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Olomouc a Liberec. Vnitřní kontroly se 
týkaly kontrolní činnosti oblastních inspektorů a byly zaměřeny na významné 
a problematické případy z hlediska ochrany vod, vedení správních řízení 
a spisových složek. 
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Kontrola na OOV OI Hradec Králové byla zaměřena na posouzení oprávněnosti 
výtek a porušení pracovní kázně při výkonu inspekční činnosti. 

Na základě provedené kontroly na OOV OI České Budějovice bylo konstatováno, 
že je nutné zlepšit a zefektivnit výkon kontrolní činnosti v oblasti zajištění ochrany 
vod v územní působnosti OOV OI České Budějovice. 

V rámci dalších kontrol byl zjištěn pouze v jednom případě méně závažný 
nedostatek týkající se mírného překročení správních lhůt. Je nutné dbát na 
dodržování správních lhůt nebo požádat o jejich prodloužení nebo správní řízení 
přerušit. 

3) Metodické kontroly OOH byly zaměřeny na vedení správního řízení o uložení 
pokut a opatření k nápravě podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, zákona č. 477/2001 
Sb., o obalech, zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 
přípravků a účinných látek na trh, zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, 
zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, na dodržování zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád a dodržování zákona č. 552/1991 Sb., o kontrole. 
Kontroly byly provedena na OI Plzeň, Ostrava, Hradec Králové a Brno. Nebyly 
shledány žádné nedostatky. 

4) Vnitřní kontrola ze strany pracovníků odboru ochrany přírody byla zaměřena na 
sjednocování postupů jednotlivých oblastních inspektorátů v dané odbornosti 
a dodržování příslušných závazných vnitřních předpisů. Nedostatky byly operativně 
řešeny osobně, projednány s jednotlivými inspektory. Dále probíhaly také kontroly 
v terénu, zaměřené na postupy inspektorů při řešení některých vybraných případů 
a řešení složkových úkolů. 

5) Vnitřní kontroly odboru ochrany lesa se týkaly komplexních kontrol výsledných 
materiálů z činnosti OOL oblastních inspektorátů, kontrol funkčnosti a úplnosti 
vedení výstupů OOL v CIS, kontrol vedení správních řízení, kontrol postupů 
inspektorů při provádění kontrol a šetření v lesích. Bylo realizováno 20 kontrol, 
u kterých nebyly zjištěny nedostatky. 

6) Vnitřní kontroly prováděl také odbor právní, kontroly se týkaly hlavně nového 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a nového občanského zákoníku. Právní 
nedostatky (nedostatečné vypořádání se s námitkami účastníků řízení, 
nedostatečné odůvodnění výše pokuty, nedodržování lhůt pro vydání rozhodnutí 
apod.) byly řešeny formou korekcí konkrétních správních úkonů, rozborem na 
poradách odborných složek. 

7) Vnitřní kontroly prováděl také odbor technicko - organizačních služeb, kontroly 
byly zaměřené na hospodaření s palivy a energií a dodržování energetických 
zákonů a vyhlášek 

8) Vnitřní kontroly prováděl také odbor ekonomický – zde byly uskutečněny 
2 kontroly na oblastním inspektorátu v Liberci a Olomouci. Kontroly byly zaměřeny 
na kontrolu účetních dokladů, pokladní hotovosti, cenin a přísně zúčtovatelných 
tiskopisů a na evidenci majetku. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 



173 
 

9) Vnitřní kontroly provedené odborem personálním se týkaly evidence docházky 
zaměstnanců, personálních a mzdových dokladů vedených na oblastních 
inspektorátech, průkaznosti seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy 
organizace a kontrolou vzdělání. 

10) Oddělení vnitřní kontroly se v roce 2014 zabývalo 679 podněty. Kontrola vedení 
správních řízení byla prováděna v rámci šetření konkrétních stížností oddělením 
vnitřní kontroly nebo koordinováním postupu šetření konkrétní stížnosti. Výsledná 
zjištění jsou součástí písemných vyrozumění adresovaných konkrétním 
stěžovatelům. 

� Správa NP ČŠ 

 Vnitřní kontrolní systém zavedený u Správy NP zahrnuje řídící kontrolu 
vykonávanou odpovědnými vedoucími zaměstnanci.   

 Vzhledem k malé pravděpodobnosti nepřiměřených rizik při hospodaření 
s veřejnými prostředky nebyl u naší organizace zřízen útvar interního auditu. Jeho 
funkce je nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly vykonávané Ministerstvem 
životního prostředí. 

 Vnitřní kontrolní systém resp. řídící kontrolu upravuje vnitřní směrnice Správy 
NP o finanční kontrole. Tato směrnice upravuje schvalovací postupy při uzavírání 
smluv, nákupu za hotové, vystavování objednávek apod. Směrnice také stanovuje 
odpovědnost vedoucích zaměstnanců při výkonu řídící kontroly. Další odpovědnosti 
zaměstnanců pak stanovují ostatní vnitřní předpisy, zejména organizační řád.  

 Správa NP má vnitřní směrnicí ošetřenu také oblast zadávání veřejných 
zakázek. Účelem a hlavním cílem této směrnice je dodržení hospodárného, 
efektivního a účelného nakládání s veřejnými finančními prostředky a dodržení 
zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

  Plánem kontrolní činnosti, který byl vypracován na základě Analýzy rizik, bylo 
na rok 2014 naplánováno 62 typů kontrolních akcí, přičemž některé byly plánovány 
vícekrát do roka. Nejedná se pouze o finanční kontroly, ale také o kontroly 
odborných činností, prováděných Správou NP i kontroly plnění zákonných 
povinností třetích osob. V průběhu roku 2014 se nepodařilo provést všechny 
plánované kontroly používání biologicky odbouratelných olejů, neboť na trhu není 
v současné době k dispozici testovací sada k určení biologické odbouratelnosti 
olejů. Ostatní kontroly byly provedeny dle plánu. Z provedených kontrol byly 
pořízeny protokoly nebo zápisy obsahující základní údaje o předmětu kontroly, 
o kontrolující osobě, případná zjištění a navržená opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků. 

 Vnitřními kontrolami bylo zjištěno, že současný schvalovací postup u nákupů za 
hotové částečně nevyhovuje požadavkům na schvalovací postup hlavního účetního 
dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole. Konkrétně se jedná o skutečnost, že hlavní účetní nemohla při 
schvalování nákupů za hotové prověřit „jiné skutečnosti týkající se uskutečnění 
operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení 
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účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních rizik, které se při jejím 
uskutečňování mohou vyskytnout včetně přijetí případných opatření k jejich 
vyloučení nebo zmírnění“, neboť zaúčtování výdaje (rezervaci v systému IISSP 
včetně identifikace koruny) prováděla pokladní teprve po ukončení celého 
schvalovacího postupu, tedy teprve po schválení nákupu hlavní účetní. Hlavní 
účetní pak kontrolovala správnost zaúčtování teprve ve chvíli, kdy zpracovávala 
měsíční uzávěrku, tedy se značným zpožděním. Po zavedení integrovaného 
informačního systému státní pokladny (IISSP) až do konce roku 2013 byly 
rezervace v IISSP (a tedy určení účtování) prováděny ředitelkou odboru ekonomiky 
– správcem rozpočtu, tedy zaměstnancem, který je ve schvalovacím procesu před 
hlavní účetní. Hlavní účetní již tedy mohla posoudit výdaj i z účetního hlediska. Po 
posílení ekonomického oddělení o dalšího zaměstnance a jeho zapracování, byla 
tato povinnost převedena na zaměstnance na pozici pokladní, čímž došlo 
k problému popsanému výše. Na základě kontrolního zjištění došlo k aktualizaci 
směrnice o finanční kontrole, konkrétně k úpravě schvalovacího postupu při nákupu 
za hotové. 

� ČHMÚ 

V hodnoceném roce nebyly v organizaci realizovány vnitřní kontroly. 

� CENIA 

V hodnoceném roce nebyly v organizaci realizovány vnitřní kontroly. 

� ČGS 

V organizaci proběhl 4 interní audity a to: 

1) Audit vybraných interních projektů 

 Cílem auditu operací bylo ověřit, zda v roce 2013 operace u vybraných 
projektů proběhly v souladu s podmínkami projektů, vnitřními předpisy ČGS a jsou 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a zda odpovídají 
současné etapě vývoje ČGS.  

Předmětem auditu byly 3 vybrané interní projekty. Kritériem pro jejich výběr 
byl stanoven objem rozpočtu na rok 2013 větší než 1 000 000 Kč a 1 projekt 
nesplňující toto kritérium byl auditován na základě požadavku ředitele ČGS. Audit 
byl zaměřen zejména na dodržování postupů stanovených ve vnitřní směrnici č. 4 – 
Oběh účetních dokladů a v Prováděcích pokynech k oběhu účetních dokladů 
v ČGS. Prověřovány byly postupy při likvidaci dodavatelských faktur za 
spotřebovaný základní materiál účtovaný na účtě 501 s objemem plnění větším než 
1 500 Kč, pro který je stanovena povinnost před uskutečněním operace provést 
předběžnou řídící kontrolu na příslušném „Dokladu o provedení předběžné řídící 
kontroly“ příkazcem operace a správcem rozpočtu a doložit jej k likvidované faktuře. 
Prověřena byla i likvidace pokladních dokladů za nákup v hotovosti, který musí být 
rovněž odsouhlasen příkazcem operace a správcem rozpočtu. U prověřovaných 
dokladů byl zjištěn pouze jediný administrativní nedostatek v chybějícím datu 
v  „Dokladu o provedení předběžné řídící kontroly“.  



175 
 

Doporučení k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků 
a ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému a předcházení nebo 
zmírnění zjištěných rizik stanovena tudíž nebyla.  

V auditované činnosti nehrozí nebo nenastala rizika s možným dopadem na 
nesplnění rozhodujících úkolů a schválených cílů ČGS a auditovaná činnost 
je zajištěna přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly. 

2) Audit vyřazování a likvidace majetku: 

Z řádného auditu vyplynula 2 doporučení, k nimž byla vedením ČGS přijata 2 
opatření k nápravě zjištěných nedostatků a ke zdokonalení kvality vnitřního 
kontrolního systému a předcházení nebo zmírnění zjištěných rizik.  

Cílem tohoto následného auditu bylo ověření plnění opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků a realizace navržených doporučení ve zprávě o zjištěních 
z vykonaného auditu ode dne ředitelem ČGS přijatých opatření, tj. od 14. 1. 2013 
do 10. 10. 2013.  

Následným auditem bylo zjištěno, že chybějící příkaz ředitele č. 9/2005, ve 
kterém byla jmenována likvidační komise pro likvidaci neupotřebitelného 
a přebytečného majetku ČGS byla vyvěšena na intranetových stránkách a následně 
byla vydána nová směrnice s aktualizovaným složením likvidační komise. Termín 5 
pracovních dnů pro uskutečnění fyzické likvidace od jejího schválení v předpisech 
zrušen nebyl. Toto opatření bylo tak splněno ze 2/3.  

Likvidační komise vydala nový Jednací řád, který byl spolu s jejím složením 
zveřejněn na internetových stránkách ČGS v rámci protikorupčních opatření vlády 
ČR. Toto opatření bylo splněno beze zbytku.  

Doporučení k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků nejsou 
v následném auditu navrhována.   

Jak vyplývá z výše uvedeného, až na odstranění lhůty 5 pracovních dnů pro 
uskutečnění fyzické likvidace od jejího schválení z vnitřních předpisů byla opatření 
přijatá vedením ČGS splněna. Vnitřní směrnice č. 7/2012 Evidence, účtování, 
oceňování, odpisování, vyřazování a likvidace majetku a zásob a nově zpracovaný 
Jednací řád likvidační komise stanovují postupy při nakládání s majetkem 
a jsou předpokladem dodržení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vyřazování 
a likvidaci majetku v ČGS. 

3) Audit inventarizace majetku a závazků: 

Audit byl proveden jako řádný audit v průběhu listopadu a prosince 2014 
v souladu se schváleným plánem interního auditu na rok 2014. 

Cílem auditu bylo ověřit, zda inventarizace majetku a závazků za rok 2013 
byla provedena v souladu s nastaveným systémem inventarizace ve vnitřních 
předpisech ČGS o inventarizaci majetku a v příkazu ředitele k provedení 
inventarizace majetku a závazků vedených v účetnictví ČGS za rok 2013.  
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Předmětem auditu bylo ověření, zda inventarizace majetku za rok 2013 byla 
provedena v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 513/1991 Sb., o účetnictví (dále jen 
zákon), vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (díle jen 
vyhláška), a se systémem nastaveným pro provádění inventarizace majetku 
a závazků vedených v účetnictví ČGS za rok 2013 v podmínkách ČGS ve vnitřních 
předpisech. Audit byl zaměřen na tu část inventarizace hmotného a nehmotného 
majetku, která podléhá fyzické inventarizaci. 

V auditované části provedené inventarizace hmotného a nehmotného 
majetku byly zjištěny nedostatky administrativního rázu a nebylo zjištěno, že by 
v průběhu inventarizace a jejím vypořádání nebylo v ČGS postupováno podle výše 
uvedených předpisů.  

V auditované činnosti nehrozí nebo nenastala rizika s možným dopadem na 
nesplnění rozhodujících úkolů a schválených cílů ČGS a auditovaná činnost 
je zajištěna přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly.  

4) Audit nastavení řídící kontroly: 

Audit byl vykonán jako následný v souladu se schváleným plánem interního 
auditu na rok 2014. Audit byl vykonán v průběhu měsíce listopadu a prosince 2014. 

Předmětem auditu bylo ověření, zda byly odstraněny nedostatky zjištěné 
auditem „č. 1/2013 – nastavení řídící kontroly v ČGS“ z 15. 4. 2013 a splněna 
přijatá opatření ředitelem ČGS k odstranění zjištěných nedostatků v pověřeních 
jako příkazce operace a správce rozpočtu ze dne 15. 4. 2013 ve stanoveném 
termínu do 31. 12. 2013.  

Pro následný audit byl vybrán vzorek, a to oblast nákladů na projekty a úkoly 
označené na první pozici číselného kódu pro označení skupiny nákladů - podle 
vnitřní směrnice č. 10/2006 – označování druhů nákladů číselným kódy - číslem 2 
(náklady na projekty vědy a výzkumu) a číslem 6 (náklady na projekty a úkoly 
s grantovou účastí).   

Z následného auditu vybraného vzorku vyplývá, že došlo v některých 
formulářích pro příkazce operace, správce rozpočtu a jejich zástupce k doplnění 
chybějících údajů zjištěných auditem, čímž byla přijatá opatření ředitelem ČGS ve 
stanoveném termínu do 31. 12. 2013 splněna jen částečně. I nadále zůstalo 25 % 
ve vzorku vyplněných formulářů pověření s přetrvávajícími administrativními 
nedostatky.  

� Správa KRNAP 

V hodnoceném roce nebyly v organizaci realizovány vnitřní kontroly. 

� Správa NP Šumava 

V hodnoceném roce nebyly v organizaci realizovány vnitřní kontroly. 

� Správa NP Podyjí 

V hodnoceném roce nebyly v organizaci realizovány vnitřní kontroly. 
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� Správa jeskyní 

Na rok 2014 byly do plánu kontrolní činnosti Správy jeskyní České republiky 
zařazeny celkem čtyři konkrétně zaměřené kontrolní akce. Odbor ekonomicko-
provozní realizoval měsíčně kontrolu hospodaření s finančními prostředky 
(analytické členění nákladů, pokladní operace, pokladní hotovost atd.) a dále 
provedl kontrolu evidence a hospodaření s pohledávkami, včetně jejich vymáhání. 
Předmětem zbývajících dvou plánovaných následných finančních kontrol byly 
kontrolní akce č. 4. Následná řídící kontrola finančních prostředků vynaložených na 
investiční akci „Rekonstrukce provozní budovy Správy Mladečských jeskyní“ a č. 5. 
Následná řídící kontrola finančních prostředků vynaložených na investiční akci 
„Rekonstrukce a přístavba provozní budovy Správy Chýnovské jeskyně“. Tyto 
kontroly nebyly realizovány, jelikož se staly spolu s dalšími akcemi předmětem 
vnějšího kontrolního šetření Finančního úřadu pro Středočeský kraj, oddělení dotací 
a finanční kontroly (viz níže část „Kontroly vnější“). Jako náhradní kontrolní akce 
byly v roce 2014 provedeny následné řídící kontroly evidence a inventarizace 
majetku a dále výkonu pokladní služby u Správy jeskyní České republiky na 
regionálních pracovištích Správa Bozkovských dolomitových jeskyní a Správa 
Koněpruských jeskyní. Vnitřními kontrolami nebyly zjištěny žádné závažné závady 
v hospodaření s rozpočtovými prostředky, kontrolní zjištění se týkala převážně 
administrativních nedostatků. 
 

7. Doplňující informace kapitoly 315 

Vyčíslení a zhodnocení poskytnutých i přijatých finančních prostředků na zahraniční 
aktivity 
 

7.1 Nakládání s centralizovanými prost ředky likvidace státních podnik ů 

MŽP nespravovalo v roce 2014 žádné centralizované prostředky z likvidace 
státních podniků. 
 

7.2 Majetkových ú častí státu v tuzemských spole čnostech 

MŽP není držitelem akcií v podnikatelských subjektech. 
 

7.3 Výdaje kapitoly, které vyplývají z koncesních s mluv 

 MŽP v roce 2014 nehradilo výdaje vyplývající z koncesních smluv. 
 

7.4 Výdaje kapitoly, které vyplývají z ve řejných zakázek v hodnot ě minimáln ě 
300 mil.K č  

MŽP v hodnoceném roce nehradilo výdaje na zakázku v hodnotě minimálně 
300 mil.Kč. 
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8. Závěr: 

 Výdaje kapitoly 315 - MŽP, které byly včetně mimorozpočtových zdrojů 
čerpány ve výši 34 830 mil.Kč, byly vynakládány efektivně a hospodárně na pokrytí 
výdajů spojených s realizací programů spolufinancovaných z fondů EU (především 
OPŽP) a nezbytně nutných výdajů zejména v provozní oblasti. Z nedočerpaných 
prostředků  rozpočtu vznikl nárok na čerpání nespotřebovaných výdajů v celkové 
výši 13 403 mil.Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná především o prostředky OP ŽP 
(7 478 mil.Kč)  a programového financování (3 880 mil.Kč) budou tyto výdaje 
v r. 2015 čerpány na dokončení akcí období 2007-2013 a akcí programu 115 280 
NZÚ. Neprofilující NNV ve výši cca 457 mil.Kč budou v r. 2015  
a dalších využity na úhradu provozních, rozpočtem nezajištěných, výdajů, a to 
zejména závazků uzavřených v r. 2014, úhradu zakázek spojených s likvidací 
starých důlních děl a náhrady újmy za ztížení zemědělského a lesnického 
hospodaření. 
  
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 3. 2015 

 
 
 

     
 Mgr. Richard Brabec  

ministr životního prostředí 
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2. Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP  

3. Program péče o krajinu  

4. Projekty realizované v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO 

5. Koordinační projekty - NNO 

6. Prostředky na podporu Národní sítě environ. vzdělávání, výchovy a osvěty  

7. Příspěvek zoologickým zahradám  

8. Kompenzace ztrát obcí na území národních parků  

9. Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví  

10. Komunitární program LIFE+  

11. Program švýcarsko-české spolupráce  

12. Finanční mechanismy EHP a Norska  

13. Souhrnný přehled dotací evidovaných i neevidovaných v databázi EDS/SMVS 
poskytnutých nestátním neziskovým organizacím (obecně prospěš. společnostem, 
občanským sdružením, církevním a jiným organizacím) v roce 2014: 

Program 115D110  
 Program 115D120  
 Program 115D130   
 Program 115D150  
 Program 115D160  
 Program 115D210  
 Program 115D220  
 Program 115D230  
 Program 115D240  
 Program 115D260  
 Program 115D270 
 Program 115D280 

Program 115D290 
 

14. Přehled o dotacích NNO 

15. Přehled vyplacených žadatelů o náhradu újmy dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb. 



Přehled o základních ukazatelích fin. hospoda ření OSS a PO kapitoly 315 - MŽP v roce 2014 (v tis. Kč)

v tis. Kč

upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č.

Příjmy OSS celkem 27 211 786 20 173 461 41 770 136 183 2 783 3 817 22 500 75 125 27 144 733 19 958 336 27 211 786 20 173 461
  z toho příjmy z rozpočtu EU a FM 25 540 508 18 503 369 34 792 108 020 41 722 25 505 716 18 353 627 25 540 508 18 503 369

Výdaje celkem 29 820 379 34 830 085 910 672 949 207 315 986 306 538 148 761 105 129 27 087 853 31 936 745 28 463 272 33 297 619

1. Běžné výdaje celkem: 5 496 705 6 181 079 812 854 807 490 305 072 302 623 61 761 65 019 3 282 272 3 764 255 4 461 959 4 939 387
Mzdové prost ředky OSS 630 318 640 613 162 363 171 693 178 569 178 569 14 183 15 292 275 203 275 059 630 318 640 613
z toho: státní správa 467 955 468 920 178 569 178 569 14 183 15 292 275 203 275 059 467 955 468 920
Pojistné 214 279 216 056 55 213 58 187 60 714 60 714 4 831 5 177 93 521 91 978 214 279 216 056
Převod FKSP 6 221 6 250 1 621 1 711 1 782 1 782 140 151 2 678 2 606 6 221 6 250
Ostatní b ěžné výdaje/p řípěvek na čin. PO: 4 645 887 5 318 160 593 657 575 899 64 007 61 558 42 607 44 399 2 910 870 3 394 612 3 611 141 4 076 468
* geologická činnost 11 000 8 142 5 280 2 422 5 280 2 422
* sanace lokalit po sov.armádě 10 000 4 654 10 000 4 654 10 000 4 654
* stará důlní díla 65 000 23 535 50 514 9 049 50 514 9 049
* NATURA 2000 (bez mzd. prostředků) 10 000 6 836 10 000 6 836 0 0 10 000 6 836
* újmy ze ztížení zem.hospodaření 381 454 348 502 356 764 302 497 0 0 356 764 302 497
* Program péče o krajinu 125 965 135 697 83 267 83 191 2 550 2 826 29 298 38 830 115 115 124 847
* Příspěvek na hospodaření v lesích NP 3 500 3 485 945 930 945 930
* Příspěvek ZOO (včetně služeb) 16 217 16 131 16 217 16 131 16 217 16 131
* obligatorní soc.zdrav.dávky prac.v hornictví 400 249 400 249 400 249
* dotace VÚSC na podporu NS EVVO 2 000 1 857 2 000 1 857 2 000 1 857
* kompenzace ztrát obcí na území NP 5 940 5 599 5 940 5 599 5 940 5 599
* neinvest. dotace NNO 8 000 13 011 8 000 13 011 8 000 13 011
* neinv. transfery mezinár. organizacím 219 271 221 661 219 271 221 661 219 271 221 661
* podpora výkonu státná správy v obl. VH (monitoring povrch. vod) 10 000 19 326 283 9 717 19 326 10 000 19 326
* příprava na krizové situace 3 000 2 865 2 457 2 322 2 457 2 322
* zahraniční rozvojová pomoc (bez mzd. prostředků) 13 552 13 233 343 45 0 0 343 45
* TA OPŽP a ost. projekty OP ŽP (bez mzd. prostředků) 148 038 11 095 2 980 1 958 145 058 9 137 148 038 11 095
* OP LZZ (bez mzd. výdajů) 633 3 540 38 633 3 502 633 3 540
* OP VpK 21 115 13 917 0 0 0 0
* EHP Norsko  (bez mzd. výdajů) 26 956 3 725 55 5 26 901 3 720 26 956 3 725
* Program česko-švýcarské spolupráce 7 000 9 263 7 000 8 021 7 000 8 021
* program LIFE +  (bez mzd. výdajů) 15 000 9 760 6 607 15 000 3 153 15 000 9 760
* ostatní 1 088 320 1 027 161 85 978 96 017 57 129 54 822 30 479 32 170 188 955 90 631 362 541 273 640
* ISPROFIN: 2 453 526 3 414 916 53 987 78 705 6 878 6 736 9 578 9 403 2 167 284 2 940 407 2 237 727 3 035 251
** 115 010 Rozvoj a obnova MTZ MŽP (včetně IOP) 0 6 0 0
** 115 020 Rozvoj a obnova MTZ MŽP 219 232 129 652 32 989 25 782 6 878 6 736 4 051 3 410 131 827 31 830 175 745 67 758
** 115 110 Podpora zlepš. VH infrastruktury a snižování rizika povodní 76 227 63 777 76 227 63 777 76 227 63 777
** 115 120 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny 657 461 1 415 657 10 984 41 179 3 528 3 761 633 063 1 179 658 647 575 1 224 598
** 115 130 Podpora rozvoje infrastruktury pro env.vzdělávání, poradenství a osvětu 12 405 32 104 12 405 32 104 12 405 32 104
** 115 150 Technická asistence 74 210 323 739 74 210 323 739 74 210 323 739
** 115 160 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 19 958 24 536 10 014 11 744 1 999 2 232 7 945 6 558 19 958 20 534
** 115 180 Inf.podpora adapt.opatření na extrém.hydromet.jevy 45 344 48 761 0 0 0 0
** 115 190 Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu 64 400 73 943 0 0 0 0
** 115 210 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 48 097 107 935 48 097 107 935 48 097 107 935
** 115 220 Podpora udržitelného využívání zdrojů energie 14 503 17 795 14 503 17 795 14 503 17 795
** 115 230 Podpora omezování průmysl.znečištění a env.rizik 6 973 7 403 6 973 7 403 6 973 7 403
** 115 240 Podpora zkvalit.nakládání s odpady a odstr.starých ek.zátěží 1 150 828 1 165 157 1 150 828 1 165 157 1 150 828 1 165 157
** 115 260 Program česko-švýcarské spolupráce 1 385 1 191 1 385 1 191 1 385 1 191
** 115 270 Likvidace škod po živelních pohromách 62 403 3 253 9 721 3 253 9 721 3 253
** 115 280 Nová zelená úsporám 100 7 100 7 100 7

2. Investi ční výdaje: 24 323 674 28 649 006 97 818 141 717 10 914 3 915 87 000 40 110 23 805 581 28 172 490 24 001 313 28 358 232
** 115 020 Rozvoj a obnova MTZ MŽP 303 940 83 602 34 517 24 678 10 914 3 915 20 786 6 213 146 021 9 205 212 238 44 011
** 115 110 Podpora zlepš. VH infrastruktury a snižování rizika povodní 8 729 773 9 851 039 8 671 479 9 851 039 8 671 479 9 851 039
** 115 120 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny 1 315 408 2 105 304 53 807 103 804 66 214 33 897 1 056 917 1 746 727 1 176 938 1 884 428
** 115 130 Podpora rozvoje infrastruktury pro env.vzdělávání, poradenství a osvětu 369 595 558 416 369 595 552 547 369 595 552 547
** 115 150 Technická asistence 244 229 5 411 244 229 5 411 244 229 5 411
** 115 160 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 10 041 14 978 9 494 13 235 547 1 743 10 041 14 978
** 115 180 Inf.podpora adapt.opatření na extrém.hydromet.jevy 8 656 4 627 4 556 4 556 0
** 115 190 Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu 16 600 4 517 6 600 6 600 0
** 115 210 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 5 424 903 7 479 387 5 423 033 7 479 387 5 423 033 7 479 387
** 115 220 Podpora udržitelného využívání zdrojů energie 3 487 497 4 641 229 3 479 162 4 636 906 3 479 162 4 636 906
** 115 230 Podpora omezování průmysl.znečištění a env.rizik 477 027 407 844 467 437 396 873 467 437 396 873
** 115 240 Podpora zkvalit.nakládání s odpady a odstr.starých ek.zátěží 3 149 172 3 274 741 3 149 172 3 274 741 3 149 172 3 274 741
** 115 260 Program česko-švýcarské spolupráce 217 365 119 116 217 365 119 116 217 365 119 116
** 115 270 Likvidace škod po živelních pohromách 72 478 60 72 478 60 72 478 60
** 115 280 Nová zelená úsporám 496 990 34 042 496 990 34 042 496 990 34 042
** 115 290 Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru 0 64 693 0 64 693 0 64 693

Limit mzd. prost ř. a počtu zaměst. u organizací odm ěň. dle z. č. 143/92:
Mzdové prost ředky celkem 1 160 751 1 210 796 162 363 171 693 178 569 178 569 14 183 15 292 275 203 275 059 630 318 640 613
   v tom:* limit prostředků na platy 1 126 364 1 169 164 162 087 170 931 178 166 178 166 13 931 15 051 267 819 260 627 622 003 624 775
              * ost. platby za proved.práci (OON) 34 387 41 632 276 762 403 403 252 241 7 384 14 432 8 315 15 838
b) prům. přepočt. počet zaměstnanců 3 613 3 322 622 560 577 543 51 49 586 556 1 836 1 708
c) průměr. plat v Kč 25 979 29 329 21 716 25 436 25 732 27 343 22 763 25 597 38 086 39 063 28 232 30 483

NP Čes. Švýc. OSS celkemMŽP aparátKapitola celkem AOPK ČIŽP



Příjmy OSS celkem
  z toho příjmy z rozpočtu EU a FM

Výdaje celkem

1. Běžné výdaje celkem:
Mzdové prost ředky OSS
z toho: státní správa
Pojistné 
Převod FKSP
Ostatní b ěžné výdaje/p řípěvek na čin. PO:
* geologická činnost
* sanace lokalit po sov.armádě
* stará důlní díla
* NATURA 2000 (bez mzd. prostředků)
* újmy ze ztížení zem.hospodaření 
* Program péče o krajinu
* Příspěvek na hospodaření v lesích NP 
* Příspěvek ZOO (včetně služeb)
* obligatorní soc.zdrav.dávky prac.v hornictví
* dotace VÚSC na podporu NS EVVO
* kompenzace ztrát obcí na území NP
* neinvest. dotace NNO
* neinv. transfery mezinár. organizacím
* podpora výkonu státná správy v obl. VH (monitoring povrch. vod) 
* příprava na krizové situace
* zahraniční rozvojová pomoc (bez mzd. prostředků) 
* TA OPŽP a ost. projekty OP ŽP (bez mzd. prostředků) 
* OP LZZ (bez mzd. výdajů)
* OP VpK
* EHP Norsko  (bez mzd. výdajů)
* Program česko-švýcarské spolupráce
* program LIFE +  (bez mzd. výdajů)
* ostatní
* ISPROFIN:
** 115 010 Rozvoj a obnova MTZ MŽP (včetně IOP)
** 115 020 Rozvoj a obnova MTZ MŽP
** 115 110 Podpora zlepš. VH infrastruktury a snižování rizika povodní 
** 115 120 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
** 115 130 Podpora rozvoje infrastruktury pro env.vzdělávání, poradenství a osvětu 
** 115 150 Technická asistence
** 115 160 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
** 115 180 Inf.podpora adapt.opatření na extrém.hydromet.jevy
** 115 190 Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu
** 115 210 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
** 115 220 Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
** 115 230 Podpora omezování průmysl.znečištění a env.rizik
** 115 240 Podpora zkvalit.nakládání s odpady a odstr.starých ek.zátěží
** 115 260 Program česko-švýcarské spolupráce
** 115 270 Likvidace škod po živelních pohromách
** 115 280 Nová zelená úsporám

2. Investi ční výdaje:
** 115 020 Rozvoj a obnova MTZ MŽP
** 115 110 Podpora zlepš. VH infrastruktury a snižování rizika povodní 
** 115 120 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
** 115 130 Podpora rozvoje infrastruktury pro env.vzdělávání, poradenství a osvětu 
** 115 150 Technická asistence
** 115 160 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
** 115 180 Inf.podpora adapt.opatření na extrém.hydromet.jevy
** 115 190 Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu
** 115 210 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
** 115 220 Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
** 115 230 Podpora omezování průmysl.znečištění a env.rizik
** 115 240 Podpora zkvalit.nakládání s odpady a odstr.starých ek.zátěží
** 115 260 Program česko-švýcarské spolupráce
** 115 270 Likvidace škod po živelních pohromách
** 115 280 Nová zelená úsporám
** 115 290 Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru

Limit mzd. prost ř. a počtu zaměst. u organizací odm ěň. dle z. č. 143/92:
Mzdové prost ředky celkem
   v tom:* limit prostředků na platy
              * ost. platby za proved.práci (OON)
b) prům. přepočt. počet zaměstnanců
c) průměr. plat v Kč

v tis. Kč

upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č. upr. rozp. skute č.

0 0
0 0

527 889 547 971 52 125 57 446 122 682 330 666 223 868 215 405 214 186 313 828 32 881 32 930 21 520 34 220 161 956 0 1 357 107 1 532 466

494 138 529 677 35 671 36 529 117 491 325 572 169 219 130 348 152 848 176 204 29 921 30 859 12 483 12 503 22 975 0 1 034 746 1 241 692
0 0
0 0
0 0
0 0

494 138 529 677 35 671 36 529 117 491 325 572 169 219 130 348 152 848 176 204 29 921 30 859 12 483 12 503 22 975 0 1 034 746 1 241 692
5 720 5 720 5 720 5 720

0 0
14 486 14 486 14 486 14 486

0 0
24 690 46 005 24 690 46 005

2 550 2 550 3 800 3 800 3 800 3 800 700 700 10 850 10 850
1 662 1 662 858 858 35 35 2 555 2 555

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

543 543 543 543
0 791 13 006 12 194 203 203 13 209 13 188

0 0
0 0

21 115 13 917 21 115 13 917
0 0

0 1 242 0 1 242
0 0

383 851 405 135 28 249 28 249 50 751 72 159 105 011 105 011 108 516 108 516 23 451 23 451 10 950 11 000 15 000 725 779 753 521
109 744 123 208 7 422 8 280 12 413 207 096 59 793 19 680 14 984 17 025 2 635 3 573 833 803 7 975 0 215 799 379 665

0 6 0 6
0 504 7 422 8 280 12 413 36 128 6 400 6 400 7 600 8 905 1 014 1 014 663 663 7 975 43 487 61 894

0 0
0 170 968 711 10 385 7 384 8 114 1 621 1 592 170 0 9 886 191 059

0 0
0 0

0 2 895 0 967 0 140 0 4 002
45 344 48 761 45 344 48 761
64 400 73 943 64 400 73 943

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

52 682 0 52 682 0
0 0

33 751 18 294 16 454 20 917 5 191 5 094 54 649 85 057 61 338 137 624 2 960 2 071 9 037 21 717 138 981 0 322 361 290 774
15 328 4 827 6 864 9 946 5 191 5 094 823 1 652 23 962 8 612 2 165 165 6 756 9 295 30 613 91 702 39 591

58 294 58 294 0
53 826 77 536 37 376 129 012 795 1 906 2 281 12 422 44 192 138 470 220 876

0 5 869 0 5 869
0 0
0 0

4 100 4 627 4 100 4 627
10 000 4 517 10 000 4 517

1 870 1 870 0
4 323 4 323 4 012 8 335 4 323

9 590 10 971 9 590 10 971
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

240 218 242 056 25 267 31 525 93 402 123 367 73 817 76 742 85 642 83 289 12 087 13 204 0 0 0 0 530 433 570 183
223 739 228 967 24 521 29 075 90 566 118 282 73 126 76 187 80 527 78 982 11 882 12 896 504 361 544 389
16 479 13 089 746 2 450 2 836 5 085 691 555 5 115 4 307 205 308 26 072 25 794

763 692 88 66 327 316 245 232 308 265 46 43 1 777 1 614
24 436 27 573 23 221 36 711 23 080 31 193 24 873 27 366 21 788 24 837 21 525 24 992 23 652 28 108

ČHMÚ

Přehled o základních ukazatelích fin. hospoda ření OSS a PO kapitoly 315 - MŽP v roce 2014 (v tis. Kč)

PO celkemKRNAP NP Šumava NP Podyjí nerozepsánoCENIA ČGS Správa jeskyní ČR



Bilance p říjmů a výdaj ů státního rozpo čtu
 v druhovém členění rozpo čtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:315 Ministerstvo životního prostředí v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2014 % Index

třída
seskupe

ní
podsesk. položka

U K A Z A T E L Skutečnost 012.2013 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2014 plnění Sk012.2014/Sk012.2013

položek položek  rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

 P Ř Í J M Y   

111-P1119 **)  Daně z příjmů fyzických osob         

1111
    v tom: Daň z příjmů fyzických osob 
              ze závislé činnosti a funkčních požitků         

1112
               Daň z příjmů fyzických osob 
               ze samostatně výdělečné činnosti         

1113
               Daň z příjmů fyzických osob
               z kapitálových výnosů         

112-P1129 **)  Daně z příjmů právnických osob         
11-
P1119-
P1129  Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnos ů         

121-P1219 **)  Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku         

1211      v tom: Daň z přidané hodnoty          

122 a 123  Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku         

12-P1219  Daně ze zboží a služeb v tuzemsku         
132  Daně a poplatky z provozu motorových vozidel         
133  Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí  ***)         
134  Místní poplatky z vybraných činností a služeb         
135  Ostatní odvody z vybraných činností a služeb         
136  Správní poplatky 970,25 900,00 900,00 828,16 92,02 85,36 
137 Poplatky na činnost správních úřadů         

13  Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 970,25 900,00 900,00 828,16 92,02 85,36 

140 - 1409 **)  Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí         
1401     v tom: Clo         
1402                Podíl na vybraných clech         

14 -1409  Daně a cla za zboží a služby ze zahrani čí         
151  Daně z majetku         
152 -1529 **)  Daně z majetkových a kapitálových převodů         

1521, 1522, 
1523

    v tom:  Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí         

15 - 1529  Majetkové dan ě         

161, 162
 Pojistné na sociální zabezpečení 
 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  *)         

kap313:Fin ř.7121;

kap307,31
2,314,336;

Fin ř.7121;
         z toho: Pojistné na důchodové pojištění 
                     (z PSP 161 a 162)         

163  Pojistné na veřejné zdravotní pojištění         
164  Pojistné na úrazové pojištění         
169  Zrušené daně z objemu mezd         

16 Povinné pojistné         

170 **)

1119,1129,
1219,1409,
1529  Ostatní daňové příjmy         

17

1119,1129,
1219,1409,
1529  Ostatní da ňové p říjmy         

1

 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
 (daně, poplatky, pojistné) 970,25 900,00 900,00 828,16 92,02 85,36 

1 - 16

 Z daňových příjmů celkem: 
 příjmy z daní a poplatk ů 970,25 900,00 900,00 828,16 92,02 85,36 

6.6.2017
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211  Příjmy z vlastní činnosti 35 851,71 21 685,00 21 686,15 32 284,19 148,87 90,05 

212  Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 5 524,42 1 675,00 4 797,00 4 797,00 100,00 86,83 

2122     z toho: Odvody příspěvkových organizací         

2123                 Ostatní odvody příspěvkových organizací 5 524,42 1 675,00 4 797,00 4 797,00 100,00 86,83 

213  Příjmy z pronájmu majetku 9 135,91 4 860,00 4 892,22 9 275,33 189,59 101,53 

214 Výnosy z finančního majetku 10,00 18 741,00 14 015,36 3,82 0,03 38,25 

215  Soudní poplatky         

21
 Příjmy z vlastní činnosti a odvody p řebytk ů
 organizací s p římým vztahem 50 522,05 46 961,00 45 390,72 46 360,34 102,14 91,76 

221  Přijaté sankční platby 16,93   26,24   154,99 

222
 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy 
 z finančního vypořádání předchozích let 1 667,61 756,00 797,17 -834,72 -104,71 -50,06 

5 22  Přijaté sank ční platby a vratky transfer ů 1 684,53 756,00 797,17 -808,49 -101,42 -47,99 

231
 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
 dlouhodobého majetku 6,13 2,00 33,56 39,27 117,01 640,41 

232  Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) 10 886,64 4 101,00 6 372,43 6 854,70 107,57 62,96 

234  Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 75 849,37 85 000,00 86 208,61 73 738,91 85,54 97,22 

235  Příjmy za využívání dalších majetkových práv         

236  Dobrovolné pojistné         

23
 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
 a ostatní neda ňové p říjmy 86 742,14 89 103,00 92 614,61 80 632,88 87,06 92,96 

241  Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů  500,00       

242
 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných
 společností a podobných subjektů         

243
 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 
 úst řední úrovn ě         

244
 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 
 územní úrovn ě         

245
 Splátky půjčených prostředků od zřízených
 a podobných subjektů         

246  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva         
247  Splátky půjčených prostředků ze zahraničí         
248  Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek         

24  Přijaté splátky p ůjčených prost ředků   500,00       

251  Příjmy sdílené s Evropskou unií         

25  Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem         

2
 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 138 948,73 137 320,00 138 802,50 126 184,74 90,91 90,81 

311  Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)    2 242 324,26 1 533 058,00 1 531 575,50 1 534 465,50 100,19 68,43 

312  Ostatní kapitálové příjmy            

31
 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
  a ostatní kapitálové p říjmy  2 242 324,26 1 533 058,00 1 531 575,50 1 534 465,50 100,19 68,43 

320  Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku         

32  Příjmy z prodeje dlouhodobého finan čního majetku         

3
 KAPITÁLOVÉ P ŘÍJMY CELKEM 2 242 324,26 1 533 058,00 1 531 575,50 1 534 465,50 100,19 68,43 

411
 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. 
úrovně 1 283 327,40 243 336,62 256 421,74 1 522 953,64 593,93 118,67 

4118    z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 1 283 327,40 243 336,62 256 421,74 1 522 953,64 593,93 118,67 

412
 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů 
 územní úrovně         

413  Převody z vlastních fondů 7 978,70   8 613,93   107,96 

415  Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí    2 039,47     
4153    z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie    2 039,47     

416  Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv          

41  Neinvesti ční přijaté transfery   1 291 306,10 243 336,62 256 421,74 1 533 607,03 598,08 118,76 

421
 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední 
úrovně 10 512 217,18 8 514 085,90 25 284 085,90 16 978 376,19 67,15 161,51 

4218    z toho: Investiční převody z Národního fondu 10 512 217,18 8 514 085,90 25 284 085,90 16 978 376,19 67,15 161,51 

422
 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní 
úrovně         

423  Investiční přijaté transfery ze zahraničí         

4233   z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie         

424  Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv         

42  Investi ční přijaté transfery  10 512 217,18 8 514 085,90 25 284 085,90 16 978 376,19 67,15 161,51 

4
  PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 11 803 523,28 8 757 422,52 25 540 507,64 18 511 983,22 72,48 156,83 

1,2,3,4
 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

14 185 766,52 10 428 700,52 27 211 785,64 20 173 461,62 74,14 142,21         

11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,41,42 Kontrolní součet (seskupení položek) 14 185 766,52 10 428 700,52 27 211 785,64 20 173 461,62 74,14 142,21 

Strana 2



Bilance p říjmů a výdaj ů státního rozpo čtu
 v druhovém členění rozpo čtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:315 Ministerstvo životního prostředí v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2014 % Index

třída
seskupe

ní
podsesk. položka

U K A Z A T E L Skutečnost 012.2013 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2014 plnění Sk012.2014/Sk012.2013

položek položek  rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

6.6.2017

V Ý D A J E         

501  Platy    597 358,08 613 825,78 622 002,75 624 775,69 100,45 104,59 

5011
       v tom: Platy zaměstnanců v pracovním
                  poměru 597 358,08 613 825,78 622 002,75 624 775,69 100,45 104,59 

5012
                  Platy zaměstnanců ozbrojených 
                  sborů a složek ve služebním poměru         

5013
                  Platy státních zaměstnanců 
                  ve správních úřadech         

5014

                  Platy zaměstnanců v pracovním 
                  poměru odvozované od platů 
                  ústavních činitelů         

5019                   Ostatní platy         

502  Ostatní platby za provedenou práci 15 589,41 8 315,44 8 315,44 15 837,61 190,46 101,59 

5021         v tom: Ostatní osobní výdaje 11 711,69 7 034,44 6 932,44 10 871,46 156,82 92,83 

5022
                   Platy představitelů státní moci 
                   a některých orgánů 1 279,20 1 281,00 1 281,00 1 279,20 99,86 100,00 

5023                    Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů         
5024                    Odstupné 2 598,51  102,00 3 686,95 3 614,66 141,89 
5025                    Odbytné         
5026                    Odchodné         

5027

                   Náležitosti osob vykonávajících 
                   vojenská cvičení a další vojenskou 
                   službu         

5029
                   Ostatní platby za provedenou práci
                   jinde nezařazené          

503  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4)   206 221,11 211 479,55 214 278,13 216 056,04 100,83 104,77 

5031, 2 a 9

   z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, 
              veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné 
              pojistné placené zaměstnavatelem   206 221,11 211 479,55 214 278,13 216 056,04 100,83 104,77 

504  Odměny za užití duševního vlastnictví 10,00  92,00 92,00 100,00 920,00 

505  Mzdové náhrady         

50
 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou 
  práci a pojistné   819 178,60 833 620,77 844 688,32 856 761,34 101,43 104,59 

513  Nákup materiálu 30 815,59 22 156,00 49 667,81 63 943,04 128,74 207,50 

514  Úroky a ostatní finanční výdaje 69,11 153,00 234,70 75,80 32,30 109,68 

515  Nákup vody, paliv a energie 38 470,61 41 523,80 40 652,58 35 767,71 87,98 92,97 

516  Nákup služeb 456 529,00 313 472,86 508 700,71 417 088,12 81,99 91,36 

517  Ostatní nákupy 49 888,59 32 807,30 77 389,59 51 069,86 65,99 102,37 

5171     z toho: Opravy a udržování 23 718,13 9 736,30 44 579,91 30 707,67 68,88 129,47 

5173                  Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 401,14 19 681,00 24 831,72 15 304,70 61,63 93,31 

518  Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry      513,50     

519
 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, 
 náhrady a věcné dary 52 535,65 1 441,00 359 945,94 309 699,47 86,04 589,50 

51  Neinvesti ční nákupy a související výdaje 628 308,55 411 553,96 1 037 104,84 877 643,99 84,62 139,68 
521  Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 263 011,83 15 419,26 904 574,99 950 060,35 105,03 361,22 
522  Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 94 247,23 5 018,00 127 525,95 251 844,09 197,48 267,22 

5222         z toho:  Neinvestiční transfery občanským sdružením 70 201,78 5 018,00 88 829,91 165 618,43 186,44 235,92 

5229
                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým 
                     a podobným organizacím   2 049,31  1 016,25 4 656,47 458,20 227,22 

523
  Neinvestiční nedotační transfery
  podnikatelským subjektům         

524
  Neinvestiční nedotační transfery 
  neziskovým a pod. organizacím         

525   Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním         

52 Neinvesti ční transfery soukromoprávním subjekt ům 357 259,05 20 437,26 1 032 100,93 1 201 904,44 116,45 336,42 

531
 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
 úst řední úrovn ě 269 449,83  69 209,58 294 543,65 425,58 109,31 

5312    z toho: Neinvestiční transfery státním fondům 269 449,83  69 184,01 294 543,65 425,74 109,31 

5314
                Neinvestiční transfery fondům sociálního
                a veřejného zdravotního pojištění           

5318

                Neinvestiční transfery prostředků 
                do státních finančních aktiv          
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532
 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
 územní úrovn ě 671 919,18 42 200,00 701 121,58 1 226 954,96 175,00 182,60 

5321      v tom: Neinvestiční transfery obcím 576 548,27 42 200,00 584 916,90 1 010 527,77 172,76 175,27 

5322
                Neinvestiční transfery obcím v rámci  
                souhrnného dotačního vztahu         

5323                 Neinvestiční transfery krajům 67 785,47  58 416,63 142 799,44 244,45 210,66 

5324
                Neinvestiční transfery krajům v rámci 
                souhrnného dotačního vztahu         

5325                Neinvestiční transfery regionálním radám         

5329
                Ostatní neinvestiční transfery veřejným 
                rozpočtům územní úrovně 27 585,44  57 788,05 73 627,75 127,41 266,91 

533
 Neinvestiční transfery příspěvkovým
 a podobným organizacím 1 047 087,34 744 095,83 1 115 549,42 1 334 631,59 119,64 127,46 

534  Převody vlastním fondům 5 973,26 6 138,26 6 220,57 6 249,10 100,46 104,62 

5342
   z toho:  Převody fondu kulturních a sociálních potřeb
                a sociálnímu fondu obcí a krajů   5 973,26 6 138,26 6 220,57 6 249,10 100,46 104,62 

5346                 Převody do fondů organizačních složek státu         

536  Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 414,94 2 649,00 4 644,48 2 886,35 62,15 203,99 

53
 Neinvesti ční transfery ve řejnoprávním subjekt ům a
 mezi pen ěžními fondy téhož subjektu 1 995 844,55 795 083,08 1 896 745,63 2 865 265,65 151,06 143,56 

541  Sociální dávky         
542  Náhrady placené obyvatelstvu 2 060,25 2 760,00 4 357,01 3 485,06 79,99 169,16 
549  Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 65 648,88  202 544,95 153 164,93 75,62 233,31 

54  Neinvesti ční transfery obyvatelstvu 67 709,13 2 760,00 206 901,96 156 649,99 75,71 231,36 

551
 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 
  a nadnárodním orgánům 63 685,55 218 890,94 179 270,94 181 660,81 101,33 285,25 

5514

     z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských 
                 společenství do rozpočtu Evropské 
                 unie podle daně z přidané hodnoty         

5515

                 Odvody vlastních zdrojů Evropských 
                 společenství do rozpočtu Evropské
                 unie podle hrubého národního důchodu         

552  Neinvestiční transfery cizím státům           
553  Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí   40 000,00 40 000,00 100,00   

55  Neinvesti ční transfery do zahrani čí 63 685,55 218 890,94 219 270,94 221 660,81 101,09 348,06 

561
 Neinvestiční půjčené prostředky
 podnikatelským subjekt ům          

562
 Neinvestiční půjčené prostředky  
 neziskovým a podobným organizacím           

563
 Neinvestiční půjčené prostředky 
 veřejným rozpo čtům úst řední úrovn ě          

564
 Neinvestiční půjčené prostředky  
 veřejným rozpo čtům územní úrovn ě           

565
 Neinvestiční půjčené prostředky 
 příspěvkovým a pod. organizacím          

566  Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu          
567  Neinvestiční půjčené prostředky do zahrani čí          

56  Neinvesti ční půjčené prost ředky         

571
 Převody Národnímu fondu na spolufinancování
 programu PHARE         

572
 Převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 programu ISPA           

573
 Převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 programu SAPARD         

574
 Převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 komunitárních program ů         

575
 Převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 ostatních programů Evropských společenství a ČR          

576
 Převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí          

577
 Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu 
  na vyrovnání kurzových rozdílů           

579  Ostatní převody do Národního fondu          

57  Neinvesti ční převody Národnímu fondu           

590  Ostatní neinvestiční výdaje 12 421,14 625 593,17 259 892,73 1 193,22 0,46 9,61 

59  Ostatní neinvesti ční výdaje 12 421,14 625 593,17 259 892,73 1 193,22 0,46 9,61 

5
 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

3 944 406,57 2 907 939,19 5 496 705,34 6 181 079,42 112,45 156,70 
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611  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 16 928,56 9 652,00 6 466,92 11 511,85 178,01 68,00 
612  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   79 111,45 22 983,34 216 855,01 184 913,07 85,27 233,74 
613  Pozemky         

61  Investi ční nákupy a související výdaje 96 040,01 32 635,34 223 321,93 196 424,92 87,96 204,52 

620  Nákup akcií a majetkových podílů         

62  Nákup akcií a majetkových podíl ů         

631  Investiční transfery podnikatelským subjektům 3 375 106,60  7 602 705,03 9 676 628,23 127,28 286,71 

632  Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím 149 597,96  250 939,60 353 090,56 140,71 236,03 

633
 Investiční transfery veřejným rozpočtům 
 úst řední úrovn ě   2 961,12  1 404,28 3 934,29 280,16 132,86 

6335     z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům         

634
 Investiční transfery veřejným rozpočtům
 územní úrovn ě 10 169 085,35  12 762 463,15 17 157 730,35 134,44 168,72 

6341    v tom: Investiční transfery obcím 8 369 968,56  10 247 356,44 14 195 878,20 138,53 169,60 
6342               Investiční transfery krajům 105 904,32  257 872,89 439 793,67 170,55 415,27 

6343
              Investiční transfery obcím v rámci 
              souhrnného dotačního vztahu         

6344
              Investiční transfery krajům v rámci 
              souhrnného dotačního vztahu         

6345               Investiční transfery regionálním radám         

6349
              Ostatní investiční transfery veřejným 
              rozpočtům územní úrovně   1 693 212,47  2 257 233,81 2 522 058,47 111,73 148,95 

635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 519 275,10 15 871,50 762 565,76 938 032,36 123,01 180,64 
636  Investiční převody vlastním fondům          
637  Investiční transfery obyvatelstvu 28 267,94  215 226,03 323 165,53 150,15 1 143,22 
638  Investiční transfery do zahraniční         

63  Investi ční transfery 14 244 294,07 15 871,50 21 595 303,85 28 452 581,31 131,75 199,75 

641  Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům           

642
 Investiční půjčené prostředky neziskovým 
 a podobným organizacím           

643
 Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 
 úst řední úrovn ě          

644
 Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 
 územní úrovn ě         

645
 Investiční půjčené prostředky příspěvkovým  
 a podobným organizacím           

646  Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu           
647  Investiční půjčené prostředky do zahraničí          

64  Investi ční půjčené prost ředky         

671
 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování  
 programu PHARE         

672
 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 programu ISPA         

673
 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 programu SAPARD         

674
 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 komunitárních program ů          

675
 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 ostatních programů Evropských společenství a ČR           

676
 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 
 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí          

679  Ostaní investiční převody do Národního fondu           
67  Investi ční převody Národnímu fondu          

690  Ostatní kapitálové výdaje  9 852 442,26 2 505 048,64     
69  Ostatní kapitálové výdaje  9 852 442,26 2 505 048,64     

6
 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

14 340 334,09 9 900 949,10 24 323 674,42 28 649 006,23 117,78 199,78 

5,6
 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

18 284 740,66 12 808 888,29 29 820 379,77 34 830 085,65 116,80 190,49 

1,2,3,4-(5,6)   Rozdíl p říjmů a výdaj ů státního rozpo čtu -4 098 974,13 -2 380 187,77 -2 608 594,13 -14 656 624,04 561,86 357,57 

       

50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, 63,64,67,69 Kontrolní součet (seskupení položek) 18 284 740,66 12 808 888,29 29 820 379,77 34 830 085,65 116,80 190,49 
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Bilance p říjmů a výdaj ů státního rozpo čtu
 v druhovém členění rozpo čtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:315 Ministerstvo životního prostředí v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2014 % Index

třída
seskupe

ní
podsesk. položka

U K A Z A T E L Skutečnost 012.2013 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2014 plnění Sk012.2014/Sk012.2013

položek položek  rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

6.6.2017

 FINANCOVÁNÍ        

8111  Krátkodobé vydané dluhopisy         

8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů         

8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         

8114

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 
prostředky         

8115

 Změna stavu krátkodobých prostředků
 na bankovních účtech         

8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy         

8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje         

811  Krátkodobé financování           

8121  Dlouhodobé vydané dluhopisy         

8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů         

8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje         

812  Dlouhodobé financování           

81  Financování z tuzemska celkem         

8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy         

8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje         

821  Krátkodobé financování           

8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy         

8223  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky            

8224

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků         

822  Dlouhodobé financování          
82  Financování ze zahrani čí celkem           

830

 Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 
financující položky         

83
 Pohyby na ú čtech pro financování nepat řící na jiné 
financující položky         

890  Opravné položky k peněžním operacím         
89  Opravné položky k pen ěžním operacím         

8  FINANCOVÁNÍ CELKEM         
(1+2+3+4)-(5+6)+8     

 Kontrola - rozdíl salda SR a financování -4 098 974,13 -2 380 187,77 -2 608 594,13 -14 656 624,04 561,86 357,57 
    

Vysvětlivky: *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek
    na PSP 161 a 162 rozp. skladby

POD  - pododdíl  **) Poznámka:  Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty 
P      - položka                          v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
PSP  - podseskupení položek                          položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
SP    - seskupení položek ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Strana 6



SNP ČŠ v tis. Kč

mimorozpočtové 
prostředky

z nepostř. 
výdajů

prostř. Do 
RF k 31.12.

text 71 72 73 74 75 76 77

Souhrnné ukazatele
 Příjmy celkem 22 500 22 500,00 0,00 75 125,34 749,53 0,00 0,00

 Výdaje celkem 49 506 148 761,17 180 967,18 105 129,42 793,53 15 280,60 0,00

Specifické ukazatele - p říjmy

 Daňové příjmy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 
 a přijaté transfery celkem

22 500 22 500,00 0,00 75 125,34 749,53 0,00 0,00

  v tom: 
   příjmy z rozpočtu Evropské unie 

0 0,00 0,00 41 722,14 0,00 0,00 0,00

   příjmy z prostředků 
   finančních mechanismů 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   ostatní nedaňové příjmy, kapitálové
   příjmy a přijaté transfery celkem 22 500 22 500,00 0,00 33 403,20 749,53 0,00 0,00

Specifické ukazatele - výdaje

 Ochrana přírody a krajiny 0 74 291,29 79 161,62 42 716,63 0,00 1 955,55 0,00

 Technická ochrana životního prostředí 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ochrana klimatu a ovzduší 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní činnosti v životním prostředí 49 506 74 469,88 101 805,56 62 412,80 793,53 13 325,05 0,00

Průřezové ukazatele 
 Platy zaměstnanců a ostatní
 platby za provedenou práci

14 041 14 183 15 303 15 291,85 0,00 1 120,00 0,00

 Povinné pojistné placené 
 zaměstnavatelem 

4 774 4 831 5 212 5 177,01 0,00 380,80 0,00

Převod fondu kulturních 
 a sociálních potřeb

138 140 151 150,51 0,00 11,20 0,00

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 789 13 931 15 051 15 051,02 0,00 1 120,00 0,00

 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 
 včetně programů spolufinancovaných 
 z prostředků zahraničních programů 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 v tom: ze státního rozpočtu celkem 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            v tom: institucionální podpora celkem 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                      účelová podpora celkem 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           podíl prostředků 
           zahraničních programů 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Účelová podpora na programy 
 aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Institucionální podpora výzkumných
 organizací podle zhodnocení
 jimi dosažených výsledků

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Zajištění přípravy na krizové situace 
 podle zákona č. 240/2000 Sb.

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Výdaje spolufinancované z rozpočtu
 Evropské unie bez SZP celkem 

0,00 69 742,28 74 016,05 37 658,56 0,00 1 358,98 0,00

   v tom: ze státního rozpočtu  0 3 874,57 4 112,00 2 092,14 0,00 75,50 0,00
                podíl rozpočtu Evropské unie  0 65 867,71 69 904,05 35 566,42 0,00 1 283,48 0,00
 Výdaje na společné projekty, které 
 jsou zčásti financovány z prostředků 
 finančních mechanismů celkem

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   v tom: ze státního rozpočtu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             podíl prostředků 
             finančních mechanismů 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Výdaje vedené v informačním systému 
 programového financování celkem 0 96 578,45 118 768,69 49 514,18 0,00 6 060,09 0,00

Plnění závazných ukazatel ů státního rozpo čtu k 31.12.2014

Ukazatele
Schválený 
rozpo čet

Rozpočet
po změnách

Konečný rozpo čet
Výsledek od 
počátku roku

z toho:





Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Organizační složky státu celkem 622 141 221 8 315 444 613 825 777 1 808 28 292 630 318 192 8 315 444 622 002 748 1 836 28 232 21 185 366 28 628 146 0 0 0 0
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru 613 825 777 1 808 28 292 622 002 748 1 836 28 232 28 628 146 0 0 0
            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů 1 281 000 1 281 000 0 0
v tom:

a) Státní správa celkem 456 746 393 8 039 024 448 707 369 1 186 31 528 467 955 093 8 039 024 459 916 069 1 214 31 570 20 575 894 12 816 614 0 0 0 0
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru 448 707 369 1 186 31 528 459 916 069 1 214 31 570 12 816 614 0 0 0
            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů 1 281 000 1 281 000 0 0
v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   265 795 856 7 384 184 258 411 672 558 38 592 275 203 002 7 384 184 267 818 818 586 38 086 20 575 894 11 696 614 0 0 0
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru 258 411 672 558 38 592 267 818 818 586 38 086 11 696 614
            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 0 0 0 0 0 0
            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů 1 281 000 1 281 000
II. Organizační složky státu - státní správa celkem 190 950 537 654 840 190 295 697 628 25 252 192 752 091 654 840 192 097 251 628 25 491 0 1 120 000 0 0 0 0
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru 190 295 697 628 25 252 192 097 251 628 25 491 1 120 000 0 0 0
V tom:

- Česká inspekce životního prostředí 176 909 135 402 900 176 506 235 577 25 492 178 569 135 402 900 178 166 235 577 25 732 0 0 0 0
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru 176 506 235 577 25 492 178 166 235 577 25 732
- Správa NP České Švýcarsko 14 041 402 251 940 13 789 462 51 22 532 14 182 956 251 940 13 931 016 51 22 763 1 120 000 0 0 0
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 789 462 51 22 532 13 931 016 51 22 763 1 120 000
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a 
právní ochrany

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Ostatní organizační složky státu celkem 165 394 828 276 420 165 118 408 622 22 122 162 363 099 276 420 162 086 679 622 21 716 609 472 15 811 532 0 0 0
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165 118 408 622 22 122 162 086 679 622 21 716 15 811 532

Příspěvkové organizace celkem 520 552 599 24 554 766 495 997 833 1 783 23 182 530 433 801 26 071 704 504 362 097 1 777 23 652 4 547 913 67 823 861

Organizační složky státu a příspěvkové organizace 
celkem

1 142 693 820 32 870 210 1 109 823 610 3 591 25 755 1 160 751 993 34 387 148 1 126 364 845 3 613 25 979 25 733 279 96 452 007 0 0 0 0

Vypracovala: (p říjmení, telefon, podpis)  Ing. M. Vaková, 26712 267 4 Kontrolovala: (p říjmení, telefon, podpis)  Ing. Z. Benešová, 26712 2 232 Datum:  2.3.2015

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)
Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 

1 písm. b) 

z toho:
Počet 

zaměstnanců v 
ročním průměru

Průměrný 
plat

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Počet 

zaměstnanců v 
ročním průměru

Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 
1 písm. c)

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Počet 

zaměstnanců v 
ročním průměru

Prostředky na platy a 
ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 
náklady)

z toho:

Počet 
zaměstnanců 

Průměrný 
plat

Prostředky na platy a 
ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 
náklady)

Ostatní platby za 
provedenou práci (OON)

Prostředky na platy 
Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy 
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Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí

a

Organizační složky státu celkem
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 

            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů

v tom:

a) Státní správa celkem
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 

            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů

v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 

            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů

II. Organizační složky státu - státní správa celkem
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

V tom:

- Česká inspekce životního prostředí
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

- Správa NP České Švýcarsko
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a 
právní ochrany

b) Ostatní organizační složky státu celkem
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Příspěvkové organizace celkem

Organizační složky státu a příspěvkové organizace 
celkem

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

640 613 297 15 837 606 624 775 691 1 708 30 483 7 218 515 17 510 253 0 0 0 0 0 1 009 298 2 434 630 0

624 775 691 1 708 30 483 17 510 253 0 0 0 0 2 434 630 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 279 200 0 0 0

468 919 839 15 075 765 453 844 074 1 148 32 945 6 741 384 9 252 050 0 0 0 0 0 944 018 0 0

453 844 074 1 148 32 945 9 252 050 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 279 200 0 0 0

275 058 855 14 432 032 260 626 823 556 39 063 6 741 384 8 132 050 0 0 0 0 944 018 0 0
260 626 823 556 39 063 8 132 050 0

0
1 279 200

193 860 984 643 733 193 217 251 592 27 198 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0
193 217 251 592 27 198 1 120 000 0 0 0 0 0 0

178 569 135 402 900 178 166 235 543 27 343 0 0 0 0 0 0 0
178 166 235 543 27 343

15 291 849 240 833 15 051 016 49 25 597 1 120 000 0 0 0 0 0 0
15 051 016 49 25 597 1 120 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 693 458 761 841 170 931 617 560 25 436 477 131 8 258 203 0 0 0 0 65 280 2 434 630 0

170 931 617 560 25 436 8 258 203 2 434 630

570 182 187 25 793 661 544 388 526 1 614 28 108 1 992 795 14 405 818 0 30 322 004 103 119 4 954 902 0

1 210 795 484 41 631 267 1 169 164 217 3 322 29 329 7 218 515 17 510 253 0 1 992 795 14 405 818 0 30 322 004 1 112 417 7 389 532 0

Skutečnost za rok 2014
Čerpání nároku na použití úspor z 

minulých let podle § 47 rozpočtových 
pravidel

Čerpání v dalších případech překročení 
povoleného MF

Čerpání 
prostředků na 
podporu vědy 

a výzkumu Prostředky na platy a 
ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 
náklady)

z toho:
Průměrný 

přepočtený počet 
zaměstnanců

Průměrný 
plat

Čerpání mimorozpočtových zdrojů

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Průměrný 

přepočtený počet 
zaměstnanců

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Průměrný 

přepočtený počet 
zaměstnanců

Ostatní platby za 
provedenou práci (OON)

Prostředky na platy 

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Průměrný 

přepočtený počet 
zaměstnanců
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Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí

a

Organizační složky státu celkem
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 

            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů

v tom:

a) Státní správa celkem
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 

            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů

v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

            Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů 

            Platy představitelů státní moci  a některých orgánů

II. Organizační složky státu - státní správa celkem
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

V tom:

- Česká inspekce životního prostředí
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

- Správa NP České Švýcarsko
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a 
právní ochrany

b) Ostatní organizační složky státu celkem
v tom:   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Příspěvkové organizace celkem

Organizační složky státu a příspěvkové organizace 
celkem

Tabulka  č. 3

v Kč v Kč v Kč
32 33 34 35

0 0 0

0 0
0 0

0

0 0 0

0 0
0 0

0

0 0

0 0 0
0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

46 250 222

0 0 0 46 250 222

Čerpání prostředků vyčleněných z limitů 
regulace zaměstnanosti včetně 

souvisejícího počtu zaměstnanců
Zůstatek 

fondu odměn 
k 31.12.2014

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Průměrný 

přepočtený počet 
zaměstnanců
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Kapitola:   315-Ministerstvo životního prost ředí     Tabulka č. 4

Přehled výdaj ů státního rozpo čtu na podporu výzkumu a vývoje

 A. Přehled ú čelových výdaj ů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2014
v tis. Kč

Rozpočet Skutečnost

řádek Organizace po změnách 2014  k 31.12.2014

běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Státní organizace :    celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. v tom:  OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2.  PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.  PO )* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. OS a PO v působnosti ÚSC:celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. v tom:  OS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.  PO 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Vysoké školy:           celkem          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Veřejné výzkumné instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatní subjekty :      celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vysvětlivky k tabulce A:
řádek 1:  státní organizace = zřizovatelem je stát  

řádek 1.3 )*:  PO  jiných zřizovatelů (státních) 

řádek 2:   organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

řádek 3:   veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy  

                bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb. 

řádek 5.2.: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

 z toho čerpáno z toho nároky 

z rezervního fondu z p ředchozích let

v tom:  podnikatelské subjekty
           neziskové apod.organizace

Související výdaje

Účelové výdaje celkem
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    Tabulka č. 4

 B. Přehled institucionálních výdaj ů na výzkum a vývoj v roce 2014
v tis. Kč

Rozpočet Skutečnost

řádek Organizace po změnách 2014  k 31.12.2014

běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. OSS 0,00 0,00 0,00 0,00

2. PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. OS a PO v působnosti ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Vysoké školy 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Veřejné výzkumný instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Podnikatelské subjekty 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Neziskové a podobné organizace 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Institucionální výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozpočet Skutečnost

řádek Organizace po změnách 2014  k 31.12.2014

běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

1.a. v tom: ze státního rozpočtu
1.b.

1.1.

1.1.a. v tom: ze státního rozpočtu
1.1.b.

1.2.

1.2.a. v tom: ze státního rozpočtu
1.2.b.

 z toho čerpáno z toho nároky 

z rezervního fondu z p ředchozích let

výdaje na zahraniční programy 
celkem

kryté příjmy ze zahraničních programů

výdaje na zahraniční programy 
celkem (EU)

kryté příjmy ze zahraničních programů

C. Přehled výdaj ů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z p rost ředků ze zahrani čních program ů v roce 2014        

 z toho čerpáno z toho nároky 

z rezervního fondu z p ředchozích let

      výdaje na zahraniční programy 
celkem (EHP Norsko)

kryté příjmy ze zahraničních programů
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    Tabulka č. 4

D. Přehled výdaj ů na výzkum a vývoj celkem, v četně program ů spolufinancovaných z prost ředků zahrani čních program ů, v roce 2014  
Rozpočet Skutečnost

řádek Organizace po změnách 2014  k 31.12.2014

běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. v tom: státní rozpočet (A.7.+ B.9.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav RF Stav RF Nároky
řádek k 1.1.2014

běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.     z toho spolufinancování 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.+2.+3. Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vysvětlivky k tabulce B :
řádek 1 a 2 : státní organizace

řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. 

řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. 

Vysvětlivky k tabulce C:
Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4.

Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.

Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování  (i v tabulkách D. a E.)

Vysvětlivky k tabulce E :
V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich. 

řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.

Vypracovala:  Ing. Z. Benešová, 267122232 Kontrolovala:   Ing. M. Vaková, 267122674 Datum:   1.3.2015
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

z rezervního fondu z p ředchozích let

výdaje na výzkum a vývoje celkem 
včetně zahraničních programů

kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 
C.1.b.) 

 z toho čerpáno z toho nároky 

Účelové prostředky 

Institucionální prostředky

kryté příjmy ze zahraničních programů 

E. Přehled prost ředků na výzkum a vývoj p řevedených do rezervního fondu a stav vzniklých náro ků    
Nároky 

k 31.12.2014 k 1.1.2014 k 31.12.2014
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Kapitola:   315-Ministerstvo životního prost ředí

Přehled  výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím,
transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským  

a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly 

v tis. Kč
Rozpočet 2014 Skutečnost

schválený po změnách  k 31. 12. 2014

Běžné výdaje organizačních složek státu celkem (včetně transferů obyvatelstvu) 2 101 206,10 2 578 723,83 2 123 044,78
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 7 493,48 4,05

Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem (včetně transferů obyvatelstvu) 9 885 077,60 2 943 596,61 519 590,44
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 57 841,96 3,62

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 744 095,83 1 115 549,42 1 334 631,59
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 52 682,00 3 242,67

Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 15 871,50 762 565,76 938 032,36
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem 42 200,00 701 121,58 1 226 954,96
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 2 227,65 0,00

transfery
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)

Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem 12 762 463,15 17 157 730,35
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 14 635,73 56,15

transfery
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)

Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům
 a neziskovým institucím celkem 20 437,26 1 032 100,93 1 201 904,44
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 6,33

transfery
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)

Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům 
a neziskovým institucím celkem 7 853 644,62 10 029 718,79
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

transfery
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)

Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem 69 209,58 294 543,65
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Investiční příspěvky státním fondům celkem 1 404,28 3 934,29
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

celkem
 z toho: neinvestiční

investiční

Běžné výdaje kapitoly celkem 2 907 939,19 5 496 705,34 6 181 079,42
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 62 403,13 3 253,05

Kapitálové výdaje kapitoly celkem 9 900 949,10 24 323 674,42 28 649 006,23
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 72 477,69 59,77

Vypracovala:   Ing. Z. Benešová, 26712 2232 Kontrolovala:  Ing. M. Vaková, 26712 2674
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)  (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) Datum:  1.3.2015

Tabulka č. 5

Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti



Kapitola:   315-Ministerstvo životního prost ředí   Tabulka č. 6

Přehled  ú čelových transfer ů a půjčených prost ředků (návratných finan čních výpomocí) 

v tis. Kč
Rozpočet 2014 Skutečnost

schválený po změnách  k 31.12.2014

Účelové neinvestiční transfery krajům celkem (5323) 0,00 58 416,63 142 799,44

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 2 227,65

Účelové investiční transfery krajům celkem (6342) 0,00 257 872,89 439 793,67

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 

krajům celkem

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 

krajům celkem

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové neinvestiční transfery obcím celkem (5321+5329) 42 200,00 642 704,95 1 084 155,52

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové investiční transfery obcím celkem (6341+6349) 0,00 12 504 590,26 16 717 936,68

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 14 635,73 56,15

Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 

obcím celkem

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 

obcím celkem

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 

regionálním radám regionů soudržnosti celkem

 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Vypracovala:   Ing. Z. Benešová, 26712 2232 Kontrolovala:   Ing. M. Vaková, 26712 2674
(jméno, popřípadě jména, (jméno, popřípadě jména, 
a příjmení, telefon, podpis) a příjmení, telefon, podpis) Datum:  1.3.2015

 

krajům, obcím a jiným subjekt ům z rozpo čtu kapitoly



Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí Tabulka č. 10
Období: 2014

tis. Kč

schválený po změnách
mimorozpočtové 

zdroje

příjem prostředků podle § 25 
odst. 1 písm. c) zákona č. 

218/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6=(3-5):2

10 - Fond soudržnosti 0 0 0 0,0

08 - OP Infrastruktura 0 0 0 0,0

32 - OPVpK 4 862 17 948 14 203 79,1

33 - OPLZZ 735 735 6 940 944,1

36 - IOP 8 075 8 075 15 551 192,6

37 - OPTP MMR (MŽP PAS) 0 0 0 0,0

43 - OPNS 0 0 2 039 0,0

53 - OPŽP SF 500 000 2 284 000 1 494 944 65,5

54 - OPŽP FS 8 000 000 22 986 000 16 782 771 73,0

    Ú h r n e m 8 513 673 25 296 758 18 316 448 72,4

z toho:

Operační programy/FS progr.obd.2004-2006 0 0 0 0,0

Operační programy progr.obd. 2007-2013 8 513 673 25 296 758 18 316 448 72,4

programy progr.obd. 2014-20yy

Transition Facility celkem

Komunitární programy celkem

Ostatní celkem

tis. Kč

schválený po změnách
mimorozpočtové 

zdroje

příjem prostředků podle § 25 
odst. 1 písm. c) zákona č. 

218/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6=(3-5):2

přímé platby

Horizontální plán rozvoje venkova

Celkem 

přímé platby

Program rozvoje venkova

Společná organizace trhu

Celkem 

Celkem 

   Ú h r n em 

tis. Kč

schválený po změnách
mimorozpočtové 

zdroje

příjem prostředků podle § 25 
odst. 1 písm. c) zákona č. 

218/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6=(3-5):2

Celkem 

Program švýcarsko-české spolupráce 218 750 218 750 186 921 85,4

EHP Norsko 25 000 25 000 0 0,0

Celkem 243 750 243 750 186 921 76,7

Celkem 

Ú h r n e m 243 750 243 750 186 921 76,7

Sestavil: A. Zemanová, 267122411 Kontroloval: Ing. Z. Benešová, 267122232,  Ing. M. Tóth, 267122909 Datum: 10.2.2015
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Příjmy do rozpo čtu kapitoly z rozpo čtu EU na financování spole čných program ů EU a ČR  v roce 2014 (bez Spole čné zemědělské politiky)

Název programu (nástroj slovy)

Státní rozpočet

Skutečnost k 
31.12.2014

z toho 

% plnění

programové období 2004-2006

programové období 2007-2013

programové období 2014-20yy

Příjmy do rozpo čtu kapitoly z rozpo čtu EU na Spole čnou zem ědělskou politiku

název (nástroj slovy)

Státní rozpočet

Skutečnost k 
31.12.2014

z toho 

% plnění

programové období 2004-2006

programové období 2007-2013

programové období 2014-20yy

Příjmy do rozpo čtu kapitoly z finan čních mechanism ů

Finanční mechnismy (název)

Státní rozpočet

Skutečnost k 
31.12.2014

z toho 

% plnění

programové období 2004-2006

programové období 2007-2013

programové období 2014-20yy



Kapitola: 315 - MŽP

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10 11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+14 16=8+12 17=9+13 18=10+14 19=11+15

Organiza ční složky státu celkem 31 023 0 64 0 107 171 8 484 510 0 1 0 80 604 9 565 114 55 174 550 0 3 238 872 58 413 422 63 659 060 0 4 319 476 67 978 536

v tom:

Státní správa celkem 39 665 0 25 0 58 83 5 778 363 0 1 080 604 6 858 967 33 728 523 0 3 173 592 36 902 115 39 506 886 0 4 254 196 43 761 082

v tom: 0

Ústřední orgán státní správy   39 665 0 25 0 58 83 5 778 363 0 1 080 604 6 858 967 33 728 523 0 3 173 592 36 902 115 39 506 886 0 4 254 196 43 761 082

v tom: TA OPŽP 39 811 0 25 0 55 80 5 734 316 0 294 143 6 028 459 32 484 470 0 1 666 440 34 150 910 38 218 786 0 1 960 583 40 179 369

OP PS 0 0 0 0 0 0 0 0 132 000 132 000 0 0 0 0 0 0 132 000 132 000

KP LIFE+ 0 0 0 0 0 0 0 0 613 940 613 940 0 0 0 0 0 0 613 940 613 940

OPLZZ 0 0 0 0 0 0 22 705 0 40 521 63 226 128 636 0 229 587 358 223 151 341 0 270 108 421 449

EHP/N 31 577 0 0 0 3 3 21 342 0 0 21 342 1 115 417 0 871 565 1 986 982 1 136 759 0 871 565 2 108 324
Švýc.čs.spol
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 000 406 000 0 0 406 000 406 000

Ostatní organizační složky státu 22 871 0 39 0 49 88 2 706 147 0 0 2 706 147 21 446 027 0 65 280 21 511 307 24 152 174 0 65 280 24 217 454

v tom AOPK: TA OPŽP 26 686 0 32 0 0 32 1 537 123 0 0 1 537 123 8 710 363 0 0 8 710 363 10 247 486 0 0 10 247 486

KP LIFE+ 24 514 0 7 0 0 7 0 0 0 0 2 059 449 0 65 280 2 124 729 2 059 449 0 65 280 2 124 729

EHP/N 0 0 0 0 0 0 11 012 0 0 11 012 44 048 0 0 44 048 55 060 0 0 55 060

OPŽP 21 051 0 0 0 49 49 1 158 012 0 0 1 158 012 10 632 167 0 0 10 632 167 11 790 179 0 0 11 790 179

Příspěvkové organizace celkem 1)
37 182 0 46 0 9 55 2 518 706 0 38 775 2 557 481 22 021 485 0 319 631 22 341 116 24 540 191 0 358 406 24 898 597

v tom:CENIA,ČGS,KRNAP OPŽP 45 166 0 36 0 0 36 2 313 951 0 0 2 313 951 18 883 616 0 0 18 883 616 21 137 567 0 0 21 137 567

          ČGS OP VpK 12 639 0 0 0 9 9 204 755 0 38 775 243 530 1 160 277 0 219 725 1 380 002 1 365 032 0 258 500 1 623 532

          KRNAP KP LIFE+ 16 188 0 6 0 0 6 0 0 0 0 1 165 515 0 60 122 1 225 637 1 165 515 0 60 122 1 225 637

OP PS 18 168 0 4 0 0 4 0 0 0 0 872 077 0 39 784 911 861 872 077 0 39 784 911 861

0

Organiza ční složky státu a 
příspěvkové organizace celkem 35 522 0 110 0 116 226 11 003 216 0 1 119 379 12 122 595 77 196 035 0 3 558 503 80 754 538 88 199 251 0 4 677 882 92 877 133

z toho: administrativní personální 
kapacity 5)

TA OPŽP 
MŽP 39 811 0 25 0 55 80 5 734 316 0 0 5 734 316 32 484 470 0 0 32 484 470 38 218 786 0 0 38 218 786

ostatní personální kapacity 6)
28 528 0 85 0 61 146 5 268 900 0 1 119 379 6 388 279 44 711 565 0 3 558 503 48 270 068 49 980 465 0 4 677 882 54 658 347

Vypracovala: E. Cepková, 26712 2219 Datum: 1.3.2015

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

motivace3)

celkem

platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci 

Kontrolovala: Ing. Z. Benešová, 26712 2232

celkem

ostatní platby 
za 

provedenou 
práci

prostředky na 
platy

program

prostředky na 
platy

celkem

ostatní platby 
za 

provedenou 
práci

kryto příjmy z rozpočtu EU/FM

Tabulka č. 9

průměrný 
měsíční plat 

v Kč systemizo- 
vaná 

místa2)

průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

jednorázové 
navýšení4) celkem motivace motivace

průměrná 
měsíční 

motivace v 
Kč motivace

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou prác i v rámci spole čných program ů České republiky a Evropské unie/finan čních  mechanism ů čerpané v roce 2014

celkem

spolufinancování ČR ze SR

ostatní platby 
za 

provedenou 
práci

prostředky 
na platy

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v  Kč 



Období. Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota

12.2014 315 3000 v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 U - Část II
Schválený rozpočet 

minulého roku
Rozpočet po 

změnách minulého 
roku

Konečný rozpočet 
výdajů minulého 

roku

Skutečné výdaje 
minulého roku

Rozdíl konečného 
rozpočtu výdajů a 
skutečných výdajů 
minulého roku sl. 

(23 - 24)

Stav nároků z 
nespotřebovaných 

výdajů k 31.12. 
minulého roku

Stav nároků z 
nespotřebovaných 

výdajů k 1.1. 
běžného roku sl. 

(25 + 26)

Snížení nároků z 
titulu překročení 
rozpočtu výdajů

Snížení 
nároků o 
částky na 

programy a 
projekty EU a 
programy dle 
§ 13 odst. 3, 
které skončily

Snížení 
nároků podle 
rozhodnutí 

vlády

Snížení 
nároků o 

částky, které 
OSS již 

nepoužije

Snížení nároků o 
částky profilujících 
výdajů, u kterých 
pominul účel na 

rozpočtování

Snížení nároků 
nespotřebovaných 

výdajů od 1.1. 
běžného roku sl. 
(28+29+30+31 

+32)

Stav nároků 
nespotřebovaných 

výdajů k 
poslednímu dni 

měsíce běžného 
roku sl. (27 - 33)

a b c d e 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Zdroj Nástroj Program Účel Výzkum, vývoj 

a inovace

1 10 0 0 0 0,00 0,00 505,67 0,00 505,67 41 525 707,66 41 526 213,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 526 213,33

1 32 0 0 0 784 000,00 784 000,00 1 013 486,00 921 290,70 92 195,30 4 335 063,65 4 427 258,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 427 258,95

1 33 0 0 0 8 574 000,00 8 574 000,00 15 287 527,46 6 174 710,72 9 112 816,74 4 015 294,91 13 128 111,65 1 220 424,46 0,00 0,00 0,00 314 302,97 1 534 727,43 11 593 384,22

1 36 0 0 0 4 590 577,00 4 665 577,00 22 983 188,13 2 743 425,14 20 239 762,99 0,00 20 239 762,99 349 574,86 0,00 0,00 0,00 0,00 349 574,86 19 890 188,13

1 37 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392 372,90 1 392 372,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392 372,90 1 392 372,90 0,00

1 41 0 0 0 0,00 0,00 2 141 200,00 2 064 887,00 76 313,00 1 622 407,50 1 698 720,50 225 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 120,00 1 473 600,50

1 43 0 0 0 0,00 0,00 66 432,75 43 057,63 23 375,12 799 074,08 822 449,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 449,20

1 47 0 0 0 15 000 000,00 15 000 000,00 20 759 138,36 1 793 366,88 18 965 771,48 10 425 541,64 29 391 313,12 11 930 869,12 0,00 0,00 0,00 0,00 11 930 869,12 17 460 444,00

1 53 0 0 0 38 000 000,00 38 000 000,00 94 367 775,21 21 412 282,57 72 955 492,64 85 994 822,32 158 950 314,96 72 932 300,81 0,00 0,00 0,00 0,00 72 932 300,81 86 018 014,15

1 54 0 0 0 207 000 000,00 357 000 000,00 1 074 901 827,07 148 738 947,65 926 162 879,42 -81 070 029,59 845 092 849,83 923 818 482,82 0,00 0,00 0,00 0,00 923 818 482,82 -78 725 632,99

5 10 0 0 0 0,00 0,00 634 922 511,75 444 521 269,16 190 401 242,59 374 187 201,66 564 588 444,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 588 444,25

5 32 0 0 0 4 437 000,00 4 437 000,00 5 737 418,00 5 220 645,66 516 772,34 39 008 366,36 39 525 138,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 525 138,70
5 33 0 0 0 47 610 000,00 47 610 000,00 85 648 375,80 34 988 079,72 50 660 296,08 23 304 431,49 73 964 727,57 6 915 256,76 0,00 0,00 0,00 1 783 053,68 8 698 310,44 65 266 417,13
5 36 0 0 0 43 098 000,00 43 523 000,00 177 320 465,72 15 546 075,76 161 774 389,96 0,00 161 774 389,96 1 980 924,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 924,24 159 793 465,72
5 37 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 968 245,60 7 968 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7 968 245,60 7 968 245,60 0,00
5 43 0 0 0 0,00 0,00 376 452,25 243 903,82 132 548,43 4 514 629,74 4 647 178,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 647 178,17
5 47 0 0 0 0,00 0,00 5 282 581,00 5 104 522,60 178 058,40 0,00 178 058,40 178 058,40 0,00 0,00 0,00 0,00 178 058,40 0,00
5 53 0 0 0 1 633 524 000,00 2 033 524 000,00 4 057 064 631,98 1 369 305 532,47 2 687 759 099,51 773 054 869,59 3 460 813 969,10 2 687 641 725,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 687 641 725,60 773 172 243,50
5 54 0 0 0 8 366 476 000,00 13 466 476 000,00 23 401 742 965,80 13 573 701 438,76 9 828 041 527,04 -742 494 417,90 9 085 547 109,14 9 814 730 666,79 0,00 0,00 0,00 0,00 9 814 730 666,79 -729 183 557,65
1 60 0 0 0 15 500 000,00 15 500 000,00 16 275 565,10 679 079,00 15 596 486,10 10 668 543,96 26 265 030,06 2 468 857,09 0,00 0,00 0,00 9 753,10 2 478 610,19 23 786 419,87
5 60 0 0 0 243 750 000,00 243 750 000,00 351 896 096,89 87 376 587,17 264 519 509,72 136 325 656,06 400 845 165,78 251 115 794,33 0,00 0,00 0,00 53 934,39 251 169 728,72 149 675 437,06
0 0 11501 0 0 32 948 972,00 32 948 972,00 321 390 802,74 214 054 315,16 107 336 487,58 7 393 576,85 114 730 064,43 64 300 015,85 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300 015,85 50 430 048,58
0 0 11502 0 0 307 460 451,00 272 385 451,00 272 385 451,00 73 764 699,20 198 620 751,80 0,00 198 620 751,80 198 609 751,80 0,00 0,00 0,00 0,00 198 609 751,80 11 000,00
0 0 11512 0 0 0,00 0,00 24 900,00 24 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 11516 0 0 30 000 000,00 90 000 000,00 110 578 506,80 28 537 696,08 82 040 810,72 9 251,20 82 050 061,92 80 911 684,40 0,00 0,00 0,00 0,00 80 911 684,40 1 138 377,52
0 0 11518 0 0 54 000 000,00 54 000 000,00 64 131 475,37 44 973 207,05 19 158 268,32 0,00 19 158 268,32 19 157 820,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19 157 820,69 447,63
0 0 11519 0 0 81 000 000,00 81 000 000,00 110 081 920,20 77 931 762,48 32 150 157,72 0,00 32 150 157,72 32 150 126,59 0,00 0,00 0,00 0,00 32 150 126,59 31,13
0 0 11527 0 0 0,00 91 572 000,00 143 155 436,61 6 698 658,94 136 456 777,67 0,00 136 456 777,67 91 572 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 572 000,00 44 884 777,67
0 0 11528 0 0 1 900 000 000,00 1 900 000 000,00 1 900 000 000,00 0,00 1 900 000 000,00 0,00 1 900 000 000,00 1 900 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000 000,00 0,00
0 0 11529 0 0 0,00 0,00 400 000 000,00 0,00 400 000 000,00 0,00 400 000 000,00 400 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000 000,00 0,00
0 0 21511 0 0 0,00 0,00 181 834 709,23 0,00 181 834 709,23 0,00 181 834 709,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 834 709,23
0 0 21521 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 1 0,00 234 000,00 234 000,00 233 996,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00
0 0 0 113980064 0 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 123980014 0 0,00 0,00 125 413,00 119 746,00 5 667,00 270 853,00 276 520,00 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 667,00 270 853,00
0 0 0 133980064 0 0,00 11 100 000,00 11 100 000,00 10 275 363,00 824 637,00 0,00 824 637,00 824 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824 637,00 0,00
0 0 0 133980073 0 0,00 109 000,00 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 133980081 0 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2 276 375,00 2 723 625,00 0,00 2 723 625,00 1 920 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920 710,00 802 915,00

 NAR 1-12 U   VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOT ŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK
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Platby mezinárodním organizacím a nadnárodním orgán ům (podseskupení položek - PSP 551 a 553)

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

1 Globální fond životního prostředí GEF Příspěvek k doplnění zdrojů GEF
Rozhodnutí výročního 
shromáždění GEF, 
500/1992 Sb.

35 000 29 700 29 663

2
Evropská organizace pro využívání meteorologických 
satelitů

EUMETSAT Povinný členský příspěvek 3/2011 Sb.m.s. 64 916 2 320 086€       69 886 2 533 167€          69 873 2 533 167€            

3
Smlouva o spolupráci ČR s Evropským centrem pro 
střednědobou předpověď počasí

ECMWF
Povinný příspěvek z titulu 
spolupracujícího státu

140/2001 Sb.m.s. 8 927 267 029£          8 236 232 573£             8 236 232 573£               

4 Program OSN pro životní prostředí UNEP
Dobrovolný/účelový příspěvek na 
základě usnesení vlády 
(každoročně)

Rozhodnut Řídící rady 
UNEP č. SS.VII/1

8 479 424 600$           9 002 424 600$             9 002 424 600$               

5 Světová meteorologická organizace WMO Povinný členský příspěvek NEO 1/1947 Sb. 5 567 247 950CHF     5 737 247 950CHF        5 737 247 950CHF          

6 Síť IMPEL IMPEL Povinný příspěvek
Rozhod.Valného 
shromářdění IMPEL

137 5 000€              140 5 000€                 139 5 000€                   

7 Světový svaz ochrany přírody IUCN Povinný členský příspěvek UV 190/2000 8 067 359 312CHF     8 215 359 312CHF        8 215 CHF 359 312
8 Světový svaz ochrany přírody - AOPK IUCN Povinný příspěvek Na základě členství 121 5 408CHF         125 5 408CHF            125 5 408CHF              

9
Federace evropských velkoplošných chráněných území - 
AOPK

EUROPARC Povinný příspěvek Na zákl.členství AOPK 64 2 330€              65 2 330€                 65 2 330€                   

10
Federace evropských velkoplošných chráněných území - NP 
Česko-saské Švýcarsko

EUROPARC Povinný příspěvek Na zákl.členství NPČŠ 16 585€                 16 585€                    16 585€                      

MEZINÁRODNÍ KOMISE

11 Mezinárodní komise pro ochranu Labe MKOL
Povinný přísp.do kmen.rozpočtu 
dohody

UV č. 254/90 6 690 244 422€          6 844 244 422€             6 824 244 422€               

12 Mezinárodní komise pro ochranu a únosné využívání Dunaje MKOD
Povinný přísp.do kmen.rozpočtu 
dohody

UV č. 11/95 2 682 98 000€            2 758 98 500€               2 729 98 500€                 

13 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním MKOOpZ
Povinný přísp.do kmen.rozpočtu 
dohody

UV č.49/94 1 879 286 000 zł         2 030 307 500 zł            2 028 307 500 zł              

14 Mezinárodní velrybářská komise IWC Povinný příspěvek 7/2007 Sb.m.s. 833 25 000£            1 010 28 430£               1 010 28 430£                 

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

15 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu UNFCCC
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

80/2005 Sb.m.s. 1 974 72 120€            1 933 69 112€               1 932 69 112€                 

16 Mezinárodní přenosový uzel ITL UNFCCC Povinný příspěvek 81/2005 Sb.m.s. 526 19 233€            771 27 566€               767 27 566€                 

17 Zelený klimatický fond GCF Doplnění zdrojů

80/2005 Sb.m.s. (na 
základě rozhodnutí 
smluvních stran UNFCC 
2/CP.15 a 1/CP.16)

50 000 - 10 000               - 10 000 -

Položka 
číslo

Název  příspěvku, který je 
poskytován

Zkratka 
mezinárodní 

organizace nebo 
nadnárodního 

orgánu

Právní titul 2)Název mezinárodní organizace

nebo nadnárodního orgánu  1)

Čerpání k 
 k 31.12.2014

 (v jednotkách cizí 
měny)

Schválený 
rozpočet 

2014
(v tis. Kč)

Schválený 
rozpočet 2014
(v jednotkách 

cizí měny)

Rozpočet po 
změnách

 k 31.12.2014
 (v tis. Kč) 

Čerpání k 
31.12.2014 
(v tis.Kč)

Rozpočet po 
změnách k 

31.12.2014 (v 
jednotkách cizí 

měny)
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Platby mezinárodním organizacím a nadnárodním orgán ům (podseskupení položek - PSP 551 a 553)

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

Položka 
číslo

Název  příspěvku, který je 
poskytován

Zkratka 
mezinárodní 

organizace nebo 
nadnárodního 

orgánu

Právní titul 2)Název mezinárodní organizace

nebo nadnárodního orgánu  1)

Čerpání k 
 k 31.12.2014

 (v jednotkách cizí 
měny)

Schválený 
rozpočet 

2014
(v tis. Kč)

Schválený 
rozpočet 2014
(v jednotkách 

cizí měny)

Rozpočet po 
změnách

 k 31.12.2014
 (v tis. Kč) 

Čerpání k 
31.12.2014 
(v tis.Kč)

Rozpočet po 
změnách k 

31.12.2014 (v 
jednotkách cizí 

měny)

18 Kjótský protokol
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu protokolu

81/2005 Sb.m.s. 1 207 44 082€            1 042 37 276€               1 042 37 276€                 

19
Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených 
velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe 
(UNCCD)

UNCCD
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

53/2002 Sb.m.s. 796 29 082€            808 29 082€               808 29 082€                 

20 Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

108/2003 Sb.m.s. 57 2 842$               52 2 320$                 52 2 320$                   

21
Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu

Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

109/2003 Sb.m.s. 393 19 670$             367 16 455$               367 16 455$                 

22 Mnohostranný fond pro plnění Montrealského Protokolu MLF
Povinný příspěvek do finančního 
mechanismu protokolu

109/2003 Sb.m.s. 12 931 - 13 090 - 15 624 -

23
Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů 
přes hranice států a jejich zneškodňování

Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

100/1994 Sb.z. 466 23 358$             524 23 358$               523 23 358$                 

24
Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu  pro 
určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v 
mezinárodním obchodu

Povinný přísp.do kmenového 
rozočtu úmluvy

94/2005 Sb.m.s. 255 12 777$             287 12 777$               286 12 777$                 

25
Stockholmská úmluva o perzistentních organických 
populantech

Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

40/2006 Sb.m.s. 520 26 027$             583 26 027$               583 26 027$                 

26
Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících 
živočichů - Bonská úmluva 

Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

127/1994 Sb.z. 591 21 600€            560 20 061€               556 20 061€                 

27 Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě EUROBATS
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

208/1994 Sb.z. 116 4 245€              119 3 642€                 101 3 642€                   

28 Úmluva o biologické rozmanitosti CBD
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

134/1999 Sb.z. 1 254 62 083$             1 322 59 139$               1 321€         59 139$                 

29 Nagojský protokol Povinný příspěvek UV 269/2011 200 10 000$             - - - -

30 Cartagenský protokol k Úmluvě o biologické rozmanitosti
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

89/2005 Sb.m.s. 288 14 415$             325 14 445$               322 14 445$                 

31
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně 
žijících živočichů a rostlin

CITES
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

572/92 Sb.z. 489 23 856$             535 23 856$               534 23 856$                 

32 Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpatech
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

47/2006 Sb.m.s. 903 33 000€            840 30 000€               833 30 000€                 

33 Minamatská úmluva o rtuti Povinný příspěvek sjednává se 300 15 000$             - - - -
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34
Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím 
hranice států (CLRTAP)

CLRTAP
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy,nekryté EMEP

5/1985 Sb.z. 465 23 272$             441 19 525$               441 19 525$                 

35
Evropský monitorovací a vyhodnocovací program k Úmluvě 
LRTAP (EMEP)

EMEP
Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu protokolui

 215/1994 Sb.z. 511 25 572$             429 21 500$               429 21 500$                 

36
Úmluva o přístupu i informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí - Aarhurská úmluva

Přísp.na podporu implementace 
úmluvy

124/2004 Sb.m.s. 300 15 000$             335 15 000$               335 15 000$                 

37
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek  
(PRTR)

PRTR Přísp.na podporu impl. prot. 108/2010 Sb.m.s. 200 10 000$             224 10 000$               224 10 000$                 

38
Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících 
hranice států

Přísp.na podporu implementace 
úmluvy

58/2002 Sb.m.s. 170 8 500$               191 8 500$                 190 8 500$                   

39
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam 
zejména jako biotopy vodního ptactva - Ramsarská úmluva 

Povinný přísp.do kmenového 
rozpočtu úmluvy

396/90 Sb.z. 382 17 019CHF       256 18 837CHF          256 18 837CHF            

40
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, 
volně žijících živočichů a přírodních stanovišť - Bernská 
úmluva 

Přísp.na podporu implementace 
úmluvy

107/2001 Sb.m.s. 219 8 000€              222 8 000€                 222 8 000€                   

41 Úmluva o posuz.vlivů na ŽP přesahujících hranice států Espoo úmluva - - 112 5 000$                 112 5 000$                   

42 Dohoda o ochraně stěhovavých vodních ptáků AEIWA - 139 5 000€                 139 5 000€                   

CELKEM pol.5511 x x x 218 891 x 179 271 x 181 661 x

43 pol.5531 - Pen ěžní dary do zahrani čí GCF Zelený klimatický fond UV 236/2014 - - 40 000 - 40 000 -

ÚHRN pol. 5511 a 5531 218 891 219 271 221 661
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Aktuální organizační schéma Ministerstva životního prostředí Příloha č. 1 k organizačnímu řádu

01/10/14

011  odd. interního auditu
012  odd. finanční kontroly

010  Odbor interního auditu
         a finanční kontroly

021  odd. bezpečnosti
022  odd. krizového řízení

020  Odbor bezpečnosti a krizového
        řízení

111  odd. vládní a parlamentní agendy
112  odd.  politiky a strategií  životního
        prostředí

110  Odbor kabinetu ministra

130  Sam. odd. tiskové a PR

141  odd. Evropské unie
142  odd. zahraničního protokolu
143  odd. dvoustranné spolupráce
144  odd. mezinárodních organizací
145  odd. mnohostranných smluv
146  odd. infringementu

140  Odbor mezinárodních vztahů

100 Sekce ministra

        ředitel sekce

211  odd. informatiky
212  odd. rozvoje

210  Odbor informatiky

221  odd. rozpočtu kapitoly
222  odd. rozpočtu ministerstva
223  odd. účtárny
224  odd. programového financování

220  Odbor rozpočtu

231  odd. správy a evidence majetku
232  odd. majetkoprávní a investic
233  odd. autoprovozu

230  Odbor provozní

240  Sam. odd. veřejných zakázek

271  odd. personální
272  odd. organizace a řízení ve věcech
        státní služby
273  odd. vzdělávání a personálního
        informačního systému

270  Odbor personální a organizační

200  Sekce úřadu ministerstva

         I. náměstek ministra - ředitel sekce

321  odd. ekonomických nástrojů

322  odd. dobrovolných nástrojů
        a spolupráce s NNO
323  odd. programů EU

320  Odbor ekonomických
        a dobrovolných nástrojů

331  odd. metodik a monitoringu
332  odd. financování
333  odd. kontrol a auditů
334  odd. projektů OPŽP - PO 1
335  odd. projektů OPŽP - PO 2 až 7
336  odd. Technické pomoci
337  odd. přípravy nového
        programového období

330  Odbor fondů EU

360  Sam. odd. podpory programu
        Nová zelená úsporám

300  Sekce fondů EU, ekonomických
        a dobrovolných nástrojů

        náměstek ministra - ředitel sekce

411  odd. horizontální a ekosystémové
        legislativy
412  odd. technické legislativy

410  Odbor legislativní

431  sekretariát rozkladové komise
432  odd. řízení státní správy

430  Odbor právní a řízení státní správy

501  oddělení 1       502  oddělení 2

500  Odbor výkonu státní správy I

511  oddělení 1       512  oddělení 2

510  Odbor výkonu státní správy II

521  oddělení 1       522  oddělení 2

520  Odbor výkonu státní správy III

531  oddělení 1       532  oddělení 2

530  Odbor výkonu státní správy IV

541  oddělení 1        542  oddělení 2

540  Odbor výkonu státní správy V

551  oddělení 1       552  oddělení 2

550  Odbor výkonu státní správy VI

561  oddělení 1       562  oddělení 2

560  Odbor výkonu státní správy VII

571  oddělení 1       572  oddělení 2

570  Odbor výkonu státní správy VIII

581  oddělení 1       582  oddělení 2

580  Odbor výkonu státní správy IX

400  Sekce státní správy

         náměstek ministra - ředitel sekce

611  odd. ochrany krajiny a lesa
612  odd. ochrany půdy
613  odd. programů

610  Odbor obecné ochrany přírody
         a krajiny

621  odd. maloplošných chráněných
        území
622  odd. chráněných krajinných oblastí
623  odd. národních parků

620  Odbor zvláštní územní ochrany
        přírody a krajiny

631  odd. mezinárodních úmluv
632  odd. druhové ochrany
633  odd. soustavy NATURA 2000

630  Odbor druhové ochrany a
        implementace mezinárodních
        závazků

661  odd. geofaktorů a geologických
        prací
662  odd. nerostných zdrojů

660  Odbor geologie

600  Sekce ochrany přírody
        a krajiny

        náměstek ministra - ředitel sekce

711  odd. SEA
712  odd. mezistátní EIA
713  odd. metodiky a projektové EIA
714  odd. IPPC a IRZ

710  Odbor posuzování vlivů na životní
        prostředí a integrované prevence

721  odd. přeshraničního pohybu odpadů
        a mezinárodní spolupráce
722  odd. koncepcí a technologií
723  odd. zpětného odběru

720  Odbor odpadů

741  odd. ochrany vod
742  odd. ochrany před povodněmi
743  odd. mezinárodní spolupráce
        a plánování v oblasti vod

740  Odbor ochrany vod

751  odd. prevence rizik a chemické
        bezpečnosti
752  odd. sanace
753  odd. geneticky modifikovaných
         organismů

750  Odbor environmentálních rizik
        a ekologických škod

771  odd. obchodování s emisemi
772  odd. energetiky a ochrany klimatu

770  Odbor energetiky a ochrany
        klimatu

781  odd. kvality ovzduší
782  odd. spalovacích zdrojů a paliv
 783  odd.technologických zdrojů

780  Odbor ochrany ovzduší

700  Sekce technické ochrany
         životního prostředí

         náměstek ministra - ředitel sekce

MINISTR



 



Aktuální organiza ční schéma řízení resortních organizací Ministerstva životního prost ředí 

100 Sekce ministra 200 Sekce úřadu ministerstva 300 Sekce fondů EU, ekon. 400 600 700 Sekce technické

a dobrovolných nástrojů ochrany ŽP

 prostředí
techn. ochrany životního

ředitel 

sekce úřadu ministerstvasekce ministra fondů EU, ekonomických

I. nám. min. - ředitel nám.  min. - řed. sekce  nám.  min. - řed. sekce nám. min. - řed. sekce  nám. min. - řed. sekce  

Sekce státní správy

a dobrovolných nástrojů
ochrany přírody a krajiny

Sekce ochrany

přírody a krajiny

státní správy

Státní fond životního 
prost ředí České republiky, 

fond

CENIA, česká informa ční 
agentura životního 

prost ředí, s.p.o.

Agentura ochrany 
přírody a krajiny České 

republiky, o.s.s.

Česká geologická 
služba, s.p.o.

Správa jeskyní České 
republiky. s.p.o. 

Správa Krkonošského 
národního parku, s.p.o.

Správa Národního parku 
České Švýcarsko, spr.ú ř.

Správa Národního parku 
a chrán ěné krajinné 

oblasti Šumava, s.p.o.

Správa Národního parku  
Podyjí, s.p.o.

Výzkumný ústav Silva 
Taroucy pro krajinu a 

okrasné zahradnictví , v. v. i.

Česká inspekce 
životního prost ředí, 

Výzkumný ústav 
vodohospodá řský 

T.G.Masaryka, 
veřejná  výzkumná  

Český 
hydrometeorologický 

ústav, s.p.o.

Ministr



Členění pen. prostředků RF

Počáteční stav 
RF k 1.1.
v tis. Kč 

151

Příjmy RF v 
hod. obd.
v tis. Kč 

152

Zap. do př. hod. 
obd.

v tis. Kč 
153

Použito v 
hodn. obd.

v tis. Kč 
154

Jiné důvody sn. 
stavu

v tis. Kč 
155

Zůstatek prostř. 
RF

v tis. Kč 
156

Prostředky poskytnuté ze zahraničí a 
peněžní dary celkem

1501 9 874,21 2 523,19 8 116,83 7 770,75 488,97 3 791,60

z toho: prostředky poskytnuté na 
stanovený účel celkem

1502 9 874,21 2 523,19 8 116,83 7 770,75 488,97 3 791,60

prostředky poskytnuté bez uvedení účelu 1503 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Odvody neoprávněně použitých nebo 
zadržených peněžních prost

1504 0 0 0 0 0 0

Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR 
nabyla OSS darem nebo

1505 0 0 0 0 0 0

Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo 
zmocněno hospodařit

1506 0 0 0 0 0 0

Prostředky převedené podle § 47 celkem 
(do 31.12.2007)

1507 0 0 0 0 0 0

z toho: 1)  prostředky určené na 
financování programů (§ 13

1508 0,00 0 0 0 0 0,00

2)  prostředky určené na na financování 
programů (§ 13 odst.

1509 0 0 0 0 0 0

3)  prostředky určené na financování 
programů nebo projektů

1510 0 0 0 0 0 0

4)  sociální dávky 1511 0 0 0 0 0 0

5)  prostředky určené na úhrady škod 
způsobených pojistnými

1512 0 0 0 0 0 0

6)  ostatní 1513 -0,00 0 0 0 0 -0,00

Prostředky převedené podle § 50 odst. 2 1514 0 0 0 0 0 0

Celkem 1515 9 874,21 2 523,19 8 116,83 7 770,75 488,97 3 791,60

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s t ěmito prost ř.



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období
v tis.Kč

Korekce - běžné 
období
v tis.Kč

Netto - běžné 
období
v tis.Kč

Netto - minulé 
období
v tis.Kč

AKTIVA Aktiva celkem - 58 599 900,27 1 142 678,44 57 457 221,83 21 337 042,11

A. Stálá aktiva - 35 533 016,66 1 138 341,07 34 394 675,59 12 437 572,32

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 625 748,69 180 262,15 445 486,54 7 627 042,21

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 540,00 320,63 219,38 286,88

A.I.2. Software 013 150 647,18 98 023,07 52 624,10 60 053,15

A.I.3. Ocenitelná práva 014 48 315,06 15 316,07 32 998,99 32 417,40

A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 304 588,31 304 588,31 7 476 363,07

A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 42 664,88 42 664,88 0,00

A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 77 105,29 23 937,50 53 167,79 56 176,34

A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 1 887,97 1 887,97 1 745,38

A.I.8.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 
nehmotné

044

A.I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051

A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek - 3 867 858,25 958 078,92 2 909 779,33 2 876 873,21

A.II.1. Pozemky 031 1 204 430,24 1 204 430,24 1 254 792,21

A.II.2. Kulturní předměty 032 1 140,05 1 140,05 1 140,05

A.II.3. Stavby 021 1 334 291,89 226 970,94 1 107 320,95 1 091 108,55

A.II.4.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých vě

022 359 726,32 253 328,66 106 397,66 129 490,63

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025

A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 393 308,30 393 308,30

A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 258 316,41 84 471,02 173 845,39 187 265,66

A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 302 568,83 302 568,83 213 076,12

A.II.9.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 
hmotného

045

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052

A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 14 076,21 14 076,21

A.III. Dlouhodobý finanční majetek -

A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061

A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067

A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069

A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043

A.III.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053

A.IV. Dlouhodobé pohledávky - 31 039 409,72 31 039 409,72 1 933 656,90

A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462

A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464

A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465

A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466

A.IV.5.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 
zahra

468 228 882,80 228 882,80 1 933 628,53

A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 28,37

A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 30 810 526,92 30 810 526,92

B. Oběžná aktiva - 23 066 883,61 4 337,37 23 062 546,24 8 899 469,79

B.I. Zásoby - 1 831,62 1 831,62 2 313,01

B.I.1. Pořízení materiálu 111

B.I.2. Materiál na skladě 112 1 694,93 1 694,93 1 843,81

B.I.3. Materiál na cestě 119

B.I.4. Nedokončená výroba 121

B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122

B.I.6. Výrobky 123 58,14 58,14 390,65

B.I.7. Pořízení zboží 131

B.I.8. Zboží na skladě 132

B.I.9. Zboží na cestě 138

B.I.10. Ostatní zásoby 139 78,55 78,55 78,55

B.II. Krátkodobé pohledávky - 22 949 416,34 4 337,37 22 945 078,97 8 759 571,76

B.II.1. Odběratelé 311 4 358,84 320,02 4 038,81 2 893,79

B.II.2. Směnky k inkasu 312

Položka výkazuXXL

Rozvaha organiza čních složek státu
k 31.12.2014

(v tis. na dv ě desetinná místa )



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období
v tis.Kč

Korekce - běžné 
období
v tis.Kč

Netto - běžné 
období
v tis.Kč

Netto - minulé 
období
v tis.Kč

Položka výkazuXXL

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313

B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 103,15 7 103,15 9 264,80

B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 5 172,14 3 734,89 1 437,25 1 069,30

B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316

B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317

B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 174,07 174,07 463,46

B.II.10. Sociální zabezpečení 336

B.II.11. Zdravotní pojištění 337

B.II.12. Důchodové spoření 338

B.II.13. Daň z příjmů 341

B.II.14. Jiné přímé daně 342

B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 121,99

B.II.16. Jiné daně a poplatky 344

B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346

B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348

B.II.19. Pohledávky ze správy daní 352

B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní 355

B.II.21.
Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím 
majetkem

356

B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní 358

B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361

B.II.24. Pevné termínové operace a opce 363

B.II.25. Pohledávky z finančního zajištění 365

B.II.26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367

B.II.27.
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 
zahra

371 21 599 737,94 21 599 737,94 8 682 010,28

B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 133 763,05 1 133 763,05

B.II.29. Náklady příštích období 381 50 993,30 50 993,30 368,30

B.II.30. Příjmy příštích období 385

B.II.31. Dohadné účty aktivní 388 147 458,10 147 458,10 61 987,42

B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 655,76 282,46 373,30 1 392,41

B.III. Krátkodobý finanční majetek - 115 635,65 115 635,65 137 585,01

B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251

B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253

B.III.3. Jiné cenné papíry 256

B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 244

B.III.5. Jiné běžné účty 245 84 377,03 84 377,03 123 777,57

B.III.6. Účty spravovaných prostředků 247

B.III.7. Souhrnné účty 248

B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 249

B.III.9. Běžný účet 241

B.III.10. Běžný účet FKSP 243 2 584,16 2 584,16 2 801,26

B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu 225 3 791,60 3 791,60 9 874,21

B.III.15. Ceniny 263 332,22 332,22 1 131,98

B.III.16. Peníze na cestě 262 24 550,63 24 550,63

B.III.17. Pokladna 261

PASIVA Pasiva celkem - 57 457 221,83 21 337 042,11

C. Vlastní kapitál - 25 392 518,23 21 335 116,72

C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky - 23 649 402,43 19 075 478,48

C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 23 123 286,80 17 213 298,49

C.I.2. Fond privatizace 402

C.I.4. Kurzové rozdíly 405

C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -990 562,93 -990 576,68

C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 119 600,76

C.I.7. Opravy minulých období 408 1 397 077,80 2 852 756,67

C.II. Fondy účetní jednotky - 6 450,19 37 812,81

C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 2 658,59 3 360,59

C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413

C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 3 791,60 34 452,22

C.III. Výsledek hospodaření - -30 583 436,18 -15 441 652,33

C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období - -15 141 783,85 -3 001 865,19

C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 -974 049,86 -664 381,87

C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 -14 467 602,48 -11 775 405,27



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období
v tis.Kč

Korekce - běžné 
období
v tis.Kč

Netto - běžné 
období
v tis.Kč

Netto - minulé 
období
v tis.Kč

Položka výkazuXXL

C.IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření - 32 320 101,80 17 663 477,76

C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu 222 -20 173 461,62 -14 185 766,52

C.IV.2. Zvláštní výdajový účet 223 34 830 085,65 18 284 740,66

C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu 227

C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje minulých období 404 17 663 477,76 13 564 503,63

D. Cizí zdroje - 32 064 703,60 1 925,38

D.I. Rezervy -

D.I.1. Rezervy 441

D.II. Dlouhodobé závazky - 24 191,28 7 413,15

D.II.1. Dlouhodobé úvěry 451

D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453

D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455

D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456

D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457

D.II.7.
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 
zahranič

458 24 191,28 31 992,18

D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky 459

D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 -24 579,03

D.III. Krátkodobé závazky - 32 040 512,32 -5 487,77

D.III.1. Krátkodobé úvěry 281

D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282

D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283

D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289

D.III.5. Dodavatelé 321 5 127,92 6 602,18

D.III.6. Směnky k úhradě 322

D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 358,08 347,32

D.III.8. Závazky z dělené správy 325 1 203,38 0,01

D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326

D.III.10. Zaměstnanci 331 30 320,97 4 178,10

D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 13 819,63 29 325,46

D.III.12. Sociální zabezpečení 336 18 029,69 25 493,85

D.III.13. Zdravotní pojištění 337 7 737,21

D.III.14. Důchodové spoření 338 13,33

D.III.15. Daň z příjmů 341

D.III.16. Jiné přímé daně 342 7 102,75 7 470,96

D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 13,16

D.III.18. Jiné daně a poplatky 344

D.III.19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345

D.III.20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 -4,11

D.III.21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349

D.III.22. Přijaté zálohy daní 351

D.III.23. Přeplatky na daních 353

D.III.24. Závazky z vratek nepřímých daní 354

D.III.25. Zúčtování z přerozdělování daní 355

D.III.26. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem 357

D.III.27. Ostatní závazky ze správy daní 359

D.III.28. Krátkodobé závazky z ručení 362

D.III.29. Pevné termínové operace a opce 363

D.III.30. Závazky z neukončených finančních operací 364

D.III.31. Závazky z finančního zajištění 366

D.III.32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368

D.III.33.
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 
zahranič

372 -109 485,47

D.III.34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374

D.III.35. Výdaje příštích období 383

D.III.36. Výnosy příštích období 384 19,32

D.III.37. Dohadné účty pasivní 389 31 950 719,85 7 251,59

D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 6 047,04 23 332,34



Syntetický 
účet

Hl.činn. - běž. 
období

Hosp.činn. - 
běž.období

Hl.činnost - 
min.období

Hosp.činn. - 
min.období

A. NÁKLADY CELKEM - 48 163 788,57 20 813 206,88

A.I. Náklady z činnosti - 15 654 325,19 3 991 671,19

A.I.1. Spotřeba materiálu 501 60 783,86 24 625,48

A.I.2. Spotřeba energie 502 26 481,80 36 697,37

A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 296,90 665,10

A.I.4. Prodané zboží 504 0

A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0

A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 0

A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 332,51 480,19

A.I.8. Opravy a udržování 511 31 227,98 21 061,80

A.I.9. Cestovné 512 15 449,29 16 463,49

A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 4 137,39 5 865,80

A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0

A.I.12. Ostatní služby 518 408 692,12 461 559,12

A.I.13. Mzdové náklady 521 642 101,29 614 617,27

A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 216 053,37 206 107,10

A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 0

A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 11 653,96 6 231,70

A.I.17. Jiné sociální náklady 528 4 944,80 -5 421,81

A.I.18. Daň silniční 531 0

A.I.19. Daň z nemovitostí 532 27,30 27,34

A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 571,94 278,61

A.I.21. Vratky daní z nadměrných odpočtů 539 0

A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 305 425,88 48 192,40

A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 1 649,34 14 830,19

A.I.24. Dary 543 12 554 003,46 425,50

A.I.25. Prodaný materiál 544 0

A.I.26. Manka a škody 547 228,51 114,54

A.I.27. Tvorba fondů 548 1 781,66 3 948,58

A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 116 482,89 81 082,07

A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 1 234 349,03 2 438 599,17

A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 877,76 7 588,57

A.I.31. Prodané pozemky 554 14,4

A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0

A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 801,33 -387,51

A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 21,7055

A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 12 819,81 8 179,68

A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 3 114,88 -160,56

A.II. Finanční náklady - 5 850,73 212 112,55

A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0

A.II.2. Úroky 562 0,00069

A.II.3. Kurzové ztráty 563 460,63 713,03

A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 1 648,37 210998,1942

A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 3 741,73 401,33

A.III. Náklady na transfery - 32 503 612,66 16 609 423,14

A.III.1.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí 
na transfery

571 32 503 612,66 16 609 423,14

A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků - 0

A.IV.1.
Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických 
osob

581 0

A.IV.2.
Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických 
osob

582 0

A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 584 0

A.IV.4. Náklady ze sdílených spotřebních daní 585 0

Položka výkazu

Výkaz zisku a ztráty
organi čních složek státu

k 31.12.2014

(v tis. na dvě desetinná místa)



Syntetický 
účet

Hl.činn. - běž. 
období

Hosp.činn. - 
běž.období

Hl.činnost - 
min.období

Hosp.činn. - 
min.obdobíPoložka výkazu

A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 586 0

A.V. Daň z příjmů - 0

A.V.1. Daň z příjmů 591 0

A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0

B. VÝNOSY CELKEM - 33 022 004,73 17 811 341,69

B.I. Výnosy z činnosti - 1 626 697,05 2 383 285,02

B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 31 650,21 29 110,74

B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 794,32 2 306,75

B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 8 332,26 8 656,73

B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 498,14 1 629,62

B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 605 860,87 978,25

B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků 607 0

B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 497,91 328,76

B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2,62 6,37

B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 2 494,09 2 123,68

B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0

B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 14,462

B.I.13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 
majetku

645 1 521 761,78 2 238 900,27

B.I.14.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků

646 16 026,98 4 187,21

B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 1 112,78 3 858,50

B.I.16. Čerpání fondů 648 7 474,55 7 364,39

B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 34 176,07 83 833,77

B.II. Finanční výnosy - 76 217,70 12 519,28

B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0

B.II.2. Úroky 662 0,00 7 571,70

B.II.3. Kurzové zisky 663 248,24 2 319,64

B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 526,36 907,525

B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0

B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 75 443,10 1 720,42

B.III. Výnosy z daní a poplatků -

B.III.1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631

B.III.2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632

B.III.3. Výnosy ze sociálního pojištění 633

B.III.4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634

B.III.5. Výnosy ze spotřebních daní 635

B.III.6. Výnosy z majetkových daní 636

B.III.7. Výnosy z energetických daní 637

B.III.9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639

B.IV. Výnosy z transferů - 31 319 089,97 15 415 537,40

B.IV.1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí 
z transferů

671 31 319 089,97 15 415 537,40

B.V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků - 0

B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 0

B.V.2.
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických 
osob

682 0

B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 0

B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0

B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 0

B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 0

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 0

C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - -15 141 783,85 -3 001 865,19

C.2.
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období

- -15 141 783,85 -3 001 865,19



Položka 
výkazu

Brutto - běžné obd
v tis.Kč

Korekce - 
běžné obd
v tis.Kč

Netto - běžné 
obd
v tis.Kč

Netto - minulé 
obd.
v tis.Kč

G. Stavby 894 888,92 44 571,78 748 466,07 774 864,67

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 25 599,06 0,00 25 599,06 25 599,06

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00

G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové 
jednotky

821 990,16 44 397,53 675 741,56 704 473,87

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 31 832,03 0,00 31 832,03 31 832,03

G.5. Jiné inženýrské sítě 14 002,38 0,00 14 002,38 11 887,48

G.6. Ostatní stavby 1 465,29 174,25 1 291,04 1 072,22

Položka 
výkazu

Brutto - běžné obd
v tis.Kč

Korekce - 
běžné obd
v tis.Kč

Netto - běžné 
obd
v tis.Kč

Netto - minulé 
obd.
v tis.Kč

H. Pozemky 355 784,57 0,00 355 784,57 356 185,71

H.1. Stavební pozemky 0,52 0,00 0,52 0,52

H.2. Lesní pozemky 303 126,75 0,00 303 126,75 303 127,74

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4 701,87 0,00 4 701,87 4 701,87

H.4. Zastavěná plocha 20 727,77 0,00 20 727,77 20 727,77

H.5. Ostatní pozemky 27 227,66 0,00 27 227,66 27 627,81

Příloha ú četní závěrky - Stavby

Příloha ú četní závěrky - Pozemky



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období

Korekce - 
běžné období

Netto - běžné 
období

Netto - minulé 
období

AKTIVA Aktiva celkem - 13 838 374,51 4 399 725,68 9 438 648,83 8 882 592,12

A. Stálá aktiva - 12 312 567,39 4 391 859,09 7 920 708,30 7 683 504,77

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 728 292,35 362 176,74 366 115,60 387 247,53

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 9 213,91 6 013,02 3 200,89 1 444,82

A.I.2. Software 013 353 174,11 249 190,84 103 983,27 148 593,43

A.I.3. Ocenitelná práva 014 4 043,74 3 970,16 73,58 98,12

A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 73 040,45 71 929,02 1 111,43 703,99

A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 69 136,83 31 073,72 38 063,12 15 499,83

A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 219 041,91 0,00 219 041,91 220 722,22

A.I.8.
Uspořádací účet technického zhodnocení 
dlouhodobého nehmotné

044 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 641,40 0,00 641,40 185,12

A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek - 11 583 931,24 4 029 682,34 7 554 248,90 7 295 914,34

A.II.1. Pozemky 031 4 019 040,47 0,00 4 019 040,47 4 005 707,84

A.II.2. Kulturní předměty 032 4 754,48 0,00 4 754,48 4 501,51

A.II.3. Stavby 021 4 383 008,72 1 720 154,85 2 662 853,87 2 616 895,70

A.II.4.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých vě

022 2 237 933,16 1 857 173,55 380 759,61 432 872,56

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 451 596,93 451 595,09 1,84 250,08

A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 114,75 758,85 355,90 455,17

A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 448 492,82 0,00 448 492,82 234 453,67

A.II.9.
Uspořádací účet technického zhodnocení 
dlouhodobého hmotného

045 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 777,80

A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 37 989,91 0,00 37 989,91 0,00

A.III. Dlouhodobý finanční majetek - 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV. Dlouhodobé pohledávky - 343,80 0,00 343,80 342,90

A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 343,80 0,00 343,80 342,90

A.IV.5.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 
ze zahra

468 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Oběžná aktiva - 1 525 807,12 7 866,60 1 517 940,52 1 199 087,36

B.I. Zásoby - 55 315,62 0,00 55 315,62 67 723,23

B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.2. Materiál na skladě 112 25 931,76 0,00 25 931,76 24 114,75

B.I.3. Materiál na cestě 119 33,12 0,00 33,12 1 125,38

Rozvaha p říspěvkových organizací 
k 31.12.2014

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období

Korekce - 
běžné období

Netto - běžné 
období

Netto - minulé 
období

B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.6. Výrobky 123 11 657,67 0,00 11 657,67 25 134,01

B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.8. Zboží na skladě 132 17 120,50 0,00 17 120,50 17 163,78

B.I.9. Zboží na cestě 138 345,91 0,00 345,91 3,91

B.I.10. Ostatní zásoby 139 226,65 0,00 226,65 181,41

B.II. Krátkodobé pohledávky - 434 962,85 7 866,60 427 096,25 251 221,88

B.II.1. Odběratelé 311 40 670,23 7 677,99 32 992,24 30 758,90

B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 107,06 0,00 7 107,06 10 444,07

B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 865,04 0,00 2 865,04 4 529,36

B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 1 854,45 0,00 1 854,45 2 448,60

B.II.10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.13. Daň z příjmů 341 6 316,23 0,00 6 316,23 4 043,99

B.II.14. Jiné přímé daně 342 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 1 265,13 0,00 1 265,13 3 424,60

B.II.16. Jiné daně a poplatky 344 3,54 0,00 3,54 9,35

B.II.17.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními 
institucemi

346 39,99 0,00 39,99 747,86

B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.27.
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 
ze zahra

371 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.29. Náklady příštích období 381 13 463,46 0,00 13 463,46 11 007,75

B.II.30. Příjmy příštích období 385 377,38 0,00 377,38 205,53

B.II.31. Dohadné účty aktivní 388 360 575,07 0,00 360 575,07 183 357,71

B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 425,26 188,61 236,65 244,17

B.III. Krátkodobý finanční majetek - 1 035 528,65 0,00 1 035 528,65 880 142,24

B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.5. Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 55,79

B.III.9. Běžný účet 241 1 026 330,07 0,00 1 026 330,07 870 070,76

B.III.10. Běžný účet FKSP 243 6 265,20 0,00 6 265,20 6 698,32

B.III.15. Ceniny 263 867,41 0,00 867,41 931,19

B.III.16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 87,50

B.III.17. Pokladna 261 2 065,98 0,00 2 065,98 2 298,68

PASIVA Pasiva celkem - 0,00 0,00 9 438 648,83 8 882 592,12

C. Vlastní kapitál - 0,00 0,00 8 904 176,20 8 580 505,09

C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky - 0,00 0,00 7 946 459,02 7 720 146,45

C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 0,00 0,00 7 059 475,65 7 105 021,30

C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 0,00 0,00 901 909,49 653 620,17

C.I.4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 0,00 0,00

C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 0,00 0,00 -28 201,76 -29 692,42

C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 0,00 3 073,39 -7 867,12

C.I.7. Opravy minulých období 408 0,00 0,00 10 202,25 -935,47



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období

Korekce - 
běžné období

Netto - běžné 
období

Netto - minulé 
období

C.II. Fondy účetní jednotky - 0,00 0,00 919 461,39 796 317,43

C.II.1. Fond odměn 411 0,00 0,00 50 268,32 41 260,01

C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 0,00 0,00 7 347,97 8 134,10

C.II.3.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 
hospodaření

413 0,00 0,00 171 676,86 133 697,62

C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 0,00 0,00 4 085,00 16 559,53

C.II.5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 0,00 0,00 686 083,24 596 666,16

C.III. Výsledek hospodaření - 0,00 0,00 38 255,80 64 041,20

C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0,00 0,00 38 255,80 64 041,20

C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 0,00 0,00

C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Cizí zdroje - 0,00 0,00 534 472,63 302 087,04

D.I. Rezervy - 0,00 0,00 15 000,00 30 000,00

D.I.1. Rezervy 441 0,00 0,00 15 000,00 30 000,00

D.II. Dlouhodobé závazky - 0,00 0,00 325 136,64 120 510,20

D.II.1. Dlouhodobé úvěry 451 0,00 0,00 0,00 0,00

D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 0,00 0,00

D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00 5,18 5,18

D.II.7.
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 
zahranič

458 0,00 0,00 18 220,45 12 790,12

D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 0,00 0,00

D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00 306 911,02 107 714,90

D.III. Krátkodobé závazky - 0,00 0,00 194 335,99 151 576,84

D.III.1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 0,00 0,00

D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 0,00 0,00

D.III.5. Dodavatelé 321 0,00 0,00 54 800,32 72 525,11

D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 734,69 1 757,59

D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 0,00 0,00

D.III.10. Zaměstnanci 331 0,00 0,00 17 734,66 16 413,65

D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 25 088,50 3 528,63

D.III.12. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 17 627,11 7 091,89

D.III.13. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 7 911,54 0,00

D.III.14. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 14,99 5 686,01

D.III.15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 3 527,84 4 898,21

D.III.16. Jiné přímé daně 342 0,00 0,00 3 513,24 3 955,08

D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 948,57 11 523,71

D.III.18. Jiné daně a poplatky 344 0,00 0,00 31,54 32,05

D.III.19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 0,00 0,00

D.III.20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00 4 699,98 819,49

D.III.21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00 91,80 0,00

D.III.33.
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 
zahranič

372 0,00 0,00 0,00 0,00

D.III.34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 19 232,08 4 043,96

D.III.35. Výdaje příštích období 383 0,00 0,00 9 948,26 1 249,52

D.III.36. Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 12 985,11 3 705,04

D.III.37. Dohadné účty pasivní 389 0,00 0,00 9 497,41 9 195,21

D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 0,00 0,00 5 948,36 5 151,71



Syntetický účet
Hl.činn. - běž. 
období

Hosp.činn. - 
běž.období

Hl.činnost - 
min.období

Hosp.činn. - 
min.období

A. NÁKLADY CELKEM - 2 104 727,18 11 553,71 1 932 340,59 11 837,51

A.I. Náklady z činnosti - 2 089 263,56 11 553,71 1 906 936,12 11 822,99

A.I.1. Spotřeba materiálu 501 117 695,55 924,87 109 201,39 875,75

A.I.2. Spotřeba energie 502 46 488,47 286,87 54 355,65 270,38

A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4 667,67 0 4 686,58 0

A.I.4. Prodané zboží 504 4 627,08 4 763,22 4 685,47 4 686,36

A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 -4 735,44 0 -1 995,22 0

A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 -11 385,23 0 -8 706,53 0

A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 1 518,01 0 1 959,80 0,00

A.I.8. Opravy a udržování 511 96 046,39 63,48 133 230,26 80,06

A.I.9. Cestovné 512 25 907,18 23,16 23 841,97 6,30

A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 1 393,78 0,00 1 801,03 0,1656

A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 -2 563,26 0 -11 129,68 0

A.I.12. Ostatní služby 518 587 103,17 315,47 424 014,59 319,05

A.I.13. Mzdové náklady 521 606 390,24 3 337,64 604 118,16 3 714,30

A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 199 363,84 1 202,67 197 968,65 1 256,69

A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 2 580,21 0 1 947,54 0

A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 12 590,98 53,62 11 862,10 55,10

A.I.17. Jiné sociální náklady 528 2 419,23 19,44 3 040,15 16,13

A.I.18. Daň silniční 531 684,10 0 703,40 0

A.I.19. Daň z nemovitostí 532 3 086,82 0,72 2 808,91 0,72

A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 1 197,40 0 1 553,74 0

A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 1,79972 0 0,00 0

A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 1 170,99 0 1 089,03 0,00

A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0 0 0 0

A.I.25. Prodaný materiál 544 531,54 0 177,20 0

A.I.26. Manka a škody 547 226,55 0,01 22 344,64 3,35

A.I.27. Tvorba fondů 548 1 864,34 0 517,78 0

A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 258 789,79 460,60 219 939,46 463,34

A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0 0 0 0

A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 4 134,28 0 2 481,01 0

A.I.31. Prodané pozemky 554 23,18 0 153,97 0

A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 -15 000,00 0 -6 500,00 0

A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 515,53 56,65 2 536,49 10,2

A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 55,95 0 33,05 0

A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 34 850,61 3,06 34 497,53 27,33

A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 107 022,80 42,24 69 717,99 37,78

A.II. Finanční náklady - 1 236,80 0,00 2 661,58 14,52

A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0 0 0 0

A.II.2. Úroky 562 1,05 0 0,25 0

A.II.3. Kurzové ztráty 563 1 234,83 0,00 784,11 0,00

A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0 1061,334 0

A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 0,92 0,00 815,89 14,52

A.III. Náklady na transfery - 0,00 0 283,90 0

Položka výkazu

 Výkaz zisku a ztráty 
příspěvkových organizací 

k 31.12.2014

(v tis. na dvě desetinná místa)



Syntetický účet
Hl.činn. - běž. 
období

Hosp.činn. - 
běž.období

Hl.činnost - 
min.období

Hosp.činn. - 
min.obdobíPoložka výkazu

A.III.1.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí 
na transfery

571 0,00 0 283,90 0

A.III.2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na 
transfery

572 0 0 0 0

A.V. Daň z příjmů - 14 226,82 0 22 458,99 0

A.V.1. Daň z příjmů 591 14 749,36 0 22 444,36 0

A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 -522,55 0 14,63 0

B. VÝNOSY CELKEM - 2 138 301,71 16 234,98 1 991 916,45 16 302,85

B.I. Výnosy z činnosti - 698 677,77 16 234,98 732 228,56 16 302,85

B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 348 910,96 0 338 112,21 0,00

B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 247 609,84 4 129,27 241 075,17 4 114,01

B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 26 095,06 2 713,04 26 950,70 2 793,38

B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 4 759,63 9 241,19 4 450,77 9 357,19

B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 479,81 0 1 649,17 0

B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 964,08 0 5 487,62 0

B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 0 0 0 0

B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0 0 0,00 0

B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 1 332,97 0 121,48 0

B.I.13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 
majetku

645 0 0 0 0

B.I.14.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků

646 3 128,47 0 3 304,77 0

B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0 0 0 0

B.I.16. Čerpání fondů 648 29 904,53 0 52 655,94 0

B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 34 492,41 151,48 58 420,72 38,27

B.II. Finanční výnosy - 6 925,15 0 12 413,97 0,00

B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0 0 0 0

B.II.2. Úroky 662 1 959,79 0 4 650,28 0

B.II.3. Kurzové zisky 663 1 639,36 0 5 795,33 0,00

B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 3 326,00 0 1 968,36 0

B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0 0,00009 0

B.IV. Výnosy z transferů - 1 432 698,79 0 1 247 273,92 0

B.IV.1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 
transferů

671 1 432 698,79 0 1 247 273,92 0

B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z 
transferů

672 0 0 0 0

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 0 0 0 0

C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 47 801,34 4 681,27 82 034,85 4 465,34

C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 33 574,53 4 681,27 59 575,86 4 465,34



Položka 
výkazu

Brutto - běžné obd
v tis.Kč

Korekce - běžné obd
v tis.Kč

Netto - běžné 
obd
v tis.Kč

Netto - minulé obd.
v tis.Kč

G. Stavby 4 383 008,72 1 443 151,64 2 762 374,76 2 714 046,61

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 352 968,62 122 246,73 230 721,89 239 048,33

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 467 265,33 109 709,46 357 555,87 364 771,61

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1 172 126,87 187 763,75 834 620,26 816 439,12

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 1 122 357,55 725 301,78 395 740,36 341 280,23

G.5. Jiné inženýrské sítě 126 097,77 35 979,51 85 993,02 84 078,41

G.6. Ostatní stavby 1 142 192,58 262 150,41 857 743,36 868 428,92

Položka 
výkazu

Brutto - běžné obd
v tis.Kč

Korekce - běžné obd
v tis.Kč

Netto - běžné 
obd
v tis.Kč

Netto - minulé obd.
v tis.Kč

H. Pozemky 4 019 040,47 0,00 4 019 040,47 4 005 707,84

H.1. Stavební pozemky 6 723,87 0,00 6 723,87 6 558,70

H.2. Lesní pozemky 3 336 274,49 0,00 3 336 274,49 3 331 396,23

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 82 006,47 0,00 82 006,47 76 628,76

H.4. Zastavěná plocha 28 267,10 0,00 28 267,10 28 396,86

H.5. Ostatní pozemky 565 768,53 0,00 565 768,53 562 727,30

Příloha ú četní závěrky - Stavby

Příloha ú četní závěrky - Pozemky



Zkratka Význam
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
b.v. běžné výdaje
CENIA Česká informační agentura ochrany životního prostředí
CITES Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy
ČBÚ Český báňský úřad
ČGS Česká geologická služba
ČHMÚ Český hydrometeorologický úřad
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČNB Česká národní banka
ČNR Česká národní rada
ČOV Čističky odpadních vod
ČR Česká republika
ČSOP Český svaz ochránců přírody
DHIM Drobný hmotný investiční majetek
DHM Drobný hmotný majetek
EAZA Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií
EDS/SMVS Evidenční dotační systém/ Správa majetku ve vlastnictví státu
EHP Evropský hospodářský prostor
ERDF Evropský fond regionálního rozvoje
EU Evropská unie
EUROPARC Federace přírodních a národních parků v Evropě
FM Finanční mechanismus
FO fond odměn
FS Fond soudržnosti
CHKO Chráněná krajinná oblast
ICT Informační a komunikační technologie
IOP Integrovaný operační program
IS Informační systém
ISPROFIN Informační systém programového financování
ISZR Informační systém základních registrů
k.ú. katastrální územi
KRNAP Krkonošský národní park
MF Ministerstvo financí
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRZ Mimorozpočtové zdroje
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NATO Severoatlantická aliance
NF Národní fond
NI Návštěvnická infrastruktura
NNNV Neprofilující nároky nespotřebovaných výdajů
NNO Nestátní neziskové organizace
NNV Nároky nespotřebovaných výdajů
NP Národní park
NPR Národní přírodní rezervace
OI Oblastní inspektorát
OON Ostatní osobní náklady
OP Operační program



Zkratka Význam
OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP PS Operační program Přeshraniční spolupráce
OP ŽP Operační program Životní prostředí
OPPP Ostatní platby za provedenou práci
OS Občanské sdružení
OSN Organizace spojených národů
OSS Organizační složky státu
PO Příspěvkové organizace
PPK Program péče o krajinu
PR Přírodní rezervace
RF Rezervní fond
SA Sovětská armáda
SDD Stará důlní díla
SF Státní fondy
SFŽP Státní fond životního prostředí
SCHKO Správa Chráněné krajinné oblasti
SJ Správa jeskyní
SR Státní rozpočet
SW Software
TA OP ŽP Technická asistence Operačního programu Životní prostředí
UCB UniCredit bank
ÚO ústřední orgán
v.v.i. veřejné výzkumné instituce
VH Vodohospodářské
OP VpK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
VPS Všeobecná pokladní správa
VŠ Vysoké školy
VT Výpočetní technika
VVaI Věda, výzkum a inovace
ZCHÚ Zvláště chráněná území
ŽP Životní prostředí



 Daňové p říjmy v r. 2014 - p řehled plátc ů poplatk ů

příjemce částka v K č příjemce částka v K č
AFRO-ONZI Leather 1 000,00 Krchov E. 1 000,00
Altman AZ s.r.o. 6 000,00 Krchov Jiří 1 000,00
Animal Park s.r.o. 15 000,00 Kříž 1 000,00
Animal source cz,s.r.o 6 000,00 Kunca T. 1 000,00
Animals Holding družstvo 4 000,00 Kunsttrans 1 000,00
AQUA Vala s.r.o. 9 000,00 KVEDU, Praha s.r.o. 105 000,00
AZRA Luxury Watches 13 000,00 Lahož Jindřich 1 000,00
B.A.R. Reptofilia 6 000,00 Laube Zbyněk 12 000,00
Bárta J. 4 000,00 Ligotský P. 1 000,00
Bartoňová D. 1 000,00 Lukscheiter Antonín 4 000,00
BC Metal DOO Banja Luka 5 970,00 Mareček Miloslav 6 000,00
Bechyně Vladimír 9 000,00 Marek J. 3 000,00
Berger Helmut 1 000,00 Marosz Marcel 1 000,00
Ing. Berka J. 2 000,00 Martínek Radek RAMA 24 000,00
Bláha 1 000,00 MAYKOP COMPANY s.r.o. 1 000,00
Blahoš Jindřich 12 000,00 Menclík St. 10 000,00
Blokeš Josef  2 000,00 MONARCH CZ s.r.o. 1 000,00
Blokešová P. 1 000,00 Mořské akvárium,Uruqayská 2 000,00
Borůvka P. 1 000,00 Mrózek R. 2 000,00
BÚ ZOO Praha 1 000,00 MT Legal,správní poplatek 185,00
Bučko J. 1 000,00 Nadace Artemis 1 000,00
CAROLLINUM s.r.o. 40 000,00 Nár. muzeum Praha 2 000,00
CITES KEY III  1 000,00 Nature Resource Network 26 000,00
Červinka S. 1 000,00 MVDr. Necid Michal 7 000,00
Česká filharmonie 2 000,00 NEST spol. s.r.o. 29 000,00
Čirž 1 000,00 NgocTran                  1 000,00
D.Fraňková 1 000,00 NIMETAL,spol.s r.o. 6 000,00
D.I.C. Manufacturing 1 000,00 Novotný L. 1 000,00
Davies Bruce Loring 2 000,00 O.T.E.C. CR, s.r.o. 1 000,00
DESIGN TRADE, s.r.o. 1 000,00 Ovísek Martin 5 000,00
Diamonds Internation 1 000,00 Palkowitchova, spol. 7 000,00
Dlouhý M.,Sýkora J. 2 000,00 Petra Aqua s.r.o. 2 000,00
Doležal Jiří 11 000,00 Polanský Pavel 1 000,00
Englic Zbyněk 14 000,00 Pospíšil Josef 56 000,00
ENIAK spol.s.r.o. 9 000,00 Pragon s.r.o. 1 000,00
F. Hanák 1 000,00 Procházková M. 1 000,00
Farma Python s.r.o. 1 000,00 PROSPEKTA MODA cz, a.s. 9 000,00
Field JR Richard Iv 2 000,00 R. Pecková 1 000,00
Forst Petr ing. 9 000,00 Radek Martínek - RAMA 14 000,00
Franc R. 1 000,00 Raxan  Management INC 1 000,00
Franková Dana 6 000,00 Reptofilia, a.s. 3 000,00
Glamour Diamond s.r.o. 1 000,00 Řezníková A. 1 000,00
Habal Hynek 7 000,00 Silesia Real 1 000,00
Hanaák František 1 000,00 Smrček Z. 1 000,00
Hanák František 28 000,00 Soňa Fr.                    1 000,00
Hanel J. 2 000,00 Strbáková M. 1 000,00
Hnízdil A. 10 000,00 Suigr Vlastimiál 1 000,00
Hodinářství Bechyně 49 000,00 Sýkora J. 1 000,00
Hofericová Dana 1 000,00 Štika Petr 5 000,00
Horáček M. 1 000,00 Švarc David 13 000,00
Horák Filip 1 000,00 Švingr Vlastimil 1 000,00
Hortai Michal 2 000,00 TCM BOHEMIA s.r.o. 1 000,00
Hříbal Jan 1 000,00 Time Trade s.r.o. 5 000,00
Hůlek P. 1 000,00 Torex Eco 6 000,00
Christian Dior COUTU 13 000,00 Tortuga s.r.o. 2 000,00
Chrpa Fr. 3 000,00 Turek D. 1 000,00
J. Gilar 1 000,00 Veselý Jiří MUDr 2 000,00
J. Veselý 1 000,00 Vlk Vítězslav 1 000,00
Jahoda Petr 10 000,00 Wagner Petr 1 000,00
Jakl St. 1 000,00 Yakoubi Lenka 1 000,00
Janeba Time, s.r.o. 4 000,00 Yassin A. 2 000,00
Janechová Kateřina 1 000,00 Young and Rubicam PR 10 000,00
Javůrek 1 000,00 Zábranská J. 1 000,00
Jenčíková Marcela 1 000,00 Zales Milan 1 000,00
John Grove Partner 38 000,00 ZOO Brno 3 000,00
Kalaba V. 1 000,00 ZOO Olomouc 1 000,00
Kirov Ilian 5 000,00 ZOO Praha 2 000,00
Klátil Lubomír 2 000,00 Zoopark Zájezd o.p.s. 3 000,00
Klenoty AURUM, s.r.o. 4 000,00 Z-PRINC GOLD, s.r.o. 1 000,00
Kodym Petr 1 000,00 Zurek Jan 1 000,00
Komstka Daniel 1 000,00 Židovské muzeum 1 000,00
Kořistka D. 1 000,00 celkem 828 155,00


